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Hecanismos de Flotac&o de 8erilo: 

uaa ReyisAo do Literotyra 
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Rupen Adamian (3) 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma revislo das 
investigações realizadas sobre os mecanismos de flotaçio de 
berilo. São discutidas, neste trabalho, as ~uestões pertinentes 
à flotação catiônica do berilo com aminaa e aua dependência em 
relação à presença do ion fluoreto. E analisada, também, a 
flotaçlo aniõnica do mineral na ausência I presença de cátions 
metálicos contidos na polpa de flotaçio. 

ABSTP,ACT 

This paper shows a review about the investigationa that have 
been done on the mechanisms of flotation of beryl. It ia 
preaented the main aapects of cationic flot.ation of beryl and 
ita dependence in relation to the presence of fluoride apeciea. 
It is also analiaed the anionic flotation of the mineral and 
the effect of cationa in the pulr of flotation. · 
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1) Introduçlo 

Os silicatos s!o os minerais mais abundante s da crosta 

terrestre. Apesar de ocorrerem, na maioria dos casos, como 

minerais da &anca de vários minérios , podem ser também 

portadores de matérias-prima s para diversas apli cações na 

indústria. 

As propriedades fisicas e químicas dos minerais 

silicatados alo complexas havendo entretanto, diferenças 

estruturais que permitem a separação dos silicatos através da 

técnica de flotaçAol . Uma vez que a superfície dos silicatos são 

geralmente carregadas em decorr&ncia do rompimento das ligaçe5es 

Si -O na superfície, a adsorçlo eletrostática de coletores tem 

relevante import&nciaZ. No caso da quimissorção de coletores, a 

interaçlo do coletor com os sitios metálicos de certos silicatos 

promove a seletividade na flotaçSo destes minerais. 

A flotaclo aniônica de óxidos e silicatos 6 altamente 

influenciada pela presença de cátions metálicos cuja ativação se 

faz notadamente na re&iã~ de predominância do primeiro hidroxo-. . 
complexo metálico3 , 4,S ,&. A !lotação catiônica, por sua vez, 6 

influenciada pelo pré-tratamento superficial dos minerais com 

HF, bem como pela presença do ion fluoreto na polpa de 

flotaçli.o),7. 

O objetivo do presente trabalho é apresentar uma 

revislo da literatura sobre a flotabilidade do berilo, visando 

anal isar tanto o comportamento deste mineral em sistemas 

catiônicos e aniônicos, quanto a influência de cátiona metálicoa 

na polpa de flotação e de pré- tratamento superficial. 
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2) R~vi,ão da Lite r atura 

O estudo da flotabilidade dos silicatos, em particular 

do berilo tem sido realiz~do visando obt~r·urn conhecimento dos 

mecanismos de adsorç!o de coletores e agentes modificadores que 

permitam uma boa seletividade entre o berilo e os minerais 

silicatados contidos normalmente nos pegmatitos . 

Fuerstenau et al . • investigaram a flotabilidade do 

berilo pré-tratado superficialmente com HCl concentrado na 

presença de cátions Fel•, CaZ•, Pb2+ e CoZ+ com alquilaril 

sulfato de sódio . Foi verificado que ocorre a ativaçKo do 

mineral, sendo que a flotabllidade dó berilo atinge valores 

máximos quando a polpa de flotacão apresenta um valor de pH 

correspondente A predomlnAncia do primeiro hidroxo complexo 

111etálico. 

Viswanathan et al.t analisaram a lnflu~ncia dos 

cátions metálicos CaZ+, K&2•, Fel• e All+ na flotabilidade de 

berilo, feldspato e quartzo com coletor oleato de sódio. Ber]lo 

pode . ser flotado seletlvamente em relação a feldspato e quartzo 

na presença de Ca2+ ou Mg2+ numa faixa de pR entre 4 e 6. A 

fi&ura 1 ilustra esta observação. Pesquisa semelhante foi 

realizada por Li Yu-Kang et al.to, sendo analisada a ativação 

pelo CaZ+ e Fel+ na !lotação do berilq e espodum6nio. Foi 

verificado que os primeiros hidroxo-cornplexos de Ca2• e Fel+ 

causam efeito id6ntlco ao observado por Viswanathant. 

Lai e Smith tl estudaram a flotabilidade de berilo, 

espodum&nio e ~uartzo, 

dodecil sulfonato de 

em tubo de Hallimond, na presença de 

sódio e dod~cil ál~ool. Berllo poà~ ser 

flotado seletivame-11te <:!m relação aos outt·os dois mlne2·aLs na 

faixa de pH entre 2 e 3 sendo quo:; a utilização do âlcool 

associado ao coletor aumente substanci la111ente a r·~-=u~cação do 
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berilo (ficura 2) . istudo semelhante f o i realizado por Moi r e 

Stevenall, visando analisar a flotabilidade do berilo e s ua 

aeparaolo, por flotaçlo seletiva, do quartzo e feldspato com 

coletores do tipo sulfato. Os resultados obtidos em escala de 

bancada ae mostraram contradit6rios em relação aos ensai0s de 

microflotaolo e medidas de potencial zeta. Essas disorepAnc iaa 

dev- estar associadas A dHerença na qualidade da água 

e.precada para os ensaios de bancada em relaclo 6 agua destilada 

utilizada noa ensaios de aicroflotaol o. 

A deterainaolo do ponto de oaraa zero (PCZ) do berilo 

6 de relevante importAncia na an611ae da flotabilidade deste 

mineral. Em 1eral seu valor situa- se na faixa de pH entre 3 e 

•.a 11,14, lata variaclo no ponto de carsa zero pode ser 

atribuida a vários fatores. Secundo Roas e Trivardi 14, o pré 

tratamento superficial com ácidos ou bases, bem como o 

envelheoiaento ( "a1in1" ) do mineral em ácua podem alterar as 

propriedades superficiais do silicato. Outro fator de destacada 

importlnoia 6 a composiçio quimica do berilo; pode ocorre r 

variaçlo do PCZ em funçlo das eap6ciea quimicas contidas na rede 

cristalina do mineral'~. 

Fuerstenau et al.l a observaram que a flotaclo an16nica 

com dodeoil sulfato ou sulfonato, na ausência de cátions 

metálicos, 6 possivel para valores de pH inferiores ao PCZ, 

su1erindo uma adaorclo de oriae• eletroatAtica. 

Na flotaclo de berilo coa sultonato de pet.r(•l co, a 

presença de cAtions metálicoG altera sianificativamel• lc ~ campu 

de flotab111dade do mineral . O:~ fenômenos bá:sico:s respou35vul:~ 

pela fl o caçlo de berilo, sob c~nd1çõea de atlvaçio por cátiona 

met6liooa, alo a hidrólise dos iona do metal e a precipitaclo do 

sulfonato metUicol a. Fuerstenau et a1 . 1a auceriram doia 
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IDGCani.S1DOS para adsorçà0 dO Co~lt:ot.,, r !1111 f ."•n:ltL' 03 J;'reSo:'OÇ<t Ue 

cátlons metãli co~ : 

1) pre.::ipitaç!lo do sulf onat.o do prime iro hidroxo-complexo 

metalico cuja adsorçâo dar-se-la sobre a superfície 

através de licaçlo de hidrog!nio. Considerando o ion 

Fe3•, tem-se : 

FeOHZ+ 

Fe ( RSOa )2 OH 

primeiro hidroxo complexo ; 

sulfonato metálico precipitado 

ii) adsorçlo do ion sulfonato em sitios superficiais onde 

tenha ocorrido a adsorç!lo inicial do primeiro hidroxo 

complexo metálico em condições de saturaçlo de aulfonato 

em soluçlo, isto 6, na condiçlo de precipitaçio. 

Nutt e Kempl s e LeonellS estudaram a influ&.ncia do 

óleo contido no aulfonato de petróleo na adsorçlo e flotaçlo do 

mineral berilo, na ausencia de cátions metálicos . Os primeiros 

verificaram que a presença de ó leo nlo interferia sensivelmente 

no nivel de adaorçlo da substAncia ativa (ion aulfonato) na 

superfície do mineral, sendo que o secundo verificou que a 

purif1eaç'o do aulfonato (retirada do óleo) era preJudicial 1 

flotabilidade do berilo conforme é ilustrado na ficura 3 . 

Se1undo Hanaerl7, a flotaçlo de berilo coa oleato de 

sódio 6 possível em ampla faixa de pH entre 3,0 e 10,0 . Adaorçlo 

e flotaçlo máximas ocorrem em valores de pH muito acima daquele 

correspondente ao PCZ do mineral . Adaorçlo especifica deve ser o 

•ecaniamo responsável pelo f~nõmeno de interaçlio entre os ions e 

os sities alumínio e /ou berilio na nuper!icie do •ineral. A 

adiçlo de fluoreto tem açlio depreasora neste sistema de 

flotação, podendo seu 

formação de sabão na 

ilustrado na fiQura 4. 

efeito es~ar rel acionado à i nibição da 

sup~rfi ~ie d~ min~ ral. Es~e fat.v é 

\ 
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Outro aspecto a se ~onsiderar na av3liaç3o do 

mecanismo pelo qual os fluor<ltos ati.vam os silicatos é o caráter 

da superfície destes mlnerais . Quando cristais de berilo são 

fraturados, sities silício, aluminio e berílio s!o expostos. O 

tratamento superficial com HCl tende a remover o berilio e o 

aluainio da auperficie, deixando- a semelhante à do quart~o. O 

tratamento com HF, de maneira oposta, aumenta o número de sitios 

b e rilio e aluminio. Smithll analisando o berilo ativado por 

fluoretos em sistema catiõnico, sugeriu que o HF poderia atacar 

a superfície do mineral, expondo os sitios alumínio e berílio, 

além de g erar esp écies iõnicas fluossilicato. Esses ion.11 

adsorver-se-iam nos sitios metálicos e entlo ocorreria a 

adaorolo do coletor nesses sítios negativos como se secue: 

aAl-OR + SiFt2- --
aAl-SiFs- + RNHs • -

•Al-SiFs- + OH

•Al-SiF• NRs R 

(1) 

(2) 

Sullin e Smithll investigaram a flotabilidade do 

berilo pré-tratado superfici~lmente, com coletores catiônicos. 

Foi verificado que ocorre ativaçlo do mineral pelo pré-

trataaento com RF (ficura 5), atinaindo-se uma recuperaçlo de 

cerca de 80 "· 

A figura 6 mostra os campos de flotabilidade do berilo 

na presença de dodecilamina e Naf. verifica-se que a presença do 

fluoreto aumente a flotabilidade do mineral. 

Vários pesquisadores têm analisado, com o emprego da 

técnica de espectroscopia no campo do infravermel~o, o processo 

de adaor çlo de coletores na superfície do berilo em condições 

especificas . A tab~la 1, a seguir, sumari~a alguns resultados 

obtidos. 
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Tabela 1 - Principai s resultad~s de ensaios e sp~ctros
c6picos para o be1·ilo. 

pré-tratamento coletor ou 
superficial rei\Gente 

solução NaOH ácido 
oléico 

solução RF Ao ido 
oléico 

solução BF sal de 
amina 

• nomenclatura 
A - pastilha de KBr 
B - célula de nujol 

bandas observadas no m.Stodo de 
infravermelho analise • 

3600 e 3710 cm-1 corres-
pondente a vibracoes do A 
rad ical oxidrila 

1708 crn·l correspondente 
ao 6cido oléico B 

744 cm· I correspondente 
ao fluoailicato de A 

dodecil arnônio 

referencia : 20 

Através desta técnica, Peck e Wadsworth11 verificaraa 

que a adsorçlo de Acido oléico na superficie do berilo se dava 

através da espécie associada, cuJa banda característica da 

liaaçlo carbonila do arupo -COOB do ácido oléico ocorre a 1708 

cm·l, conforme e apresentado na fi&ura 7. 

3) ConclusOcs 

Os resultados obtidos pelos pesquisadores citados 

peraitem concluir que: 

a ) A !lotaolo aniônica do berilo, como nos demais silicatos, é 

afetada pela preaença de cátions metálicos em scluçlo, 

notadamente na reai!o relacionada l predomintncoa do primeiro 

h1droxo-oomplexo metálico. 

b) A tlotaçlo catiônica do berilo é al.etada pela presença do ion 

fluoreto em soluçlo, sendo que a espécie que de.termina a 

atlvação é o ion fluossilicato (SiF•2·). 
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ESPECTRO OIFERENCIAL 
OE BERILO PRETRA1lfo00 COM HF 

HOO 1000 11100 1000 1100 leOO 1400 

f'REQUf NC IA le111·0l 

Bandas de absorç!o indicadas: 
grupo CH3 - 2860 cm·l 
grupo CH2 - 2925 cm·l 
grupo COOH - 1708 cm·l 

Figura 7 - Espectro diferencial no campo do infravermelho 
para o berilo. referência: 21 


