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ConoentrocAo de B.Qrilo por flo~ 

BovlAio do Kstado d~ 

Haurlcio Leonardo Tore• (li 
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Rupen Adamian (3) 

O estudo do concentraçlo de berilo tem sido objeto de várias 
inveatiaações, visando obter concentrados de teor compativel coa 
os processos de extraçáo do metal. Este trabalho apresenta 
alauns fluxoaramas para concentração de berilo por flotaçio 
cat16nioa ou aniónica, destacando-se aeua principais aspectos. 

ABSTBACT 

The concentrotion of beryl has been mainly investiaated to 
develoJ> a product aa aood as the "hand-cobbed" mineral used in 
the extrative 11etallurn of beryllium. The purpose of thia paper 
is to ahow a review of the concentration of beryl by c atiunio 
and anionic flotation depictina their principal aspecto . 

c 1) sorenbetro Hetalurcteta, H. le., Candidato a o Doutorado pelo 
PIHH - Coppe I Ufii J, Prorea e or do DCHH - PVC I lll 

1 a) ln(enbetro Hetalur(tete, H. lo • • Pb. D., Prof e eaor AdJunto ela 
IIUfHG 

(8) ln(enbeiro Hetalur(lata, •rofeeeor Titular da IIUfiiJ • ela 
COPPI I UPIIJ 
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I I lut(f!.lbl.•:~Q 

l.Jent.re os met.ais leves. o b~r~lio aprasent.a 

propriedades f~sicas e químicas que o tornaram important-e na 

indust.ria, seja como metal. element-o de liga ou mat-erial 

cerárllico. 

Existem aproximadamente 40 minerais nos quais o 

berílio é o constituinte principal. sendo que, ec tenaos 

comerciais. somente o berilo 3 BeO. Ah01. 6 Si02 e a 

bertrandita ( .( Be0.2 Si02 .RzO ) sao utilizados. 

A ocorrência pe berilo se dá, normalmente, em 

pecmatitos e •ranitos, porém pode ser encontrado em mica xistos. 

Ó Brasil a.presenta uma das maiores reservas de berílio 

do mundo, sendo o maior produtor de berilo entre os denominados 

"M&rket Economy Countries" (MEC ' s) 1, 2. 3, conforme mostra a 

tabela 1. 

A produção de berilo no Brasil. embora seJa alta. é 

realizada de forma rudimentar e predatória. De 1.111a D\aneira 

•eral. os pegmatitos são garimpados, sendo selecionados e 

coletados os cristais de boa qualidade (% BeO - 10 %) e de 

•randes dimensões {cerca de 50 a 250 mm) 1,4, sendo desprezado 

todo potencial min~ral oferecido pelos pegmatitos. 

A separação do mineral berilo em relação aos silicatos 

contidos nos pegmatitos por métodos gravimétricos, nlo é 

adequada, uma vez que as densidades dos minerais quartzo, mica , 

teldspato e espodumênio, por exemplo. são muito próxiaas entre 

si e quando comparadas à densidade do berilo l confor.e mostra a 

tabela 2. O mineral berilo pode ser separado de outros minerais 

constituintes dos pegmatitos por flotação 1. Assim. este 

processo apresenta-se como a mais promissor para a obtenção 

racional de concent-rados de berilo no Brasil. 
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ü pr~3en te t.r,b.!' lho t.ero como obj~;:t.l v o apresentar e 

discutir os fluxogramas de concentração de berilo por flot.açâo 

seletiva dos silicatos contidos nos pegmatitos ou a partir de 

rejeites portadores do mineral . 

Tabela 1 - Reservas de berilio no Mundo • 

Pais Reservas Mundo 

(kt)+ X cor.. 

Brasil 257 35,3 01 
lndia 118 16.3 02 
EUAt 47 6.5 04 
Argentina 46 6,4 05 
Uganda 26 3,6 06 
RSA tt 24 3,3 07 
Canadá' 23 3,2 08 
Rwanda 20 2.8 09 
Austrália 19 2,6 10 
Zaire 14 1,9 11 
Moçambique 12 1,7 12 
Outras ME 04 0,6 --
TOTAL ME 610 84,5 --
USSR 112 15,5 03 

total 722 100 --
COL - colocação 
ME - "Market Economy Count.ries" 

NOTAS: 

ME 

% 

42,1 
19.2 
7.7 
7,5 
4 .3 
3,9 
3.8 
3,3 
3 , 1 
2,3 
2,0 
0,7 
100 ---
---

COL 

Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
--
----
--

* A China nAo está incluída por não ter dados disponíveis 
t Inclui reservas de bertrandita 
+ Be contido 
tt Minerais Bureau of South Africa 

refer~ncia: 1.2,3 

Tabela 2 - Densidade de alguns silicatos contidos nos 
pegmat.i tos . 

MINERAL DiNSIDADE 

berilo 2.75-2.80 
quartzo 2,65 
eapodumenio 3 ,15-3,20 
mica 2,76-3,10 
feldspato 2,56 

referencia : 1 
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'1 kevi~ J.l t."<rat.uL(l 

O estudo da concentração de berilo ~em ~ido objeto de 

várills investig!lções, visando obter produtos com teor compatível 

com os processos de extração do metal. Em geral, o concentrado 

de berilo é obtido como sub-produto do beneficiamento doe 

pegmatitos portadores de feldapatos, micas, minerais de litio, 

berilo e apatita , principalmente t. 

A aeleção do processo mais adequado vai depender de 

vários parâmetros, destacando-se a composição mineralógica do 

peamatito e a qualidade dos produtos obtidos. 

Foot et alii 5 analisaram a recuperação de fluorita, 

moscovita e berilo a partir de um minério contendo quartzo, 

fluorita, moscovita, hematita, ,feldepato, berilo e clorita do 

depósito de Fish Creek (E.U.A.). O método escolhido para a 

concentração dos minerais foi a flotação seletiva, consistindo 

das ee8Uintes etapas: 

1 - flotação da fluorita com ácido oléico 

2 - deslamagem a 20 Mm 

3 - flotac~o da moscovita utilizando ácido sulfúrico 

e acetato de amina 

• - flotação dos minerais silicatados utilizando ácido 

fluorídrico e acetato de amina 

5 - remoção do coletor, utilizandO" hipoclorito de sódio 

6 - lavagem dos silicatos com água 

7 - flotação do berilo com ácido oléico 

O fluxograma desenvolvido está representado na fig.l. 

As tabelas 3.e 4 apresentam a conpentração 6tima doa reagentes 

para a flotação seletiva e o balanço de massa para a fluorita e 

os sub-produtos. 
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Tabela 3 - Concen·t.raclo 6t.ima dos reaaent.es 
para flotaçl o s e let.iva . 

e stágio do circ. 
de flotaçào reaaentes lb/ton a/ton 

flot. de fluorite acido oléico 2,0 907 

flot . de raoscovita àcido sulfúrico 3,0 1381 
acetato de amina 0,7 318 

f lot.acáo rouaher ácido fluoridrico 5,0 2288 
dos ailicat.os acetato de IUDina 0,!> 227 

remoção do coletor hipoclori to de 
flot11çáo r ouaher sódio 2,0 907 
do berilo ácido oléico 1.0 454 

pH 

9,0 

3,0 

2,75 

11.0 

refer~noia : !> 

Tabela 4 - Balanço de massa para a fluorite 
e sub-produtos . 

análise (:~) diatribuiçlo (~ ) 

produto 
CaF2 BeO CaF2 BeO 

concentrado de Caia 98,1 0,01 94,0 1,6 
'" alimes·· 3,4 0,20 2,7 1,4 
ooncent. moscovita 2, 4 0,12 1 , 5 2,2 
rejeito flot. silicatos 0,1 0,02 0, 9 3.8 
concent. r ouaher berilo 0.8 5,45 0,7 75,3 
re j. flot. de berilo 0, 4 0,83 0,2 1!> .7 

obs: ( 1 I pode ser efetuada UD\a flotaçlo "c leaner". 
(2) pode retornar ao inicio da flotaclo doa silicatos 

· refer~nci a : !> 
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Browninc et alii ; eatudaram a recu paraç3o de berilo a 

partir de r eJeitoa da flotaçio de espodumenio 1tabela ~ ~- Fo ram 

propostos e executados doia f~uxoaramas para a ob~enç!o de 

concentrados de berilo: 

(A) circuito para flotaçlo alcalina com ác ido o léico 

(8) circuito para flotaçlo 4cida com aulfonato de petróleo 

Apóa realizaclo de testea de bancada e ensaio em 

planta piloto foi aelecionado o circuito ( 8 ) c onfo rme 

apr·eaentado na fipra 2 e cujos resultados alo mo strados nas 

tabelas 6 e 7 . 

Tabela 5 - Composiçlo mineral6aica dos rejeitos 
da flotaclo do eapodum~nio . 

111ineral aniliae ( X) 

berilo 0,6 
eapodumênio 5. 1 
mica 1.8 
feldapato 50,9 
quartzo 41.5 
outros 0,1 

TOTA.L 100 

referência: 6 

Hoir et alii 7 pesquisaram a concentraolo de berilo 

peamatitico, por flotaçlo. Foram proposto s três circuitos 

visando a recuperaçlo do mineral: 

(A) flotaçlo ani~ntca com sulfonato de petróleo 

(B) flotaçlo aniõnica com Ac ido oléico · (técnica de 

Eiaelea), a quente 

(C) flotaçio seletiva de berilo I mine rais pesados, 

com ácido oléico 
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Tabela 6 - Balanço de massa simplificado do circuito 
para flotaçao ãcic;ia ~om sulfonato de petróleo 

analise(%) distribuição(%) 
produto peso 

BeO LhO BeO LhO 

concentrado de 
berilo 0,8 6,420 3,50 76,8 6,6 

concentrado de 
feldspato 34,4 0,020 0.15 10,3 11.8 

"overflow" do 
classificador 18" 4. 1 0,012 o' 30 0,7 2,8 

cone. de berilo-
feldspato 39,3 0,149 0,23 87,8 21,1 

rejeito de berilo 
-feldspato 63,2 0,010 0,22 8,0 27,1 

concentrado scav. 
de espodumenio 3,6 0,063 5,90 3,4 49,2 

"overflow" do 
hidrociclone 3,9 0,014 0,30 0,8 2.6 

alimentaçao 100 0,066 o. 43 100,0 100,0 

refer~ncia: 5 

Tabela 7 - Análise mineralógica do concentrado de 
berilo por flotaçio ácida com sulfonato. 

mineral ! análise (%) 

berilo 50,2 
espodumênio 41,6 
feldspato 1.0 
quartzo 3,4 
mica 3,8 

referência: 5 
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O:s resul~ados mos~raram que o ~eor 

concentrados é baixo situando-se na f aixa de 2,5 ~a 

d e BeO 

4 , 4 %, 

no e 

a 

excessíio da f lotação seletiva onde foi a~inaido um teor d e cerca 

de 10 , 5 ' com uaa recuperac4o pnrc ial (considerando apenas a 

etapa de concentrac4o do berilo) de 89,8 %. 

iatudo semelhante foi reali zado por Fuerstena u e 

Bhappu • utili zando um minério contendo berilo (0 ,55 % BeO), 

quartzo, feldspato, apatita , mica e silicatos portadores de 

ferro. Os resultados da flotacllo seletiva ( filfUra 3) indicara.m 

que a separação do berilo dos outros minerais é possivel , sendo 

necessária uma operaç4o de "recleaner". Os resultado:s encont.ram

:se na tabela 8. 

Outra alternativa para a separação do berilo 

pegmatitico consiste na flotaçlo c atiônica da mica :seauida de 

condicionamento com ácido fluoridrico e tlotaçllo com coletor 

tipo amina para concentraç4o dos silicatos. 

adequada do coletor com bipoclorito d e cálcio. 

Ap6s remoclo 

condiciona-se a 

polpa com coletor a niôn ico ( ácido araxo ou :sulfonato ) e !lota -se . 
o berilo a té ating ir o teor adequado 1.• . 

Zhou Weizhi 10,11 ana lisou a flotaçllo seletiva do 

sistema eapodum~nio - berilo. foram estudadas alternati v as de 

flotaçlo de berilo em ci~cuito alcalino com sabão parafinico, na 

presenç a do ion caa• ou Fe*• . Foi proposta, em particular a 

aeparaçllo do berilo do espodum6nio, por flotaçio, com um 

reagente misto ( FeCh + Na: Si Os ) associado a Na: COs . Na: S e 

um sablo parafinico . Os resultados obtidos indic aram um 

concentrado com teor de 9,2 a 10, 8 X BeO com reouperaç!o na 

faixa de 80 a 88 \ para um minério contendo 3 ~ BeO. 

Outros desenvolvimentos ttm sido realizado~ visando 

facilitar a separacao do berilo e espodum&nio 10 , 11 como a 
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fragmenv•çl'\o por crepitac;áo e t ratamento s uperfic ial do minerio . 

Na separaçao do berilo peamatitieo, a flotaçAo em 

estagies tem mostrado melhor desempenho que a fl o tação simples 

( um estágio ) do mi neral, sendo que, em al•umas situações, a 

flotação aniónica direta pode ser aplicada com sucesso. 

Tabela 8 - Balanço de massa dos produtos 
da flotação 

produto peso PO 

concentrado 
"recleaner"(NI1 J 4,86 

concentrado 
·· recleaner" (M) 2, 74 

rejeito 
" recleaner·· 6.28 

rejeito 
'"cleaner·· 12,56 

rejei to 
final 53, 38 

concentrado 
·de mica 15 . 40 

"' .slimes" 4, 78 
--· 

minério 100,00 

Nota: NH - nlo maan6tico 
H - ma•n6tico 

BeO {~) distribuiçao 

8,00 67,83 

0,290 1,39 

1,360 15,00 

0,298 6,45 

0,016 1,47 

0,122 3 , 32 

0,5 42 4,54 

o·. 55 100,00 

refer6ncia : 8 

(~) 
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3 l !liscuulo 

Analisando os resultados obtidos pelos investigadores 

citados, verifica-se que a escolha do processo mais adequado 

para a concentraoio de berilo depende fundamentalmente da 

composiolo mineralósica, uma vez que os minérios portadores de 

berilo contêm •rande quantidade de oxi·minerais {principalmente 

s ilicatos), fazendo com que cada etapa da flotacão tenha que 

apresentar alta seletividade para a obtenção de concentrados de 

alta qualidade . 

lt.s condições de selet1vidade pesquisadas indicam que e 

possivel realizar·ae a flotaçlo seletiva de minérios portadores 

de berilo, obtendo-se este como sub-produto do processo. 

Entretanto, comparando o concentrado de berilo catado { "hand 

cobbed") brasileiro e oe concentradoe obtidos por flotaçlo. 

ve rifica· se que estes últimos, em 8eral , apres.entam teores 

inferiores (5,5 ~a 8,0 lli:) e11 relaçlo ao mat erial catado (10 ' a 

11,5 '> · Além disso, destaca-se a qualidade ruim dos 

concentrados obtidos por flotaçlo, COIIIO pode ser observado ,por 

exemplo na tabela 7, onde o concentrado é notadamente 

impurificado pelo eapodum~nio (41,6 lli:), mica (3,8 X) e quartzo 

{3,4">· 

Finalmente destaca-se que a China vem pesquisando 

a r dua•ente a separaçlo do berilo por flotaç&o a partir de 

pegmatitos, sendo que os pesquisadores daquele pais têm obtido 

resultados animadores quanto a obtenclo de concentrados de boa 

qualidade <" BeO - 10 X), aliados a recuperaçóes elevadas (80 a 

88 ~) do mineral. 
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4 ) Conclu:so .. ~ 

A obtençlo de concentrado8 de berilo por flotac lo a 

partir de pe~atito:s ê possivel. Entretanto pesquisas devem ser 

desenvolvidas e a plicadas ao c aso do minéri o pegmatítioo 

brasilei r o de forma a obter concentrados de qualidade 

equivalente aos produtos obtidos por cataçSo (teor mí nimo de BeO 

: 10 " ). 

A implantaçao da flotaç!o 8eletive aétodo 

racio nal do a~roveitamento do conteúdo mineral contido nos 

pegmatitos exige um estudo de viabilidade econômi c a detalhado. 

de f orma a identificar as possibilidades de aplic açAo do 

processo, em substituiçlo a s técnicas rudi•entares atua l me nte 

earpre&~adas no beneficiamento do berilo pegmatitico brasUeiro . 
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ALIMENTACÃO <-35 Mosbl 

\ 
FLOTACÃO FLUORITA __, COIICIIITIUDO " fi.U OaJ TA" 

l 
DESLAMAGEH A 20 yH --... "SI.I KII " 

L 
FLQTACAO HQSCOYITA ~ COIICIIITftADO " KOICOVITA " 

t 
BEJEITOS 

t 
FLQTACAQ MINEBAIS SILICATADQS --~ fti~IITOI (IILICA) 

l 
CONCENTRADO 

t 
REHQÇAO DO COLiTOR 

~ 
LAYAGKH 

l. 
FLOTACAQ BKRILO ---t CONCENTRADO BERILO 

Fia~re 1 • Fluxoareme para a concentraoio do berilo 
a partir de rejeitos da flotacAo de CaFa 

referência : 6 
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REJEITOS DA 

~~~~~~N~~ 

OYiRFLOY -------, 

r •. , 
., , ÁCIDO OLÍlCO 

fLQIACAO "SÇA'fENGE'R" ESPODOMÊNIO 

1 
R&JB:ITQS 

t r ACIDO fLUOilDIICO 
QQNDICIONAHKNIO __ 

Jll.J.IJI..I. co•c. • 
IC&Y. ICPODOMI.JO ~ ACIT&tO DI AMI•& 

~ - BEJKITO 

C 
lfWfAljAU W!jKli.,U J!)$WJi;)l'AUJ 

CONCKN " ROOGHER"' 

I:LQTAcÁO CLR~ BEBILO-FELDSPATO 

CONCENTRADO Bh !LO-FELDSPATO 

1 H ' QQHP.ICIQHAHKKTO r-- lPOCLOftlTO DI C&LCIO 

CLASSIFIClnoR ESPI~ b, -- oyuu.oy 

ONDE~OW 

~ QQHDI~IONAHENTO 
J CQHDibONAHENTO 

ÁCIDO IULrÓRICO 

auLro•aro DI raraÓLao 

J . 
CQHC FKLPSPATO 

KIITOI 

CONCENTRADO Bl!.iULO 

Fi&ura 2 - circuito para flotação ácida com sulfonato 
de petróleo 

referência: 6 

bacia 
de 

reJeit.os 
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ALIKENTACÁO C- 45 HE~B} 

~GEMA 20 uM 

~ 
&CITATO DI AMI•& 

,_-- MII C 
CONDI~ONAHENTO 

FLOTACiO DA MICA-- CONCENTRADO MICA 

~ 
! alQQll 

,_-- atac 
condiconomopto 

fLOTAJO 8ERILO- REJEITO 

CONCRJRADQ "RQQGEJER" B&RILQ 

PLOTAC!a "CI.iANER 00 

lLOTAcl-RECLJW!ER" 

CONCENL "RRCLEANJ:R 

eulfooato •• aÓdto 

SXPARAtÁo HAGNÍIICA 

NÁO HA!NÍTICO 

HAGNETICO 

Fisura 3 - fluxoarama para a concentraçlo do berilo 
referência: 8 


