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RESUMO 

Foi estudado o potencial zeta do mineral berilo pré-tratado 
com HCl e com HCl e HF na presença de eletrólito indiferen 
te. O pré-tratamento com HCl deslocou o ponto isoelétricÕ 
(PIE), em relalão ao PIE do berilo não tratado Ｈｰｾ］ＲＬＷＩＬ＠ ｰｾ＠
ra um valor proximo de pH=2,3, enquanto que o pre-tratamen 
to com HCl e HF conduziu a um PIE em torno de 3,7. A presen 
ça dos cátions metálicos Fe3+, Al3+, ca2+ e Mg2+ no siste 
ma influenciaram nitidamente o potencial zeta do berilo, in 
dependentemente do tipo de pré-tratamento. -

ABSTRACT 

This paper shows an investigation on the zeta potentia_ of 
beryl. Zeta potential determinations have shown that 
isoeletric point (IEP) of beryl in around pH=2.7. The pre
treatment of beryl with HCl displaced the IEP to a value of 
about pH=2.3, while the HCl and HF pretreated beryl reached 
an IEP close to pH= 3. 7. The presence of the metallic cations 
Fe3+, Al3+, ca2+ and Mg2+ in the system strongly affected the 
mineral surface potential for both pretreatments. 
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1) INTRODUÇÃO 

ｾ＠ sabido que a pre sença de cátions me tálicos na polpa de 

flotação, originados de dissolução de um mineral ou da dureza da 

água, em quantidades mínimas (da ordem de 10- 4M), pode provocar grél!! 

des alterações na flotabilidade de um mineral, comprometendo a ｳ･ｬｾ＠

tividade do processo. No caso de minér ios de berílio, os íons Al 3+, 

3+ 2+ 2+ - . . . . 
Fe , Ca e Mg podem apresentar-se em c once ntraço e s ｳｾｧｮｾｦｾ｣｡ｴｾ＠

vas na polpa, afetando a r ecupe raçao e a qualidade dos 

dos obtidos a partir desses minérios. 

concentra 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo desses cá 

tions face às su a s possíveis influências no potencial zeta do mine 

ral berilo pre vi amente tratado com HCl e com HCl e HF. 

2) REVISÃO DA LITERATURA 

O estudo da mobilidade eletroforética de oxi-minerais tem 

sido amplamente pe squisado com o objetivo de determinar seus pontos 

isoelétricos, bem como, verificar o e feito de pré-tratamento supeE 

ficiais, da composição química do mineral e da presença de cátions 

metálicos em solução aquosa sobre o potencial zeta. 

Kulkarni e Somasundaran [l] mostraram que as propriedades 

eletrocinéticas do quartzo são bastante influenciadas pelo tipo de 

pré-tratamento superficial aplicado. 

Smith e Trivardi [2] mostraram que o e nve lhecimento 

("aging") de oxi-minerais, em água, altera o valor do ponto de car 

ga zero destes. 

Fuerstenau [3] concluiu que a preseQça de cátions metáli 

os na polpa afeta as propriedades eletrocinéticas, alterando signl 

ficativamente as curvas de potencial ZPta de um dado oxi-mineral. 
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3) MATERIAIS E MtTODOS EXPERIMENTAIS 

Mineral 

A amostra de berilo utilizada para os estudos de potencl 

al zeta, foram provenientes da região de Araçuaí··MG. A caracteriza 

ção por difração de raios-X e análise química por via úmida indicou 

pureza elevada do mineral (11,50% BeO). Após fragmentação e classi 

ficação granulométrica, obteve-se a fração -200+325 malhas (Tyler). 

Em etapa seguinte, foram separadas três alíquotas da fração granulQ 

métrica, as quais, de acordo com o tratamento superficial recebido, 

foram assim denominadas. 

a) berilo não tratado 

b) berilo pré-tratado com HCl 

c) berilo pré-tratado com HCl e HF 

O pré-tratamento consistiu na lavagem do mineral com HCl 

concentrado, a frio, na razão de 20 ml/g de berilo durante 30 minu 

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

seguida, executou-se lavagem exaustiva do mineral com água ､･ｳｴｩｬｾ＠

da e deionizada. Em seguida, a amostra foi secada em estufa a 60°C, 

até obter-se peso constante. Da amostra pré-tratada com HCl, reti 

rou-se uma alíquota que foi tratada com HF concentrado segundo prQ 

cedimento semelhante ao descrito para o tratamento com HCl. 

Reagentes 

Âcido clorídrico e hidróxido de potássio de pureza analí 

tica foram utilizados para o controle do pH. Como eletrólito indi 

ferente foi empregado o cloreto de potássio (KCl) e, no estudo de 

influência de cátions metálicos no potencial zeta, foram utiliza 

dos os cloretos férrico (Fecl 3 .6H20), de cálcio (CaCl 2 .2H2o), de 

magnésio (MgC1 2 .6H 20) e de alumínio (AlC1 3 .6H 20), todos de pureza 

analítica. 
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No caso específico do pré-tratamento do berilo, ácidos ｣ｬｾ＠

rídrico e fluorídrico foram utilizados, todos de pureza analítica. 

Âgua destilada e deionizada foi utilizada no preparo de to 

das as soluções. Solução sulfocrômica foi empregada na lavagem de to 

da a vidraria. 

Método Experimental 

O levantamento de curvas de potencial zeta versus pH ivi 

realizado utilizando-se os seguintes equipamentos: célula micro-ele 

troforética em montagem segundo célula plana com eletrodos de ｰ｡ｬｾ＠

dio, pH-metro, agitador magnético e termômetro avulso. Todas as medi 

das foram realizadas a temperatura de 25°C ± 2°C. A metodologia ex 

perimental é descrita em detalhe por Torem [4] 

4) RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 apresenta os resultados das medidas de potenc! 

- - -3 al zeta em funçao do pH na presença de soluçao 10 M de KCl para o 

mineral não tratado ou submetido aos pré-tratamentos com KCl e com 

HCl e HF. Verifica-se que o valor de ponto isoelétrico (PIE) do mi 

neral não tratado encontra-se em torno do pH 2,7. Para valores de 

pH abaixo de 2,7 são observados potenciais positivos e para valores 

de pH maiores que 2,7 potenciais negativos. Este comportamento está 

em concordância com os resultados apresentados por Manser [51. 

Fuerstenau et alii [S] e Deju e Bhappu [7]. 

Em relação aos dois pré-tratamentos realizados, verifica-

se que estes tém efeitos contrários no deslocamento do PIE do mine 

ral. O pré-tratamento com HCl deslocou a curva de potencial zeta 

para a esquerda conduzindo a um novo valor de PIE correspondente a 

um pH em torno de 2,3. Este comportamento se ､･ｶｾ＠ ao fato que o 

pré-tratamento com HCl tende a remover preferencialmente sítios alu 

mínio e/ou berÍlio da superfície, deixando-a semelhante à do quar! 
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zo. De maneira oposta, o pré-tratamento com HF deslocou o PIE do mi 

neral para um valor de pH em torno de 3,7. Observa-se, ainda, que 

a curva como um todo não foi deslocada pa ra a direita. Para valores 

de pH inferiores a 4,5, os potenciais assumiram valores mais posit! 

vos e, para valores superiore s a 4,5, os potenciais se tornaram mais 

negativos com tendência a se e stabilizarem em níveis equivalentes 

ao da c urva do mineral não tratado. O pré-tratamento com HF tende a 

remover preferencialmente sítios silÍcio da superfície, aumentando 

do ponto de vista relativo o número de sítios alumfnio e berílio.Es 

te fato pode justificar o deslocamento do PIE para um valor de pH 

mais eleva do. 

Em v a lor absoluto, os potenciais tendem a aumentar com o 

afastamento do ponto isoelétrico indicando assim que os íons H+ e 

OH são det e rmin a dores de potencial para o berilo, ｩｮ､･ｰ･ｮ､･ｮｴ･ｭ･ｾ＠

te do tipo de pré-tratamento. Esta observação está de acordo com 

os trabalhos re a lizados por Pa rk s [8] sobre o comportamento eletro 

cinético de Óxidos e silicatos. 

A Figura 2 apresenta as curvas de potencial zeta em fun 

çao do pH obtidas para o mineral berilo pré-tratado com HCl e com 

-4 HCl e HF na presença de 10 M de FeC1 3 .6H2o. 

Verifica-se que o potencial zeta se anulou num valor de 

pH em torno de 6,8 a 6,9 independentemente do tipo de ｰｲ￩Ｍｴｲ｡ｴ｡ｲｮ･ｾ＠

to. Observa-se ainda que, a partir de pH=8,0, ambas as curvas se es 

tabilizam num patamar de potencial da ordem de -50 rnV e -63 mV, ｲ･ｾ＠

pectivamente, para o mineral pré-tratado com HCl e HF e pré-tratado 

somente com HCl. A reversão do potencial zeta para o pH entre 6,8 

e 6,9, bem como a existência de potenciais positivos para valores 

de pH compreendidos entre 4,5 e 6,9, não pode ser atribuída a adsor 

ção de hidroxo-complexos de Fe 3+ positivamente carregados, urna vez 

que, nesta faixa de pH, a concentração destas espécies é desprez! 



vel conforme mostra o diagrama de distribuição para o Fe 3+ (Figura 

3). Verificou-se ainda que, em valores de pH acima de 6,7, ocorreu 

coagulação das partículas no interior da célula microeletroforética, 

fato este que dificultou a avaliação do potencial zeta. Segundo 

Lcng";Jci ler et ali i [ apud 9] , o PIE do hidróxido férrico amorfo, 

Fe(OH) 3 (s), corresponde a um valor de pH em torno de 6,7. Para ｶｾ＠

lores de pH inferiores, as partículas são positivamente carregadas 

e, acima de 6,7, são negativas, estabilizando-se num patamar negat! 

vo, acima do pH=B. Desta forma, os fenómenos observados para o beri 

lo devem estar relacionados à precipitação do hidróxido férrico amor-

fo positivamente carregado. A adsorção dessa espécie na superfície 

do mineral pode ocorrer devido à colisão entre ambos e às ligações 

de hidrogénio entre os radicais oxidrila do hidróxido e os grupos 

Si-OH na superfície mineral. Os potenciais positivos, verificados 

em valores de pH abaixo de 4,5, podem estar relacionados a presença 

dos hidroxo-complexos Fe(OH) 2+ e Fe(OH) 2+ adsorvidos ･ｳｰ･｣ｩｦｩ｣｡ｭ･ｾ＠

te na superfície mineral. Fenómenos semelhantes foram observados 

por Fuerstenau et alii [6] e Mackenzie [9] em estudos eletrocinéti 

cos realizados para alguns oxi-minerais em presença de espécies Fe3+. 

A Figura 4 apresenta as curvas de potencial zeta em fun 

çao do pH, obtidas, para o mineral berilo pré-tratado com HCl e ｰｾ＠

ra o mesmo mineral pré-tratado com HCl e HF na presença de 10- 4M de 

A1Cl 3 .6H 2o. Verifica-se que o potencial zeta se anula nos valores 

de pH em torno de 7 e 7,5, respectivamente, para o berilo ｰｲ￩Ｍｴｲ｡ｴｾ＠

do com HCl e HF e pré-tratado com HCl. Ainda, para valores de pH 

inferiores aos citados, o potencial é positivo. Entre os valores de 

pH entre 4,0 e 6,2, para ambas as curvas, observa-se um ponto de ma 

ximo no potencial zeta (+50 mV para o berilo pré-tratado com HCl e 

ｾＶ＠ mV para o berilo pré-tratado com HCl/HF) . Para valores de pH in 

feriares a 5,0, o potencial decresce significativamente, porém man 



tendo-se ainda positivo. Para valores de pH superiores a 7,0 e 7 , 5 , 

o potencial se apresenta neg a tivo com tendência a esti:lbilizar-se 

num valor ､ｾ＠ ordem de -60 mV. De manei ra seme lhante ao c5t ion re 3+, 

a reversão do pote ncial zeta nos valor es citados n ão pode ser at ri

buíd a somente à adsorção de hidroxo-complexos de Al 3+ positivamente 

carregados, conforme mostra o diagrama de distribuição ｰｾｲ｡＠ o Al 3+ 

(Figura 5) na faixa de pH analisada. Entretanto, observa - se gue os 

pontos de máximo das duas curvas ocorrem na reg iã o de pH ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｾ＠

dente à predominância dos dois primeiros hidroxo complexos de ｡ｬｵｭ ｾＮ＠

nio, AlOH 2 + e Al(OH)
2

+. A partir de pH=6, a es pécie predominante 

é o hidróxido de a lumínio. Considerando que o PIE do Óxido hidrata 

do de alumínio se encontra, s egun do Parks [apud 3], entre pH=7,8 e 

pH=8,8, a co-adsorção dessa espécie na superfície mineral pode ser 

a responsáve l pela manutenção de potenciais pos itivos a té os valo 

res de pH d e 7,0 e 7,5. Este comportame nto também foi observado 

por Fuerstenau (10], quando da avaliação do potencial zeta no min e 

-4 3+ ral quartzo na presença de 10 M de Al , e por Ananthapadmanabhan 

et alii [11]. 

A Figura 6 apresenta as curvas de potenci a l zeta em fun 

çao do pH, obtidas para o mineral berilo pré-tratado ｳｵｰ･ｲｦｩ｣ｩ｡ｬｭ･ｾ＠

-d ｾ＠
te com HCl e com HCl e HF na presença de 10 "M de Cacl 2 .2H 2o. A ｡ｮｾ＠

lise das curvas indica que o potencial zeta se anulou, ｲ･ｳｰ･｣ｴｩｶｾ＠

mente, em valores de pH em torno de 3,0 e 3,8. Estas anulações es 

tão relacionadas à aç ão dos ions determinadore s de potencial e 

OH-, sendo semelhantes às obtidas na presença de eletrólito indife 

rente (Figura 1). A partir daqueles valores de pH até 10,8, as cur 

vas de potencial zeta na presença de espécies ca2 + tomam valores 

menos negativos, em comparação com os observados na Figura 1. Esta 

observação pode ser r e lacionada à limitada adsorção na superfície 

mineral da espécie predominante (cátions ca 2+) na faixa de pH consi 
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derada. A partir de pH=l0,8, as curvas apre sentam ligeira tendência 

à elevação do potencial zeta. Entretanto, uma possíve l reve rsão do 

potencial, decorrente da predominância do hidroxo-complexo de cál 

cio, CaOH+ (Figura 7), e que poderia adsorver-se na superfície mine 

ral, não foi verificada. Este fato pode e star relacionado à dificul 

dade na determinação d o potencial zeta em valores extremos de pH, 

quando, no caso, houve a formação e adsorção de bolhas nos eletro 

dos de paládio. 

A Figura B mostra as curvas de potencial zeta em função 

do pH, obtidas para o mineral pré-tratado com HCl e para o mineral 

pré-tratado com HCl e HF, na presença de 10- 4M de MgC1 2 .6H2o. Ve r i 

fica-se que, no caso do berilo pré-tratado com HCl, o potencial ze 

ta se anulou em dois valores de pH, respectivamente em torno de 2,2 

e 10,8, enquanto que o potencial zeta do berilo pré-tratado com HCl 

e HF se anulou em três pontos, respectivamente em pH em torno de 

3,7, 10,7 e 11,5. Observa-se ainda que, na faixa de pH entre 4,2 

e 10,3. O potencial zeta se apresenta negativo e razoavelmente esta 

bilizado em -36 mv para o berilo pré-tratado com HCl e -25 mV para o 

berilo pré-tratado com HCl e HF; este fato pode ser relacionado à 

baixa adsorção da espécie Mg 2+, predominante na citada faixa de pH 

(Figura 9). 

Em relação à primeira reversão de carga, constata-se que , 

para os dois pré-tratamentos, os íons H+ e OH- sao os determinado 

res de potencial, uma vez que este se anulou praticamente no mesmo 

ponto encontrado para as curvas do berilo pré-tratado com HCl ou 

com HCl e HF, na presença de eletrólito indiferente (Figura ll. 

A análise comparativa entre as Figuras B e 9, notadamen 

te na faixa de pH entre 10 e 12, sugere que a segunda reversão de 

- - . + carga observada pode ser resultado da adsorçao da ･ｳｰ･｣ｾ･＠ MgOH se 

guida da heterocoagulação do Mg(OHJ 2 na superfície mineral. Segundo 
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Parks [apud 12], o PCZ do Mg(OH) 2 se encontra em valores de pH en 

tre 12 e 13. A análise do diagrama de distribuição de espécies para 

o Mg 2+ (Figura V.9) indica que a concentração máxima de hidroxo-com 

plexo de magnésio (10- 5M) ocorre em torno de pH=l0,4; a partir de 

pH=l0,5, a espécie Mg(OH) 2 passa a ser predominante em relação à 

espécie MgOH+ De acordo com a Figura l, o potencial zeta do beri 

lo pré-tratado com HCl ou com HCl e HF apresenta-se bastante negat! 

vo na faixa de pH considerada. Como o PCZ da espécie Mg(OHJ 2 está 

na faixa de pH entre 12 e 13, o potencial zeta do hidróxido é pos! 

tivo para valores de pH abaixo da faixa citada e negativo para valo 

res superiores do pH. Desta forma, pode estar ocorrendo ｰｲ･｣ｩｰｩｴｾ＠

ção de Mg(OHJ 2 , na forma coloidal, positivamente carregado, na su 

perfície do mineral berilo devido à atração eletrostática. 

A terceira reversão de potencial observada para o berilo 

pré-tratado com HCl e HF no pH em torno de 11,5 deve estar relacio 

nada ao PCZ do hidróxido de magnésio adsorvido na superfície do mi 

neral. Em relação ao berilo pré-tratado com HCl, não foi observada 

a terceira reversão de potencial. Este fato pode estar relacionado 

a uma adsor-ção mais intensa de hidróxido na superfície do mineral; 

desta forma a reversão do potencial zeta dar-se-ia num valor mais 

elevado de pH. Entretanto, não foi possível avaliá-lo, uma vez que 

o meio já era fortemente alcalino com aparecimento de pequenos flo 

cos do mineral dentro da célula microeletroferérica, bem como ocor 

ria a formação de muitas bolhas adsorvidas nos eletrodos de pal&lio, 

impedindo a determinação de qualquer potencial. 

O comportamento observado do mineral berilo na presença 

d 
ｾ＠ . 2+ 

o catlon Mg é bastante semelhahte ao observado por Fue.rstenau 

[lO ] e Krisnhan e Iwasaki [ 12] para o sistema quartzo/magnésio, mo.ê_ 

trando que o precipitado (Mg(OH) 2 ) heterocoagulado na superfície 

mineral altera significativamente os n!veis de potencial zeta obti 
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dos na faixa de pH entre 10 e 12,5 

5) CONCLUSOES 

O mineral berilo não tratado apresenta um ponto isoelé 

trico, PIE, em torno de pH=2,7. O pré-tratamento com HCl deslocou 

o PIE do mineral para um valor em torno de pH=2,3, enquanto o pré-

tratamento com HCl e HF conduziu a um PIE em torno de pH=3,7. Nas 

três situações, os ions H+ e OH- são determinadores de potencial. 

d - . -1. 3+ 3+ 2+ . A presença os ｣｡ｴｾｯｮｳ＠ meta ｾ｣ｯｳ＠ Fe , Al , Ca e 

Mg
2

+ influencia nitidamente o potencial zeta do berilo ｩｮ､･ｰ･ｮ､･ｾ＠

temente do tipo de pré-tratamento. No caso particular do cátion 

3+ Fe , a reversão do potencial está associado à heterocoagulação do 

hidróxido férrico. Esta conclusão pode ser aplicada para os cátions 

13+ 2+ ( . - b . 1 - d A e Mg no caso, a ｴ･ｲ｣･ｾｲ｡＠ reversao para o ･ｲｾ＠ o pre-trata o 

com HCl e HF) . O potencial zeta não é revertido devido à presença 

do cátion ca 2 + 
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Figura 1 - Variação do potencial zeta em função do pH na presença 
de eletrólito indiferente para o mineral berilo (e não 
tratado, o pré-tratado com HCl, o pré-tratado com HCl 
e HF) 
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Figura 2 - Variação do potencial zeta em função do pH na presença 
de ｬＰｾＴｍ＠ de Fec1 3 .6H20 para o mineral berilo (Opré
tratado com HCl, o pré-tratado com HCl e HF) 
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3+ Figura 3 - Diagrama de distribuição de espécies para o ferro Fe 
Concentração de 10-4M de FeC1
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Figura 4 - Variação do potencial zeta em função do pH na presença 
de 10-4M de Alc1 3 .6H29 para o mineral berilo ( O pré
tratado com HCl, o pre-tratado com HCl e HF) 



!' 

ｾ＠.. 
"' o-
z 

404 

ｾＮＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭ］ｾＭＭｾ］ＭＭＭ

.. 
lO 

ｾ＠ 10 
o 
u 

10 

IIIi 

Figura 5 - Diagrama de distribuição de espécies para o Al 3+. Concen 
tração de 1o-4M de AlCl 3 [3] 
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Figura 6 - Variação do potencial zeta em função do pH na presença 
de 10-4M de CaCl 2 .2H 2o para o mineral berilo ( pré
tratado com HCl, pré-tratado com HCl e HF) 
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2+ Figura 7 - Diagrama de distribuição de espécies para o Ca . Concen 

tração de lo-3M de cac1 2 [3] 
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Figura 8 - Variação do potencial zeta em função do pH na presenla 
de 10-4M de MgCl 2 .6Hl2o para o mineral berilo (O pre
tratado com HCl, o pré-tratado com HCl e HFl 



406 

1<1' 

.. 
10 

"ii 

ｾ＠ c 

"' !z 
"' o 
ｾ＠ .. o 10 

d 

10 ｌ｟ｾＭＭｾＭＭＭＭ｟ｊｾＭｌＭＭｾＭＭＭＭＭＱＭＭｾｾ＠
e e 10 ｾ＠

Figura 9 - Diagrama de distribuição de espécies para o Mg 2+. Concen 
tração de 10-4M de MgC1 2 [3] 


