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DATOS DO ELEMENTO

HISTORIA

Número atómico: 73

O tántalo foi descuberto polo sueco Anders Gustaf Ekeberg en 1802.

Masa atómica: 180,948 u

Segundo a mitoloxía grega Tántalo era fillo de Zeus e foi castigado por este por revelar segredos
dos deuses aos humanos, Este castigo, coñecido como o tormento de Tántalo consistía en
padecer sede eternamente. Estaba somerxido nun lago coa auga ata a queixada e cando quería
beber a auga retirábase. Esta situación ten unha semellanza coa capacidade do metal de resistir
o ataque dos ácidos.

Punto de fusión: 2980 ºC
Punto de ebulición: 5429 ºC
Densidade: 16,65 g/cm3
Serie química: metais de transición

Tántalo foi pai de Niobe, que lle da nome ao elemento químico Niobio que acompaña sempre ao
tántalo nos minerais dos que se obtén.
Na reunión mantida o 1 de febreiro de 2017 entre membros da RAC, RAE, RSEQ e a Fundéu
acordouse suprimir tantalio como variante de tántalo, único nome que debe figurar para o
elemento de número atómico 73.

CARACTERÍSTICAS
O tántalo é un metal gris, brilante, bo conductor da electricidade e da calor e moi duro (6,5 na escala de
Mohs).
É moi resistente ao ataque químico e a corrosión, incluso a elevadas temperaturas.. Pode disolverse
empregando ácido fluorhídrico ou mediante fusión alcalina.
É moi parecido ao niobio e aparece xunto a el en moitos minerais.
Na natureza aparece xeralmente na mestura de tantalita, (Fe,Mn)Ta2O5 e columbita, (Fe,Mn)Nb2O5
coñecida como coltan. Este nome deriva da contracción dos nomes dos dous minerais

APLICACIÓNS
O tántalo metálico en combinación co óxido de tántalo permite fabricar uns condensadores
electrolíticos de menor tamaño e maior capacidade que os convencionais. Esta é a súa aplicación
principal xa que permite construír dispositivos electrónicos máis finos e lixeiros que forman parte
de móbiles, videoconsolas, satélites, ordenadores portátiles, ...
Á parte da electrónica, o consumo de tántalo incrementouse nas aliaxes de metal, en produtos
químicos e carburos. As aliaxes metálicas que conteñen tántalo, en niveis entre o 2 % e o 12 %,
utilízanse en motores de avións, en turbinas estáticas utilizadas para xerar enerxía e en
reactores nucleares. Emprégase en intercambiadores de calor para a industria química pola súa
inercia química, incluso a altas temperaturas.

MINERÍA EN GALICIA
No entorno da aldea de A Penouta, en Viana do Bolo (Ourense) está activa a mina
máis importante de estaño de toda España.
A de A Penouta é a única mina da Europa occidental na que se explota a columbotantalita, máis coñecida como coltán, un mineral escaso e que foi o responsable
dende 1998 dunha sanguenta guerra civil no Congo.
A diferencia doutros proxectos, como o descartado de Corcoesto en Cabana de
Bergantiños ou o actual de O Pino-Touro, a mina de A Penouta non se atopou con
rechazo social. A diferencia é que, neste caso, estariase aproveitando o feito que
durante os traballos realizados ao longo dos anos, grandes cantidades de Sn e Ta
foron depositadas nas balsas de decantación debido ao deficiente procesado do
mineral. Polos cambios económicos e tecnolóxicos dos últimos anos, o beneficio
destes minerais pasou a ser factible.
Considérase que esta fábrica non só está valorando o uso dun residuo, se non que
tamén xera emprego.
Ademáis, a empresa restaurará medioambientalmente a área da mina (que ocupa
uns 240 campos de fútbol) cando finalice a extracción.
A explotación de Forcarei, bautizada como Alberta I, pretende converterse na mina
de tántalo máis grande de Europa, cunha extensión 2.395 hectáreas de terreo entre
os montes de Presqueiras (Forcarei) e de Rubillón (Beariz).

PANORAMA SOCIOECONÓMICO EN GALICIA
En Galicia aséntase o 13% das empresas extractivas españolas. A evolución
desde o inicio deste século non foi moi positiva, tal e como reflicten os seguintes
gráficos. O conxunto das actividades extractivas perdeu peso no Valor Engadido
Bruto ( VAB), especialmente no caso de Galicia, onde se reduciu máis do 50%.
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A evolución do peso da industria extractiva no total de emprego foi similar, aínda
que o descenso foi menos acusado que no caso do VAB, sobre todo en Galicia .

Galicia. Estas cifras mostran un sector en forte retroceso.
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