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RESUMO

0 estudo da concentração de berilo tem sido objeto de várias
investisacões, visando obter concentrados de teor compatível com
os processos de extração do metal. Este trabalho apresenta
alguns fluxogramas para concentração de berilo por flotação
catiõnica ou aniônica, destacando-se seus principais aspectos.

ABSTRACT

The concentration of beryl has been mainly investigated to
develop a product as good as the "hand-cobbed" mineral used in
the extrative netallurgy of beryllium. The purpose of this paper
is to show a review of the concentration of beryl by caii^nic
and anionic flotation depicting their principal aspects.

(1) Infonittiro Motalurgista, M. *c. , Candidato ao Doutorado p«le
fIMH - Copp» / Vr*3. Prof«««or do DCMM - PUC / RJ

IS) Inf«nn*iro Matalurfi'ta, M. íc . , th. D. , Protmci Adjunto da
IIUfHO

(*) Infanhairo Natalurft»ta, »ro£o»«or Titulai da tturRJ • da
• coppf / uru



76

i>entre os metais leves. o berilio apresenta

propriedades físicas e químicas que o tornaram importante na

indústria, seja como vetai, elemento de liga ou material

cerâmico.

Existem aproximadamente 40 minerais nos quais o

berilio é o constituinte principal, sendo que, es termos

comerciais, somente o berilo ( 3 BeO.AlzOi.6 SiOi > e a

bertrandita ( 4 BeO.2 SiOs.BsO ) sâo utiusados.

A ocorrência de berilo se dá, normalmente. em

pegmatitos e granitos, porém pode ser encontrado em mica xistos.

O Brasil apresenta uma das maiores reservas da berilio

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

"Market Economy Countries" (MEC's) i.*.»,conforme mostra a

tabela 1.

A produção de berilo no Brasil, embora seja alta, é

realizada de forma rudimentar e predatória. De uma maneira

geral, os pegmatitos são garimpados, sendo selecionados a

coletados os cristais de boa qualidade (X BeO • 10 Vj e de

grandes dimensões (cerca de 50 a 250 ms) l>*, sendo desprezado

todo potencial mineral oferecido pelos pegmatitos.

A separação do mineral berilo em relação aos silicatos

contidos nos pegmatitos por métodos gravlmétricos, nlo e

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

feldspato e espoduménio, por exemplo, sáo muito próxlaas entre

si e quando comparadas A densidade do berilo * conforme mostra a

tabela 2. 0 mineral berilo pode ser separado de outros minerais

constituintes dos pegmatitos por flotação * . Assim, este

processo apresenta-se como o mais promissor para a obtenção

racional de concentrados de berilo no Brasil.
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O prtííftnte trabalho tem cc»mo objetivo apresentar e

discutir os fluxogramas de concentração de berilo por flotação

seletiva dos silicatos contidos ncs pegnatitos ou a partir de

rejeitos portadores do mineral.

Tabela 1 - Reservas de berilio no Mundo

Pais

Brasil
índia
EüÃf
Argentina
Uganda
RSA ff
Canada*
Rwanda
Austrália
Zaire
Moçambique
Outras ME
TOTAL ME
USSR

total

Reservas

(kt)+

257
118
47
46
26
24
23
20
19
14
12
04
610
112

722

Mundo

X

35,3
16.3
6.5
6.4
3.6
3,3
3.2
2.6
2.6
1,9
1.7
0.6
64,5
15.5

100

COL

01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12

03

—

ME

X

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

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

—

COL - colocação
ME - "Market Economy Countries"

NOTAS:
* A China não está incluida por nío ter dados disponíveis
f Inclui reservas de bertrandita
• Be contido
ff Minerals Bureau of South Africa

refexéncia: 1.2,3

«
Tabela 2 - Densidade de alguns silicatos contidos nos

pegmatitos.

MINERAL

berilo
quartzo(
espodumênio
nica
feldspato

DENSIDADE

2.75-2.80
2,65

3,15-3.20
2.76-3,10
• 2,56

referencia; 1
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i Ravisa»-» da

O estudo da concentração de berilo tem sido objeto de

varias investigações, visando obter produtos coa teor compatível

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

de berilo é obtido como sub-produto do beneficiamento dos

pegmatitos portadores de feldspatos, micas, einerais de lítio,

berilo e apatita , principalmente ».

A seleção do processo mais adequado vai depender de

vários parâmetros, destacando-se a composição mineralogies do

pegmatito e a qualidade dos produtos obtidos.

Foot et alii * analisaram a recuperação de fluorita,

moscovita e berilo a partir de um minério contendo quartzo,

fluorita, moscovita, hematita, „ feldspato, berilo e clorita do

depósito de Fish Creek (E.U.A.). 0 método escolhido para a

concentração dos minerais foi a flotação seletiva, consistindo

das seguintes etapas:

1 - flotação da fluorita com ácido oléico

2 - deslamagem a 20 um

3 - flotaçio da moscovita utilizando ácido sulfúrlco

e acetato de amina

4 - flctaçào dos minerais silicatados utilizando ácido

fluoridrico e acetato de amina

5 - remoção do coletor, utilizando* hipoclorito de sódio

6 - lavagem do* silicatos com água

7 - flotação do berilo com ácido oléico

0 fluxograma desenvolvido está representado na fig.1,

As tabelas 3.e 4 apresentam a concentração ótima dos reagentes

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

os sub-produtos.



Tabela 3 - Concentração ótima dos reagentes
para £lotação seletiva.

estagio do circ.
de flotação

flot. de fluorita

flot. de moscovita

flotação rougher
dos silicatos

remoção do coletor
flotação rougher
do berilo

reagentes

écido oléico

ácido sulfúrico
acetato de amina

ácido fluoridrico
acetato de amina

hipoclorito de
sódio

ácido oléico

lb/ton

2.0

3.0
0.7

5.0
0,5

2.0
1.0

g/ton

907

1361
318

2268
227

907
454

PH

9.0

3.0

2.75

11.0

referência: 5

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

(1)
(2)

produto

concentrado de CaFa
"slimes"
concent. moscovita
rejeito flot. silicatos
concent, rougher berilo
rej. flot. de berilo

análise

CaFi

98.1
3.4
2.4
0,1
0,8
0,4

<*>

BeO

0,01
0,20
0,12
0,02
5,45
0,83

distribuição (%)

CaFa

94,0
2.7
1.5
0.9
0,7
0,2

BeO

1,6
1.4
2.2
3.8

75,3
15.7

obs: (1) pode ser efetuada uma flotação "cleaner".
(2) pode retornar ao inicio da flotação dos silicatos

referência: 5
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Browning et alii * «atudaraa a r*cup-»raç3o de berilo a

partir de rejeitos da flotação de espodun-.?nl9 itabela 5). Foram

propostos e executados dois fluxogramas para a obtenção de

concentrados de berilo:

(A) circuito para flotaçlo alceiína cos ácido olêico

(B) circuito para flotaçlo ácida COB sulíonato de petróleo

Apôs realização de testes de bancada e ensaio em

planta piloto foi selecionado o circuito (B) conforme

apresentado na figura 2 e cujos resultados sio mostrados nas

tabelas 6 e 7.

Tabela 5 - Composiçlo mineralógica dos rejeitos
da flotação do espodumênio.

mineral

berilo m
espodumênio
mica
feldspato
quartzo
outros

analisei*)

0,6
5,1
1.8
50,9
41.5
0,1

TOTAL 100

referência: 6

Moir et alii 7 pesquisaram a concentração de berilo

pegmatitico, por flotação. Foram propostos três circuitos

visando a recuperação do mineral•

(A) flotação anlônica com sulfonato de petróleo

(B) flotação aniônlca com ácido oléico (técnica de

Eigeles), a quente

(C) flotação seletiva de berilo / minerais pesados,

COB ácido oléico
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Tabela 6 - Balanço de massa simplificado do circuito
para flotaçío ácida com sulfonato de petróleo

produto

concentrado de
berilo

concentrado de
fcldspato

"overflow" do
classificador 18"

cone. de berilo-
feldspato

rejeito de berilo
-feldspato

concentrado scav.
de espoduaenio

"overflow" do
hidrociclone

alimentação

peso

0,8

34.4

4,1

39,3

53,2

3,6

3,9

100

analise(X)

BeO

6.420

0.020

0.012

0,149

0.010

0.063

0.014

0,066

LisO

3,50

0.15

0.30

0,23

0.22

5,90

0,30

0.43

distribuiçâo(X)

BeO

76.8

10.3

0.7

87,8

6.0

•. . •»

0.8

100,0

LizO

6.5

11.8

2.8

21.1

27,1

49.2

2.6

100.0

referência: 5

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

mineral

berilo
espodufflênio
feldspato
quartzo
mica

análise (X)

50,2
41,6
1.0
3,4
3.8

referência: 5
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Os resultados mostraram que o teor de StO

concentrados é baixo sltuando-se na faixa de 2.5 X a 4,4 X, a

excessao d» flotação seletiva onde foi atingido um teor de cerca

de 10.5 % co« uma recuperação parcial (considerando apenas a

etapa de concentração do berilo) de 89,3 X.

Estudo semelhante foi realizado por Fuerstenau e

Bhappu • utilizando um minério contendo berilo (0,55 X BeO),

quartzo, feldspato, apatita, mica e silicatos portadores de

ferro. Os resultados da flotação seletiva (figura 3) indicaram

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

necessária uma operação de "recleaner". Os resultados encontram-

se na tabela 8.

Outra alternativa para a separação do berilo

peguatitico consiste na ilotaçSo catiònica da mica seguida de

condicionamento com ácido fluoridrico e flotação com coletor

tipo amina para concentração dos silicatos. Após remoção

adequada do coletor com hipoclorito de cálcio, condiciona-se a

polpa com coletor asiônico (ácido graxo ou sulfonato) e flota-se

o berilo até atingir o teor adequado 1>».

Zhou Weizhi io.ii analisou a flotação seletiva do

sistema espoduménio - berilo, foram estudadas alternativas de

flotação de berilo em circuito alcalino com sabSo paraíinico, na

presença do ion Ca** ou Fe**. Foi proposta, em particular a

separação do berilo do espoduménio, por flotação» com um

reagente misto ( FeCll • NasSiOa ) associado a Na» COJ, Na2S e

um sabão parafínico. Os resultados obtidos indicaram um

concentrado com teor de 9,2 a 10,8 X BeO com recuperação na

faixa de 80 a 80 % para um minério contendo 3 X BeO.

Outros desenvolvimentos tétn sido realizados visando

facilitar a separação do berilo e espoduménio io,u como a
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fragaent*ç*o por crepitação e tratamento superficial do mintrio.

Na separação do berilo pegmatitico. a flotaçào em

estágios tem mostrado melhor desempenho que a flotaçào simples

( um estagxo ) do mineral, sendo que. em algumas situações, a

ílotação aniònica direta pode ser aplicada com sucesso.

Tabela 8 - Balanço de massa dos produtos
da flotaçSo

produto

concentrado
"recleaner"(NM)

concentrado
"recleaner"(M)

rejeito
"recleaner"

rejeito
"cleaner"

rejeito
final

concentrado
de nica

"slimes"

minério

peso (%)

4.86

2,74

6.28

12,56

53.38

15.40

4.78

100,00

BeO (X)

8,00

0,290

1.360

0.298

0,016

0,122

0,542

0,55

distribuição {%)

67.83

1,39

15.00

6,45

1.47

3,32

4,54

100,00

Nota: NM - nSo magnético
W - magnético

referência: 8
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3) DiscussAo

Analisando os resultados obtidos peles investigadores

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

para a concentração de berilo depende fundamentalaente da

composiçio mineralógica, uma vez que os minérios portadores de

berilo contêm grande quantidade de oxi-minerais tprincipalc-.sr.te

silicatos), fazendo com que cada etapa da flotação tenha que

apresentar alta seletividade para a obtençào de concentrados de

alta qualidade.

As condições de seletividade pesquisadas indicam que é

possível realizar-se a flotação seletiva de minérios portadores

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

Entretanto, comparando o concentrado de berilo catado ("hand

cobbed") brasileiro e os concentrados obtidos ?cr flotação,

verifica-se que estes últimos, em geral, apresentam teores

inferiores (5,5 X a 8,0 X) em relação ao material catado (10 X a

11,5 X). Além disso, destaca-se a qualidade ruim dos

concentrados obtidos por flotação, como pode ser observado ,por

exemplo na tabela 7, onde o concentrado é notadamente

impurifiçado pelo espodumênio (41,6 X), mica (3,8 X) e quartzo

(3,4 X).

Finalmente destaca-se que a China veia pesquisando

arduamente a separação do berilo por flotaçSo a partir de

pegmatitos, sendo que os pesquisadores daquele pais t«m obtido

resultados animadores quanto a obtenção de concentrados de boa

qualidade (X BeO * 10 %), aliados a recuperações elevadas (80 a

88 X) do mineral.
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4) C'-.tc

A obtenção de concentrados de berilo por flotação a

partir de pegmatitos é possível. Entretanto pesquisas devem ser

desenvolvidas e aplicadas ao caso do minério pegaatitlco

brasileiro de forma a obter concentrados de qualidade

equivalente aos produtos obtidos por cataçSo (teor mínimo de BeO

= 10 X).

A implantação da flotação seletiva como método

racicnal do aproveitamento do conteúdo mineral contido nos

pegmatitos exige um estudo de viabilidade econômica detalhado,

de forma a identificar as possibilidades de aplicação do

processo, em substituição as técnicas rudimentares atualmente

empregadas no beneficiamento do berilo pegsaatitico brasileiro.
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ALIMENTAÇÃO ( - 3 5 MesM

I.
FLOTACAO FLUORITA » CONCENTRADO "rtDOEIt*"

I
PESLAtjAGEM A 20 uM 1 "SLIMIS"

I.
FLOTACAO MOSCOVTTA » COKCIMTRADO -MOSCOVITA-

I
REJEITOS

I
FLOTACAO MINERAIS SILICATADOS • RIJIITOS (SILICA)

I
CONCENTRADO

I
REMOCAO DO COLETOR

I
LAVAGEM

I.FLOTACAO BERILO CONCENTRADO BERILO

Figura 1 - Fluxograma para a concentração de berilo
a partir de rejeitos da flotação de CaFí

referência: 6
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REJEITOS DA
FLOTAÇÂO DK,
KSPODUMKNIO

BIDROCLASSIKICADOR OVERFLOW

UNDERFLOW
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COBCtRTBAOO <
"B006BBB"
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TLOTACAO CL1A»*«
«tpopimtmo

FLOTACAO "SC»?ENGER" ESPODDMENIO !
OLIICO

I
I ÁCIDO TLOOIIDttCO

l— HtITOI come.

FLOTACAO CLKA

CONCENTRADO

CONDICIONAMENTO f

«CITATO DB AMI «A

— «SJEITQ

ROUGHER*

BERILO-FELDSPATO

:l LO-FELDSPATO

FLOTACAO BERILO-FKLDSPATÚ

CONCENTRADO "

:LEANER

CONDICIONAMENTO I

CLASSIFICADOR ESPIRAL

HIPOCLOBITO Dl CÁLCIO

OYIITLOW

ÁCIDO SOLVOBICO

•VCrOBATO Dl PITBOLIO
CONDICIONAMENTO

•LCONDICIONAMENTO

.1
Kl «TOS

-» FLOTACAO BERIfX)

CONCENTRADO "ItODQHER"

- FLOTACÁO "Cf.BAHKR"

1
CONCENTRADO BKP.ILO

CONC. FELDSPATO

bacia *-
de

rejeitos

Figura 2 - circuito para flotaçSo ácida com sulfonato
de petróleo

referência: 6
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âcioo eoLruBico

•cido •ulfutleo

ALIMENTAÇÃO í-45 HEStn

DESLAMAGEM A 20 uM
ACETATO Dl AMI HA
Ml SC

CONDICIONAMENTO

,0 DA MICA CONCENTRADO MICA

REJEITOS

I alquil lulf«oito de sódio
>lae

condicionamento

CONCENTRA

PLOTACÃO BERILO REJEITO

DO "ROUGHER" BERILO

FLOTACÃO "CLEANE

FLOTACAO "RECLEANER"

CON ADO "RECLEANER

t- •
LCÃO MAGNÉTICA • MAGNE

- i-
AO MAGNE

t-
SEPARAÇÃO MAGNÉTICA

- i-
NAO MAGNÉTICO

MAGNÉTICO

Figura 3 - flnxograna para a concentração do berilo
referência: 8


