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RESUMO 

BARBOSA, C. M. Síntese e caracterização do carbeto misto de nióbio e tântalo 

nanoestruturado a partir da columbita [(Fe, Mn) (Nb, Ta)2O6]. 78 f. 2013. Dissertação de 

Mestrado – Programa de Pós-Graduação de Ciências e Engenharia de Materiais, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal – RN, 2013. 

 

Esse trabalho propôs uma nova rota alternativa de síntese de carbeto misto de nióbio e 

tântalo nanoestruturado a partir do mineral de base, a columbita, um mineral ortorrômbico 

extraído do município de Currais Novos – RN, através de reações gás-sólido em baixa 

temperatura. Inicialmente, esse mineral de partida (columbita) passou por um processo de 

quarteamento, seguida de moagem e peneiramento, e a sua caracterização foi realizada através 

da fluorescência de raios X (FRX) e difração de raios X (DRX), apresentando características 

satisfatórias para a síntese. Na sequência, foi realizado o tratamento de minério durante o 

tempo de 3, 5 e 8 horas, sendo que o tratamento de 8 horas apresentou o melhor resultado. Por 

conseguinte, foi realizada a síntese do precursor, um reagente mais reativo, utilizado na 

síntese do carbeto pela reação gás-sólido. O precursor sintetizado foi o complexo 

tris(oxalato)oxiniobio-tantalato de amônio hidratado [(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O], este 

precursor oxalato apresentou alta reatividade, quando utilizados como reagentes sólidos na 

produção do Nb(1-x)Ta(x)C nanoestruturados, devido a forma e tamanho das partículas (inferior 

a 2 µm) e porosidade. Foi caracterizado por análise granulométrica (AG), fluorescência de 

raios X (FRX), difração de raios X (DRX), análise termogravimétrica, termodiferencial e 

calorimétrica (TG/DTA/DSC), espectroscopia de infravermelho (IV), microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS). A reação de síntese ocorre 

entre o precursor e uma mistura gasosa de H2/CH4, onde o hidrogênio é o gás redutor e o 

metano é a fonte de carbono. O Nb(1-x)Ta(x)C nanoestruturado foi produzido a partir de uma 

nova metodologia em temperaturas e tempo inferiores (entre 930 
0
C e 980 

0
C, e 2 horas e 2,5 

horas) aos utilizados no método convencional, o qual é baseado em reação no estado sólido, 

controlada pela difusão e transformações de fases. O carbeto misto de nióbio e tântalo 

nanoestruturado sintetizado foi caracterizado por fluorescência de raios X (FRX), difração de 

raios X (DRX) com refinamento pelo método de Rietveld, análise da área superficial 

específica (BET), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS). Os resultados obtidos mostraram que a técnica de síntese utilizada 

possibilita à produção de carbeto misto de nióbio e tântalo nanoestruturado. 

Palavras-chave: Carbeto misto de nióbio e tântalo nanoestruturado, columbita, reações gás-sólido, 

precursores oxalatos. 



 

 

 

ABSTRACT 

BARBOSA, C. M.synthesis of niobium and tantalum mixed carbide nanostructured and 

characterization made of columbite[(Fe, Mn) (Nb, Ta)2O6]. 78 f. 2013. Master's 

Dissertation – Graduate Program in Materials Science and Engineering, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal – RN, 2013. 

 

This study proposes a new possibility for synthesizing mixed carbide of niobium and 

tantalum nanostructured from based mineral columbite – an orthorhombic mineral extracted 

in the city of Currais Novos, RN –, under low temperature and through gas-solid reactions. 

Firstly this starting mineral (columbite) was submitted to a quartering process, followed by  

grinding and sieving operations, with its characterization being performed through X-ray 

fluorescence (XRF) and X-ray diffraction (XRD), which showed satisfactory caracteristics for 

the synthesis. Then, the application of the mineral treatments were tested for about 3, 5 and 8 

hours, respectively – and the 8-hour treatment showed the best result. After that, the precursor 

synthesis took place – a much more reactive reagent used in the carbide synthesis trough a 

gas-solid reaction. It is important to register that the synthesized component was the complex 

hydrated ammonium [(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O] tri(oxalate) oxiniobiotantalatum, 

which showed high reactivity when used as solid reactant in the production of Nb(1-x)Ta(x)C 

nanostructured, due to the shape and size of the particles (close to 2 µm) and to its porosity, as 

well. This precursor was characterized by a particle size analysis, X-ray fluorescence (XRF), 

X-ray diffraction (XRD), thermo gravimetric, thermodifferential analysis and differential 

scanning (TG/ATD/DSC), Infrared Spectroscopy (IRS), scanning electron microscope (SEM) 

and energy dispersive spectroscopy (EDS). The synthesis reaction, then, occurs between the 

precursor and gaseous mixture of H2/CH4, in which hydrogen is the reducing gas and the 

methane is the carbon source. The Nb(1-x)Ta(x)C nanostructured was produced from a new 

methodology at lower time and temperatures (between 930 
0
C and 980 

0
C, 2 and half hours) 

as it is used in the conventional method, which is based on solid state reaction, and controlled 

by diffusion and phase transformations. The synthesis of mixed carbide of niobium and 

tantalum nanostructured was characterized by X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction 

(XRD) with the Rietveld refinement, Analysis of specific surface area (BET), scanning 

electron microscopy (SEM) and spectroscopy of dispersive energy (EDS). Results showed 

that the synthesis technique used in the process is capable for the production of carbide of 

niobium and tantalum mixed carbide nanostructured. 

Keywords: Nanostructured mixed carbide of niobium and tantalum, columbite, gas-solid reaction, 

oxalate precursors. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de materiais vem crescendo desde a revolução industrial, e está 

relacionado com a utilização de materiais com propriedades distintas e específicas para 

fabricação dos produtos industriais, com o aumento de produtividade e diminuição dos gastos 

de energia. Este crescimento contínuo das ferramentas de corte e peças de alto desempenho 

exige uma busca pelo aperfeiçoamento das propriedades dos materiais como resistência ao 

desgaste, alta dureza e certa ductilidade. Vários materiais estão sendo estudados através da 

metalurgia do pó como os compósitos de ferro e diamante, tungstênio e cobre entre outros 

(EGAN ; MELODY, 2009). 

Estes fatores determinam o crescimento contínuo das aplicações de metal duro nas 

ferramentas de corte e conformação, na forma de insertos, que permitem satisfazer as 

exigências das ferramentas utilizadas para construção mecânica e instrumentos de diversas 

áreas da indústria (GOMES, 2005). 

Nas últimas décadas, o Brasil passou por várias fases exploratórias distintas na área 

de extração mineral. Todas ditadas pelo mercado mundial e pelas suas expectativas. A 

evolução foi drástica. Mudaram as commodities, a metodologia, a tecnologia, os enfoques, a 

estratégia e a eficiência. Independente dessa imensa evolução ainda é necessário o mais 

importante: o ser humano que irá digerir e transformar todos estes parâmetros em uma 

descoberta: o exploracionista. Ao longo de muitas décadas a extração mineral (pedreiras, 

lavras e mineradoras), tem se firmado como uma atividade que, além de gerar empregos e ser 

fonte extra de renda para pequenos proprietários rurais, sobretudo nas localidades onde não há 

desenvolvimento ou perspectivas de melhoria social, também é uma atividade que causa 

enormes impactos ambientais, muitos destes irreversíveis (MACHADO, 2012).  

Segundo o mapa geológico mais recente do Rio Grande do Norte (ANGELIM et al, 

2006), há 2 mil pontos analisados que produziram ou produzem algum tipo de mineral.  O Rio 

Grande do Norte é o 4º produtor nacional de recursos minerais do Brasil. No estado do RN, 

entre outras coisas, tem ferro, ouro, columbita, tantalita, diatomita, petróleo, gás natural, 

calcário, feldspato, sal marinho, quartzo, caulim, rochas ornamentais, água mineral, sheelita e 

pedras preciosas. O RN vem sendo alvo da avaliação de mineradoras do mundo todo, 

principalmente o nicho de alguns minérios de grande valor de mercado, como os que contém 

a scheelita, a columbita e a tantalita, minérios de metais refratários (W, Nb, Ta) e outros 



15 

 

 

minerais contendo terras raras e pedras semi-preciosas. Todavia essa riqueza natural do estado 

que o coloca entre os cinco maiores produtores de minerais do país não tem sido revertido em 

progresso e desenvolvimento para a região, principalmente devido à falta de agregação 

tecnológica à matéria-prima local.  

Carbetos são compostos intersticiais com fórmula geral MexCy. A denominação vem 

do fato que nesses materiais os átomos de carbono se localizam nos interstícios da rede 

cristalina formada pelo elemento metálico, fato que lhes confere tanto características de 

materiais cerâmicos (dureza e ponto de fusão elevado) quanto de materiais metálicos 

(condutividade elétrica, susceptibilidade magnética e elevada condutividade térmica). 

Tradicionalmente carbetos têm sua maior aplicação na indústria metalúrgica, sendo 

empregados, por exemplo, como refratários e ferramentas de corte. No entanto, sua aplicação 

como catalisadores também tem se mostrado bastante atrativa. Um dos primeiros trabalhos 

nessa área foi realizado por Levy e Boudart (1973), que observaram que o WC apresentou em 

diversas reações, atividades semelhantes à de metais nobres como, por exemplo, Pt. Depois 

desse trabalho, a perspectiva de se obter materiais com características semelhantes à de metais 

nobres, porém com um custo inferior, motivou o estudo da aplicação desses materiais nas 

mais variadas reações químicas. 

Nos últimos anos, o interesse da comunidade científica pela produção de cerâmicas 

refratárias tais como os carbetos de transição-metálica TaC (SOUZA, 2005) e NbC 

(MEDEIROS, 2002) (FONTES, 2003) aumentou significativamente. 

A busca por novas propriedades nos materiais tem sido alcançada utilizando-se dos 

mesmos elementos, mas com novas composições, e novos processamentos, envolvendo 

principalmente as variáveis: tempo e energia. O desafio é o de atender as demandas 

tecnológicas, desenvolvendo novos materiais que apresentem outras propriedades específicas, 

com os elementos químicos conhecidos e disponíveis em combinações e proporções e formas 

diferenciadas. 

Nessa perspectiva de obtenção e desenvolvimento de novos materiais, como também 

na tentativa de aproveitamento dos recursos minerais disponíveis no estado do Rio Grande do 

Norte, e no ensejo de agregar valores e utilizar esses recursos como rota alternativa, se 

desenvolveu, neste trabalho, o tratamento de minério de modo eficaz, que a partir desse 

processo foi sintetizado o precursor oxalato misto, tornando possível a síntese do carbeto 

misto de nióbio e tântalo nanoestruturado (Nb(1-x)Ta(x)C) a partir do mineral de base a 

columbita, extraído no município de Currais Novos – RN, em baixa temperatura, através de 



16 

 

 

reações gás-sólido o carbeto misto foi caracterizado através de Fluorescência de raios X 

(FRX), Difração de raios X (DRX), Refinamento Rietveld, Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV), Microanálise Química por Energia Dispersiva (EDS) e Análise de Área 

Especifica (BET). Dessa forma, essa é uma contribuição para o desenvolvimento científico e 

tecnológico de novos materiais de forma inovadora. 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

.  Tratamento e aplicação do mineral de base, a columbita [(Fe, Mn) (Nb, Ta)2O6], no 

desenvolvimento de novos materiais; 

.  Síntese do precursor oxalato misto a partir da columbita tratada; 

.  Produção de Nb(1-x)Ta(x)C através de reação gás-sólido em baixa temperatura, com 

tamanho de cristalito na ordem nanométrica, a partir do precursor oxalato misto; 

.  Estudo do processo de obtenção deste carbeto por via de síntese alternativa; 

. Comparação do método de síntese convencional com a nova metodologia, a fim de 

mostrar a viabilidade econômica deste método. 

. Determinação das etapas das reações envolvidas e proposta da equação química que 

representa todo o processo reacional de síntese do Nb(1-x)Ta(x)C. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 COLUMBITA 

 

2.1.1 Definição e Aspectos Gerais 

 

Na Província pegmatítica do Seridó, que engloba os estados do Rio Grande do Norte 

e Paraíba (situados na região Nordeste do Brasil) existe uma reserva representativa de 

columbita-tantalita [(Fe, Mn) (Nb, Ta)2O6], o que incentiva o desenvolvimento de pesquisas 

com novas tecnologias de extração e processamento deste mineral para a obtenção do Ta e Nb 

metálicos. 

A columbita-tantalita constitui uma solução-sólida onde ocorre a substituição entre 

Nb e Ta, e entre Fe e Mn, e a composição química varia entre columbita pura [(Fe,Mn)Nb2O6] 

e tantalita pura [(Fe,Mn)Ta2O6], possuindo ainda ferro-columbita (FeNb2O6), 

manganocolumbita (MnNb2O6), ferro-tantalita (FeTa2O6) e mangano-tantalita (MnTa2O6), 

como termos intermediários. No grupo da columbita-tantalita inclui-se também a 

magnésiocolumbita [(Mg, Fe, Mn)(Nb, Ta)2 O6], (FOUCAULT; RAOULT, 1995). Na figura 

1 representada amostras de columbita encontrada na natureza e a tabela 1 sua composição 

química, a qual apresenta massa molecular de 394.81 g/mol. 

 

 

Figura 1: Amostra de columbita 

Fonte: http://nomasmentiras.files.wordpress.com/2009/01/minerali_coltan.jpg. 
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Tabela 1: Composição química da columbita 

Elemento Porcentagem % Óxido Porcentagem % 

Tântalo 27.50 Ta2O5 33.58 

Titânio 1.21 TiO2 2.02 

Manganês 6.96 MnO 8.98 

Nióbio 32.94 Nb2O5 47.13 

Ferro 7.07 FeO 9.10 

Oxigênio 24.31   

Fonte: http://www.webmineral.com/data/Columbite-%28Mn%29.shtml 

 

Além dos elementos químicos citados, a columbita-tantalita ainda pode conter 

pequenas quantidades de Sn, W e U (DANA; HURIBUT, 1976; GAINES et al., 1997). A 

columbita e a tantalita apresentam propriedades físicas semelhantes, sendo que ambos são do 

sistema cristalino ortorrômbico-bipiramidal, apresentando cristais com formas prismática 

curta (tantalita) e tabular delgada (columbita). Esses minerais podem apresentar hábito 

maciço, granular e tabular. Possuem cor preta, brilho sub-metálico e traço castanho escuro.  

A densidade relativa (dr) da columbita-tantalita oscila entre 5,2 (columbita) e 7,9 

(tantalita), variando de acordo com sua composição química, sendo tanto maior quanto maior 

for o teor de Ta presente, com dureza relativa de 6. Excepcionalmente, a densidade pode 

ultrapassar esse limite superior com o aumento significativo de Fe (ferro-tantalita, dr = 8,2) ou 

Mn (mangano-tantalita, dr = 8,1) na composição da série columbita-tantalita, ou ficar abaixo 

do limite inferior com a presença de Mg (magnésio-columbita, dr = 5,04), (DANA; 

HURLBUT JR, 1976; FOUCAULT; RAOULT, 1995; GAINES et al., 1997). 

 

2.2 NIÓBIO 

  

2.2.1 Histórico e aplicações 

 

O primeiro relato da existência do nióbio data de 1801 pelo químico Charles 

Hatchett. Na época, o químico trabalhava no Museu britânico de Londres onde, ao analisar 

um novo mineral lá exposto, nomeou-o colúmbio em homenagem a Cristóvão Colombo, 

devido ao local de origem do minério. O nome nióbio foi dado por Heinrich Rose, quando em 

1844, em homenagem a deusa grega Nióbe, filha do rei mitológico Tântalo, extraiu o metal de 

uma amostra de tântalo. Em 1950, a União Internacional de Química Pura e Aplicada 
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(International Union on Pure and Applied Chemistry (IUPAC)) adotou oficialmente o nome 

nióbio embora o nome colúmbio ainda seja utilizado em alguns países (RODRIGUES, 2009). 

Até a década de 1930, o nióbio era considerado um subproduto do tântalo, porém na década 

de 50 foram descobertas reservas de nióbio na forma de óxido, chamado também de pirocloro 

(QUELHAS, 2008).  

O nióbio (Nb) é um elemento químico de transição pertencente ao grupo 5 ou VB da 

classificação periódica dos elementos. O nome deriva da deusa grega Níobe, filha de Dione e 

Tântalo — este último, por sua vez deu nome a outro elemento da família 5B, o tântalo . É 

usado principalmente em ligas de aço para a produção de tubos condutores de fluidos. Em 

condições normais, é sólido. Foi descoberto em 1801 pelo inglês Charles Hatchett. O nióbio é 

um metal dúctil, cinza brilhante, que passa a adquirir uma coloração azulada quando em 

contato com o ar em temperatura ambiente, após um longo período. Suas propriedades 

químicas são muito semelhantes às do tântalo (elemento químico), que está situado no mesmo 

grupo. O metal começa a oxidar-se com o ar a 201 °C e seus estados de oxidação mais 

comuns são +3 e +5. 

Sua massa específica é de 8,57 g/cm³ e seu grau de dureza na escala de Mohs é de 

seis, numa escala de um a dez (classificação do diamante, já que este consegue penetrar 

qualquer mineral). Outras caracterizações químicas do nióbio em condições normais de 

temperatura e de pressão (CNTP, ou seja, a 0 ºC e pressão atmosférica ao nível do mar), é que 

ele se encontra no estado sólido da matéria, seu ponto de fusão ou derretimento é de 2468ºC e 

seu ponto de ebulição ou de evaporação é de 4744ºC (ANDRADE, 2000). 

O nióbio apresenta numerosas aplicações. É usado em alguns aços inoxidáveis e em 

outras ligas de metais não ferrosos. Estas ligas, devido à resistência, são geralmente usadas 

para a fabricação de tubos transportadores de água e petróleo a longas distâncias. Dentre 

outras, tem-se as seguintes aplicações: 

 Usado em indústrias nucleares devido a sua baixa captura de nêutrons termais. 

 Usado em soldas elétricas. 

 Devido a sua coloração é utilizado, geralmente, na forma de liga metálica, para a 

produção de joias e outros ornamentos. 

 Quantidades apreciáveis de nióbio são utilizados em superligas para fabricação de 

componentes de motores de jatos, subconjuntos de foguetes , ou seja, equipamentos 

que necessitam de altas resistências a combustão.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_da_Tabela_Peri%C3%B3dica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabela_Peri%C3%B3dica
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADobe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dione
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2ntalo
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2ntalo_(elemento_qu%C3%ADmico)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://pt.wikipedia.org/wiki/1801
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Hatchett
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ductilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2ntalo_(elemento_qu%C3%ADmico)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxida%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxida%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o_inoxid%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%AAutron
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Foguete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%A3o
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 O nióbio está sendo avaliado como uma alternativa ao tântalo para a utilização em 

capacitores. 

O nióbio metálico está presente na indústria aeroespacial em propulsores, bocais de 

foguetes e, sob a forma de lâmina. Ele é utilizado na produção de diamantes sintéticos, 

plataformas marítimas, na indústria farmacêutica e ainda em lâminas de barbear. Na 

iluminação pública, o nióbio é utilizado associado ao tungstênio, pois favorece um aumento 

da resistência mecânica, propriedade importante para tal aplicação. A liga nióbio-titânio é 

utilizada nas mais diversas áreas: na odontologia, para implantes cirúrgicos; por mineradoras, 

na extração de ouro e ainda na constituição de magnetos no maior acelerador de partículas do 

mundo, o LHC (RODRIGUES, 2009). 

O carbeto de nióbio (NbC) tem se destacado na indústria mecânica, na área química e 

de microeletrônica, por apresentar propriedades como elevada dureza, alto ponto de fusão 

(3610°C), elevada condutividade térmica, grande estabilidade química e até resistência à 

radiação. Geralmente é produzido com o aquecimento do metal puro, ou de seu óxido, com 

carbono. Essa reação ocorre no estado sólido e requere altas temperaturas (1600 - 1800°C) 

(MEDEIROS, 2002). 

 

2.2.2 Reserva 

 

O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, seguido pelo Canadá e Austrália, e 

respondendo por 98% da demanda mundial. Possui a maior reserva desse minério, 

contabilizando um total de 842.460.000 toneladas com um teor médio de 0,73% de Nb2O5 

(RODRIGUES, 2009). 

Até o final dos anos 1950, o nióbio era obtido como subproduto do tratamento das 

columbitas e tantalitas, minerais pouco abundantes, implicando elevado preço e uso restrito a 

um tipo de aço inoxidável e a algumas superligas. Com as descobertas de significativas 

reservas de pirocloro no Brasil e no Canadá e com sua viabilização técnica, houve uma 

transformação radical nos aspectos de preços e disponibilidade. Atualmente, as três maiores 

reservas exploradas de nióbio no mundo estão localizadas no Brasil (Araxá, no Estado de 

Minas Gerais; Catalão e Ouvidor, no Estado de Goiás) e no Canadá (Saint Honoré, na 

província francofônica do Quebec) são de origem carbonatítica. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2ntalo_(elemento_qu%C3%ADmico)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitor
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2.3 TÂNTALO 

 

2.3.1 Histórico e aplicações 

 

O tântalo (do grego “Tântalo”, pai de Níobe na mitologia grega) foi descoberto em 

1802 por Anders G. Ekeberg em minerais provenientes da Suécia e da Finlândia e isolados em 

1820 por Jons Berzelius. Até 1844 muitos químicos acreditavam que o nióbio e o tântalo eram 

os mesmos elementos. Os pesquisadores Rowe e Jean Charles Galissard de Marignac 

demonstraram que os ácidos nióbico e o tantálico eram compostos diferentes. Posteriormente 

os investigadores puderam isolar somente o metal impuro, e o primeiro metal dúctil 

relativamente puro foi produzido por Werner Von Bolton em 1903. Em 1922, um engenheiro 

de uma usina de Chicago conseguiu obter industrialmente o tântalo com 99,9% de pureza. Os 

filamentos feitos com o metal tântalo eram usados em lâmpadas incandescentes até serem 

substituídos pelo tungstênio (RODRIGUES, 2009). 

O tântalo (Ta) é um elemento químico, pertencente ao grupo VB da tabela periódica. 

Consiste em um metal cinzento, maleável e denso que está entre os cinco elementos de mais 

alto ponto de fusão, ficando abaixo apenas do tungstênio e do rênio.  

Na natureza, este metal é encontrado num mineral conhecido por tantalita-columbita, 

quase sempre associado ao nióbio. Devido suas propriedades intrínsecas, como excelente 

ductilidade, resistência à corrosão, elevados pontos de fusão e ebulição e boas condutividades 

térmica e elétrica, o tântalo possui um elevado valor no mercado mundial (ANDRADE; 

CUNHA; SILVA, 2002).  

Com o avanço da indústria eletrônica mundial as aplicações do tântalo (Ta) estão 

cada vez mais amplas e diversificadas. O tântalo já foi muito usado como fio em filamentos 

de lâmpadas, tendo sido substituído pelo tungstênio, por este último apresentar um menor 

custo. Atualmente a sua maior aplicação, correspondendo a cerca de 60% do uso total, é como 

pó metálico na produção de capacitores, os quais regulam o fluxo de eletricidade nos circuitos 

integrados da indústria eletrônica (PARK; OKABE; WASEDA, 1998).  

Os capacitores de tântalo, produzidos a partir de seu pó, tem dado uma grande 

contribuição para a miniaturização dos circuitos eletrônicos e têm progredido nas aplicações 

em circuitos aplicados em ambientes severos (BALAJI et al., 2002). Dentre as aplicações 

destes capacitores destacam-se: os telefones celulares, computadores, bens de consumo 

digitais (vídeos e câmeras), eletrônica de automóveis e equipamentos médicos. O tântalo 
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também é usado em superligas para fabricação de produtos laminados e fios, resistentes à 

corrosão e a altas temperaturas. Superligas de tântalo e W são ainda utilizadas em reparos de 

reatores químicos.  

Na forma de óxido, o tântalo também é aplicado na fabricação de vidros especiais 

com um alto índice de refração utilizados em lentes para câmeras. Uma fração menor do 

tântalo produzido no mundo é utilizada na fabricação de aços especiais, resistentes à corrosão 

e também a altas temperaturas (possuem elevados pontos de fusão, na ordem de 2998 °C), 

além de boa ductilidade. As aplicações de tais aços vão desde a fabricação de turbinas na 

indústria aeronáutica, construção de mísseis a ferramentas de corte (na forma de carbeto de 

tântalo, TaC) (BALAJI et al., 2002; KIM; CHA, 2005; TORREA et al., 2005). Uma outra 

aplicação deste material tem sido na produção de catalisadores (GRUNSKY et. al., 2006; 

ZHANG; SHIOTSUKI; MASUDA, 2006). 

 

2.3.2 Reserva 

 

As reservas mundiais em 2009 foram de aproximadamente 110 mil toneladas, 

segundo a DNPM. Brasil e Austrália são os países com as maiores reservas de tântalo do 

mundo com 61% e 38%, respectivamente. O tântalo (Ta) ocorre principalmente na estrutura 

dos minerais da série columbita-tantalita (Mg, Mn, Fe), (Ta,Nb)2O6, presentes em rochas 

graníticas/pegmatitos e alcalinas (RODRIGUES, 2009). 

As reservas brasileiras de tântalo estão localizadas principalmente na Mina do 

Pitinga (Mineração Taboca), localizada no município de Presidente Figueiredo, AM, de 

propriedade do grupo peruano MINSUR S.A. As reservas lavráveis são em cerca de 175 mil t 

de minério (columbita-tantalita), com 35 mil toneladas de Ta2O5 contido. Também existem 

ocorrências relacionadas à província pegmatítica de Borborema, situada na região Nordeste, 

destacando-se os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Na Bahia, as ocorrências 

estão associadas a xistos e pegmatitos da Faixa de Dobramentos Araçuaí. No Estado do 

Amazonas podem ser citadas inúmeras ocorrências no Alto e Médio Rio Negro situadas nos 

municípios de Barcelos e de São Gabriel da Cocheira. Existem também ocorrências nos 

estados de Roraima, Rondônia, Amapá, Minas Gerais e Goiás. As reservas brasileiras de 

tântalo contido estão estimadas em 87 mil t, de acordo com o DNPM. 
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2.4 CARBETOS DE METAIS DE TRANSIÇÃO 

 

Carbetos de metais de transição são compostos intersticiais de fórmula geral MexCy. 

Essa definição vem do fato dos átomos de carbono presentes nesses materiais se posicionarem 

nos interstícios da rede cristalina dos metais. No caso de metais de transição puros, a estrutura 

cristalina adotada pelo metal tende a variar de acordo com a sua posição na tabela periódica: 

os à esquerda da tabela periódica adotam uma estrutura cúbica de corpo centrado (CCC), os 

localizados no centro tendem a adotar a estrutura hexagonal compacta (HC) e aqueles mais à 

direita uma estrutura cúbica de face centrada (CFC) (OYAMA, 1996). Estas estruturas são as 

mesmas normalmente observadas nos carbetos de metais de transição. 

Essa progressão nas estruturas cristalinas dos metais de transição, assim como as 

mudanças de estrutura observadas nos carbetos em relação a seus metais de origem, está 

relacionada, em última análise, às propriedades eletrônicas dos mesmos. Essa modificação 

pode ser explicada pela teoria dos metais de Engel-Brewer (BREWER, 1968): nesses 

compostos, a formação de ligações ocorre devido à superposição dos orbitais sp do não-metal 

(neste caso, o carbono) com os orbitais d do metal e a estrutura adotada por metal ou liga 

metálica depende do número de elétrons sp externos por átomo de metal (e/a). Segundo essa 

teoria, quando e/a = 1-1,5, a estrutura obtida é bcc, mudando para hcp quando e/a = 1,7-2,1 e 

para fcc quando e/a = 2,5-3. Em outras palavras, pode-se dizer que a presença do carbono nos 

interstícios faz com que os carbetos tendam a adotar estruturas típicas de metais mais à direita 

da tabela, em relação a seus metais de origem. 

Outra propriedade cristalográfica em que os carbetos diferem de seus metais de 

origem é a distância metal-metal. Como pode ser visto na Tabela 2, a inserção de átomos de 

carbono resulta numa expansão da rede cristalina e, com isso, há um aumento da distância 

metal-metal. 

 

Tabela 2 : Distâncias metal-metal (pm) em alguns metais e seus carbetos 

 

 

 

 

Fonte : Oyama (1992). 

 

ELEMENTO Ti V Nb Mo W Re 

METAL 295 262 285 272 274 276 

CARBETO 432 416 446 300 290 302 
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Além dos óxidos cerâmicos, os carbetos como os de silício, titânio, nióbio, tungstênio, 

tântalo e outros metais de transição são materiais importantes em diversas aplicações. Esses 

materiais foram desenvolvidos a tais níveis de desempenho, que os seus usos não se limitam a 

componentes estruturais com resistência ao desgaste ou em motores automotivos e de 

maquinários. (SWAN, 1996) 

As propriedades características, observadas nos carbetos de metais de transição, 

resultam do tipo de ligação química apresentada por estes compostos - uma mistura de 

ligações covalentes, iônicas e metálicas simultâneas.  

A estrutura cristalina dos carbetos metálicos é geralmente governada pela razão do 

raio atômico do metal e do átomo de carbono. Iniciando com a rede de empacotamento 

fechada do elemento metálico, a incorporação sucessiva de átomos de carbono nas posições 

octaédricas resulta na formação de estruturas com várias camadas ocupadas por carbono 

(NECKEL, 1990).  

O carbeto de nióbio (NbC) por apresentar propriedades como elevada dureza e alto 

ponto de fusão (3610°C), tem se destacado na indústria mecânica, microeletrônica e na área 

química, por sua elevada condutividade térmica, grande estabilidade química e até resistência 

à radiação. Muito utilizado como inibidor de crescimento de grão, possui efeito semelhante ao 

carbeto de tântalo (TaC). Ambos os carbetos ocorrem no metal duro como cristais mistos 

Nb(x-1)Ta(x)C, que em pequenas quantidades proporciona um aumento da tenacidade e de 

resistência do gume (SIMÕES et al, 2009). 

 

2.5 SÍNTESE DE CARBETOS 

 

Estudos realizados por Oyama (1992) revelam que os métodos de preparação de 

carbetos podem ser divididos em três categorias, dependendo da forma física e composição 

dos produtos. Dependendo das condições empregadas na síntese estas categorias são únicas e 

pode haver “sobreposições” entre elas. Estas categorias são: 

 Métodos que empregam altas temperaturas (produzem materiais com baixa 

área específica); 

 Métodos para produção de pós, partículas e materiais suportados; 

 Métodos para produção de filmes e revestimentos. 
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Os primeiros métodos de síntese empregados na fabricação de carbeto foram 

realizados através da primeira categoria, fato que lhe garante importância histórica, enquanto 

que a segunda é a empregada na síntese de carbeto utilizados como catalisadores. 

 

2.5.1 Métodos Tradicionais Utilizados para a Produção de Carbetos  

 

No século XIX Henri Moisson desenvolveu os primeiros métodos de síntese de 

carbetos de metais de transição que tinham como foco aplicações em metalurgia, área na qual 

esses materiais são amplamente empregados. Estes métodos são usados até os dias atuais, 

tanto em trabalhos de pesquisa como industrialmente para produção em larga escala. O 

método tradicional de obtenção desses carbetos é a partir dos seus óxidos metálicos, o que 

exige temperaturas elevadas e condições apropriadas que dificultam a obtenção desses 

carbetos com propriedades adequadas.  Na Tabela 3 são apresentados os principais métodos 

enquadrados nessa categoria. 

 

Tabela 3 : Métodos tradicionais de síntese de carbetos de metais de transição 

 

MÉTODO 

REAÇÃO 

1. Reação direta por fusão ou sinterização 

entre o elemento metálico ou hidreto 

metálico em atmosferas inertes ou vácuo. 

Me + C → MeC 

MeH + C → MeC + 1/2H2 

2. Reação entre o óxido metálico e 

excesso de carbono em atmosfera inerte 

ou redutiva. 

MeO + 2C → MeC + CO 

3. Reação entre o metal e um gás 

carburante 

Me + CxHy → MeC + H2 

Me + 2CO → MeC + CO2 

4. Precipitação da fase gasosa por reação 

de um haleto ou carbonila metálica em 

presença de hidrogênio 

MeCl4 + CxHy + H2 → MeC + 4HCl 

+ (CmHn) 

Me-CO + H2 → MeC + (CO, CO2, H2, 

H2O) 

Fonte: Toth (1977) 

 

Apesar de esses métodos serem utilizados em larga escala para produzir compostos 

destinados à indústria metalúrgica, os mesmos não são adequados para produção de 



26 

 

 

catalisadores por levarem à formação de materiais com baixa área específica. O fator que 

melhor explica isso são as elevadas temperaturas normalmente necessárias, como pode ser 

visto na Tabela 4. 

 

Tabela 4 : Temperaturas de síntese de alguns carbetos de metais de transição 

REAÇÃO TEMPERATURA (°C) 

Ti(TiH2) + C → TiC + H2 1700 – 2100 

Zr(ZrH2) + C → ZrC + H2 1800 – 2200 

V + C → VC 1100 – 1300 

Nb + C → NbC 1300 – 1400 

Ta + C → TaC 1300 – 1450 

2Cr + 3C → Cr2C3 1400 – 1800 

Mo + C → MoC 1200 – 1400 

W + C → WC 1400 – 1600 

Fonte: Toth (1977). 

 

Cálculos termodinâmicos indicam que a formação de carbetos a partir dos elementos é 

favorável a temperaturas mais baixas, mas as altas temperaturas são necessárias para vencer 

limitações de difusão no estado sólido. As reações dos óxidos com carbono também são 

termodinamicamente favoráveis e ocorrem ou pela redução do óxido a metal com posterior 

difusão do carbono ou pela redução do óxido a um subóxido seguida pela formação de um 

oxicarbeto (OYAMA, 1996). Um bom controle do teor de carbono na formação do carbeto é 

de fundamental importância, pois uma pequena variação na quantidade ideal de carbono pode 

influenciar na ocorrência de carbono livre indesejáveis, comprometendo as propriedades do 

produto final. Assim, a quantidade de carbono deve ser mantida dentro de estreitos limites 

para obter um carbeto com propriedades adequadas.   

 

2.5.2 Reação Gás-Sólido 

 

As reações heterogêneas ocorrem em reatores catalíticos na presença de um sólido, 

como reagente ou como catalisador em fase gasosa ou liquida ou ambas, dependendo do tipo 

de processo utilizado. Na maioria dos casos, nos reatores de leito fixo ocorrem as reações gás-

sólido e líquido-sólido dependendo da reação e das condições dos reatores. Para promover 
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uma determinada reação química é importante controlar vários fatores como temperatura, 

pressão, tempo, massa entre outros.  Mas, durante uma reação ocorrem diversos outros 

fenômenos físicos, químicos e físico-químicos, além de fenômenos de transferência de massa 

e de difusão intra e/ou extrapartícula. 

Não se encontra muitos relatos na literatura a respeito do estudo da cinética das 

reações gás-sólido principalmente quando se trata das reações de carbonetação de metais 

refratários. Silva; Schmal; Oyama (1996) realizaram um estudo sobre a síntese, a cinética e o 

mecanismo de transformação do estado sólido da produção de NbC, a partir do Nb2O5 na 

atmosfera de metano e hidrogênio. A evolução da reação foi acompanhada por 

espectrofotometria de massas, sendo os produtos gasosos obtidos na reação analisados e 

identificados. A reação de redução ocorre através do mecanismo de nucleação com uma 

energia de ativação de 100Kj.mol
-1

. 

 

2.6 MATERIAIS NANOESTRUTURADOS 

 

A nanociência é uma das áreas mais atraentes e promissoras para o desenvolvimento 

tecnológico do século.  

Na literatura científica são encontrados diversos termos relacionados à nanociência, 

dentre os quais podemos citar nanopartículas, nanocristais, nanofios, nanofitas, nanotubos, 

nanocompósitos, etc. Na realidade, todos estes são ou estão relacionados com materiais 

nanoestruturados, que apresentam características estruturais bem definidas.  

Na atualidade, os materiais nanoestruturados são definidos como materiais 

policristalinos de fase simples ou multifásicos com tamanho de cristalito na ordem de 

nanômetros (10
-9

m) – nm (tipicamente menores que 100 nm) (ANDRIEVSKI e GLEZER, 

2001). 

  Os materiais nanoestruturados podem ser divididos em três categorias. A primeira 

compreende materiais com dimensões reduzidas e/ou dimensionalmente na forma de 

nanopartículas, fios, fitas ou filmes finos. Este tipo de nanoestrutura pode ser obtido por 

várias técnicas, tais como deposição química ou física de vapor, condensação de gás inerte, 

precipitação de vapor, líquido supersaturado ou sólido.  

A segunda categoria compreende materiais em que a estrutura é limitada por uma 

região superficial fina (nanométrica) do volume do material. Por exemplo, “nanoclusters” de 

grafite recobertos com uma camada de partículas de cobalto (JIAO e SERAPHIN, 2000). 
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Pode-se obter este tipo de estrutura por técnicas como deposição química ou física de vapor e 

irradiação laser, sendo este último o procedimento mais largamente aplicado para modificar a 

composição e/ou a estrutura atômica da superfície de um sólido em escala nanométrica.  

A terceira categoria consiste de sólidos volumétricos com estrutura na escala de 

nanômetros. Algumas ligas metálicas destacam-se como exemplos deste tipo de material. 

Existem várias técnicas para se obter este tipo de estrutura, desde a mistura mecânica 

(moagem) até a deposição química ou física de vapor. 

Os materiais nanoestruturados também podem ser classificados de acordo com a 

composição química e dimensionalidade (forma) dos cristalitos (elemento estrutural) 

(GLEITER, 1995). 

Uma das grandes vantagens da nanotecnologia é o aumento da área superficial dos 

materiais na escala nano, o que torna estes materiais muito mais reativos. Como resultado, os 

materiais com tamanhos nano absorvem calor facilmente e a temperatura de fusão diminui no 

caso de sólidos. Este é apenas um exemplo de como os nanomateriais diferem dos demais 

materiais. A meta da nanotecnologia é utilizar estas novas propriedades, como o aumento da 

área superficial para preparar novos materiais denominados nanomateriais. Estes materiais 

não possuem necessariamente tamanho nanométrico, mas possuem em sua composição 

estruturas nanométricas que geraram novas propriedades e aplicações. 

 

2.6.1 Propriedades dos materiais nanoestruturados  

 

A diferença entre os materiais nonoestruturados e os materiais policristalinos está no 

tamanho das unidades estruturais em que são compostas, e nas propriedades que são 

diferentes daquelas dos materiais convencionais quando comparados para a mesma 

composição química. Estas mudanças incluem um aumento na condutividade elétrica em 

cerâmica, e magnética, em nanocompósitos, aumento na resistividade dos metais, aumento na 

coercitividade magnética abaixo de um tamanho de partícula crítico no regime de nanoescala, 

e abaixo deste tamanho critico a ocorrência do comportamento de superparamagnetismo. 

(GOMES, 2006). Segundo Gleiter (1995) estes materiais apresentam um aumento na 

dureza/resistência e melhora na ductilidade/tenacidade de metais e ligas, como também uma 

alta atividade catalítica e um aumento na eficiência luminescente de semicondutores. 
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 As propriedades desses materiais são determinadas através da microestrutura, 

dimensão e distribuição dos cristalitos, morfologia de contorno de cristalito, contorno de 

interfaces e arranjo atômico formados nos produtos finais.  
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

  

O fluxograma simplificado ilustrado na figura 2 apresenta a sequência adotada para 

obtenção do produto desejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Fluxograma para a produção do Nb(1-x)Ta(x)C nanoestruturado. 

Matéria prima: Columbita. 

Preparação da Matéria prima para Caracterização: 

 Quarteamento, Moagem e Peneiramento. 

 Caracterização da Matéria prima: 

 Análise Química (FRX) e Mineralógica (DRX). 

Fusão: KHSO4  

Tratamento ácido: HCl e/ou HNO3. 

Filtragem e lavagem até eliminação dos íons cloretos, K
+
 e SO4

2-
. 

Columbita tratada 

Precipitação dos óxidos hidratados – NbO. H2O e Ta2O5. nH2O. 

Complexação [(NH4)2C2O4.H2O] e (H2C2O4.2H2O). 

Cristalização a quente (placa aquecedora) e Secagem – 70°C/24h. 

Precursor oxálico misto. 

Reação Gás-Sólido. Nb(1-x)Ta(x)C 

FRX, DRX, TG/DTA/DSC, IVe MEV/EDS. 

DRX, FRX, MEV/EDS e BET. 

FRX e DRX. 
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3.1 MATERIAIS  

 

3.1.1 Matéria prima 

 

O material de partida utilizado nesse trabalho foi o mineral de base, a columbita, 

obtido do município de Currais Novos – RN.  

 

3.1.2 Reagentes sólidos 

 

• Bissulfato de potássio (KHSO4 – Merck – 99%). 

• Ácido oxálico dihidratado P.A. (C2H2O4 . 2H2O – Vetec – 99,5%). 

• Oxalato de amônio monohidratado P. A. ([(NH4)2C2O4 . H2O] – Vetec – 

99,5%). 

 

3.1.3 Reagentes gasosos 

 

• Hidrogênio (H2 – 99,97% - AGA). 

• Metano (CH4 – 99,99% - AGA). 

• Argônio (Ar – 99,99% - AGA). 

 

3.1.4 Reagentes líquidos 

 

• Ácido clorídrico P.A. (HCl – 37% - SYNTH). 

• Ácido nítrico P.A. (HNO3 – 65% - SYNTH). 

• Ácido acético glacial P.A. (CH3COOH – 99,7% - SYNTH). 

 

3.1.5 Equipamentos 

 

• Estufa elétrica – Marca Tecnal – Modelo TE 394/1. 

• Balança analítica – AND HR 120. 

• Conjunto de peneiras 170, 270 e 400 mesh e peneira vibratória (Produtest). 

• Placa aquecedora com agitação – Quimis – Modelo 261.2. 
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• Sistema de filtragem a vácuo constituído de: bomba de vácuo (Tecnal – TE 

058), funil de buchener e kitassato. 

• Espectrofotômetro Perkin Elmer FTIR, modelo 16PC com pastilhas de KBr. 

• Condutivímetro SCHOTT. 

• pHmetro  da Digimed DM - 22 

• Calorímetro térmico diferencial, modelo DSC/TG – NETZSCH STA 449F3 

• Difratômetro de raios X -6000 da Shimadzu, com radiação de Cu-Kα, tensão 

de 40KV, com corrente de 30mA. 

• Microscópio eletrônico de varredura (MEV), modelo bancada TM-3000 da 

Hitach e SSX – 550 da Shimadzu.  

• Moinho de alta energia da marca Fritsch Pulverisette 7 - planetário. 

• A análise termogravimétrica e Termodiferencial o equipamento utilizado foi 

SDT-Q600 de marca TA Instrumen 

• Equipamento Autosorb-1, marca Micromeritics Instruments, modelo ASAP -

2020 – BET. 

 

3.2 PREPARAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

 

Na preparação da amostra levou-se em consideração uma série de fatores que 

influenciam a veracidade dos resultados obtidos. A representatividade da amostra é um dos 

parâmetros a ser controlado para isso, há a necessidade de uma boa homogeneização.  

Como a columbita é um mineral, em função da alta quantidade de elementos 

presentes, há certa dificuldade de amostragem, fazendo-se necessário inicialmente o cuidado 

como o quarteamento e boa homogeneização, pois geralmente, são suficientes para minimizar 

tal problema. 

 

3.2.1 Quarteamento 

 

Quarteamento é o processo de redução da amostra a pequenas porções 

representativas da amostra inicial. A operação foi manual e prosseguiu da seguinte forma:  

  - colocou-se a amostra em cima de um papel perfeitamente limpo, de modo que as 

partículas se disponham sob a forma de um cone;  
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  - com a ajuda de uma espátula foi feita pressão no vértice do cone para tentar obter um 

cone truncado;  

  - dividiu-se o cone truncado em 4 partes iguais;  

  - retirou-se metade das partes obtidas (uma sim, uma não), misturando-as e 

recomeçando o processo até se reduzir a amostra ao peso desejado.  

  É importante que antes de se realizar o quarteamento as amostras estejam 

convenientemente homogeneizadas (NEVES, 2008). 

 

3.2.2 Moagem 

 

O objetivo principal da moagem é a homogeneização e a diminuição dos tamanhos 

dos grãos. O moinho planetário de alta energia utilizado foi do Laboratório de Materiais 

Cerâmicos e Metais Especiais (LMCME/UFRN). 

Os fatores importantes que foram levados em conta na escolha do tipo de moinho a 

ser utilizado foram:  

  • dureza relativa do material igual a 6; 

  • possibilidade de contaminação (todo o processo foi realizado com limpeza 

dos elementos de moagem e dos utensílios para evitar a contaminação de outras partículas que 

poderiam influenciar a análise);  

  • tempo de moagem de 1hora por amostra (isso influencia a distribuição do 

tamanho de partícula, de modo geral quanto maior o tempo de moagem, menor o tamanho das 

partículas). 

 

3.2.3 Peneiramento 

 

O peneiramento da columbita foi realizado numa peneira vibratória (Produtest) 

granulométrica do Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos – 

LAMNRC/UFRN com um conjunto de peneiras de malha variando entre 170 e 400 mesh, 

sendo o peneirado obtido o que passava na abertura de 400 mesh, equivalente à peneira 

ABNT n
o
400, com abertura de 0,037 mm. Devido tratar-se de minerais, foi inicialmente 

desejado um pó com granulometria muito pequena, pois maior seria a superfície de contato do 

grânulo, o que pode facilitar os métodos de tratamento e sínteses. Concluída essa etapa, a 

columbita foi caracterizada pela fluorescência de raios X (FRX) e difração de raios X (DRX), 
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para identificações de sua composição e propriedades, sendo em seguida, acondicionada em 

sacos plásticos para as etapas seguintes no processo de tratamento. 

 

3.3 PREPARAÇÃO DO MINERAL 

 

Após a preparação da matéria prima, seguido de suas caracterizações, com os 

resultados favoráveis, foi iniciado o processo de tratamento com a fusão do mineral, 

desenvolvido com base em trabalhos anteriores a partir de produtos comerciais purificados 

utilizados por Medeiros (2002) como descrito abaixo: 

Pesou-se a columbita com o bissulfato de potássio numa balança analítica e 

misturou-os com auxílio de almofariz e pistilo, de modo a obter uma massa completamente 

homogênea. A mistura foi então fundida em cadinho de platina, resistente a altas 

temperaturas, com auxílio do bico de Bunsen. Durante a fusão o KHSO4 decompõe-se em 

pirossulfato de potássio como intermediário e em trióxido de enxofre de acordo com as 

seguintes equações: 

 

    

 

 

 

O aquecimento foi aplicado até que não houvesse liberação de gases. A fusão foi 

finalizada após a obtenção de um líquido homogêneo de coloração verde amarelada. O líquido 

foi despejado em um recipiente de porcelana para resfriamento e cristalização. O material 

solidificado foi triturado com auxílio de almofariz e pistilo até a obtenção de um pó 

homogêneo de baixa granulometria. 

O produto foi então adicionado a um béquer com ácido clorídrico P.A. e/ou ácido 

nítrico P.A. a quente (60 - 85
 o

C) com agitação, permanecendo nessas condições por 

intervalos de tempo variando entre 3, 5 e 8 horas, seguindo em repouso por 15 horas. Durante 

o processo do tratamento ácido, óxidos de ferro e manganês foram convertidos em cloretos 

solúveis em água, enquanto que a massa fundida que contém potássio, nióbio e tântalo não 

foram dissolvidos, juntamente com algumas impurezas previstas. Vestígios de cloretos foram 

eliminados por lavagem, e a filtração é feita com uma solução aquosa de ácido acético em 

ebulição, seguida com água a quente, a fim de eliminar toda fase orgânica existente na 
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amostra, bem como os íons K
+
, SO4

2-
 presentes. Durante a lavagem, foram realizados o 

controle de pH e condutividade da solução utilizando a água deionizada como padrão (pH = 

5,2 e C = 10,6 µS/cm) até não haver mais vestígios de íons na amostra nem a existência de 

uma solução com pH muito diferenciado, obtendo assim, a análise da última lavagem com um 

pH = 5,1 e a C = 12,8  µS/cm, obtendo assim a amostra mineral tratada. 

O ácido utilizado no tratamento mineral foi o ácido clorídrico P.A. por ser conhecido 

como solvente básico para análise e tratamento de minérios, minerais e algumas ligas 

metálicas e apresentar um menor custo em relação aos demais ácidos. Para o ácido nítrico, um 

ponto que dificulta a sua utilização é a sua reatividade com os óxidos de nióbio e tântalo, 

solubilizando-os em grande quantidade. Já o ácido sulfúrico, embora possa decompor vários 

minérios, é pouco usado em material geológico e a formação de sulfatos e sulfitos poderiam 

alterar os mecanismos das reações, podendo gerar também problemas ambientais mais 

complexos que em relação aos cloretos produzidos pelo ácido clorídrico, onde este por sua 

vez reage com os óxidos existentes (Fe, Mn, Ti, Sn) no mineral formando cloretos solúveis, e 

facilitando assim o tratamento da ferrocolumbita. 

Por conseguinte, essas amostras tratadas foram caracterizadas pela fluorescência de 

raio X (FRX) e difração de raio X (DRX), que comprovaram que a amostra fundida em 

KHSO4 e tratada por 8 horas em ácido clorídrico P.A. apresentou uma melhor composição 

química, tornando-se com isso o material de partida para a síntese do complexo oxalato.  

 

3.4 MÉTODOS DE SÍNTESES 

 

3.4.1 Síntese do precursor oxálico tris(oxalato)oxiniobio-tantalato de amônio hidratado 

[(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3 • nH2O] 

 

Após a realização do tratamento da columbita com composição química favorável à 

síntese do precursor, esse material foi então dissolvido e precipitado em béquer de 200mL de 

água deionizada quente (60ºC - 85
 o

C) com agitação, permanecendo nessas condições por 100 

minutos. A solução permaneceu em repouso por 24 horas para melhor aglomeração das 

partículas, obtendo o óxido de nióbio monohidratado (NbO2.H2O), o óxido de tântalo 

(Ta2O5.nH2O) e impurezas de cassiterita (SnO2) ainda existente. 

Após o tempo de repouso, foi realizada a filtração da solução e posteriormente o 

material foi dissolvido numa solução de ácido oxálico/oxalato de amônio com a temperatura 
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variando de 65
 o

C a 80ºC em placa aquecedora. A solução complexante foi obtida por 

evaporação lenta na estufa e essas condições foram controladas para obtenção de uma melhor 

secagem do material, obtendo-se assim o precursor oxálico (NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O. 

O produto obtido foi caracterizado por fluorescência de raios X (FRX), 

espectroscopia na região do infravermelho (IV), difração de raios X (DRX), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS), 

análise termogravimétrica (TG), análise térmica diferencial (DTA) e calorimetria exploratória 

diferencial (DSC). 

 

3.4.2 Síntese do carbeto misto de nióbio e tântalo nanoestruturado [Nb(1-x)Ta(x)C] 

 

O carbeto misto de nióbio e tântalo nanoestruturado Nb(1-x)Ta(x)C foi produzido em 

baixa temperatura que variou entre 930ºC e 980ºC pois, segundo Medeiros (2002), essa faixa 

de temperatura torna possível a síntese de carbetos de metais refratários a partir do precursor 

oxálico misto [(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O]. O hidrogênio (H2) e o metano (CH4) foram 

utilizados como gases redutores e fonte de carbono respectivamente. As reações entre o 

precursor e a mistura de metano e hidrogênio foram efetuadas em um forno resistivo, 

composto de um reator de leito fixo de alumina. Para acomodar a amostra do precursor no 

reator de leito fixo foi utilizada uma navícula de alumina, utilizada para todos os ensaios, 

introduzida no tubo de alumina até a parte central do forno.  Após o fechamento do tubo, o 

mesmo foi lavado por alguns minutos com argônio a fim de eliminar todo o oxigênio 

presente. Em seguida, foram ajustados os fluxos dos gases reagentes (metano e hidrogênio) e 

a mistura gasosa circulou através do reator. O forno foi aquecido a uma taxa de 10ºC/min até 

as temperaturas utilizadas. Para a determinação das etapas de reações envolvidas e propor um 

mecanismo reacional que represente todo o processo reacional da síntese, as reações de 

decomposição-redução-carbonetação foram feitas com variação de temperatura e no tempo de 

isoterma de 120 minutos a 150 minutos. Foi utilizada uma vazão de fluxo de 1L/h de metano 

referente a 5% e 19L/h de hidrogênio, referente a 95 % (Medeiros, 2002). Ao final da reação 

de decomposição-redução-carbonetação, o fluxo de gases reagentes foi trocado por um fluxo 

de argônio (10 L/h) e este fluxo foi mantido até a temperatura ambiente, quando as amostras 

foram retiradas.  

A determinação das fases presentes foi caracterizada por difração de raios X (DRX). 

As fases presentes no resíduo obtido pela reação no tempo pré-determinado, a estrutura 
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cristalina e o tamanho de cristalitos foram determinados pelo método de refinamento nos 

padrões de difração pelo método de Rietveld para o carbeto misto que apresentou a melhor 

análise cristalográfica. As características físicas dos carbetos foram determinadas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de raios X por dispersão de 

energia (EDS) e a composição dos metais presentes na amostra foi obtida através da 

fluorescência de raios X (FRX), para fins de determinação e comprovação de impurezas ainda 

existente no carbeto. Por fim obteve-se a determinação da área superficial do material foi 

obtida  pelo método BET. 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

 O objetivo das caracterizações é determinar as propriedades físico-químicas, 

mineralógicas e tecnológicas dos materiais; em conformidades com as análises apresentadas 

na sequência. 

 

3.5.1 Análise Granulométrica (AG) 

 

A análise granulométrica do precursor oxálico misto de nióbio e tântalo utilizado neste 

trabalho foi realizada através de um granulômetro a laser (CILAS - 920L) no Laboratório 

Materiais Cerâmicos e Metais Especiais (LMCME/UFRN). A amostra foi preparada 

utilizando detergente neutro como agente dispersante, e adicionando na solução os produtos 

para análise, a fim de obter os diâmetros das partículas e as curvas de distribuição 

granulométrica. 

 

3.5.2 Análise Química por Fluorescência de Raios -X (FRX) 

 

Esta análise foi utilizada para obtenção da composição química da columbita bruta e 

das amostras desse mineral que foram tratadas de formas diferentes, expressa em 

porcentagens de óxidos. Essa técnica se fez necessária, pois foi o ponto de partida na escolha 

de qual amostra obteve o melhor tratamento, para dar sequência no processo de síntese. No 

caso da análise do precursor e dos carbetos, foram expressas em porcentagens dos metais 

presentes, para fins de comprovação da proporção elementar para o produto final deste 

trabalho. Na realização dessa análise foi utilizado um equipamento do tipo EDX-720 da 
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marca Shimadzu no Laboratório de Recursos Naturais do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).  

 

3.5.3 Análise Mineralógica por Difração de Raios -X (DRX) 

 

Neste trabalho, as análises de DRX do mineral bruto, do mineral tratado, do precursor 

misto e do carbeto misto foram realizadas a fim de se determinar as fases dos compostos 

presentes nas amostras, como também em alguns casos específicos dos resultados, uma 

análise semi-quantitativa das fases presentes. No caso do precursor misto, que é um composto 

orgânico-metálico amorfo, essa técnica possui limitações, sendo utilizada a IV, TG/DTA e 

DSC para complementação na caracterização dessa amostra. Foi utilizado um difratômetro de 

Raios-X do tipo (DRX -6000) da Shimadzu no Laboratório de Materiais Nanoestruturados e 

Reatores Catalíticos (LAMNRC/UFRN) com radiação de Cu-Kα, tensão de 40 kV, com 

corrente de 30mA com faixa de varredura (2θ) de 10° a 80°.   

 

3.5.4 Refinamento Rietveld  

 

Neste trabalho, a utilização desta técnica permitiu identificar as fases cristalinas 

presentes nos compostos sintetizados e calcular a micro deformação da rede cristalina, e o 

tamanho de cristalito através das medidas do alargamento de todos os picos apresentados nos 

padrões de difração de raios X. Para separar os efeitos de micro deformação e tamanho dos 

cristalitos presentes no alargamento de um pico de difração, foi usada uma eficiente técnica 

conhecida como o gráfico Williamsom-Hall. O tamanho do cristalito também foi medido 

através da equação de Scherrer: D = (0,9.λ)/(β.cosθ), onde D é o tamanho de cristalito, λ é o 

comprimento de onda da radiação empregada, β é a largura das linhas de difração à meia 

altura e θ é o ângulo de Bragg. O refinamento de Rietveld foi realizado apenas no carbeto 

misto sintetizado que apresentou uma melhor composição mineralógica comparada as demais 

analisadas, permitindo assim, realizar o refinamento de célula unitária, da estrutura cristalina, 

análise de microestrutura, análise quantitativa de fases, e determinação de orientação 

preferencial do carbeto produzido. O Software utilizado para fazer refinamento foi o Maud - 

Materials Analysis Using Diffraction  e para a identificação das fases cristalinas o X'pert 

highscore plus PANalytical.  
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3.5.5 Análise Termogravimétrica (TGA/DTA/DSC) 

 

Neste trabalho, a TGA do precursor foi realizada em um analisador 

termogravimétrico e termodiferencial no equipamento SDT-Q600 de marca TA Instruments 

com análise simultânea de TG/DTA simultânea, sob fluxo de N2 (vazão de gás de 50 

mL/min), num cadinho de platina e quantidade de matéria-prima equivalendo a, 

aproximadamente, 5 mg. A taxa de aquecimento na análise foi de 10
o
C/min, partindo da 

temperatura ambiente até a temperatura final de 1100
o
C. Neste trabalho, a DTA do precursor 

foi realizada com equipamento, e nas mesmas condições, utilizadas para a análise 

Termogravimétrica ambas feitas no CT-Gás/Natal-RN. A análise TG/DSC foi realizado num 

calorímetro térmico diferencial, modelo DSC/TG – NETZSCH STA 449F3 no Laboratório de 

Materiais do PPGCEM. 

 

3.5.6 Espectroscopia de Infravermelho – IV 

 

A fim de se fazer medidas complementares de caracterização do precursor, um feixe 

de radiação infravermelha foi passado pela amostra, e a quantidade de energia transmitida foi 

registrada. Repetindo-se esta operação ao longo de uma faixa de comprimentos de onda de 

interesse (4000-400 cm
-1

), um gráfico foi construído, com "número de onda" em cm
-1

 no eixo 

horizontal e transmitância em % no eixo vertical. Esta técnica costuma ser usada para a 

identificação de misturas bem complexas, como é o caso do precursor misto sintetizado nesse 

trabalho, a fim de comprovar a formação deste complexo. A análise foi realizada no Instituto 

de Química da UFRN com o Espectrofotômetro Perkin Elmer FTIR, modelo 16PC com 

pastilhas de KBr. 

 

3.5.7 Análise de Microscopia de Varredura – MEV e Microanálise química por energia 

dispersiva - EDS 

 

No presente trabalho às amostras do precursor foram analisadas em um microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) de bancada, modelo TM-3000 da Hitach no Laboratório de 

microscopia do PPGCEM, procurando-se avaliar a formação da microestrutura e a formação 

de novas fases. Foi realizado também a microanálise química por energia dispersiva (EDS), 

no mesmo laboratório, do precursor e do carbeto misto. A microscopia eletrônica de varredura 

http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_onda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mistura
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realizada no carbeto foi realizada no CT-Gás/Natal-RN com o equipamento SSX – 550 da 

Shimadzu.  

 

3.5.8 Análise da Área Superficial Específica - BET 

 

A área superficial específica do carbeto sintetizado, que apresentou uma melhor 

caracterização nas técnicas utilizadas anteriormente, foi obtida por adsorção de nitrogênio, de 

acordo com o método BET, usando um equipamento Autosorb-1, marca Micromeritics 

Instruments, modelo ASAP -2020 no CT-Gás/Natal-RN. A operação deste equipamento se 

baseou na medida da quantidade de gás adsorvido ou dessorvido de uma superfície sólida, 

pelo método volumétrico estático à pressão de vapor de equilíbrio para fins de determinação 

da área superficial do presente carbeto e porosidade pelo método BET. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados experimentais obtidos e suas 

respectivas discussões e análise.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO E TRATAMENTO DA MATÉRIA PRIMA 

 

4.1.1 Análise por Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

Os quadros 1, 2, 3 e 4 mostram os resultados de fluorescência de raios-X realizado na 

columbita de Currais Novos-RN, na columbita após a fusão com bissulfato de potássio e 

tratada por 3 horas, 5 horas e 8 horas em ácido clorídrico a quente, respectivamente, em 

porcentagem de óxidos.  

 

Quadro 1: Análise semi-quantitativa da columbita de Currais Novos-RN – FRX. 

ÓXIDOS NbO Ta2O5 Fe2O3 MnO SnO2 

% 43.15 31.18 12.91 7.25 5.42 

 

Quadro 2: Análise semi-quantitativa da columbita tratada por 3 horas – FRX. 

ÓXIDOS NbO Ta2O5 Fe2O3 MnO SnO2 

%  48.25 31.29 8.81 5.35 5.72 

 

Quadro 3: Análise semi-quantitativa da columbita tratada por 5 horas – FRX. 

ÓXIDOS NbO Ta2O5 Fe2O3 MnO SnO2 

%  60.82 33.92 1.14 0.52 3.40 

 

Quadro 4: Análise semi-quantitativa da columbita tratada por 8 horas – FRX. 

ÓXIDOS NbO Ta2O5 Fe2O3 MnO SnO2 

%  61.07 34.12 0.63 0.27 3.52 

 

Na columbita observa-se que os principais óxidos presentes são o NbO (óxido de 

nióbio) com teor de 43.153%, o Ta2O5 (óxido de tântalo) com 31.188% e o Fe2O3 (óxido de 

ferro) com 12.914%, o que classifica esse tipo de columbita como ferrocolumbita 
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(FOUCAULT; RAOULT, 1995). Os demais óxidos presentes na amostra variam sempre de 

acordo com a geologia da região, apresentando características do solo, como é o caso da 

cassiterita (SnO2). As demais composições dos óxidos existentes foram irrelevantes na 

análise, devido a baixa concentração (menor que 1%). 

A análise apresentada do mineral fundido com bissulfato de potássio e tratado por 

3horas em ácido clorídrico P.A. a quente é demonstrado no quadro 2, onde foi observado que 

não ocorreram modificações significativas no seu processo do tratamento para fins deste 

trabalho, tornando-se inadequado o tempo de tratamento nas condições utilizadas. 

Em relação ao quadro 3, pode-se observar inicialmente que há uma mudança 

significativa no processo de purificação mineral em relação ao tratamento anterior, mas neste 

tempo de 5 horas em ácido clorídrico P.A. a quente ainda apresenta um índice aproximado em 

5% de impureza com o índice de estanho e  ferro acima de 1 %, o que não seria favorável a 

priori já que se tem dois tipos de impurezas registrados acima dessa porcentagem. 

Neste caso, a fim de melhorar o tratamento da matéria prima, foi realizado o 

processo de purificação, desta vez por 8 horas em ácido clorídrico P.A. à quente, o que está 

demonstrado no quadro 4, logo é possível perceber que as impurezas estão em torno de 4% e 

que somente o estanho está na margem acima de 1%, o que poderia tornar inicialmente essa 

amostra tratada, para ser utilizada como material de partida para a síntese do carbeto misto de 

nióbio e tântalo. 

Em análise dos tratamentos realizados, fica explanado que a diferença na purificação 

realizada nos intervalos de tempo de 5 a 8 horas foram evidentes, como foi possível observar 

nos processos de tratamento utilizados nos quadros 2, 3 e 4. A cassiterita (SnO2) não foi 

removida da amostra em termos de purificação total do mineral, sendo essa análise semi-

quantitativa. Já, os óxidos de ferro e manganês, foram removidos consideravelmente do 

mineral no tempo de 8 horas de tratamento, apresentando concentração abaixo de 1% no seu 

total (Fe + Mn). A diferença entre as impurezas nos tratamentos realizados entre 5 horas e 8 

horas, inicialmente, inviabiliza, a priori, neste trabalho o aumento do tempo do processo, pois 

o gasto energético seria maior para uma diferença gradativamente menor.  

Concluiu-se assim que o mineral fundido em bissulfato de potássio e tratado por 8 

horas em ácido clorídrico P.A. à quente, foi utilizado nos processos de síntese devido à 

obtenção de uma melhor purificação registrada. Na sequência de caracterização foram 

realizados os difratogramas do mineral bruto e já tratados nas condições mencionadas, a fim 

de se obter suas fases cristalográficas. 
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4.1.2 Análise Mineralógica por Difração de Raios-X (DRX) 

 

Nas figuras 3, 4, 5 e 6 são representados difratogramas do mineral columbita, do 

mineral após fusão em bissulfato de potássio e tratado por 5 horas em ácido clorídrico P.A, 

por 8 horas em ácido clorídrico P.A e 8 horas com água régia, respectivamente, apresentando 

a análise mineralógica. 

 

 

Figura 3: DRX da columbita quantificada 

 

A caracterização mineralógica da columbita bruta, a qual serviu como base material 

para este trabalho, foi quantificada através de DRX na figura 3, em 75% como sendo 

ferrocolumbita, 15% de ferrotapiolita e 10% composta pela cassiterita, com as demais 

impurezas identificadas na análise química, a qual não foi quantificada detalhadamente nesta 

técnica devido a sua limitação, mas foram detectadas em formas de óxidos pela fluorescência 

de raios X (FRX). A partir das técnicas utilizadas (FRX e DRX), foi possível se obter uma 

quantificação desse mineral, que o tornou matéria prima de partida para síntese do carbeto 

misto de nióbio e tântalo. 
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Após a caracterização mineral, foram realizados os tratamentos na matéria prima; 

onde as amostras tratadas foram caracterizadas por DRX a fim de se identificar as fases 

existentes, com exceção do tratamento realizado por 3 horas, que apresentou alto índice de 

impureza, como foi quantificado anteriormente através da FRX. 

Na figura 4, pode-se observar que o tratamento realizado em ácido clorídrico à 

quente durante 5 horas ainda apresentou picos característicos de impureza (cassiterita) que se 

sobrepõem aos óxidos de nióbio e tântalo, e de acordo com a análise química desse material 

(FRX), ainda se encontra uma margem considerável de impureza, o que poderia alterar os 

processos de sínteses significativamente. 

 

 

Figura 4: DRX da columbita tratada por 5 horas com HCl 

 

 

O tempo de tratamento por 8 horas em ácido clorídrico à quente, como representado 

na figura 5, demonstrou que o grau de purificação mineral foi o mais satisfatório presente, 

quantificando as impurezas em aproximadamente 2%, e os óxidos de tântalo e nióbio em 

torno de 98%, essa quantificação em relação aos óxidos de nióbio e tântalo não foram precisas 

em relação a sua carta, devido a variância no número de oxidação do nióbio, juntamente com 

as características semelhantes dele com o tântalo, o que dificultou quantificar assertivamente 

sua mineralogia. 
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Figura 5: DRX da columbita tratada por 8 horas com HCl quantificada 

 

 

Em relação a figura 6, no qual o tratamento realizado foi alternativo ao padrão ácido 

utilizado em todo o trabalho, a solução utilizada foi a água régia, devido suas propriedades 

oxidantes, na tentativa de se obter uma melhor purificação do mineral, ou seja, tentar eliminar 

uma maior quantidade possível da cassiterita (SnO2), mas foi descartada, pois o óxido de 

nióbio foi solubilizado em grande quantidade e o óxido de tântalo solubilizado por completo, 

apresentando assim uma maior concentração da cassiterita, inviabilizando o processo. 
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Figura 6: DRX da columbita tratada por 8 horas com água régia 

 

Nas figuras 7, 8 e 9 estão representados os difratogramas comparativos entre o 

mineral de partida e os tratados realizados após a fusão por 5 horas e 8 horas com ácido 

clorídrico e 8 horas com água régia, para uma melhor compreensão visual dos respectivos 

tratamentos.  

 

 

Figura 7: DRX comparativo entre a columbita bruta e o tratamento realizado por 5h em HCl 
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Figura 8: DRX comparativo entre a columbita bruta e o tratamento realizado por 8h em HCl. 

 

 

Figura 9: DRX comparativo entre a columbita bruta e o tratamento realizado por 8h em água régia. 

 

 

Percebe-se nos difratogramas comparativos entre o mineral e os seus respectivos 

tratamentos, que os picos provenientes das impurezas no material, diminuíram os picos de 

intensidade em relação ao tempo de tratamento realizado e que suas composições 

mineralógicas encontram-se em conformidade com resultados obtidos na análise química 
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semi-quantitativa por fluorescência de raios-X, tomando-se como mineral fundido em 

bissulfato de potássio e tratado por 8 horas em ácido clorídrico o de partida para a síntese do 

precursor. Fato decorrente da obtenção de uma melhor purificação mineral em relação aos 

demais processos efetuados. 

 

4.2 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO PRECURSOR 

 

4.2.1 Análise granulométrica (AG) 

 

O gráfico relativo à granulométrica do precursor misto de nióbio e tântalo é mostrado 

na figura 10, apresentando distribuição modal. Observa-se que o precursor apresenta um 

percentual de partículas (em torno de 90%) com diâmetro inferior a 19,38 µm. O diâmetro 

médio apresentado foi de 10,59 µm. A curva do precursor apresentou partículas com diâmetro 

de até 10.11 µm em 50% de sua população e diâmetro de até 2,15 µm em 10%. 

 

 

Figura 10: Granulometria do precursor oxalato 
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4.2.2 Análise por Fluorescência de Raios-X 

 

O quadro 5 mostra o resultado de fluorescência de raios-X realizado no precursor 

para análise semi-quantitativa dos metais presentes na amostra.  

 

Quadro 5: Análise semi-quantitativa do precursor – FRX. 

METAIS Nb Ta   Sn 

%  62.14 34.12 3.03 

 

A análise de porcentagens dos metais existentes no precursor foram para fins de 

comprovações semi-quantitativas das amostras que passaram por processos de sínteses e não 

ocorreram modificações consideráveis em proporção elementar de nióbio e tântalo que 

representa a amostra com aproximadamente 96%. 

 

4.2.3 Análise Mineralógica por Difração de Raios-X (DRX) 

 

Na figura 11 expõe-se o difratograma do precursor apresentando a análise mineralógica.

 

Figura 11: DRX do precursor oxalato 
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Podem-se observar os picos de intensidades característicos do complexo oxalato 

entre 28º e 30º, registrando as interações orgânico-metálica entre 10º e 20º própria do material 

e com traços das impurezas ainda existentes de estanho em 25º e 35º. A partir de 40º observa-

se características que o composto é amorfo.  

 

4.2.4 Análises Térmicas e Espectroscopia de infravermelho (IV) 

 

4.2.4.1 Estudo da decomposição térmica e ligações do complexo oxalato 

 

A decomposição térmica do complexo oxálico tris(oxalato)oxiniobio-tantalato de 

amônio hidratado [(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O], sintetizado pelo método alternativo foi 

investigado pela análise termogravimétrica (TG/DTG), análise térmica diferencial (DTA) e 

calorimetria exploratória diferencial (DSC). As ligações existentes neste complexo, bem 

como as interações que sofrem em sua decomposição, são analisadas pelo espectro de 

absorção na região do infravermelho (IV), interligando assim essas técnicas para a obtenção 

do estudo termoanalítico. 

As figuras 12 - 15 representam os resultados de TG/DTG, DTA e DSC da 

decomposição do complexo de nióbio e tântalo. As curvas TG/DTG (figuras 12 e 13) 

mostram três intervalos de temperatura no qual a amostra perde massa. As curvas DTA e DSC 

(figuras 14 e 15) mostram que cada evento de perda de massa corresponde a um pico na curva 

DTA e DSC.  

 

Figura12: Curva TG e DTG (T - ºC / %M) do [(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O] 
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Figura 13: Curva TG e DTG (t -min / %M)  do [(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O]. 

 

 

 

Figura 14: Curva DTA (T - ºC / TD - ºC/mg) do [(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O]. 
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Figura 15: Curva TG/DSC do [(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O]. 

 

 

As análises térmicas mostram que a decomposição dos rendimentos em vários 

estágios estão associados a fenômenos endotérmicos, sendo esses picos atribuídos a 

desidratação do complexo e, consequentemente, a decomposição do complexo oxálico pela 

liberação da água, da amônia, monóxido de carbono e dióxido de carbono levando a óxidos de 

nióbio e tântalo. Isto é confirmado com nenhuma perda de massa nos dados das figuras em 

torno de 700 ºC, totalizando uma perda em massa de 76.60% no seu total da amostra que foi 

iniciada com 5mg e finalizou durante o processo com 0.974mg.  

Na primeira curva que ocorre perda de massa, pode ser observado um evento 

endotérmico, entre 25 e 105 °C, que corresponde à evaporação de água de umidade e uma 

perda em massa de 0,2506mg, correspondendo a 4,768%. A liberação do CO2 e NH3 que 

ocorre no segundo pico de perda de massa, equivalente a 3,573mg e correspondendo a 

67,98%, não desorganiza a estrutura cristalina do complexo, mas há a eliminação de grande 

quantidade de NH3,  CO2 e água de hidratação transformando o material em um sólido amorfo. 

Outra evolução do CO2 ocorre aproximadamente em 670ºC, correspondendo a terceira perda 

de massa detectada através da análise TG/DTG e associado ao fenômeno exotérmico na curva 

DTA o qual a perca em massa é de 0,1076mg equivalendo a 2,047%, porem esta evolução não 

é resultado da decomposição do complexo de nióbio – tântalo, segundo Marta, Zaharescu e 

Macarovic (1983).
 
Desta forma este evento pode ser atribuído á dessorção deste gás produzido 
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em baixa temperatura e adsorvido na superfície do material, mas também pode ser atribuída a 

cristalização do material decomposto, modificando sua cristalinidade e correspondendo assim 

a uma estrutura ortorrômbica de Nb2O5 e Ta2O5. Este processo de cristalização pode ocorrer 

ou iniciar a 700ºC. A estrutura ortorrômbica transforma-se em monoclínica entre 700ºC e 

1000ºC por que o resíduo da decomposição a 1000ºC tem outra estrutura cristalina 

(MEDEIROS, 2002). Esta é a estrutura dos óxidos de nióbio e tântalo usados como material 

de partida para síntese do carbeto.    

Realizada as análises térmicas, foram observadas quais substâncias foram 

decompostas, e a fim de analisar as interações existentes, se fez necessário à utilização da 

espectroscopia de infravermelho para comprovar a formação deste complexo, tornando-se 

necessário a correlação dessas técnicas para o estudo termoanalítico, devido às 

complementações de uma caracterização com as outras. 

Na figura 16 observa-se o espectro de absorção na região do infravermelho do 

precursor oxálico. A banda na região de 3500 cm
-1

 ocorre devido a presença da amônia na 

molécula. A região de 3442 cm
-1

 a 2850 cm
-1

 que corresponde às vibrações de estiramento 

ν(OH) da água de hidratação. As bandas apresentadas na região de 1750 cm
-1

 a 1550 cm
-1

 

referem-se aos grupos oxalatos coordenados ao nióbio e ao tântalo, como o íon oxalato é um 

ligante quelado bidentado (COTTON e WILKINSON, 1982), ele pode formar diferentes 

complexos com o nióbio e o tântalo, dependendo das condições de preparação e neste caso em 

específico ocorreu na preparação deste precursor à hidratação dos óxidos, possibilitando a 

interação química do íon oxalato com o nióbio e o tântalo que também se apresentam 

coordenando o oxigênio.  

Também na região 793 cm
-1

, os modos de estiramento simétrico e assimétrico, 

observados em 1900 - 2800 cm
−1

, correspondem aos modos vibracionais do grupo oxalato. A 

banda em torno de 1400 cm
-1

 são características do estiramento simétrico do grupo 

carboxílico.  Na região de 1280 cm
-1

, a banda refere-se aos grupos iônicos C-CO2
-
 fato que 

acentua as coordenações dos grupos carboxílicos ao nióbio e tântalo. Duas bandas 

aproximadas em 690 e 890 cm
−1

 são também observadas nos espectros e podem ser atribuídas 

a coordenação entre os íons metálicos, neste  caso ao nióbio e ao tântalo, com os sítios do íon 

oxalato formando o cluster metálico Nb-Ta do complexo polimetálico. 
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Figura 16: Espectro de absorção na região do infravermelho do precursor. 

 

A espectroscopia revelou as bandas de vibrações dos grupos O-H, C=O, C-O, O-

C=O, (NbTa)-C2O4
-
 e (NbTa)=O e combinando os resultado de IV, TG, DTG, DTA e DSC, 

pode-se concluir que partes dos íons oxalatos são eliminados do complexo na forma de CO2, 

entre 170ºC e 300ºC. Os íons oxalatos durante a decomposição térmica do complexo oxalato, 

como CO e CO2 simultaneamente. Neste trabalho não foi estudado a evolução dos gases, 

portanto nesta faixa de temperatura (170ºC - 300ºC) provavelmente a eliminação dos íons 

oxalatos ocorreu pela eliminação do CO2 juntamente com o CO. 

De acordo com o estudo termoanalítico baseado nas técnicas de caracterização 

(IV/TG/DTG/DTA/DSC), o precursor misto de nióbio e tântalo sintetizado neste trabalho é o 

tris(oxalato)oxiniobio-tantalato de amônio hidratado com a fórmula molecular [(NH4)3(Nb(1-

x)Tax)O(C2O4)3.nH2O] concordando com a literatura consultada. A decomposição térmica 

efetuada mostrou que o material se decompõe em NH4
-
 e C2O4

- 
e vapor de água. Os íons 

amônio são eliminados na forma de NH3 e água formada durante o processo. Os íons oxalato 

são eliminados na forma de CO2 e CO. A partir desse estudo pode-se propor a equação 

química de decomposição térmica do complexo oxalato como sendo: 

(NH4)3(Nb(1−x)Tax)O(C2O4)3 ・ nH2O: 

➤(NH4)3(Nb(1−x) Tax)O(C2O4)3 ・ nH2O → (NH4)3(Nb(1−x) Tax)O(C2O4)3 + nH2O 

➤(NH4)3(Nb(1−x) Tax)O(C2O4)3 → 1/2(Nb(1−x) Tax )2O5+3NH3 + 3CO + 3CO2 + 3/2H2O. 
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4.2.5 Micrografias 

 

O aspecto físico do precursor, proveniente da solução aquosa contendo íons oxalato 

que são cristalizados a quente (após ter sido moído em um almofariz com auxílio de um 

pistilo), apresenta partículas grandes formadas de aglomerados bastantes porosos, formado de 

pequenos cristalitos, com partículas inferiores a 2µm, conforme as fotos em MEV nas figuras 

17, 18 e 19 com um aumento de imagens de 250, 1500 e 4000 vezes. 

 

Figura 17: MEV do precursor misto em 250X de aumento. 

 

 

Figura 18: MEV do precursor misto em 1500X de aumento. 
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Figura 19: MEV do precursor misto em 4000X de aumento. 

A partir desta analise pode-se perceber aglomerados de partículas pequenas formados 

por pequenos cristalitos e também é possível perceber que a amostra apresenta porosidade não 

muito definida devido às condições de analises, mais perceptível, pois esta é umas das 

características deste composto.   

A microanálise química por energia dispersiva (EDS) tendo como área linear (traço 

verde) e área específica (indicado pela seta vermelha) apresentados na figura 17 foram 

realizadas no precursor. A figura 20 e o quadro 6 confirma a presença do nióbio, tântalo, 

oxigênio, carbono e ferro como elementos presentes na estrutura do composto na área linear.  

     

Figura 20: Espectro de EDS do complexo oxalato misto de nióbio e tântalo - área linear. 
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Quadro 6 : Percentual dos elementos constituintes do complexo oxalato por EDS – área linear. 

Elemento Peso % Peso % σ Atômico % 

Carbono 11.700 1.733 29.508 

Oxigênio 30.024 1.049 56.848 

Ferro 0.122 0.304 0.066 

Nióbio 24.217 0.950 7.896 

Tântalo 33.937 0.997 5.682 

 

 

A análise da área específica foi selecionada para fins de possíveis reconhecimentos 

do estanho ainda presente na amostra e que não foi constatado na análise anterior. Por 

apresentar visualmente brilho intenso (característica dos elementos químicos com maior 

número atômico – próprio da técnica) é perceptível e bem diferenciado da grande área e em 

poucos traços na amostra, como quantificado na figura 21 e no quadro 7. 

 

Figura 21 : Espectro de EDS do complexo oxalato misto de nióbio e tântalo - área específica. 

 

Quadro 7 : Percentual dos elementos constituintes do complexo oxalato por EDS – área específica. 

Elemento Peso %   Peso % σ Atômico % 

Carbono 2.641 0.660 11.888 

Oxigênio 14.278 0.987 48.241 

Nióbio 7.955 0.627 4.628 

Estanho 68.375 1.307 31.141 

Tântalo 5.469 1.002 1.634 
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Sendo identificada essa característica, como a proporcionalidade existente do estanho 

na mostra, servindo assim para algumas comprovações dos demais elementos metálicos neste 

precursor, devido a existência das limitações dessa técnica quanto a identificação do carbono 

e oxigênio. Logo se pode concluir que o EDS está de acordo com os resultados obtidos nas 

técnicas anteriores.  

Este complexo, [(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O] apresentou uma alta reatividade, 

quando utilizado como reagente sólido na produção do Nb(1-x)Ta(x)C, como será discutido em 

4.3. Este fato pode ser atribuído à forma e ao tamanho de suas partículas, que apresentam alta 

porosidade e tamanho médio inferior a 2µm (segundo as micrografias). Durante a redução-

carbonetação também ocorre a decomposição brusca pela eliminação dos voláteis da 

molécula, tornando os produtos da decomposição cada vez mais porosos aumentando a área 

de contato entre o gás e o sólido, promovendo a reação de carbonetação com mais rapidez e 

uma temperatura bem inferior as empregadas no método clássico. 

 

 

4.3 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO CARBETO 

 

4.3.1 Análise por Fluorescência de Raios-X 

 

Os quadros 8, 9 e 10 mostram os resultados de fluorescência de raios-X realizado nos 

carbetos sintetizados a 930ºC e 980ºC durante 2 horas e a 980ºC por 2,5 horas para análise 

semi-quantitativa dos metais presentes nas amostras respectivamente.  

 

Quadro 8: Análise semi-quantitativa do carbeto (930ºC em 2h) – FRX. 

METAIS Nb Ta   Sn 

%  62.11 34.16 2.99 

 

Quadro 9: Análise semi-quantitativa do carbeto (980ºC em 2h) – FRX. 

METAIS Nb     Ta    Sn 

%      62.26    34.09  2.45 

 

 

 

 



59 

 

 

Quadro 10: Análise semi-quantitativa do carbeto (980ºC em 2,5h) – FRX. 

METAIS Nb Ta Sn 

%  62.24 34.11 2.79 

 

A análise de porcentagens dos metais existentes nos carbetos foram para fins de 

comprovações semi-quantitativas das amostras que passaram por processos de sínteses e não 

ocorreram modificações consideráveis em proporção elementar de nióbio e tântalo que em 

ambas as amostras estão com uma representatividade de aproximadamente 96% e para fim de 

se obter suas fases cristalográficas foram realizados os difratogramas em seguida. 

 

4.3.2 Análise Mineralógica por Difração de Raios-X (DRX) 

 

As análises de fluorescência de raios-X aliada à difração de raios-X fornecem como 

resultados as fases presentes na amostra e a relação dos elementos constituintes da mesma 

com a sua proporção na forma de óxidos. Através da combinação da análise química, com a 

mineralógica, têm-se informações suficientes para determinar a composição das fases 

presentes nas amostras, o que foi observado durante a realização dessas análises. Os carbetos 

produzidos foram caracterizados por DRX e com base na composição cristalográfica deles, 

está inicialmente representado na figura 22 pelo DRX do carbeto misto produzido a 930ºC por 

2 horas.  

 

Figura 22: DRX do Nb(1-x)Ta(x)C (930ºC por 2 horas) 
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Como pode ser observada, a composição mineralógica nessas condições de síntese, 

apresentam picos dos óxidos mistos de nióbio e tântalo em diferentes estados de oxidação; 

intensidades nos picos característico do carbeto misto são também identificados, porém ainda 

apresentam uma grande quantidade de óxidos indesejáveis e estanho metálico, mas já se 

constata a produção deste carbeto misto nestas condições.  

Na sequência está representado pela figura 23, o DRX do carbeto misto de nióbio e 

tântalo sintetizado por 2 horas em 980ºC. 

 

Figura 23: DRX do Nb(1-x)Ta(x)C (980ºC por 2 horas) 

 

 

A partir da difratograma acima, percebe-se que os picos do Nb(1-x)Ta(x)C são 

observados com intensidades bem definida, apresentando largura aparentemente de 

compostos nanométricos. Ainda há presença de óxidos na amostra, porém em menor 

quantidade que o sintetizado anteriormente e os picos referente ao estanho se faz presente, 

como é esperado devido a não purificação total do mineral já visto na análise química (FRX) 

realizada. 
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Em relação a síntese realizada na temperatura de 980ºC por 2,5 horas esta, pode ser 

observada pelo DRX na figura 24.  

 

Figura 24: DRX do Nb(1-x)Ta(x)C (980ºC por 2,5 horas) 

 

 

Observa-se na figura acima a composição mineralógica nas condições de síntese 

especificadas, que apresentam picos dos óxidos mistos de nióbio e tântalo com grande 

intensidade. Os picos dos carbetos são mais intensos que os observados na figura 22, contudo 

ainda apresentam uma grande quantidade de óxidos em mesmo estado de oxidação 

indesejável e estanho metálico em relação ao DRX da figura 23.  

Em relação ao estanho metálico, é de se esperar a presença de picos característicos 

desse composto, pois se trata do mesmo precursor orgânico-metálico, o que difere são os 

parâmetros utilizados para a obtenção desses carbetos, bem como a eficiência no processo de 

decomposição-redução-carbonetação pelo fluxo dos gases utilizados, pois como discutido 

anteriormente nas análises térmicas, não ocorre perdas de massa acima de 700º até 1000ºC, 

mas no caso do processo de síntese através do gás hidrogênio na redução dos óxidos seguida 

da carbonetação pelo metano, se torna possível a síntese do carbeto misto de nióbio e tântalo 

nanoestruturado a partir do complexo oxalato. 
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Conclui-se com isso que o carbeto produzido a 980ºC por 2 horas foi o que obteve o 

melhor resultado pelas análises mineralógicas (DRX) e químicas (FRX), nessas condições 

estabelecidas. Com isso foi instituída para uma melhor caracterização do produto objetivo 

deste trabalho, a realização do Refinamento Rietveld, que permite determinar os parâmetros 

cristalográficos das amostras, o desvio em relação a dados da literatura, o tamanho médio das 

partículas e com mais precisão a estrutura química. 

Na figura 25 é apresentado o refinamento de estrutura aplicado nos padrões de 

difração para os resíduos obtidos do carbeto misto de nióbio e tântalo.  Como pode ser visto, a 

síntese do Nb(1-x)Ta(x)C apresenta picos característicos e estrutura cúbica. Além disso, 

observa-se também que apresentam picos bem largos. Fato que caracteriza a formação do 

carbeto nanoestruturado.   

 

Figura 25: Refinamento Rietveld da estrutura do Nb(1-x)Ta(x)C 

 

 

O refinamento para a amostra revelou a formação do cristal na forma cúbica e com os 

seguintes parâmetros cristalográficos: a (Å)= 4,4574; b (Å)= 4,4574; c (Å)= 4,4574;  Alpha 

(°): 90,0000, Beta (°)=90,0000, Gama (°)=90,0000, Volume da célula=4,4574, obteve-se um 

desvio igual a S=1,383067, tamanho médio de cristalito igual 19,8 nm e a microdeformação 

igual a 0,0000475 caracterizando assim com maior eficácia.   
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Através do Refinamento de Rietveld, foi possível detectar a provável proporção do 

nióbio e tântalo neste carbeto, sendo identificado com o código de referência (03-065-6178) 

de fórmula química C
2
Nb

1.14
Ta

0.86, logo, a fórmula química do carbeto sintetizado neste 

trabalho é o Nb0.57Ta0.43C. O estanho metálico tetragonal com o código de referência (01-089-

4898) e os óxidos ainda presentes no composto na forma ortorrômbica.  

A reação de redução-carbonetação do óxido, segundo Silva; Schmal; Oyama (1996) 

segue uma sequência do estudo cinético, o qual foi adotado como referência para o óxido 

misto neste trabalho, pois o grupo coordenado no complexo são os metais em proporções a 

depender de sua estrutura de partida. A sequência seguida é essa: (Nb(1−x)Tax)2O5  →
1
  

(Nb(1−x)Tax)O2  →
2
 [(Nb(1−x)Tax)OzCy]  →

3
 Nb(1−x)TaxC no qual ocorre a presença de uma fase 

provavelmente não estável presente na reação, que não foi detectado no estudo da 

carbonetação neste trabalho. A transformação desta fase a Nb(1−x)TaxC é muito rápida. (
1
 – 

etapa rápida; 
2
 – etapa lenta e 

3
 – etapa rápida) 

Para este trabalho, de acordo com os resultados obtidos no estudo da redução-

carbonetação do precursor misto de nióbio e tântalo e do estudo termoanalítico, pode-se 

propor as etapas das reações de decomposição-redução-carbonetação envolvidas na síntese do 

Nb(1−x)TaxC, como sequência representada pelas equações químicas abaixo. 

 

2[(NH4)3 (Nb(1−x)Tax)O(C2O4)3H2O] → (Nb(1−x)Tax)2O5 + 6NH3 + XCO + YCO2 + 5H2O 

(Nb(1−x)Tax)2O5 + 3H2 → (Nb(1−x)Tax)O2 + 3H2O 

(Nb(1−x)Tax)O2 + 3CH4 → Nb(1-x)Ta(x)C + 2CO + 6H2 

 

O óxido formado (Nb(1−x)Tax)2O5 é reduzido pelo hidrogênio em (Nb(1−x)Tax)O2, em 

seguida carburado pelo metano transformando-se em Nb(1-x)Ta(x)C. O metano participa da 

reação de redução, reagindo com o oxigênio do (Nb(1−x)Tax)O2 produzindo CO, e 

simultaneamente reage com o Nb(1−x)Tax produzindo neste caso de acordo com o refinamento 

realizado o Nb0.57Ta0.43C. 

Em relação ao estanho presente no composto, foi possível determinar através desta 

técnica que ele se encontra no seu estado metálico na forma tetragonal. Fazendo relação com 

a análise térmica (DTA) obtida do percussor, pode-se fazer alusão a quebra da ligação entre 

os elementos da cassiterita (estanho – oxigênio) a um evento inesperado que poderia estar 

formando um pico exotérmico em torno de 300ºC na figura 14. Por se tratar de evolução dos 
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gases liberados na perda de massa do precursor, este evento não foi analisado devido a 

objetividade do trabalho.  

 

4.3.3 Micrografias e Área Superficial Específica (BET) 

 

Através das micrografias do Nb0.57Ta0.43C 
obtido pelo MEV, representadas nas 

figuras 26 e 27 pode-se observar que o produto resultante da carbonetação do precursor a 

partir de reação gás-sólido apresenta partículas grandes e porosas formadas de pequenos 

cristalitos.  

 

Figura 26: Microscopia eletrônica de varredura (MEV) do Nb0.57Ta0.43C
 
(8000x). 

 

Figura 27: Microscopia eletrônica de varredura (MEV) do Nb0.57Ta0.43C
 
(27000x). 
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As micrografias realizadas no Nb0.57Ta0.43C
 
 em diferentes áreas e lentes de aumento, 

foram analisadas a fim de se obter informações precisas em relação as formas dos 

nanocristais, podendo com isso observar que os nanocristalitos estão formando placas com os 

aglomerados esféricos, apresentando desordem na distribuição de grãos.  

De acordo com análise do BET, a área superficial do carbeto misto é de 

aproximadamente 23 m
2
/g com volume de poros 0,05 cm

3
/g e área do microporo de 3,0 m

2
/g 

com volume do microporo de 0,001 cm
3
/g. Possuindo uma área relativamente grande com 

microporos de escala Angstrom (30Å), demonstrando dessa forma, que o carbeto misto 

sintetizado neste trabalho possivelmente tenha propriedades catalíticas e de adsorção material. 

Medeiros (2002), afirma que durante a evolução da reação de decomposição-

carbonetação, as partículas diminuem de tamanho e tornam-se muito porosas e cheias de 

trincas, constituídas de nanocristalitos. Por esta razão o [(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O]  

torna-se altamente reativo produzindo este carbeto a baixas temperaturas e, como 

consequência, com tamanho de cristalitos nanométricos. Esta alta reatividade é proveniente 

das sucessivas etapas de redução-carbonetação que ocorre durante a reação do precursor até 

formar a fase Nb0.57Ta0.43C. O pó deste carbeto apresentou-se bem cristalizado na forma de 

aglomerados, sendo que estes aglomerados são constituídos de partículas muito finas. Estas 

análises concordam com o resultado obtido pelo refinamento do carbeto misto com tamanho 

de cristalito em torno de 19,8 nanômetros. Entretanto a forma das partículas do Nb0.57Ta0.43C 
 

são similares as partículas do precursor e as características das partículas não são alteradas 

durante as diversas reações que ocorre no processo de redução-carbonetação. 

A microanálise química por energia dispersiva (EDS) foi realizada na área linear da 

foto do MEV, figura 28, do presente carbeto misto sintetizado.  

 

Figura 28: MEV do Nb0.57Ta0.43C
 
 - área linear. 
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A figura 29 e o quadro 11 mostra uma análise semi-quantitativa da presença do 

nióbio, tântalo, oxigênio, carbono e estanho como elementos presentes no produto. 

 

 

Figura 29: Espectro de EDS do Nb0.57Ta0.43C
 
 - área linear. 

 

Quadro 11 : Percentual dos elementos constituintes do Nb0.57Ta0.43C 
por EDS – área linear. 

Elemento Peso % Peso % σ Atômico % 

Carbono 16.908 1.687 67.221 

Nióbio 40.887 1.113 19.987 

Estanho 6.135 0.566 3.273 

Tântalo 36.070 1.003 9.519 

 

Mesmo diante das limitações que a técnica possui, mas é possível observar que há 

coerência em percentuais dos metais presentes e da impureza existente de estanho 

correlacionada a fluorescência de raios X utilizadas neste carbeto e limitando-se dentro das 

margens de erro. 
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CAPÍTULO 05 – CONCLUSÕES 

 

Este trabalho propôs uma metodologia inovadora de síntese para obtenção de produto 

em escala nanométrica a partir de um mineral de base, a columbita. Esta inovação permitiu 

agregar valor a essa matéria prima permitindo o desenvolvimento de novos materiais e 

contribuindo dessa forma para revitalização e aproveitamento do setor mineral disponíveis no 

Rio Grande do Norte e/ou Brasil, onde se encontra a maior reserva mundial. A partir dos 

resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir: 

   

 

 O tratamento da columbita, após sua fusão com o bissulfato de potássio, que teve por 

finalidade a eliminação das impurezas (Fe, Mn, Sn), se mostrou eficiente com 8 horas 

em solução de  HCl P.A. a quente, reduzindo os teores de Fe e Mn a valores 

compatíveis aos produtos comerciais. 

 

 A partir do mineral tratado foi possível sintetizar o precursor misto de nióbio e tântalo 

com fórmula química [(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O], denominado de 

tris(oxalato)oxiniobio-tantalato de amônio hidratado. 

 

 Os resultados obtidos a partir do estudo termoanalitico e na redução-carbonetação do 

precursor misto permitiram representar as reações químicas envolvidas no processo 

de síntese do Nb(1-x)Ta(x)C.  

 

 A síntese do Nb(1-x)Ta(x)C através da reação gás-sólido entre o precursor [(NH4)3(Nb(1-

x)Tax)O(C2O4)3.nH2O] obtido do mineral de base, a columbita [(Fe, Mn) (Nb, Ta)2O6] 

e a mistura de H2 e CH4 é possível em baixa temperatura em um curto período de 

tempo em relação aos métodos convencionais, o que direciona este processo inovador 

para escala industrial. 

 

 Dentre os carbetos mistos sintetizados durante os processos, os que apresentaram 

melhores resultados foram obtidos na isoterma de 980°C durante 2h, resultando no 
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carbeto com tamanho médio de partículas em 19,8 nanômetros, de fórmula química 

Nb0.57Ta0.43C com microestrutura cúbica de face centrada (cfc). 

 

 O caráter inovador na síntese do carbeto misto de nióbio e tântalo nanoestruturado a 

partir da columbita, a temperatura mais baixas que as convencionais (redução de 

aproximadamente 50%) e em tempos inferiores (tempo equivalente a 1/3 da síntese 

convencional), reflete em um maior custo/benefício em tempo e energia para o Brasil, 

sendo utilizada esta tecnologia para agregar valores comerciais aos nossos recursos 

minerais. 
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