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RESUMO 

A flotabilidade do mineral berilo pré-tratado com HCl e com 
HCl e HF com coletores tipo sulfato e sulfonato na ausêg 
cia/presença dos cátions metálicos Fe3+, Al3+, ca2+ e 
Mq2+ foi analisada. Foi verificado que o pré-tratamento 
com HCl e HF bem como a presença de hidroxo-complexos dos 
cátions metálicos tem efeito ativador na flotabilidade do 
mineral, enquanto os hidróxidos metálicos coloidais agem 
como depressores. 

ABSTRACT 

The floatability of beryl with sulphate and sulphonate 
collectors in the absence/presence of the metallic cations 
Fe3+, Al3+, ca2+ e Mg2+ was investigated. Metal hydroxi
complexes added to the system as well as the pretreatment 
with HCl and HF had an activating effect on the mineral, 
while colloidal metal hidroxides acted as depressants. 
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1) INTRODUÇÃO 

A produção de berilo no Brasil é realizada de forma rudi 

mentar e predatória. Em geral, o mineral é garimpado a partir de 

pegmatitos, sendo selecionados e coletados os cristais de boa ｱｵｾ＠

lidade (% BeO = 10%) e de grandes dimensões (cerca de 50 a 250 mm), 

sendo desprezado todo potencial mineral oferecido pelo minério. Es 

tes fatos justificam o estudo de métodos de concentração que viabi 

lizem um aproveitamento racional dos pe gmatitos, em particular do 

berilo. O objetivo do presente trabalho foi contribuir para uma me 

lhor caracterização da flotabilidade do berilo com coletores tipo 

sulfato e sulfonato. 

2) REVISÃO DA LITERATURA 

O desenvolvimento de um fluxograma para a concentração de 

berilo, por flotação seletiva, depende fundamentalmente da ｣｡ｭｰｯｳｾ＠

ção mineralógica, uma vez que os minérios portadores de berilo con 

tém grande quantidade de oxi-minerais (principalmente silicato) , ｦｾ＠

zendo com que cada etapa da flotação tenha que apresentar alta sele 

tividade para obtenção de concentrados de alta qualidade. os resul 

tados existentes [1,2,3] mostram, entretanto, que na grande maio 

ria os concentrados de berilo apresentam-se bastante impuros, ｩｭｰｯｾ＠

sibilitando atualmente seu uso como matéria-prima na produção de 

compostos de berílio. 

Em relação aos aspectos fundamentais da flotabilidade do 

mineral berilo, verifica-se na literatura que os estudos relaciona 

dos ao efeito do pré-tratamento superficial necessitam de um maior 

esclarecimento face à adsorção de coletores aniônicos e à presença 

de cátions metálicos na polpa de flotação [4,5]. 



3 ) MATERIAIS E MtTODOS EXPERIMENTAIS 

Mineral 

A amostra de b erilo utilizada para os ensaios de microflQ 

tação foi proveniente da r egião de Araçuaí-MG; a caracterização qui 

mica indicou pureza elevada do mineral (11,50 % BeO). Foi preparada 

através de fragmentação e classificação granulométrica, a fraçãG 

-65 + 150 malhas (Tyler). Em e tapa seguinte, foram produzidas duas 

alíquotas, as quais, de acordo com o tratamento superficial recebi 

do, foram denominadas: 

a) berilo pré-tratado com HCl 

b) beri lo pré-tratado com HCl e HF 

O pré-tratamento consistiu n a lavagem do mineral com HCl 

concentraão, a fr io, na razão de 20 ml/g de berilo durante 30 minu 

tos num béche r de vidro, utilizando-se um agitador magnético. Em se 

guida, a amostra mineral foi lavada exaustivame nte com água destila 

da e deionizada. Em seguida , a amostra foi sec ada e m estufa a 60°C, 

até obter-se peso constante. O pré-tratamento com HF seguiu ｰｲｯ｣･､ｾ＠

menta análogo ao descrito para o trata mento com HCl. 

Metodologia Experimental 

Os testes de microflotação foram realizados em tubo de 

Hallimond modificado semelhante ao descrito por Fuerstenau et al. 

[6]. Os reag e ntes utiliz ados foram ácido florídrico e hidróxido de 

sódio como reguladores de pH ; coletores aniônicos lauril sulfato de 

sódio (95 % SUBST.ATIVA) e sulfonato de petróleo de sódio (Dehynox 

PS Na) (58,5 % SUBST.ATIVA) (PM = 4.57 a 460); cloretos férrico, de 

alumínio, de cálcio e de magnésio, todos de pure za analítico, como 

agentes modificadores na flotação aniÔnica. Foram ainda usadas solu 

ção sulfocrômica para limpeza da vidraria, água destilada e deioni 

zada para o preparo das soluções e nitrogénio como fase gasosa. A 

metodologia dos experimentos é descrita em detalhes por Torem [7] 
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4 ) RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 mostra as curvas de flotabilidade 

com coletor lauril sulfato de sódio na concentração 

do berilo 

-4 de 5 ,OxlO M. 

Verifica-se que nesta concentração atingiu uma flotabilidade máxima 

de 44 % no valor de pH em torno de 2 para o berilo pré-tratado com 

HCl e cerca de 90 % na faixa de pH entre 2 e 3,5 para o mineral pré-

tratado com HCl e HF. 

A comparação entre as curvas de potencial zeta do berilo 

pré-tratado com HCl [8] com as curvas de flotabilidade deste mine-

ral mostra que os máximos de r e cuperação na região de pH em torno 

de 2,0 estão relacionadas a potenciais positivos. O decréscimo da 

flotabilidade em valores de pH superiores a 2,5 é evidente, mostran 

do que a adsorção do coletor é primariamente eletrostática. Resulta 

do semelhante foi obtido por Moir e Steve ns [9). 

O pré-tratamento do berilo com HCl e HF alterou ｰｲｯｦｵｮ､ｾ＠

mente o nível e a extensão da flotabilidade ao longo do pH. Em rela 

çâo â curva correspondente ao respectivo pré-tratamento, pode-se 

destacar as regiÕes de pH entre 2,0 e 4,5 e entre 6,0 e 8,5. A com 

paração entre a curva de potencial zeta do berilo tratado com HCl e 

HF [8) e a curva de flotabilidade anterior indica que o mecanismo 

de adsorção na primeira região de pH deve ser de origem não especi 

fica. Na faixa de pH entre 6,0 e 8,5, o potencial zeta do mineral é 

negativo. Assim, a boa flotabilidade observada nesta região (em tor 

no de 65%) deve estar relacionada a adsorção específica entre o co 

letor e os sítios Al 3+ e Be2
+ expostos na superfície mineral. 

A Figura 2 mostra a flotabilidade do berilo tratado com 

HCl e do mesmo mineral tratado com HCl e HF em função do pH para a 

concentração de 1,5 x 10-3M de sulfonato de petróleo de sódio. 

A análise conjugada das curvas de flotabilidade do berilo 

pré-tratado com HCl e a respect.iva curva de potencial zeta [8) mos 
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tram que o máximo de flotabilidade (cerca de 79%) ocorreu na região 

de pH em torno 2,0, onde o potencial zeta é positivo. O decrésci 

mo acentuado da flotabilidade em valores de pH maiores que 2,5 é 

bem nítido evidenciando que a adsorção eletrostática é o mecanismo 

predominante. 

A baixa flotabilidade verificada em valores de pH menores 

que 2,1 pode ser atribuída a competição entre os Íons Cl 

pelos sítios superfioiais positivamente carregados. 

O ｰｲ￩Ｍｴｲ｡ｴｾ･ｮｴｯ＠ com HCl e HF modificou drasticamente o 

comportamento do minara!, fazendo com que sua flotabilidade fosse 

elevada e ampliada em relação ao pH. A curva correspondente ao 

respectivo pré-tratamento mostra que para valores de pH menores que 

3,5, a flotabilidade está na faixa compreendida entre 88% a 94%. A 

observação da curva de potencial zeta para o berilo pré-tratado com 

HCl e HF [8) permite inferir mais uma vez que a adsorção, nesta fai 

xa de pH, deve ser de origem eletr9stática. Para valores de pH ｳｵｰｾ＠

riores a 3,5, verifica-se que a flotabilidade permanece elevada até 

pH em torno de 9,3; a partir deste valor ela decresce rapidamente. 

Este fenômeno deve estar associado ao fato de que o tratamento com 

d . d d d ｾ＠ . . . 1 3+ B 2+ f d HF aumenta a ens1 a e e s1t1os pos1t1vos A e e , avorecen o 

a adsorção específica do coletor. Matar e Rudolph [10) observaram 

mecanismo de ativação semelhante com hexadecil sulfonato de sódio, 

utilizando berilo envelhecido superficialmente em água destilada, 

por longo tempo. 

Para o estudo realizado neste trabalho sobre o efeito de 

cátions metálicos na ｦｬｯｴｾｩｬｩ､｡､･＠ do berilo, selecionou-se as con 

- -4 centraçoes de 5,0 x 10 M para o lauril sulfato de sódio (LSS) e 

1,5 x l0-3M de sulfonato de petróleo de sódio (SPS). 

A Figura 3 mostra a flotabilidade ｾｾ＠ função do pH, obti 

das nos ensaios de microflotação do berilo, com lauril sulfato de 
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sódio e sulfonato de petróleo, na presença de 10- 4M de FeCl
3

.6H 2o. 

Verifica-se que o mineral pré-tratado com HCl ou com HCl e HF ｡ｰｲｾ＠

senta máxima flotabilidade em pH na faixa de 2,7 a 2,8. Comparando 

este resultado com aqueles apresentados em [8] para o cátion Fe 3+, 

observa-se que o fenômeno deve estar associado à adsorção do ion 

sulfato, Rso 4 ou do íon sulfonato, RS0 3 em sítios superficiais 

onde tenha ocorrido a adsorção específica inicial do primeiro ｨｩ､ｲｾ＠

xo complexo metálico, Fe(OHJ 2+, predominante nesta faixa de pH. 

Matar e Rudolph [lO] e Fuerstenau et al. [ 11] observaram mecanis-

lh o - ｾ＠ o 3+ mo seme ante de ｡ｴｾｶ｡｡ｯ＠ pelo ｣｡ｴｾｯｮ＠ Fe . 

Para o berilo pré-tratado com HCl, a flotabilidade com 

sulfonato, na região de predominância do Fe(OH) 2+, é de cerca de 

96% enquanto que para o lauril sulfonato de sódio é de cerca de 

68%. Para valores de pH superiores a 3,0 ocorre acentuado decrésci 

mo da flotabilidade com os dois coletores. Apesar do potencial zeta 

deste mineral ser positivo até pH em torno de 6,8, a predominância 

da espécie Fe(OH) 3 a partir de pH em torno de 3,0 pode ser a causa 

da depressão do berilo. 

O prê-tratamento com HCl e HF provocou uma drástica ativa 

çao da superfície do mineral; além de apresentar um máximo de flota 

bilidade relacionada à predominância, da espécie Fe(OH) 2+, como ci 

tado anteriormente, a flotabilidade com sulfonato de petróleo se 

manteve elevada e estabilizada em torno de 76% até pH=9,0. Este com 

portamento é bastante semelhante ao observado na Figura 2 para a 

flotação do berilo tratado superficialmente com HCl e HF na concen 

tração de 1,5 x l0- 3M de coletor, na auséncia de cátions, sugerindo 

assim que, apesar da predominância da espécie Fe(OHJ
3

(s) 

de pH=3, a adsorção específica do Íon sulfonato nos sítios 

a partir 

Al 3+ e 

Be 2
+ expostos na superfície sobrepuja o efeito da precipitação do 

hidróxido férrico sobre a superfície mineral. Essa análise pode ser 

estendida para o lauril sulfato de sódio, considerando-se a curva 
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correspondente ao mineral pré-tratado com HCl e HF da Figura 1. 

A Figura 4 apresenta as curvas de flotabilidade em função 

-4 ｾ＠
do pH, obtidas na presença de 10 M de AlC1 3 .6H 2o. A analise com 

parativa das curvas com aquelas apresentadas em [8] para o cátion 

Al)+ permite inferir que a alta flotabilidade verificada na faixa 

de pH entre 4,5 e 5,5 está relacionada à adsorção dos hidroxo-com 

plexos de alumínio predominantes nessa mesma faixa de pH. O brusco 

aumento da flotabilidade, observado para o mineral pré-tratado com 

HCl a partir de pH=4,0, nao foi verificado quando este foi lixívia 

do com HF. Entretanto, este fato é bastante compreensível, já que 

a ativação pelo HF por si só conduz a recuperação elevadas. Ainda 

assim, comparando-se as curvas de flotabilidade das Figuras 1 e 2 

- . -4 para as concentraçoes ｲ･ｳｰ･｣ｴｾｶ｡ｭ･ｮｴ･＠ 5 x 10 M de lauril sulfato 

e 1,5 x l0- 3M de sulfonato de petróleo para o berilo pré-tratado 

com HCl e HF, verifica-se que houve aumento de flotabiiidade na fai 

xa de pH relacionada à predominância dos hidroxo-complexos de alumí 

nio. 

F 3+ e , 

O mecanismo da adsorção deve, de maneira semelhante ao 

estar associada à adsorção do íon sulfato, RS0 4 ou do íon 

sulfonato, RS0
3 

em sítios superficiais onde tenha ocorrido a ad 

sorçao específica inicial dos hidroxo-complexos de alumínio. 

Os resultados de Escalera [12], para a ｦｬｯｴｾｩｬｩ､｡､･＠ de 

plagioclásios da série anortita-albita, com coletor alquil-benzeno 

lf d ｾ､Ｎ＠ ｾ＠ . 3+ su anato e so ｾｯＬ＠ na presença de ｣｡ｴｾｯｮ＠ Al , bem como os observa 

dos por Matar e Rudolph [10] para o berilo, corroboram os resulta 

dos obtidos neste trabalho com cátion Al 3+. 

A Figura 5 mostra as curvas de flotabilidade em funç·ão de 

-4 pH, obtidas na presença de 10 M de cac1 2 .2H 2o. A análise ｣ｯｭｰ｡ｲｾ＠

tiva das curvas com aquelas apresentadas em [8] para o cátion ca2+ 

indica que, inicialmente, para valores de pH inferiores aos pontos 
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isoelétricos do mineral pré-tratado com HCl e com HCl e HF, o meca 

nismo de adsorção é, primariamente, eletrostático entre a super fi 
cie mineral positivamente carregada e os ânions Rso 4 e -3 RSO . No 

caso do mineral pré-tratado apenas. com HCl, não se verificou ativa 

ção significativa da superfície pela presença do hidroxo-complexo 

de cálcio, CaOH+ predominante em meio alcalino, sendo que a flota 

bilidade com os dois coletores permaneceu na faixa de 20%. Esse re 

sultado está em desacordo com aquele obtido por Leonel [13], que ob 

teve alta flotabilidade de berilo com sulfonato de petróleo em meio 

alcalino, na presença da espécie CaOH+. Esta incompatibilidade en 

tre os resultados pode estar relacionada a concentração de coletar 

mais elevada utilizada no presente trabalho e que pode ter mascara 

do algum efeito ativador no presente trabalho do hidroxo-complexo 

de cálcio. Entretanto, a lixiviação da superfície do berilo com HF 

ativou-a em meio alcalino, na presença da espécie predominante 

CaOH+, a flotabilidade do mineral com coletor lauril sulfato se ele 

vou, a partir de pH=l0,5, atingindo um máximo de 72%. A partir de 

pH=l3, observa-se um decréscimo da flotabilidade do mineral. O cole 

tor sulfonato de petróleo atuou de forma mais efetiva que o coletor 

anterior, em particular, na faixa de pH entre 11,5 e 13, onde atin 

giu-se uma flotabilidade máxin.a de cerca de 95%. Assim, pode-se 

afirmar que a ação do HF permitiu uma efetiva adsorção específica 

do CaOH+ seguida de adsorção dos ânions Rso4- e Rso3- nos sítios 

superficiais. 

A Figura 6 ilustra a flotabilidade do berilo em função do 

-4 pH na presença de 10 M de MgC1 2 .6H2o. As curvas obtidas mostram 

que o cátion Mg 2+ não melhorou a flotabilidade do berilo ｰｲ￩Ｍｴｲ｡ｴｾ＠

do com HCl. Todavia, de maneira semelhante ao estudo com o cátion 

2+ Ca , o comportamento do berilo lavado com HF é influenciado pela 

presença de espécies de Mg 2+ Verifica-se que, utilizando o cole 
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tor lauril sulfato de sódio, a flotabilidade do mineral experime!!_ 

ta brusca elevação, atingindo um máximo em pH=l0,5, seguida de foE 

te queda para valores de pH maiores que 11,0. No caso de sulfonato, 

observa-se ligeiro aumento da flotabilidade em pH=l0,5, mostrando 

mais uma vez que este coletor é eficaz quando o mineral é ati v ado 

pelo HF. A máxima flotabilidade obtida na faixa de pH entre 10,3 

e 11,0 deve relacionar-se, em ambos os casos, com a presença do hi 

droxo-complexo MgOH+ no sistema, conforme mostra o diagrama de es 

tabilidade de espécies desse cátion e corroborada pela reversao do 

potencial zeta indicada em [8] para o cátion Mg 2+ 

A depressão do berilo a partir de pH=ll parece estar rela 

cionada a formação e estabilidade do hidroxito de magnésio. Este ｦｾ＠

to também foi observado por Fuerstenau et al. [11] em pesquisa seme 

lhante. 

5) COfiiCLUSÕES 

. A flotabilidade do berilo é afetada pelo pré-tratamento 

superficial. No caso do mineral pré-tratado com HCl, a flotabilida 

de com lauril sulfato de sódio ou sulfonato de petróleo de sódio, 

na ausência de cátions metálicos, é elevada para valores de pH infe 

riores ao PIE (ponto isoelétrico) , indicando que a adsorção dos 

é primariamente eletrostática. O ｰｲ￩Ｍｴｲ｡ｴｾ＠

mento com HCl e HF modifica drasticamente a flotabilidade do beri 

lo, fazendo com que esta seja elevada e ampliada em relação ao pH, 

tanto com lauril sulfato de sódio quanto com sulfonato de ｰ･ｴｲｬ･ｾ＠

Para valores de pH menores que o PIE a adsorção é predominantemen

te eletrostática e,de origem específica para valores de pH ｳｵｰ･ｲｩｾ＠

res ao PIE. 

A presença de cátions metálicos na polpa de flotação, 

combinada com o pré-tratamento superficial do berilo, acarreta um 
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aumento significativo da flotabilidade com lauril sulfato de sÓdio 

e sulfonato de petróleo de sódio, nas faixas de pH correspondentes 

à maior concentração do primeiro e segundo (quando for o caso) hi 

droxo-complexos dos citados cátions. Por outro lado, a formação e 

a estabilidade dOS hidróxidos metálicos têm ação depressora nestes 

sistemas. O mecanismo de adsorção ê semelhante para todos os ca-

tions metálicos, correspondendo à adsorção do ânion RS0 4 ou Rso 3 

em sítios superficiais onde tenha ocorrido a adsorção específica 

inicial dos hidroxo-complexos metálicos. 
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FloLabilidade de berilo pré-tratado superficialmente em 
função do pH com coletor lauril sulfato de sódio (LSS) 
ou sulfonato de petróleo de sódio (SPS) na presença de 
10-4M de Fec1 3 .6H20 
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Figura 4 - Flotabilidade de berilo pré-tratado superficialmente em 

função do pH com coletor lauril sulfato de sódio (LSS) 
ou sulfonato de petróleo de sódio (SPS) na presença de 
10-4M de A1Cl

3
.6H 20 

.t. berilo pré-tratado com HCl, 5,0 x 10- 4M LSS 
Dberilo pré-tratado com HCl e HF, 5,0 x 10-4M LSS 
Oberilo pré-tratado com HCl, 1,5 x lo-3M SPS 
• berilo pré-tratado com HCl e HF, 1,5 x lo-3M SPS 
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Figura 5 - Flotabilidade de berilo pré-tratado superficialmente em 
função do pH com coletor lauril sulfato de sódio (LSS) 
ou sulfonato de petróleo de sódio (SPS) na presença de 
10-4M de CaCl
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2
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-4 
4 berilo pré-tratado com HCl, 5 ,O x 10 M LSS 
D berilo pré-tratado com HCl e HF, 5,0 x 10-4M LSS 
O berilo pré-tratado com HCl, 1,5 X 10-3M SPS 
• berilo pré-tratado com HCl e HF, 1,5 X l0-3M SPS 

IJO 

ｾ＠ 80 
!.. 

o o-., 
\&.1 o 
<C 

60 o 
:i 
ãi 
<C 
1- 40 
9 
...... 

20 

o o 2 

' I 
' I 

\ I 
\ I 

\, / 
... ....o._ ___ -o-_o._ o o 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

b 

3 4 5 6 7 8 
pH 

9 lO 11 12 13 14 

Figura 6 - Flotabilidade de berilo pré-tratado superficialmente em 
função do pH com coletor lauril sulfato de sódio (LSS) 
ou sulfonato de petróleo de sódio (SPS) na presença de 
10-4M de MgCl
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2
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-4 
4 berilo pré-tratado com HCl, 5,0 X 10 M LSS 
Dberilo pré-tratado com HCl e HF, 5,0 X 10-4M LSS 
O berilo pré-tratado com HCl, 1,5 x l0-3M SPS 
• berilo pré-tratado com HCl e HF 1,5 X l0-3M SPS 


