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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma revisão d&s
investigações realizadas sobre os mecanismos de flotaçSo ce
berilo. SSo discutidas, neste trabalho, as questões pertinentes
à flotação catíônica do berilo com aminas e sua dependência em
relação à presença do ion fluoreto. E analisada, também, a
ílotação aniônica do mineral na ausência / presença de cátions
metálicos contidos na polpa de fiotaçâo.

ABSTRACT

This paper shows a review about the investigations that have
been done on the mechanisms of flotation of beryl. It is
presented the main aspects of cationic flotation of beryl ans
its dependence in relation to the presence of fluoride species.
It is also analised the anionic flotation of the mineral and
the effect of cations in the pair of flotation.
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1) Introduc3o

Os silicatos sâo os minerais mais abundantes da cresta

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

Bir.erais da ganga ds vários minérios, poder, ser também

pertadores de matérias-primas para diversas aplicações na

indústria.

As propriedades físicas e químicas dos minerais

süicatados sSo complexas , havendo entretanto, diferenças

estruturais que permites a separação dos silicatos através da

técnica de flotação» . Una ves que a superfície dos silicates são

geralmente carregadas en decorrência do rompimento das Üsaç5es

Si-0 na superfície, a adsorção eletrostática de coletores tem

relevante importância2. So caso da quimissorção de coletores, a

interação do coletor com os sítios metálicos de certos silicatos

pmaove a seletividade na flotação destes minerais.

A flotação aníõnica de óxidos e silicatos 6 altamente

influenciada pela prese-.ça de cátions metálicos cuja ativação se

f&z notadamente na regia- de predominância do primeiro hidroxo-

c&zplexo metálico*. «.*.«. A flotação catiõnica, por sua vez, é

influenciada pelo pré-tratamento superficial dos minerais com

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

flotação». 7.

0 objetivo de presente trabalho é apresentar uma

revisão da literatura sobre a flotabilidade do berilo, visando

analisar tanto o comportamento deste mineral em sistemas

catiSnicos e aniônicos, quanto a influência de cátions metálicos

na polpa d« flotação e ds pré-tratament© superficial.
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2) Rev!«So da Literatura

0 estudo da flotabilidade dos silicatos. tn particular

do berilo tem sido realizado visando obter ura conhecimento dos

necanisnos de adsorçãc de coletores e eger.tes modif icadores que

permitas uma boa seletividad« entre o berilo e os minerais

silicatados contidos normalmente nos pegnatitos.

Fuerstenau et ai.* investigaram a flotabilidade do

berilo pré-tratado superficialmente com HC1 concentrado na

presença de cátions Fe'*, Ca**, Pb** e Co** cora alquilaril

sulfato de sód\o. Foi verificado que ocorre a ativação do

mineral, sendo que a flotabilidade do berilo atinge valores

máximos quando a polpa de flotação apresenta um valor de pH

correspondente a predominância do priseiro hidroxo complexo

metálico.

Viswanathan et ai.* analisaram a influência dos

cátions metálicos Ca**,. Mg2*. Fe»* e Al'* na flctabilidade de

berilo, feidsrato e quartzo com coletor oleato de sódio. Berilo

pode ser flotado seletivamente em relação a feldspato e quartzo

ns presença õe v,a2* ou Mg?* numa faixa de pK entre 4 e 6. A

figura 1 ilustra esta observação. Pesquisa semelhante foi

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

pelo Ca** e Fe'* na flotação do berilo e espoduménio. Foi

verificado que os primeiros hidroxo-complexos de Ca2* e Fe1*

causas efeito idêntico ao observado por Viswanathan*.

Lai e Smith " estudaram a flotabilidade de berilo,

espodusénio e quartzo, em tubo de Hallímond, na presença de

dodetil sulfonatc de sódio * dod*oil álcool. Berilo po>ie ser

flotado seletivamente em relaçSo aos outro* dois mineral.» na

faixa de pH entre 2 6 3 sendo que a utilização do álcool

associado ao coletor ãitmitntv substancilanente a recuperação do
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berilo (figura 2). Estudo semelhante fci realizado por fe:r e

Stevens' >, visando analisar a flotabilidade do berilo e sua

separação, por flotação seletiva, do quertzo e feldspato com

coletores do tipo sulfato. Os resultados obtidcs em escala de

bancada se mostraram contraditórios em relação acs ensair-s de

microflotação e medidas de potencial zeta. Essas discrepancies

devem estar associadas A diferença na qualidade da água

empregada para os ensaios de bancada em relaçSo A água destilada

utilizada nos ensaios de microflotação.

A determinação do ponto de carga zero (PCZ) do berilo

6 de relevante iisportãncia na análise da flotabilidade deite

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

4,6 13.14. Esta variaçSo no ponto de carga zero pode ser

atribuída a vários fatores. Segundo Ross e Trivardi >*, o pré-

tratamento superficial com ácidos ou bases, bem como o

envelhecimento ("aging") do mineral em água podem alterar as

propriedades superficiais do silicato. Outro fator de destacada

importância é a composição química do berilo; pode ocorrer

variação do PCZ em função das espécies químicas contidas na rede

cristalina do mineral»*.

Fuerstenau et ai.»* observaram que a flotação aniònica

com dodecil sulfato ou sulfonato, na ausência de cátions

metálicos, é possível para valores de pH inferiores ao PCZ,

sugerindo uma adsorção de origem eletrostática.

Na flotação de berilo com sulfonato de petróleo, a

presença de cations metálicos altera significativamente o ci>r.:pt>

de flotabilidade do r.íneral. Os fenômenos básicos respousir/'.-ir

pela flotação de berile, sob condições de ativação por cations

metálicos, são a hldréllse dos lons do metal e a precipitação do

sulfonato metálico»». Fuerstenau et ai 1* sugeriram dois
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mecanismos rara adsorçáo do coletor Miií.-..v»U» na presença Je

cations metálico?;:

i) precipitação do sulfonato do primeiro hidroxo-complcxo

metálico cuja adsorçSo dar-se-ia sobre a superfície

através de ligação de hidrogênio. Considerando o ion

Fe**, tem-se:

FeOH** primeiro hidroxo complexo ;

Fe(RSOs)2OH sulfonato metálico precipitado

ii) adsorçSo do ion sulfonato ea sítios superficiais onde

tenha ocorrido a adsorçSo inicial do priaeiro hidroxo

complexo metálico em condições de saturação de sulfonato

em solução, isto é, na condição de precipitação.

Nutt e Kempis e Leonel*' estudaram a influência do

óleo contido no sulfonato de petróleo na adsorçlo e flotaçSo do

mineral berilo, na ausência de cations metálicos. Os primeiros

verificaram que a presença de óleo não interferia sensivelmente

no nível de adsorção da substância ativa (ion sulfonato) na

superfície do mineral, sendo que o segundo verificou que a

purificação do sulfonato (retirada do óleo) era prejudicial à

flotabilidade do berilo conforme ê ilustrado na figura 3.

Segundo Manser*7, a flotação de berilo com oleato de

sódio é possivel em ampla faixa de pH entre 3,0 e 10,0. Adsorçâo

i.e flotaçSo náxinas ocorrem em valores de pH muito acima daquele

correspondente ao PCZ do mineral. AdsorçSo especifica deve ser o

mecanismo responsável pelo fenômeno de interação entre os ions e

os sítios alumínio e/ou berílio na superfície do isineral. A

adiçSo de fluoreto tem ação depressora neste sistema de

flotaçSo, podendo seu efeito estar relacions-io á ínibíçao da

formação de sabão na euperficie do mineral. Este fato é

ilustrado na figura 4.
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Outro aspecto a se considerar na avaliação do

mecanismo pelo qual os fluor?tos ativam os silicates é o caráter

da superfície destes cinerais. Quando cristais de berilo são

fraturados, sítios silício, alumínio e berilio sio expostos. 0

tratamento superficial com HC1 tende a remover o berilio e o

alumínio da superfície, deixando-a semelhante à do quartzo. 0

tratamento con HF, de maneira oposta, aumenta o número de sítios

berilio e alumínio. Smith1' analisando o berilo ativado por

fluoretos em sistema catiõnico, sugeriu que o HF poderia atacar

a superfície do mineral, expondo os sítios alumínio e berilio,

aléa de gerar espécies iônicas fluossilicato. Esses ions

adsorver-se-iam no3 sítios metálicos e então ocorreria a

adsorçio do coletor nesses sítios negativos como se segue:

•Al-OH + SiF»»- - — * sAl-SiF«- + 0H-

*Al-SiFf + RNK3* - — * «Al-SiF«NH»R (2)

Sullin e Smith1* investigaram a flotabilidade do

berilo pré-tratado superficialmente, com coletores catiôoiccs.

Foi verificado que ocorre ativação do mineral pelo pré-

tratamento com HF (figura 5), atingindo-se uma recuperação de

cerca de 80 %.

A figura 6 mostra os campos de flotabilidade do berilo

na presença de dodecilamina e Nai'. 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 infravermelho, o processo

de adsorçSo de coletores na superfície do berilo em condições

específicas. A tabela 1, a seguir, sumarisa alguns resultados

obtidos.
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Tabela 1 - Principais resultados de ensaios espectros-
cópicos para o berilo.

pré-tratamentc-
superficial

solução NaOH

solução HF

solução HF

coletor ou
reagente

ácido
oléico

ácido
oléico

sal de
ami na

bandas observadas no
infravermelho

3600 e 3710 cnr1 corres-
pondente a vibrações do
radical oxidrila

1706 cor1 correspondente
ao ácido oiéico

744 cm~> correspondente
ao fluosilicato de
dodecil amônio

método de
analise *

A

B

A

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

referencia: 20

Através desta técnica, Peck e Wadsworth** verificaram

que a adsorçlo de ácido oléico na superfície do berilo se deva

através da espécie associada, cuja banda característica da

ligado cárbonila do grupo -COOH do ácido oléico ocorre a 1708

cm-i, conforme é apresentado na figura 7.

3) Conclusões

Os resultados obtidos pelos pesquisadores citados

peraitem concluir que:

a) A flotação aniônica do berilo, como nos demais silicatos. é

afetada pela presença de cátions metálicos em solução,

notadamente na reffiSo relacionada i predomintncoa do primeiro
4

hidroxo-complexo metálico.

b) A flotaçlo catiônica do berilo é afetada pela presença do ion

fluoreto em solução, sendo que a espécie que determina a

ativação é o ion fluossilicato (SiFe=-).

Os autarca agradecem á FINE? e CAFE5 pelo apoio financeiro.
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O NENHUM PRÉ-TRATAUCNTO

O PRE*-TRATAMENTO DE 30min. «m HF(IN)

& PRE-TRATAMENTO OE 3 0 min. *m HF CONCENTRADO

* PRE-TRATAMENTO OE 3 0 min »m HCl CONCENTRADO

( concentrado de cloreto de dc-decilamina: 4 x 10-s M )

Figura 6 - FlotcsilHad* do b«rilo jré- tratico
aup*rficialir.ent*. rvferér.cia: 19
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Bandas de absorção indicadas:
grupo CHa - 2860 cm*>
grupo CH2 - 2925 cnr*
grupo COOH - 1708 cnrl

Espectro diferencial no campo do infravermelho
para o berilo, referencia: 21


