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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Visão Geral 

 

O berílio, elemento químico de número atômico 4 e massa atômica 9, é um metal de 

baixa densidade (1,85 g/cm3) e propriedades especiais. Dos metais leves, ele é o que 

possui o mais alto ponto de fusão, podendo ser empregado em situações onde se exige 

altas temperaturas, como em discos de freios de aviões ou perfurações de poços de 

petróleo. Pela baixa seção de absorção de nêutrons e por ser também moderador de 

nêutrons, o berílio tem aplicações na área nuclear como metal puro, ligas de berílio, e na 

forma de óxido (cerâmica de berílio) para fabricação de bombas e reatores nucleares. 

Pelas suas propriedades especiais e aplicações nobres o berílio é enquadrado como 

material estratégico, com aplicações nas áreas militar e aeroespacial (WHITE & 

BURKE, 1955).  

 

O berílio está presente na natureza em mais de 50 minerais. Os minerais de interesse 

para exploração econômica do berílio são o berilo e a bertrandita. A bertrandita ocorre 

principalmente nos Estados Unidos com uma concentração de cerca de 0,5% de óxido 

de berílio (BeO) contido (CPRM, 2002). Em relação ao berilo, o Brasil é o principal 

exportador deste mineral no mundo (teor de óxido contido 10-14%), mas a tecnologia 

para geração de produtos derivados do berílio, de alto valor agregado, não está 

disponível no país. Eles são produzidos principalmente nos Estados Unidos, que detém 

praticamente o monopólio mundial da tecnologia de fabricação do berílio (93% do 

mercado mundial), mas também são produzidos no Japão e em outros países com 

contribuições menos importantes (COUTO, 1997).  

 

No Brasil, o berilo é encontrado principalmente no leste e nordeste de Minas Gerais, sul 

da Bahia e oeste do Espírito Santo (GANDINI et al, 2001). O processo de 

beneficiamento da matéria-prima no Brasil é arcaico, feito principalmente pela catação 

manual nos garimpos, e isso compromete a viabilidade do processo de extração do 

berilo (LEONEL, 1982).  
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Devido à grande estabilidade do óxido de berílio a experiência indicou que os processos 

de obtenção de berílio deveriam partir de produtos intermediários como os halogenetos 

de berílio. A maior parte do suprimento de berílio é produzida através da redução do 

fluoreto de berílio pelo magnésio. O processo proposto, via cloreto, foi pouco estudado 

e difundido (DEMA/IEN/CNEN, 1984). 

 

O desenvolvimento da tecnologia de produção do berílio no País possui grande interesse 

econômico, tecnológico e social. O berílio é um metal estratégico e a exploração do 

mineral pode ser fonte de renda da população marginalizada do leste e nordeste de 

Minas Gerais, que vivem do trabalho no garimpo. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolvimento de um processo tecnologicamente viável, seguro e ecologicamente 

correto para a produção de cloreto de berílio a partir do berilo mineral, considerado 

subproduto das minas de feldspato. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a. Desenvolvimento de processo para produção de cloreto de berílio; 

b. Obtenção de cloreto de berílio com teor mínimo de pureza de 90%; 

c. Inovação do processo produtivo quanto ao uso de matérias-primas e insumos 

ecologicamente corretos; 

d. Construção de um laboratório com condições adequadas para manipulação 

do hidróxido e do cloreto de berílio; 

e. Desenvolvimento de uma marcha analítica para caracterização química do 

mineral berilo e do cloreto de berílio. 
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1.3. Justificativas 

 

O Brasil tem a maior reserva de mineral berilo do mundo em termos de óxido contido 

do elemento (ROSKILL, 2001) e toda sua produção é voltada para a exportação como 

minério bruto, sem qualquer tipo de concentração ou processamento. Todos os produtos 

manufaturados de berílio existentes no país são importados principalmente dos Estados 

Unidos, que detém o mercado mundial do metal, juntamente com Japão e Cazaquistão 

(METAL BULLETIN, 2003). 

 

Os processos industriais empregados para o beneficiamento do mineral convivem com 

um conjunto de dificuldades, como, por exemplo, a existência junto à ocorrência de 

berilo industrial de raros cristais de gemas de alto valor comercial, além da associação 

com outros minerais de difícil separação por processos comuns de tratamento de 

minérios. Essa heterogeneidade da matéria-prima resulta na baixa recuperação do 

mineral, cerca de 18% (LEONEL, 1982), além da alta geração de resíduos que 

aumentam o índice de contaminação e degradação ambiental devido à exploração 

clandestina, também chamada de garimpo.  

 

A produção mineira mensal de berilo por garimpo é relativamente alta, em torno de 15 

t/mês e seu valor agregado é bem baixo. Enquanto o mineral é vendido a preços 

irrisórios no país, com um valor máximo de R$1,00 o quilo, a mesma quantidade do 

metal berílio é vendido a R$340,00 (preço para o berílio contido na liga de cobre-

berílio) (AMM, 2003). Observando o preço do berílio metálico no valor da liga com o 

cobre, nota-se que há uma valorização de cerca de centenas de vezes em relação ao 

minério bruto. 

 

Poucos estudos para o desenvolvimento da tecnologia do berílio estão sendo realizados 

no Brasil. Portanto, além de descrever o estado da arte das tecnologias empregadas na 

produção de berílio e, principalmente, os trabalhos realizados durante a década de 50 e a 

década de 80 no Brasil, o que se pretende com esta pesquisa é desenvolver um processo 

alternativo de obtenção, caracterização e manipulação de compostos de berílio, 

evidenciando a importância da pesquisa do berílio para o País.  
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Além disso, garante que os recursos nacionais sejam aproveitados e revertidos em uma 

forma de fonte de renda alternativa, uma vez que o berilo é considerado um subproduto 

da exploração das minas de feldspato do leste e nordeste de Minas Gerais, onde se têm 

populações de baixa renda e que dependem do trabalho no garimpo. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada com base de dados consultada em bibliotecas 

nacionais, visitas técnicas, como foi realizada no IEN (Instituto de Energia Nuclear) no 

Rio de Janeiro, entrevistas com pesquisadores, buscas em sites científicos na internet 

(Web of Science, Chemweb, Ibict, Portal Capes, etc), dentre outras bases e referências 

bibliográficas.  

 

2.1. Berílio 

 

2.1.1. Histórico 

 

O mineral berilo é conhecido há mais de 5000 anos por formar algumas gemas 

preciosas, tais como a esmeralda (verde) e a água marinha (azul). Há indícios de seu uso 

ocorrer durante das primeiras dinastias faraônicas (OLIVEIRA, 1965). A palavra berilo 

origina-se do latim beryllus, em menção à sua cor verde-clara mais freqüente 

(GANDINI et al, 2001).  

 

Em 1798, um ano depois de descobrir o elemento cromo, o químico francês 

L.N.Vauquelin ao descobrir um novo óxido chamou-o de “óxido de berílio” por ter sido 

obtido a partir do mineral berilo. Devido à certa doçura constatada no óxido, o elemento 

foi chamado de glucínio (TRIFONOV e TRIFONOV, 1980). Somente na França este 

nome é usado até o presente; nos outros países ele é chamado de berílio, nome 

introduzido por Klaproth (DIAS, 1973). 

 

O metal berílio foi obtido pela primeira vez em 1828, pelos químicos Wöhler e Bussy, 

separadamente, a partir da redução do cloreto de berílio pelo potássio metálico. Mas sua 

produção em escala industrial só se verificou em 1921. Até o início da Segunda Guerra, 

a obtenção e o uso do berílio não tiveram expressão alguma. A partir daí, o grande 

desenvolvimento tecnológico determinou uma grande demanda de materiais com novas 

propriedades, especialmente nos recentes anos, quando o berílio se colocou como 

elemento essencial em vários campos de aplicação.  
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Na forma de compostos, ligas e outros produtos contendo berílio, as propriedades 

particulares do berílio fizeram-no elemento notável de utilização em vários campos, 

acarretando aumento nos trabalhos de pesquisa geológica, em busca do seu minério, 

assim como um grande aumento nas pesquisas tecnológicas e científicas para obtenção 

do metal berílio (DIAS, 1973). 

 

2.1.2. Propriedades 

 

Devido ao enorme progresso na produção de energia atômica e semicondutores 

eletrônicos, bem como o desenvolvimento de novas ligas resistentes ao calor e à 

corrosão, os metais raros vêm aumentando sua aplicação na indústria. Muitos deles 

deixaram de ser raros e entraram para o ranking de metais comuns (LAKHTIN, 1977). 

 

É comum dividir todos os metais raros de acordo com suas propriedades físico-químicas 

e métodos de extração (LAKHTIN, 1977): 

 

a. Metais raros leves: Têm baixa gravidade específica – lítio (0,53), rubídio (1,55), 

césio (1,87) e berílio (1,85). 

b. Metais raros refratários: titânio, zircônio, vanádio, nióbio, tântalo, tungstênio, 

molibdênio e háfnio. 

c. Metais Semicondutores: índio, tálio, gálio, germânio, ráfnio, selênio, telúrio e 

rênio. Os metais deste grupo têm grande importância na engenharia de 

semicondutores. 

d. Metais terras raras (série dos lantanídeos): inclui o lantânio e 14 elementos do 

cério ao lutécio, inclusive. 

e. Metais raros radioativos: Incluem os elementos naturalmente radioativos 

(polônio, frâncio, rádio, actínio, protactínio, tório e urânio), os produzidos 

artificialmente (tecnécio, promécio e astatínio) e os elementos transurânicos 

(netúnio, plutônio, amerício e outros). As propriedades radioativas destes metais 

determinam seus campos de aplicação (combustível nuclear, detector de fluxo, 

etc.) e, especialmente, suas técnicas de processamento. 
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Dentre os metais leves, o berílio possui o mais alto ponto de fusão. Sua resistência à 

tração é maior que a do alumínio e do magnésio, menor densidade que a do alumínio, o 

mais alto módulo de elasticidade e maior relação resistência/peso. A expansão térmica é 

consideravelmente menor que a do magnésio e do alumínio, enquanto o calor específico 

é quase duas vezes a desses metais (DEMA/IEN/CNEN, 1984). Abaixo, uma tabela 

para comparação das propriedades físico-químicas de alguns metais.  

 

TABELA 1 

 Tabela de propriedades físico-químicas de alguns metais 

 (MISHRA & OLSON, 2001) 

Propriedades Alumínio Magnésio Ferro Titânio Berílio 

Peso Atômico 26,98 24,30 55,85 47,90 9,01 

Estrutura Cristalina, 25oC fcc1 hcp2 bcc3 hcp2 hcp2 

Densidade, g/cm3 2,70 1,74 7,87 4,51 1,85 

Ponto de Fusão (oC) 600 649 1537 1660 1277 

Ponto de Ebulição (oC) 2494 1090 2750 3287 2770 

Condutividade Elétrica, 20oC, 
(microhm.cm)-1 

0,372 0,256 0,103 0,018 0,250 

Condutividade Térmica, 
W/m.K 

247 156 80 22 210 

Calor Específico, cal/g.oC 0,215 0,245 0,107 0,125 0,436 

Natureza do Óxido Anfótero* Básico Básico Ácido Anfótero* 

Módulo de Elasticidade, Gpa 9,9 45 28,5 16 303 

Coeficiente de Expansão 
Térmica, (10-6/oC) 

23,2 2,5 11,9 8,7 11,5 

* Dependendo do meio, se comporta, ora como base, ora como ácido. 
1 fcc: estrutura cúbica de face centrada 
2 hcp: hexagonal compacta  
3 bcc: cúbica de corpo centrado 
 

O berílio pertence à família dos alcalinos terrosos com configuração eletrônica 1s22s2 e 

sua valência é 2+. Possui pequeno raio atômico (1,13⊕) e pequeno raio iônico do íon 

bivalente positivo (0,34⊕), o menor dentre os metais.  
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Seu pequeno raio iônico fortalece a ligação entre seus elétrons e o núcleo, sendo uma 

das causas da grande estabilidade dos retículos cristalinos dos minerais de berílio. Por 

esta mesma razão apresenta elevada eletronegatividade, que se aproxima à do alumínio 

(OLIVEIRA, 1965). 

 

O berílio tem ainda outras propriedades que o colocam como material de especial valor. 

Ele possui relevantes propriedades nucleares como sua baixíssima seção de choque de 

captura de nêutrons e sua elevada seção de choque de espalhamento de nêutrons, que o 

tornam especialmente útil como moderador e refletor em reatores nucleares. 

(DEMA/IEN/CNEN, 1984). 

 

Como elemento de liga em outros metais como o cobre, alumínio, cobalto e níquel, ele 

produz materiais com valiosas propriedades especiais. É extremamente transparente aos 

raios-X, é o mais efetivo endurecedor conhecido para o cobre, sem reduzir muito sua 

condutividade elétrica, e possui o maior calor de combustão – menor somente que o do 

hidrogênio (HAYES, 1969).  Por isso é utilizado como combustível de foguetes 

(SINGHAL, 1980).  

 

Na forma de óxido ele apresenta características especiais para aplicação no setor de 

energia nuclear devido ao seu elevado ponto de fusão, alta refratariedade e inércia 

quando em contato com elementos refrigerantes. É utilizado também em outros setores, 

como na indústria eletrônica devido à sua alta resistividade elétrica e alta condutividade 

térmica e no setor químico como material cerâmico de alta refratariedade e estabilidade 

química, além de alta resistência a choques térmicos. É usado também como 

constituinte menor na composição destinada à cerâmica especial para velas de ignição 

(DEMA/IEN/CNEN, 1984). 

 

Existem algumas dificuldades quanto ao desenvolvimento da tecnologia do berílio na 

indústria, como sua baixa ductilidade e seu alto preço. Os perigos à saúde devido à alta 

toxicidade são hoje conhecidos e bastante controlados (DEMA/IEN/CNEN, 1984).  
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Apesar dos custos iniciais de produção do berílio serem um fator limitante, melhorias 

no processo de fabricação e beneficiamento abaixaram esses custos (COMPRESSED 

AIR MAGAZINE, 1995). 

 

Um novo produto foi obtido da Atomergic Chemicals Corp. (EUA). O berílio ultra-puro 

(99,9999% de pureza) é produzido a partir do metal puro disponível no mercado, em 

que a pureza atinge 95-98%. Até hoje, o que foi medido foram as propriedades do 

berílio impuro. A empresa fornecerá um padrão para cientistas e produtores do metal. O 

novo material é bem mais caro que o berílio puro existente no mercado e disponível 

somente em pequenas quantidades (PLATTS METAL WEEK, 2002). 

 

2.1.3. Fontes e Ocorrência 

 

O berílio é um elemento relativamente raro na terra. Sua abundância na crosta terrestre é 

inferior a 6 (seis) ppm (número 32 na ordem de abundância). A distribuição é 

heterogênea, o que faz com que poucas regiões do globo que apresentem condições para 

sua exploração econômica (DIAS, 1973). O elemento é encontrado principalmente sob a 

forma de silicatos em diversos minerais, sendo os principais o berilo 

(3BeO.Al2O3.6SiO2), que é um ciclossilicato cristalizado em prismas hexagonais, a 

fenacita (2BeO.SiO2), a bertrandita (4BeO.2SiO2.H2O) e no euclásio 

(3BeO.Al2O3.2SiO2.H2O).  Como aluminato, o berílio é encontrado no mineral 

crisoberilo (BeO.Al2O3). O berílio é extraído economicamente somente do berilo 

industrial (mineral geralmente branco e de forma irregular quando não se apresenta 

cristalizado) e da bertrandita, que ocorrem mais abundantemente. Os outros minerais, 

mais raros, são empregados como gemas (DIAS, 1973). 

 

No Brasil o berilo mais abundante é aquele utilizado como minério do metal berílio, 

denominado escória pelos garimpeiros. Quando se emprega a denominação escória ou 

berilo industrial, não há valor gemológico (GANDINI et al, 2001). O berilo ocorre 

como cristais de hábito prismático, geralmente estriados longitudinalmente (jaçado).  
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A dureza relativa do mineral na escala Mohs está entre 7,5 e 8,0 e a sua densidade está 

entre 2,67 e 2,78 g/cm3. Possui clivagem perfeita em {1110}, como indicado na figura 

abaixo (CPRM, 2001). 

 

Foto do Mineral Forma Cristalográfica 

  
 

Cristal prismático de berilo  Direções ópticas e cristalográficas  

FIGURA 1: Cristal de Berilo e esquema de sua cristalografia (UNESP, 2002). 

 

Os jazimentos brasileiros de berílio são os pegmatitos, cujo mineral do elemento é o 

berilo. Os pegmatitos conferem ao Brasil o privilégio de possuir as maiores reservas 

mundiais do berilo. O berilo aparece associado ao quartzo, feldspato, micas e minerais 

acessórios dos pegmatitos (OLIVEIRA, 1965).  

 

Atualmente são regiões produtoras de berilo no Brasil: parte leste e nordeste de Minas 

Gerais, cuja abordagem da ocorrência inicia-se com aquelas mais próximas à Belo 

Horizonte, e seguindo pelas bacias do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha (Coronel 

Murta, Araçuaí, Governador Valadares, Itinga, São José do Paraíso, Virgem da Lapa, 

Teófilo Otoni, Santa Maria de Itabira, Sabinópolis, Golconda, dentre outras).  

 

Ocorre também na parte sudeste do estado da Bahia (como na cidade de Itambé), 

Paraíba (Picuí, Soledade), Ceará e Rio Grande do Norte (Parelhas, São Tomé, Cerro 

Corá e Currais Novos) (OLIVEIRA, 1965; GANDINI et al, 2001). 
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Estes pegmatitos se constituem de quatro zonas principais: 

1. Zona de núcleo, que contém quartzo puro; 

2. Zona interna, que contem pouco quartzo, muito feldspato e muito berilo; 

3. Zona mediana, com muito feldspato potássico e pouco berilo; 

4. Zona externa, com muita mica (moscovita) e pouco feldspato. 

 

A Figura 2 abaixo esquematiza as zonas do pegmatito: 

 

 

FIGURA 2: Esquema geral de um pegmatito (OLIVEIRA, 1965). 

 

Em pegmatitos são freqüentes cristais de 1m de comprimento, estes cristais são 

normalmente de qualidade industrial. Embora o berilo seja representado pela fórmula 

geral Be3Al2Si6O18, análises químicas mais detalhadas mostram que é comum a 

presença de água e álcalis (Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+), além de outras impurezas 

normalmente associadas (Fe, Mg, Mn, Ti, Cr, Ba, V, Ca, P, Zr, Sc, Zn, etc). (GANDINI 

et al, 2001). 

 

Quando o berilo é encontrado interno ao pegmatito na forma bem cristalizada e de cor, 

ele também é comercializado como gema. São variedades de gemas de berilo: o berilo 

rosa (morganita), o amarelo ou dourado (heliodoro), o incolor (goshenita) e o vermelho 

(bixbita). Quando ocorre nas cores verde ou azul intensos, estes minerais possuem 

maior valor comercial, pois correspondem respectivamente à esmeralda e à água 

marinha (DANA, 1969).  
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A cor tem sempre uma função importante em relação ao teor de óxido de berílio contido 

no mineral. Quanto mais se aproxima do branco, menor o teor de BeO (ARGENTIÈRE, 

1945). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Gemas de Berilo (KORBEL & NOVÁK, 2000) 

 

No Brasil, o berilo industrial obtido em meio ao pegmatito, se apresenta opaco ou muito 

jaçado. A composição típica do minério berilo é: 10 a 14% BeO; 62 a 65% SiO2; 17 a 

23% Al2O3 ; 0,4 a 2,0% Fe2O3; 0,3 a 3,0% CaO ; 0 a 0,7% MgO ; 0 a 0,8% Li2O ; 0 a 

0,2% K20 e 0 a 1,5% Na2O (IEN, 2002). 

 

Outros países como China, Uganda, Argentina, Moçambique e Índia também possuem 

reservas importantes, mas menos significativas que a brasileira como se pode ver na 

Tabela 2 a seguir.  
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TABELA 2 

Reservas mundiais de berílio 

Reservas Mundiais de Berílio 
País t de Berílio contido 

Brasil 154.000 
Rússia 90.000 
Índia 64.000 
China 50.000 

Argentina 25.000 
USA 21.000 

Canada 15.000 
Uganda 15.000 

África do Sul 11.000 
Austrália 11.000 

Outros países 25.000 
Total 481.000 

Fonte: Roskill – The Economics of Beryllium (ROSKILL, 2001). 

 

A Tabela 3 a seguir mostra a capacidade de produção dos países produtores, em termos 

de berílio contido no mineral. 

TABELA 3 

Produção anual mundial em termos de tonelada de berílio contido no mineral 

Continente / País 
Produção  

(t de Berílio contido) 
América do Norte: EUA (1) 360 
África:   

Madagascar 5 
Moçambique 3 
Ruanda 3 
África do sul 3 

Total: 14 
Ásia: China 75 
Europa:   

Cazaquistão 7 
Portugal 3 
Rússia 70 

Total: 80 
América do Sul: Brasil 5 

Total 534 
   (1) Inclui bertrandita 

Fonte: U.S Geological Survey (CUNNINGHAM, 1998) 
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As tabelas anteriores demonstram que o Brasil possui as maiores reservas de minerais 

de berílio e uma das menores capacidades produtoras, em termos de berílio contido. 

 

2.1.4. Beneficiamento 

 

Como a proposta de trabalho trata apenas da obtenção do produto a partir do mineral 

brasileiro, somente o beneficiamento do berilo será comentado. 

 

A extração do berílio a partir do mineral berilo é complexa devido basicamente a três 

fatores (ALONSO & CAPOCCHI, 1993): 

 

a. Baixa concentração do elemento berílio no mineral berilo; 

b. O berilo é um mineral relativamente inerte e, por isso, precisa ser atacado 

quimicamente a altas temperaturas; 

c. O berilo contém alumínio, que é quimicamente similar ao berílio, dificultando a 

extração. 

 

O tratamento mecânico do berilo requer considerações sobre todas as propriedades 

físicas deste mineral, assim como de seus associados mais comuns: o quartzo, o 

feldspato e a mica, resultando assim em uma consideração final relativa sobre todas as 

características da rocha constituída destes minerais – o pegmatito. 

 

A densidade relativa do berilo é quase idêntica à do quartzo e à do feldspato, excluindo 

dessa maneira, a possibilidade de separação por métodos gravimétricos. A maior parte 

da produção do berilo tem sido por classificação manual de cristais de alto teor 

ocorrentes nos pegmatitos (DIAS, 1973).  

 

Com exceção dos Estados Unidos onde foram descobertas grandes jazidas de 

bertrandita com teores de BeO em torno de 0,5 a 0,8% de óxido de berílio contido, no 

resto do mundo a fonte comercial de berílio é constituída inteiramente de berilo mineral 

(LEONEL, 1982). 
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Todo o berilo obtido no Brasil é proveniente da separação manual. A mecanização é 

praticamente inexistente, sendo a operação manual economicamente viável em virtude 

do baixo custo da mão de obra das regiões produtoras (DIAS, 1973).  

 

A separação manual proporciona um produto de alta qualidade, mas com baixa 

recuperação devido à restrição de tamanho das partículas a serem selecionadas. 

Resultados de operações de separação manual do berilo de pegmatitos indicaram 

recuperação média de 18%. Além disso, a separação manual de berilo do feldspato, 

quartzo e mica é difícil em virtude do fato destes silicatos, além de outros que aparecem 

como minerais acessórios de pegmatitos, apresentarem aparência e outras propriedades 

muito semelhantes (LEONEL, 1982). 

 

Além da baixa recuperação dos minerais considerados úteis, o beneficiamento dos 

pegmatitos por separação manual implica, na maioria das vezes, na rejeição de minerais 

considerados de valor secundário ou mesmo sem valor que poderiam ser 

comercializados, como é o caso da mica (DIAS, 1973). Esta questão poderia ser 

melhorada, por exemplo, com o desenvolvimento de métodos eficientes de 

beneficiamento dos pegmatitos, como a flotação (LEONEL, 1982). 

 

2.1.4.1. Flotação do Berilo 

 

Considerando-se as propriedades físico-químicas do berilo e dos principais constituintes 

dos pegmatitos graníticos, estudos evidenciam que a flotação é o melhor método que se 

aplica à separação eficiente destes minerais. A separação gravimétrica não seria 

possível, uma vez que o berilo, quartzo e feldspato têm densidades relativas bem 

próximas (2,7, 2,66 e 2,54, respectivamente). Não foi publicada nenhuma investigação 

sobre a separação eletrostática do berilo (LEONEL, 1982). 

 

Existem muitos estudos sobre métodos de flotação do berilo que envolvem a separação 

do berilo do feldspato, moscovita (mica) e espodumênio, como o método de flotação 

direta do berilo. Este método consiste em primeiramente remover a mica por flotação.  
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A polpa isenta de mica é então condicionada com hipoclorito de cálcio e após a lavagem 

para remover os reagentes, o berilo é flotado com sulfonato de petróleo em um circuito 

de ácido sulfúrico (DIAS, 1973). 

 

2.1.4.2. Bertrandita 

 

Antes de 1969 todo o berílio era extraído do berilo, quase exclusivamente encontrado 

em pegmatitos dos EUA, Brasil, África e China. Deste a descoberta em 1969 de um 

enorme depósito de bertrandita em Utah, os EUA se tornaram auto-suficientes em 

matéria-prima para a extração do elemento (SCHILLER, 1985).  

 

No caso dos depósitos de bertrandita dos EUA, apesar de terem forma e disposição 

irregulares, além do fato deste mineral apresentar uma baixa concentração em BeO 

(0,5%) em relação ao berilo, foi possível o desenvolvimento de novas técnicas de 

mineração. Além disso, a recuperação do BeO da bertrandita é um processo bem mais 

simples  que a recuperação do BeO do berilo, por ela ser menos refratária que o berilo e 

poder ser tratada com ácido sulfúrico à quente para extrair diretamente o berílio 

(HAYES, 1969; CHRISTIE & BRATHWAIT, 2002). 

 

 

2.1.5. Emprego do berílio e seus derivados 

 

O principal uso do berílio surgiu nos anos 20, que foi a adição de 2% de berílio ao 

cobre, o que resultou em uma liga seis vezes mais dura que o cobre. Esta liga resiste a 

altas temperaturas, são extraordinariamente duras, resistentes à corrosão, não produzem 

faísca e não são magnéticas (LANG, 1994). 

 

Berílio é mais comumente usado na produção de ligas especiais (75%), e com menor 

freqüência como cerâmica (15%) e como metal (10%) (CHRISTIE & BRATHWAIT, 

2002). 
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Cerca de 20% de todo o consumo de berílio metálico nos EUA está baseado nas suas 

propriedades de alta resistência mecânica, baixo peso e estabilidade dimensional sobre 

uma grande variação de temperatura, tornando viável a sua utilização nas estruturas de 

satélites e outras estruturas espaciais, em sistemas de orientação inercial e componentes 

ópticos espaciais (COUTO, 1997). 

 

Berílio metálico é usado em reatores nucleares como moderador de nêutrons, por 

diminuir a velocidade de fissão dessas partículas, e como refletor de nêutrons para 

reduzir, ou evitar, o escape de nêutrons de dentro do reator (CHRISTIE & 

BRATHWAIT, 2002). 

 

Porque o berílio é transparente aos raios-X, é usado em finas lâminas como material 

para janelas de tubos de raios-X (CHRISTIE & BRATHWAIT, 2002) 

 

Nos últimos anos, um dos mercados para ligas de berílio tem sido o de equipamentos de 

perfuração de petróleo e de gás. A alta resistência à abrasão, imunidade à corrosão por 

cloretos, e a transparência magnética das ligas de CuBe, atendem aos requisitos técnicos 

das perfurações. O uso da perfuração horizontal pode aumentar a quantidade de reservas 

que podem ser economicamente exploradas em campos novos ou já existentes. Ligas de 

cobre-berílio são também usadas em sistemas de perfuração convencionais (COUTO, 

1997).  

 

O berílio é adicionado à liga para melhorar as propriedades dos materiais, como 

resistência ao calor e à corrosão, dureza, dentre outras. A liga cobre-berílio, contendo 

apenas de 2% de berílio, é a mais importante, apesar de que a alumínio-berílio é 

bastante usada em aviões e na robótica. A liga cobre-berílio é geralmente usada na 

confecção de molas, conectores, radares e computadores (CHRISTIE & BRATHWAIT, 

2002). 
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As ligas de berílio também são usadas em moldes de precisão para fabricação de 

produtos plásticos, tais como brinquedos, copos, containers, embalagens para 

cosméticos e aplicações de uso doméstico. Nos mercados de consumo de lazer, ligas de 

berílio são usadas em cabeças de taco de golfe de alta qualidade, assim como 

equipamentos eletrônicos tais como: aparelhos de som, telefones portáteis, rádios 

miniaturizados e câmeras de vídeo (COUTO, 1997). 

 

A Eletrofusion Corporation, sediada na Califórnia, subsidiária da Brush Wellman, tem 

desenvolvido um número de ligas de alumínio-berílio (AlBe) para projetos espaciais, 

incluindo o Plano Aeroespacial Nacional dos EUA (COUTO, 1997).   

 

Pós-cerâmicos de berílio (óxido de berílio) são usados em aplicações onde sua alta 

condutividade térmica pode ser utilizada. À temperatura ambiente sua condutividade 

térmica é dez vezes superior à da alumina (SCHNEIDER Jr, 1991). Mesmo a elevadas 

temperaturas sua condutividade térmica é quatro vezes maior que da alumina densa; na 

faixa de temperaturas ambientes até 500oC elas são sete a oito vezes maior (COUTO, 

1997). Por essa razão, é a melhor escolha para cadinhos de fusão, revestimentos 

refratários em fornos de indução e tubos protetores de termopares (COPAT, 1982). 

 

2.1.6. Mercado 

 

Atualmente, a produção mundial do berílio e seus compostos é dominada pela NGK 

(Japão), UMP – Ulba Metallurgical Plant (Cazaquistão) e Brush Wellman (EUA). A 

Brush Wellman até início de 2002 possuía cerca de 93% do mercado mundial (METAL 

BULLETIN, 2002; NEVES, 1987). Em 2002, a UMP foi responsável por 29% do 

mercado mundial de berílio e este número continua crescendo devido à demanda 

crescente de berílio metálico em programas militares e aeroespaciais (METAL 

BULLETIN, 2003) e a preferência pelo berílio metálico do Cazaquistão. Dessa forma, 

Japão e EUA passaram a produzir berílio metálico somente para consumo interno, 

comercializando internacionalmente os outros produtos de berílio (METAL 

BULLETIN, 2003).  
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A China também é um país promissor nesta área, pois além da grande demanda, possui 

capacidade de produzir ligas de berílio, mas com qualidade inferior aos produtos do 

Cazaquistão.  

 

Os principais consumidores de produtos de berílio, em 2000, foram os setores de 

componentes elétricos e eletrônicos e em aplicações de defesa militar e aeroespacial, 

representando cerca de 80% do consumo total norte-americano. Tem ocorrido forte 

demanda por ligas de berílio e cobre para os setores de telecomunicações, computadores 

e automotivos (SILVA, 2001).  

 

Outras ligas de berílio também começam a representar uma maior porção do consumo 

de berílio por causa da quantidade de material contido – até 65%, comparado aos 0,5% 

e 2% tipicamente presente no cobre-berílio (METAL BULLETIN, 2001). O 

crescimento do uso da liga com o alumínio é esperado, aumentando a demanda do 

berílio (CHRISTIE & BRATHWAIT, 2002). 

 

A demanda em produtos de telecomunicação, um dos maiores setores de emprego do 

berílio, entrou em declínio em 2001. A queda da demanda de produtos de berílio 

poderia ser suprida pelo crescimento do mercado de computadores e das aplicações em 

defesa depois dos ataques terroristas do dia 11 de setembro de 2001 nos EUA (METAL 

BULLETIN, 2001), mas isto não ocorreu. O mercado de computadores também sofreu 

queda em 2001 e juntamente com a telecomunicação, representa cerca de 50% da 

demanda desse produto (PLATTS METAL WEEK, 2002). 

 

No primeiro semestre de 2003, houve um crescimento no mercado automotivo e o setor 

de computadores, além de defesa. Brasil, China, Alemanha, Nigéria, Espanha e 

Cazaquistão foram os principais fornecedores de fonte de berílio (sucata, liga-mãe e 

minério) dos EUA. As exportações ficaram inalteradas. Japão, Canadá, França, 

Cingapura e Reino Unido foram os principais consumidores (METAL BULLETIN, 

2001). 
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2.1.6.1. Produção interna 

 

A produção brasileira de berilo mineral atualmente é pequena, uma vez que o País 

deixou de ser um dos principais fornecedores dos EUA no fim dos anos 90 com o fim 

da Guerra Fria (ROSKILL, 2001; SILVA, 2001). Mas ainda fornece para o Japão berilo 

com teores de até 12% de óxido contido a preços irrisórios, cerca de R$0,70 a 

R$1,00/kg, como o minério comprado em Minas Gerais para esta pesquisa em 2002. 

 

Quanto aos produtos que contém o elemento, existe uma empresa atualmente no Brasil, 

a Berymolde, que fabrica moldes de cobre-berílio, com até 2,75% de berílio. 

 

2.1.6.2. Importação e Exportação 

 

As importações brasileiras de berilo (semi-manufaturados e manufaturados) não 

atingiram a quantidade de uma tonelada em 2000. Os EUA e Reino Unido foram os 

países fornecedores de produtos importados com alto valor agregado (acima de 

US$750,00/kg). Não houve exportação entre os anos de 1995 e 2000 (SILVA, 2001). 

 

 

2.2. Estado da Arte 

 

A extração do berílio de seus minérios é uma combinação de dificuldades. O berilo 

contém teoricamente 14% de BeO e apenas 5% do elemento contido, e é um mineral 

bastante estável que pode ser atacado com ácidos somente a altas temperaturas, ou por 

grandes quantidades de ácido fluorídrico. Além disso, o elemento berílio possui 

propriedades semelhantes ao alumínio, o que torna indispensável o desenvolvimento de 

métodos de separação dos dois elementos (WHITE & BURKE, 1955). 
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Existem poucos métodos de extração comercial do berílio dos seus minérios. Alguns 

deles envolvem fusão ou tratamento térmico do minério (processos fluoreto e sulfato) e 

em ambos os casos obtêm-se o berílio em solução aquosa. Outro método sugere a 

cloração direta do berilo mineral, com a obtenção do cloreto de berílio gasoso (WHITE 

& BURKE, 1955). Existem ainda outros métodos de obtenção de compostos de berílio, 

que não são comerciais, mas são também discutidos a seguir.  

 

2.2.1. Processo Fluoreto 

 

Existem muitos processos de produção de compostos de berílio que são citados na 

literatura que envolvem como intermediários o fluoreto, como o fluorberilato. Esses 

processos são descritos a seguir. 

 

O processo Copaux consiste na mistura do berilo finamente pulverizado com 

fluorsilicato de sódio como agente fluorizante a 750ºC. Produz fluorberilato solúvel e o 

fluoreto de silício escapa como gás. O processo apresenta como desvantagem a 

contaminação da solução de berílio com sílica na forma de fluorsilicato (WHITE & 

BURKE, 1955). 

 

O processo foi melhorado por Claflin com a substituição de parte do fluoreto de sódio 

por uma porção de fluorsilicato de sódio que reage seletivamente com o berílio e não 

deixa escapar o fluoreto de silício gasoso (CLAFIN, 1930). Kawecki melhorou o 

processo com o uso de fluorferrato de sódio, o que fez diminuir o tempo de abertura do 

minério. Opatowiski descobriu que fluorsilicato de sódio se decompõe em fluoreto de 

sódio e fluoreto de silício. A adição de Na2CO3 consome o fluoreto de silício, com 

evolução de CO2, evitando as perdas de fluoreto de silício como gás, que diminui o 

rendimento da reação (WHITE & BURKE, 1955). Além disso, o custo do hexafluoreto 

de sódio necessário ao processo fluoreto é relativamente alto, e seu consumo foi 

reduzido pela adição de carbonato de sódio (GERHARTZ,1985). 
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O processo Copaux-Kaweki, que foi utilizado comercialmente nos EUA na década de 

50, emprega a mistura de fluorferrato de sódio e fluorsilicato de sódio misturado ao 

minério berilo para sua abertura. A adição de sulfato férrico para reagir com o fluoreto 

de sódio, formando fluoreto férrico de sódio que substitui cerca de 60% do fluorsilicato 

de sódio usado no processo de abertura do berilo. A mistura é então calcinada a cerca de 

750oC durante duas horas. Pouco mais de 90% de rendimento é obtido por este 

processo. O produto intermediário é o fluorberilato de sódio, que é tratado com 

hidróxido de sódio para a precipitação do hidróxido de berílio (Be(OH)2) e em seguida é 

calcinado a óxido (WHITE & BURKE, 1955).  

 

A Índia também utilizou o processo silícico-fluoreto para o tratamento de seu minério 

berilo (SUBBARAO et al, 1977). Japão e França foram formalmente importadores de 

berilo, mas pouca informação sobre os seus processos é encontrada (WHITE & 

BURKE, 1955). 

 

O processo ORGERA sugere o uso do agente fluorizante NaHF2 misturado ao berilo 

moído a 200 mesh. São feitos briquetes da mistura das duas substâncias com água na 

proporção de 100:75:12 (Berilo:NaHF2:Água) que são sinterizados a 750oC em forno 

rotativo, momento em que o bifluoreto de sódio reage seletivamente com o óxido de 

berílio contido no mineral.  O produto da reação é o tetrafluoreto de sódio e berílio 

(BeF2.2NaF). O briquete sinterizado é novamente moído e dissolvido em água destilada. 

Filtra-se para tirar o resíduo de sílica, alumina e óxido de ferro. Sob agitação contínua, 

NaOH é adicionado pouco a pouco para a formação do hidróxido de berílio (Be(OH)2). 

Sob agitação, solução concentrada de carbonato de amônio é adicionado para a 

dissolução do hidróxido (ORGERA, 2002). 

 

A solução é aquecida a 100oC e flocos de carbonato básico de berílio são formados. O 

composto é filtrado e seco a 120oC. Hidróxido de berílio puro é obtido (ORGERA, 

2002). 
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2.2.2. Processo Sulfato 

 

Como uma alternativa ao processo fluoreto, o processo sulfato Kjellgren-Sawer foi a 

base do processo da Brush Wellman para o processamento de berílio. O berilo é 

completamente fundido a 1600-1650oC e então resfriado abruptamente com água fria. A 

energia necessária para o choque térmico limita o teor de óxido de berílio contido no 

berílio de no mínimo 10%. O reaquecimento a 900-950oC causa devitrificação parcial e 

o produto é moído a 200 mesh (WHITE & BURKE, 1955). 

 

Com a devitrificação, é possível solubilizar o produto com ácido sulfúrico a quente 

(200-300oC), convertendo os metais contidos em sulfatos, enquanto a sílica é retida na 

forma solúvel. A neutralização com amônia separa o alumínio na forma de alúmen. 

Hidróxido de sódio é adicionado para a precipitação do hidróxido de berílio, que é 

calcinado à óxido. O processo sulfato rende 80% do óxido a partir do berilo mineral 

(WHITE & BURKE, 1955). Processos parecidos foram patenteados por Popa e 

Turovschi (POPA & TUROVSCHI, 1965) e recentemente por Quanhui e colaboradores 

para a obtenção de BeO a partir de minerais de berílio a partir do processo sulfato 

(QUANHUI et al, 2002).  

Atualmente, a Brush Wellman emprega o processo SX-Carbonate Process para extração 

de berílio da bertrandita. Este processo produz um hidróxido de berílio com alta pureza 

pela extração líquido-líquido com fases orgânicas. Diferente do berilo, a bertrandita é 

solúvel em ácido sulfúrico sem pré-tratamento. Os resíduos insolúveis (sílica, etc) e 

grande parte do alumínio contido que precipita como alúmen, são removidos. A solução 

de sulfato, pH = 0,5, então contém o berílio e também o alumínio, cálcio, sódio, ferro e 

alumínio e traços de outros elementos (GERHARTZ,1985). 

 

A solução de sulfato é extraída com solução 3M de DEHPA (amônio di-2-etilhexil 

fosfato / ácido di-2-etilhexil fosfórico / querosene) em um misturador de 5 estágios a 

aproximadamente 50oC. Berílio, alumínio e ferro entram na fase orgânica quase 

quantitativamente, enquanto que as outras impurezas permanecem na solução de sulfato.  
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Após a separação das duas fases líquidas, os íons metálicos são removidos dos 

compostos orgânicos pela solução 3-3,5 M de solução de carbonato de amônio no 

estágio 2 do misturador. Isto resulta na formação da solução de carbonato básico de 

berílio, que na verdade corresponde à “lama”, que contém precipitado de hidróxido de 

alumínio (ABC polpa). A solução de carbonato básico de berílio separada da ABC 

polpa por filtração é decomposta em amônia, dióxido de carbono e hidróxido de berílio 

muito puro, que é facilmente filtrável. O processo de decomposição ocorre em autoclave 

a 140-160oC e 1,0-4,4Mpa. A amônia e o dióxido de carbono são usados para a 

fabricação de carbonato de amônio, que retorna ao processo.  A ABC polpa pode ser 

purificada e reutilizada (GERHARTZ,1985). 

 

Por esta razão, berilo mineral é hoje em dia tratado pelo SX-Carbonate Process, 

seguindo o tratamento térmico usual (GERHARTZ,1985). O rendimento de 80% do 

berílio na bertrandita é obtido por esse processo (KIRK & OTHMER, 1982). 

 

Do processo sulfato, tanto do berilo quanto da bertrandita, obtém-se o fluoreto de berílio 

pela mistura, em um forno de grafite, com fluoreto de amônio. O fluoreto de berílio 

fundido flui continuamente deste forno e é solidificado. A maior parte do suprimento do 

metal berílio hoje é produzida pela redução do fluoreto de berílio pelo magnésio, técnica 

hoje utilizada e dominada pela empresa americana Brush Wellman (WHITE & BURKE, 

1955). 

 

A vantagem do processo fluoreto sobre o sulfato está no fato de que as soluções 

envolvidas não são corrosivas. Os equipamentos são baratos e praticamente 

permanentes. Por outro lado, o processo sulfato é capaz de produzir um produto final de 

alta pureza. Isto é desejável quando se necessita de um produto puro. A maior parte do 

óxido de berílio feito hoje em dia é consumida na produção da liga cobre-berílio, onde 

alta pureza não é necessária (WHITE & BURKE, 1955). 
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2.2.3. Fusão por Fluxo 

 

Foi abundantemente empregado em algumas firmas européias antes da 2a Guerra 

Mundial. Consiste na fusão do berilo com carbonatos de metais alcalinos ou alcalinos 

terrosos (também chamados de fluxantes), formando um silicato complexo. Este silicato 

é em seguida pulverizado e atacado com ácido sulfúrico, obtendo-se uma solução sólida 

de sílica e berílio, semelhante ao processo sulfato, podendo ser tratado de maneira 

idêntica (COPAT, 1982). 

 

Consiste na sinterização do berilo mineral a 1500oC com óxido de cálcio (CaO) em 

excesso na quantidade necessária para formar CaO.Al2O3 e CaO.2SiO2. O produto da 

sinterização é tratado com ácido sulfúrico concentrado. Sílica e sulfato de cálcio (SiO2 e 

CaSO4, respectivamente) são precipitados e tratados com sulfato de amônio (NH4)2SO4 

para precipitar o alumínio. Água oxigenada (H2O2) é usada para oxidar o ferro, que é 

precipitado junto ao carbonato de cálcio (CaCO3). O berílio é precipitado pelo 

tratamento com amônia como hidróxido que é calcinado a óxido (BeO) (STACY, 

1970). 

 

O processo da Fundação Percival Farqhuar (Governador Valadares-MG) utiliza o 

tratamento térmico do berilo com carbonato de cálcio micronizado e tratamento a 

1200oC É feita a lixiviação ácida com solução de HCl, filtração, neutralização, secagem 

a 200oC, pulverização do concentrado de óxido de berílio (60%BeO + 40%SiO2), 

seguido de solubilização em solução de cloreto de amônio em amoníaco. Faz-se a 

cristalização da sílica em câmara frigorífica (-40oC), filtra e obtém-se o complexo 

BeCl2(NH3)4. Berílio metálico é obtido da eletrólise desta substância redissolvida em 

amônia líquida (COUTO, 1997). 

 

Outro processo foi utilizado por Deguide que consistiu na calcinação de compostos de 

berílio com fluxos de bário (carbonatos ou outros) à temperatura de 1400oC. A mistura é 

dissolvida em HCl 1:1 e (NH4)2CO3 é adicionado para obter carbonato básico de berílio 

(DEGUIDE, 1937). 
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Minerais de berílio também foram decompostos pelo aquecimento do mineral 

pulverizado com fluxos alcalinos na presença de 5-25% de água até 500oC na proporção 

de até 16 vezes a quantidade de fluxo para a quantidade de mineral. A decomposição foi 

realizada também em autoclave a 150-200oC (DEGUSSA, 1935). 

 

Copenhafer (1988) obteve hidróxido de berílio por um processo hidrometalúrgico que 

empregou a lixiviação alcalina pelo contato do minério moído com soda cáustica e 

óxido de cálcio em um reator fechado, a cerca de 250oC e pressão de 270psi (18,4 atm), 

durante 2-3 horas. A solução cáustica reage com a sílica do silicato e rompe as ligações 

do silício. O berílio forma um sal solúvel e os sub-produtos sólidos são separados por 

filtração. O alumínio é separado como aluminato de cálcio pela adição de óxido de 

cálcio. O filtrado é diluído e digerido a 80-90oC durante uma hora. Hidróxido de berílio 

precipita na forma granular, que é separado por filtração e seco (COPENHAFER, 

1988). 

 

2.2.4. Cloração Direta 

 

Ao se reagir o berilo diretamente com cloro gasoso (Cl2) em condições redutoras podem 

ser obtidos cloretos voláteis, tais como: o de berílio, BeCl2 (ponto de ebulição de 

487ºC), o de alumínio, AlCl3 (ponto de ebulição 183°C), o de ferro, FeCl3 (ponto de 

ebulição 319ºC) e de silício,  SiCl4 (ponto de ebulição 57ºC), que podem ser separados 

por condensação fracionada. A fim de se garantir as condições necessárias para 

estabilização do BeCl2, geralmente se utiliza carbono como redutor (COPAT, 1982):  

 

3BeO.Al2O3.6SiO2(s) + 18Cl2(g) + 18C(s) � 3BeCl2(g) + 2AlCl3(g) + 6SiCl4(g) + 18CO(g) 

 

Este processo foi testado já há muitos anos e parece não ter sido desenvolvido devido a 

problemas de ataque aos equipamentos e de toxicidade dos cloretos (COPAT, 1982). 

 

Hoje em dia, existem novos materiais para a confecção de equipamentos extremamente 

resistentes para a aplicação em escala industrial do processo de cloração. O processo, se 

bem controlado, não acarreta riscos à saúde, nem ao meio ambiente. 
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Uma outra alternativa de produção do cloreto de berílio é o aquecimento a 1400-1750oC 

da mistura de berilo e carbono, formando carbetos que reagem mais facilmente com o 

cloro a menores temperaturas de cloração para formar cloreto de berílio (EVEREST, 

1964). Outros processos de cloração são discutidos no item 2.3.3. 

 

 

2.3. Cloreto de Berílio 

 

2.3.1. Tecnologia da cloração 

 

O processo de cloração envolve transformação de metais, óxidos e outros compostos 

metálicos em cloretos de estabilidade relativa maior. A tecnologia de cloração é 

bastante aplicada em processos metalúrgicos (AUZA, 2002).  

 

A metalurgia da formação de cloretos metálicos se torna atrativa devido a vários fatores, 

dentre eles: 

 

a. Baixo ponto de fusão 

b. Alta volatilidade em temperaturas industriais 

c. Facilidade de formação a partir dos óxidos 

 

A tecnologia de obtenção de cloretos adquire interesse comercial devido à 

disponibilidade de gases clorantes tais como Cl2(g) e HCl(g) que são produzidos 

comercialmente de forma econômica. Outro aspecto do processo de cloração envolve a 

necessidade da aplicação de ligas e materiais especiais com resistência a ação corrosiva 

dos gases clorantes (AUZA, 2002). 

 

A maior parte dos processos industriais envolve a formação de cloretos voláteis que são 

desprendidos da matriz sólida com a conseqüente recuperação do metal pela formação 

do cloreto volátil (KELLOGG,1950).  
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A cloração também é usada na operação de refino onde certas impurezas metálicas 

podem ser eliminadas seletivamente na forma de cloretos voláteis. Em alguns casos, os 

metais de interesse são seletivamente clorados para formarem cloretos sólidos e as 

impurezas, na forma oxidada, são dissolvidas com soluções de HCl para refinar o 

material inicial (KELLOGG,1950). 

 

O processo de cloração apresenta algumas vantagens sobre o processo fluoreto, tais 

como: 

 

a. O processo permite a formação de compostos menos tóxicos que o fluoreto 

de berílio; 

b. As condições operacionais permitem a obtenção de produtos mais puros que 

os obtidos pelo processo fluoreto; 

c. A redução do cloreto de berílio ao metal pode ser feita em condições 

favoráveis pelo hidrogênio; 

d. O cloreto de berílio é de mais fácil purificação pelos métodos convencionais 

(troca iônica, filtração, destilação fracionada, extração líquido-líquido, etc.), 

que os outros intermediários comerciais, como o fluoreto de berílio; 

e. Os produtos formados no processo via cloreto são menos corrosivos e mais 

fáceis de serem separados; 

f. As unidades do processo de cloração são mais simples, mais baratas e mais 

duráveis que as de fluoretação. 

 

Em virtude das grandes reservas do mineral berilo existentes no Brasil e ser o maior 

exportador de berilo do mundo, o desenvolvimento do processo de cloração é sugerido 

como alternativa ao processo de fluoretação para a obtenção do berílio metálico. 

 

A produção do berílio metálico a partir do intermediário cloreto foi pouco difundida e 

tem sido muito pouco utilizada até o momento. Foram relatadas somente pesquisas em 

escala de laboratório, incluindo a purificação e a eletrólise do cloreto de berílio para a 

obtenção do metal puro. 
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O processo via cloreto precisa ainda ser desenvolvido para aplicação em escala 

industrial e comprovação de sua viabilidade. Por outro lado, este processo é capaz de 

produzir berílio de alta pureza dispensando processos posteriores de purificação, como é 

o caso da produção a partir do fluoreto (DEMA/IEN/CNEN, 1984). 

 

2.3.2. Haletos de berílio e propriedades do cloreto de berílio 

 

A maior diferença entre os haletos de berílio está no contraste entre o fluoreto e os 

outros haletos de berílio: cloreto, brometo e iodeto. Por exemplo, berílio forma 

complexos estáveis com o fluoreto e não forma com os outros haletos. Diferentemente, 

o cloreto, brometo e iodeto formam complexos estáveis com ligantes neutros, o que não 

ocorre com o fluoreto (EVEREST, 1964). 

 

A principal causa destes fatos está na diferença entre o grau de caráter iônico das 

ligações berílio-halogênio. A diferença entre as eletronegatividades dos átomos Be-

halogênio chega a ser 80% no caso da ligação com o flúor, que é muito maior que com 

o cloreto (42%), com o brometo (35%) e com o iodeto (25%). Isso faz com que a 

ligação Be-F seja de caráter iônico e os outros halogenetos de berílio, de caráter 

covalente. 

 

Cloreto de berílio funde a 405-415°C e entra em ebulição a 520-532°C. Possui 

densidade 1,9g/cm3 e é muito solúvel em água e solventes orgânicos. BeCl2 fundido é 

um condutor elétrico pobre, mas a adição de pouca quantidade de cloreto de metal 

alcalino ou alcalino terroso aumenta consideravelmente sua condutividade (EVEREST, 

1964). 

 

Comparado ao cloreto de magnésio (MgCl2), um composto iônico que possui valores de 

ponto de fusão e ebulição de respectivamente 714°C e 1412°C, o BeCl2 poderia ser 

considerado uma molécula covalente. O alto ponto de ebulição do cloreto de magnésio é 

explicado pela forte atração entre os íons positivos e negativos presentes, caracterizando 

a ligação iônica (CHEMGUIDE, 2003). Cloreto de berílio é um composto 

extremamente tóxico, se inalado pode provocar beriliose, e em contato com a pele pode 

causar dermatite (COUTO, 1997). 
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Pelo fato de seu ponto de ebulição ser muito baixo, entende-se que o cloreto de berílio 

não pode conter íons. Mas por outro lado, seu ponto de fusão é muito alto para uma 

pequena molécula covalente. Berílio tem uma eletronegatividade muito alta em relação 

ao restante dos alcalinos terrosos. Para formar uma ligação iônica, o berílio tem que 

ceder seus elétrons, fato que é impedido por possuir alta eletronegatividade 

(CHEMGUIDE, 2003). 

 

Em meio aquoso seus íons metálicos se encontram sempre na forma hidratada em 

decorrência da atração entre o cátion positivamente carregado e a extremidade negativa 

dos dipolos da água. Berílio possui a estrutura eletrônica 1s22s2. Quando berílio forma o 

íon 2+ ele perde 2 elétrons do orbital 2s, o que faz com que este nível fique 

completamente vazio. Os orbitais do segundo nível se organizam para formar 4 orbitais 

iguais para aceitar 4 pares de elétrons das moléculas de água, como mostra a Figura 4 a 

seguir (CHEMGUIDE, 2003). 

 

FIGURA 4 – Figura indicando a estrutura do cloreto de berílio, com indicação de seus 

orbitais vazios preenchidos por 4 moléculas de água (CHEMGUIDE, 2003). 

 

Cada molécula de água possui dois pares de elétrons disponíveis. Somente um deles é 

usado para preencher o espaço vazio dos orbitais. As 4 moléculas se arranjam o mais 

separadamente possível - que é nas extremidades de um tetraedro. O íon resultante 

possui este formato (CHEMGUIDE, 2003). 

 

 

 

ORBITAIS VAZIOS 

ORBITAIS VAZIOS 
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A formação do complexo hidratado aumenta o tamanho efetivo do berílio, distribuindo 

assim a carga sobre uma área maior. Como os íons se tornam maiores, há menor 

tendência a formar ligações totalmente coordenadas com as moléculas de água. Os íons 

se tornam tão grandes que não são suficientemente atraídos pelos pares de elétrons 

livres das moléculas de água para formarem as ligações. Ao invés disso, as moléculas de 

água tendem a se juntar livremente ao redor dos íons positivos e onde eles se 

aproximam, formam-se as ligações coordenadas com a água (CHEMGUIDE, 2003). 

 

Ainda que o berílio não forme normalmente íons simples, Be2+, ele forma íons em 

solução.  Em água, os sais de berílio sofrem hidrólise com a formação de uma série de 

hidroxi-complexos de estrutura ainda desconhecida. Nesses casos, o íon berílio se liga a 

4 moléculas de água formando o íon complexo com a fórmula [Be(H2O)4]
2+.O íon é 

chamado complexo iônico tetra-coordenado. 

 

Um dos pares de elétrons não-ligantes de cada molécula de água é disponível para 

formar uma ligação com um orbital vazio do íon metálico. Quando cada uma dessas 

ligações é formada, energia é desprendida e o íon se torna mais estável (CHEMGUIDE, 

2003). 

 

Os sais de berílio são ácidos quando dissolvidos em água por causa da hidrólise dos íons 

hidratados, que originam prótons em solução (COTTON & WILKINSON, 2002): 

 

[Be(H2O)4]
+2 (aq)  +  H2O(l) � [Be(H2O)3(OH)]+ (s) + H3O

+ 

 

Em meio aquoso, cloreto de berílio reage vigorosa e exotermicamente com a água com 

evolução de cloreto de hidrogênio. Em primeiro lugar, ele reage para dar o íon 

hidratado, [Be(H2O)4]
2+, e íons cloreto. Mas os íons de berílio hidratados (chamados 

íons tetrahidratos de berílio) são fortemente ácidos.  

 

O pequeno íon berílio ao centro atrai elétrons das ligações que o cercam, e isso faz com 

que os átomos de hidrogênio na água sejam mais positivos que eles realmente são. Se a 

solução é aquecida e concentrada, íons cloreto podem remover um ou mais desses 

hidrogênios para produzir cloreto de hidrogênio gasoso (CHEMGUIDE, 2003). 
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2.3.3. Processos de obtenção do Cloreto de Berílio 

 

Alguns métodos de obtenção de cloreto de berílio são descritos na literatura e outros 

foram patenteados há alguns anos. Não existem registros de patentes ou artigos recentes 

sobre sua produção. Alguns métodos são descritos a seguir. 

 

Cloreto de berílio é preparado, em sua maioria, por métodos secos (pirometalúrgicos) 

devido à sua facilidade de formação do tetrahidrato. Um dos mais convenientes métodos 

é o aquecimento da mistura de óxido de berílio e carbono e cloro gasoso a 600-800oC 

(EVEREST, 1964): 

 

BeO(s)  +  Cl2(g)  +  C(s)  �  BeCl2(g)  +  CO(g) 

 

Ao invés do BeO podem ser também usados o Be(OH)2 ou o BeSO4 (WHITE & 

BURKE, 1955). Como alternativa ao uso do cloro gasoso, pode ser usado o fosgênio ou 

monocloreto de enxofre (EVEREST, 1964), ou ainda tetracloreto de carbono, com o 

propósito de eliminar as dificuldades do uso do carbono (WHITE & BURKE, 1955). 

 

O cloreto de berílio é o produto da cloração redutora do hidróxido, sulfato ou óxido de 

berílio ou mineral de berílio. É também obtido pela cloração direta do metal berílio. 

 

Cloreto de berílio foi obtido pela cloração do berilo mineral com gás cloro e carbono a 

1000oC, formando cloretos de berílio, alumínio e silício que são condensados para a 

recuperação do BeCl2. O fato de não se adotar comercialmente a cloração direta, deve-

se a problemas técnicos associados à corrosão do equipamento e com a toxicidade do 

cloreto de berílio (ALONSO & CAPOCCHI, 1993). 

 

A empresa Degussa sinterizou berilo mineral com óxido ou carbonato alcalino e o 

produto foi lixiviado com ácido, convertido a sulfato, clorado juntamente com carbono 

ou pirita e condensado separadamente (DEGUSSA, 1932). 

 

 



Desenvolvimento de Processo para Obtenção de Cloreto de Berílio a partir do Berilo Mineral 

 

 33 

 

Uma outra alternativa é o aquecimento do berilo com carbono a 1400-1750oC. A esta 

temperatura, aproximadamente 50% da sílica é volatilizada como monóxido de silício, e 

o berílio, o alumínio e o resto do silício são convertidos a carbeto. O produto do carbeto 

é mais susceptível a cloração que a mistura de berilo e carbono. Apesar da grande 

diferença nos pontos de ebulição, não é possível a boa separação do alumínio e do 

berílio pela condensação fracionada (ALONSO & CAPOCCHI, 1993). 

 

O carvão é misturado intimamente à fonte de berílio, que pode ser o óxido (WHITE & 

BURKE, 1955), hidróxido (CROOK & GELDART, 1964), sulfato (TENCH, 1940), 

sulfeto (GARDNER, 1938) do elemento ou o próprio mineral de berílio. Podem ser 

utilizados aglutinantes para maior compactação dos briquetes, que são secos resultando 

em maior resistência mecânica dos mesmos. O agente redutor empregado é 

preferencialmente o carbono, mas outros compostos também são usados, tais como o 

carbon black, a grafita, carvão, carbetos, silício, compostos de silício, tais como o 

cloreto de silício ou o ferro-silício, mistura deles ou outros. Redutores gasosos também 

podem ser empregados, tais como monóxido de carbono (BUDDERY, 1960), 

tetracloreto de carbono, bissulfeto de carbono, sulfeto de hidrogênio (GARDNER, 

1938) ou outros, anteriormente aquecidos ou não e preferencialmente misturados ao gás 

clorante. Alternativamente, o redutor gasoso pode ser combinado com o agente clorante 

gasoso ou vapor.  A cloração também pode ser realizada sem a presença do agente 

redutor, na temperatura em torno de 1000oC, mas com menores rendimentos (KANGRO 

& LINDNER, 1931). 

 

A cloração direta requer um clorador maior que na cloração de carburetos. Apresenta 

ainda a desvantagem de não se poder usar metal (para a construção do equipamento) em 

contato com a carga, uma vez que na temperatura de cloração (800-900oC) é preciso 

utilizar tijolos refratários de elevado teor em sílica. (CAMPOS at al, 1970). 

 

Foram produzidos haletos metálicos anidros, particularmente cloretos, pela reação de 

mistura de carbono e compostos de metais halogenados a temperaturas suficientes para 

volatilizar os haletos formados. A cloração foi conduzida em um forno usando a mistura 

reativa como resistência elétrica.  



Desenvolvimento de Processo para Obtenção de Cloreto de Berílio a partir do Berilo Mineral 

 

 34 

 

Minérios, minerais ou produtos intermediários de metais foram usados e carvão, ou 

grafite como agente redutor. Os cloretos obtidos foram purificados por destilação 

fracionada (DEGUSSA, 1937). 

 

Berílio foi extraído de seus minérios pelo aquecimento com igual quantidade em peso e 

até três vezes o peso de material carbonáceo, com coque ou carvão em pó (com baixo 

teor de cinza), em vapor de enxofre e/ou gases de enxofre tal como bissulfeto de 

carbono ou hidrogênio sulfetado, à temperatura de cerca de 900-1200ºC. A mistura de 

berílio e outros sulfetos foi clorada com cloreto de hidrogênio ou gás cloro, para a 

conversão dos sulfetos a cloretos (GARDNER, 1938).  

 

Cloreto de berílio foi preparado pela reação do óxido de berílio com SiCl4 ou BCl3, 

preferencialmente na presença de óxido ou sal de um elemento alcalino ou alcalino 

terroso. O óxido em questão foi proveniente do minério previamente moído a 100 mesh 

(série Tyler), particularmente berilo pulverizado. A razão do minério para o óxido ou sal 

foi de 1:1 a 5:1 e a reação foi conduzida a 1000-1550ºC. Argônio foi usado como 

carreador do SiCl4 ou BCl3 e BeCl2 foi obtido como gás (OTTO, 1966). 

 

Cloreto de berílio foi obtido pela reação da mistura de óxido de berílio, ou mineral 

contendo o óxido do elemento, com silício elementar na razão em peso de óxido de 

berílio, ou óxido de berílio contido, para o silício de 1:2 a 1:6, e reagindo a mistura com 

cloro à temperatura de 800-1600ºC, para se obter os produtos da reação, incluindo o 

cloreto de berílio (BACH, 1968). 

 

 

2.3.4. Purificação do Cloreto de Berílio 

 

No processo proposto por este trabalho, o cloreto de berílio é obtido a partir do mineral 

berilo. Os principais constituintes do mineral são: SiO2 (67%), Al2O3 (19%) e BeO 

(14%) (WHITE & BURKE, 1955). Pelo fato dos compostos sulfato, hidróxido e óxido 

de berílio serem obtidos principalmente dos minerais berilo ou bertrandita, as principais 

impurezas contidas no cloreto de berílio são os cloretos advindos dos metais contidos 

naqueles minerais: 
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a. Cloreto de alumínio (AlCl3), que tem ponto de ebulição 183°C; 

b. Cloreto de Ferro (FeCl3), que possui ponto de ebulição em 319ºC;  

c. Cloretos dos elementos traços, como o Na, Ti, K, Cr, Va, Ca, P, C, Zn, Ba, 

Mg, Mn, Ni, dentre outros menos importantes. 

 

2.3.4.1. Recristalização 

 

Cloreto de berílio pode ser purificado por cristalizações seguidas, obtendo-se como 

produtos intermediários o hidróxido, carbonato, acetato, sulfato ou fosfato do elemento. 

Vários processos são citados na literatura. Alguns deles são descritos a seguir. 

 

Ohtaki e Yamasaki descrevem a conversão do cloreto de berílio a acetato básico de 

berílio que foi purificado pela recristalização a partir do ácido acético glacial a quente. 

O acetato purificado foi decomposto em água quente e hidróxido de berílio foi 

precipitado com amônia. O hidróxido é filtrado e então dissolvido em ácido clorídrico 

(OHTAKI & YAMASAKI, 1958). 

 

Hidróxido de berílio foi purificado por Morana et al pelo tratamento com 10-50% de 

excesso de H2SO4 concentrado seguido de aquecimento a 150oC. Foi adicionada água, a 

sílica foi filtrada, bem como outras impurezas a pH=4. O pH foi ajustado para 5,3 com 

hidróxido de amônio e a solução foi aquecida à ebulição. Be(OH)2 puro foi filtrado da 

solução resultante (MORANA et al, 1967). 

 

Hidróxido de berílio puro foi obtido de uma solução de sulfato do elemento. A solução 

de sulfato foi preparada pela dissolução do hidróxido de berílio impuro em H2SO4 

concentrado e aquecido durante 3 horas a 150oC.  A solução é filtrada para a separação 

da sílica insolúvel e o pH é ajustado para 3 com amônia. Agente quelante é adicionado 

(EDTA, ácido dietilenotriaminopentacético, ou outro) A solução é levada à ebulição e o 

hidróxido de berílio puro obtido é separado por filtração (WUMMER et al, 1967). 
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O processo do Instituto de Energia Nuclear (IEN) de obtenção do fluoreto de berílio a 

partir do carbonato básico de berílio consiste na dissolução do carbonato básico de 

berílio em HCl, adição de solução EDTA e NH4OH até pH 8,5 para a precipitação do 

Be(OH)2 e dissolução do hidróxido obtido em NaOH 50%. Em seguida, a solução é 

aquecida durante uma hora e deixada em repouso durante 12 horas. Nesta etapa de 

dissolução e formação, o hidróxido passa da forma α (amorfa) para a forma β 

(cristalina) (GUIMARÃES, 1990).  

 

2.3.4.2. Destilação Fracionada 

 

Este método de purificação se baseia na diferença na volatilidade dos cloretos metálicos 

e pode ser usado na purificação do cloreto de berílio. O processo é brevemente descrito 

a seguir (WHITE & BURKE, 1955): 

 

O BeCl2 a ser destilado é colocado em uma retorta ou ebulidor. O fluxo de hidrogênio é 

ligado antes do aquecimento da retorta para manter o ferro reduzido. O gás hidrogênio 

também serve para dar impulso ao fluxo dos vapores durante a destilação. 

 

O aquecimento é feito muito gradualmente para ocorrer a separação. O cloreto de berílio 

irá condensar no ponto de fusão ou próximo dele, como um produto denso e puro de 

fácil manuseio, enquanto o cloreto de alumínio irá passar para um condensador 

secundário (WHITE & BURKE, 1955). 

 

O tetracloreto de silício irá sair com o gás hidrogênio, enquanto que o ferro, metais 

pesados e outras impurezas ficarão retidas na retorta. A destilação ocorre em circuito 

fechado, vedado para o impedimento da entrada de ar. Ela também serve para remover 

impurezas de óxidos residuais (WHITE & BURKE, 1955). 

 

2.3.4.3. Troca Iônica 

 

É bastante utilizada nas diversas matrizes onde o berílio pode ser encontrado como 

minério, em produtos industriais (macroquantidades), em águas e urina (traços) 

(McINTOSH, 1956). 
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O íon berílio é retido em resinas catiônicas do tipo R-H+ e a retenção diminui com o 

aumento da concentração de ácido na solução (melhores retenções com HNO3 que com 

HCl). Para efetuar a separação, usa-se o agente complexante EDTA, uma vez que o 

berílio não forma complexo estável com ele, ao contrário da quase totalidade dos outros 

metais. Ele então fica retido na coluna de troca iônica enquanto os complexos metálicos 

de EDTA não são retidos (LEONEL, 1982). 

 

Outros processos de troca-iônica são citados na literatura (OHTARI & YAMASAKI, 

1957; NADKARNI et al, 1957; EVEREST, 1964). 

 

2.3.4.4. Extração por Solventes 

 

Este método de extração se baseia na diferença de solubilidade dos compostos de 

berílio, presentes como interferentes ou impurezas, em um solvente orgânico. Se obtido 

de minerais de berílio, o cloreto de berílio não estará em grandes quantidades (5%), 

como o de silício (65%) e alumínio (20%). Talvez então possa ser considerado como 

um interferente e ser separado da matriz (WHITE & BURKE, 1955). 

 

O método de extração líquido-líquido (ou por solventes) é uma ferramenta analítica 

popular, especialmente quando a seletividade pode ser alcançada pelo ajuste de pH e 

outras condições experimentais (SUNDARAN & BANERJEE, 1953).  

 

Uma das técnicas realiza a extração de cátions em solução por solventes orgânicos na 

presença de ácidos graxos, tais como butírico ou cáprico, em determinado valor de pH. 

Exemplos de solventes orgânicos utilizados na extração de berílio em solução são o 

clorofórmio, éter, etilacetato, benzeno, tetracloreto de carbono e amilacetato. 

(SUNDARAN & BANERJEE, 1953). 

 

O berílio pode ser separado de uma mistura contendo haleto de berílio contaminado 

com outros haletos metálicos com a ajuda de um solvente orgânico, para formar uma 

solução de haleto de berílio e o solvente, que pode ser separada dos outros haletos que 

estão em solução. Haleto purificado de berílio é obtido desta solução 

(WINEGARTNER & WALKER, 1968). 
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Um organocomposto de berílio muito utilizado é o acetilacetonato de berílio, que é 

muito solúvel em clorofórmio. O uso simultâneo de EDTA (etilenodiaminotetracético) e 

a variação do pH da solução proporcionam uma melhora na seletividade da extração 

(VOGEL, 1992). 

 

Winegartner e Walker utilizaram um hidrocarboneto aromático monocíclico, tal como 

benzeno, tolueno, xileno, tetrametil benzeno, ou outros hidrocarbonetos aromáticos 

alquil substituídos, na extração do berílio de uma solução de haletos do elemento. O 

processo consiste no aquecimento do hidrocarboneto na faixa de 80-200oC. Uma 

mistura de haleto de berílio é formada com outros haletos metálicos permanecendo em 

suspensão no hidrocarboneto. Os sólidos suspensos são separados da solução a partir de 

filtração ou centrifugação, e a solução pode ser futuramente tratada para a obtenção de 

berílio. Água ou solução de soda cáustica converte o BeCl2 a Be(OH)2 que forma uma  

lama com o hidrocarboneto. O hidróxido é filtrado e removido (WINEGARTNER & 

WALKER, 1968). 

 

Berílio foi extraído de soluções aquosas pela introdução de íons tiocianatos, como por 

exemplo, tiocianato de amônio, em solução. O pH foi mantido em 2-3 extraindo berílio 

com solvente orgânico, sendo em seguida retirado da solução orgânica com solução de 

hidróxido alcalino, formando uma suspensão de hidróxido de berílio aquoso. Solventes 

orgânicos podem ser utilizados, tais como álcoois, aldeídos e cetonas (BIERMANN, 

1965). 

 

Compostos de berílio foram dissolvidos em solução ácida ou em solução básica para 

formar soluções de sais de berílio. O pH foi ajustado para 3 e a solução foi evaporada 

para formar complexo de berílio viscoso, que é decomposto acima de 300oC. A extração 

por solventes orgânicos foi utilizada com o uso do ácido oxálico que forma um 

complexo com o berílio e que também é decomposto acima de 300oC para formar o 

óxido de berílio (NGK INSULATORS, 1967). 
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2.3.4.5. Processo van Arckel  

 

Este processo promove a redução do iodeto a metal. Pode ser usado o cloreto, mas 

devido à menor temperatura de dissociação do iodeto, este íon é mais usado.  

 

Este processo de produção de metais, que se baseia na passagem de corrente elétrica em 

um filamento pelo vapor do haleto a cerca de 1000oC, pode ser considerado mais um 

processo de purificação que de obtenção do cloreto (McINTOSH, 1956). 

 

2.3.4.6. Outros processos de purificação 

 

Existe uma patente japonesa que emprega o aquecimento do cloreto de berílio anidro 

em atmosfera também anidra a 300oC, para a retirada da água (SHINJI, YASUO, 

MUTSUMI, 1989) e a outra emprega a lavagem do cloreto de berílio anidro com 

benzeno, ou solvente orgânico clorado (como tetracloreto de carbono ou clorofórmio), 

para a retirada da água e impurezas orgânicas (SHINJI, YASUO, MUTSUMI, 1989).  

 

 

2.3.5. Seleção de Materiais 

 

A escolha dos materiais a serem usados, em uma instalação que envolva cloro, deve 

contar com detalhado exame das condições de operação (UC, 2002). 

 

Aço é apropriado para o uso com cloro sem água. Por isso, antes de entrar em operação, 

uma instalação feita de aço deve ser adequadamente drenada e seca, antes da 

autorização para funcionamento. Isso deve ser feito, preferencialmente, com gás inerte 

(por exemplo, o nitrogênio) ou ar seco.  

 

Se for possível garantir um alto nível de umidade, o uso de titânio é satisfatório, desde 

que seja feito controle das temperaturas limites superiores de operação. 
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Se houver qualquer possibilidade de contato do titânio com cloro sem água, por 

exemplo, por falha no abastecimento de água, o uso do titânio deve ser reconsiderado, 

tendo em vista a rápida corrosão, e o uso de outros materiais deve ser levado em conta 

(UC, 2002). 

 

Existem materiais que resistem bem ao ataque, tanto do cloro "seco" quanto do cloro 

com água, por exemplo, vidro, porcelana, tântalo, ebonite e alguns plásticos. O uso de 

plásticos, com cloro líquido, nem sempre é satisfatório (UC, 2002). 

 

Materiais cerâmicos indicados para a cloração: alumina, quartzo e aluminossilicatos. Os 

plásticos térmicos, como o teflon e o tygon também são indicados (MADEIRA, 1984). 

 

 

2.4. Tecnologia Nacional 

 

Atualmente, o acesso que se tem em relação a pesquisas internacionais realizadas na 

área de desenvolvimento do berílio, é muito difícil em virtude do sigilo industrial que 

existe por causa do domínio tecnológico e comercial dos Estados Unidos.  O pouco que 

se tem desenvolvido neste setor é feito em escala de laboratório e divulgado em sua 

maioria por meio de patentes internacionais.  

 

A Proberil foi uma empresa de processamento de berílio construída da década de 50 

para a produção de óxido de berílio no Brasil. O processo utilizado baseava-se no 

processo sulfato e resultou em um produto com 99% de pureza. Consistia na fusão do 

berilo com uma mistura de dolomita e calcário que após o resfriamento controlado, 

conduzia à formação de cristais de bromelita (BeO), gehlenita (CaO.Al2O3.SiO2) e 

monticelita (CaO.MgO.SiO2), como mostra a reação abaixo (OLIVEIRA, 1966): 

 

3BeO.Al2O3.6SiO2 + 5MgCO3 + CaCO3 � 2CaO.Al2O3.SiO2 + 5CaO.MgO.SiO2 + 

3BeO +12CO2 
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Berilo, calcita e dolomita foram misturados na proporção de 1:2:0,5 e a mistura foi 

levada à temperatura de fusão (1420oC) e resfriada em seguida numa taxa de 

100oC/hora, durante 2 horas. Após a cristalização do óxido de berílio efetuada pelo 

resfriamento controlado da polpa, os cristais de óxido de berílio foram separados do 

restante da massa pelo ataque ácido seletivo que dissolveu os outros componentes. Este 

processo, desenvolvido nos laboratórios norte americanos, foi abandonado duas vezes 

no Brasil e foi desativado finalmente em 1959 (BATISTA, 1963). 

 

Foi desenvolvido um processo por BATISTA (1963) no IPR (Instituto de Pesquisas 

Radioativas) da Universidade Federal de Minas Gerais que consistia no ataque do berilo 

pulverizado com o complexo monoferrihexafluoreto, que por aquecimento resultou no 

composto monoberílioxexafluoreto. Deste, por processo simples, foi precipitado o 

hidróxido de berílio que por desidratação forneceu o óxido de berílio com 96% de 

pureza. O produto resultou porcentagens de impurezas basicamente constituídas de 

sílica, magnésio e sódio (BATISTA, 1963). 

 

Em 1968 foi implantada uma usina piloto na Fundação Percival Farquhar (MG), em 

conjunto com o Instituto Governador Valadares (MG) e com a ajuda da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN). O projeto foi abandonado em 1985 por 

problemas de ordem financeira. 

 

Os mais recentes estudos de que se tem conhecimento no Brasil na área da tecnologia 

do berílio foram produzidos no Instituto Percival Farquhar em Governador Valadares 

(MG) em 1985 (FONTANA, 1989), com a produção de carbonato básico de berílio a 

partir do berilo mineral; no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, localizado na 

cidade de São Paulo em 1982 (COPAT, 1982) onde óxido de berílio foi produzido a 

partir do berilo mineral pelo processo fluoreto; e no Instituto de Engenharia Nuclear na 

cidade do Rio de Janeiro em 1984 (HUBLER, 1992) em que óxido de berílio foi 

produzido a partir do carbonato básico de berílio de governador Valadares.  
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O Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), pertencente à Comissão Nacional de Energia 

Nuclear, desenvolveu uma pequena planta piloto experimental para a produção de 

berílio pelo processo fluoreto. O trabalho consiste em etapas de decomposição do 

fluorberilato de amônio obtendo-se o fluoreto de berílio que é reduzido pelo magnésio 

(HUBLER, 1992). 

 

No IPEN o processo desenvolvido teve como base a decomposição do mineral berilo 

pelo método fluoreto, usando-se dois agentes fluorizantes, hexafluorsilicato de sódio e 

hexafluorferrato de sódio, em que se obteve o berílio grau metalúrgico. Foi 

desenvolvido também um processo de precipitação seguido de cristalização para a 

purificação do óxido de berílio à grau nuclear (COPAT, 1982). 

 

Foi realizada também em Fortaleza (CE), a verificação de uma patente americana 

(ORGERA, 1986), pelo próprio autor da patente, com o apoio da empresa Carbomil 

(Ceará) e da Fundação Percival Farquhar. 

 

 

2.5. Redução dos Haletos de Berílio 

 

A redução do cloreto de berílio não é objeto de estudo desta pesquisa. Este capítulo foi 

estruturado a título de informação, somente. 

 

2.5.1. Redução do cloreto de berílio 

 

2.5.1.1. Redução eletrolítica 

 

Berílio metálico pode ser obtido como produto da eletrólise do cloreto de berílio. A 

desvantagem deste método é a alta volatilidade dos haletos de berílio. Para contornar 

este problema, os haletos de berílio são dissolvidos num eletrólito de outros haletos (Na, 

K, Li, Ca, Mg, Ba). Estes outros haletos não interferem na deposição do berílio puro no 

catodo, pois são todos termodinamicamente mais estáveis que os respectivos haletos de 

berílio (ALONSO & CAPOCCHI, 1993). 
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Após a obtenção do cloreto de berílio anidro pelo processo pirometalúrgico, o sal é 

fundido e misturado a outro cloreto alcalino, em virtude do cloreto de berílio ser um 

pobre condutor de eletricidade. Isto se deve ao fato do berílio não possuir ligações 

iônicas, como anteriormente discutido no item 2.3.2. 

 

Para a composição do eletrólito podem ser usados cloretos de potássio, sódio, ou outros, 

na proporção de 13-15% de cloreto de berílio e o restante do cloreto de sódio ou 

potássio, ou mistura de partes iguais destes cloretos.  

 

A temperatura de fusão dos sais está entre 760-790oC que aumenta durante o processo 

de eletrólise até a temperatura final de 930oC. A tensão de 6 volts é aplicada e berílio 

metálico é obtido em forma de flocos (WHITE & BURKE, 1955). 

 

DEREK & DEREK obtiveram berílio metálico pela redução eletrolítica da mistura de 

sais de cloretos de berílio e sódio fundidos (CROOK & GELDART, 1960). Jaeger 

também descreve um processo parecido para obtenção do berílio metálico pela eletrólise 

(JAEGER, 1936). 

  

Outros processos são descritos na literatura, como o emprego do eletrólito de mistura de 

cloretos de lítio e potássio ao cloreto de berílio (EVEREST, 1964).  

 

O uso de energia elétrica para a redução é mais conveniente que os métodos químicos 

do ponto de vista técnico devido à força redutora da eletrólise. Mesmo cloretos muito 

estáveis, como o de sódio (NaCl), são eletrolizados para produzir o metal e o gás cloro. 

(AUZA, 2002). Além disso, o berílio produzido por este método é de excelente 

qualidade, com baixo teor de oxigênio. O método é aplicável em escala industrial, 

apesar de não ser tão usado como a redução do fluoreto de berílio pelo magnésio 

(EVEREST, 1964). 
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2.5.1.2. Redução pelo sódio (Na),potássio (K),  lítio (Li), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) 

 

O processo de obtenção de obtenção de esponja metálica de berílio baseia-se no 

processo Kroll de produção de zircônio e titânio. Este processo depende da preparação 

de cloretos anidros e isentos de oxigênio que podem ser purificados e então convertidos 

ao metal. Estudos práticos evidenciaram que o magnésio, o sódio e o lítio tiveram bons 

resultados como redutores (DEMA/IEN/CNEN, 1984). 

 

Devido à variação de energia livre de formação dos haletos, a redução metalotérmica 

dos haletos de berílio pode ocorrer pela ação do Na, Li, Ca e Mg. As reações envolvidas 

são do tipo (ALONSO & CAPOCCHI, 1993): 

 

BeX2(l)  +  2M(l)                Be (s,l)  +  2MX(s,l)  ou 

BeX2(l)  +  2M(l)                 Be (s,l)  +  MX2(s,l) 

(X= halogênio) 

 

Essas reações são todas exotérmicas e o equilíbrio depende das condições do processo. 

 

O BeF2 é preferível ao BeCl2 devido ao baixo ponto de ebulição do cloreto (492oC), o 

que limita a temperatura do processo de redução. O BeF2 tem ponto de ebulição em 

1327oC, que é superior ao ponto de fusão do berílio puro (1283oC) (ALONSO & 

CAPOCCHI, 1993). 

 

O magnésio é usado para reduzir o BeF2 no processo industrial de obtenção do berílio 

puro. O sódio é um pouco mais caro que o magnésio, e a desvantagem é o baixo ponto 

de ebulição (914o C). A desvantagem do magnésio é que o produto da reação é uma 

mistura de MgF2, berílio e BeF2 não reagido. Essa mistura deve ser tratada para 

recuperar o berílio metálico e o berílio não reagido. A fusão a arco, ou em forno a 

vácuo, do berílio obtido, permite baixar os teores residuais de flúor e magnésio 

(ALONSO & CAPOCCHI, 1993). 
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2.5.2. Redução do fluoreto de berílio pelo magnésio 

 

Hidróxido de berílio é dissolvido em bifluoreto de amônio que produz bifluoreto de 

amônio e berílio ((NH4)2BeF4). (NH4)2BeF4 é decomposto em fluoreto de amônio e 

fluoreto de berílio a 125oC. 

 

Fluoreto de berílio é reduzido quando aquecido com magnésio metálico a 900oC, como 

na reação abaixo: 

 

BeF2 (s)  +  Mg (s)  �  Be(s)  +  MgF2(s) 

 

Antes de ocorrer a reação é necessário que o fluoreto de magnésio seja fundido a 

1300oC com o objetivo de permitir a separação dos produtos de reação. Menos que a 

quantidade estequiométrica de magnésio é requerida no processo, cerca de 75%.  

Este processo resulta em 1,5% de impureza no produto final, que pode ser 

posteriormente purificado por fusão a vácuo, ou outro processo de purificação 

(EVEREST, 1964). 

 

2.5.3. Redução pelo Hidrogênio (H2) 

 

Os haletos de berílio podem ser reduzidos pelo H2. A vantagem é que tanto o H2 quanto 

o produto formado pelo hidrogênio são gasosos e não contaminam o berílio metálico. A 

desvantagem é o fraco poder redutor, em termos termodinâmicos, que este processo 

possui.  

 

Isto pode ser constatado através dos valores das constantes de equilíbrio (K) para as 

reações com o hidrogênio, na temperatura de 1250oC (ALONSO & CAPOCCHI, 1993): 

 

BeF2(l) + H2          Be(s)  +  2HF(g)    K= 1,5x10-7 

BeCl2(l) + H2           Be(s)  +  2HCl(g)    K= 9,0x10-6 

BeBr2(l) + H2           Be(s)  +  2HBr(g)    K= 5,0x10-5 

BeI2(l) + H2           Be(s)  +  2HI(g)    K= 7,0x10-4 
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Nota-se que embora o BeI2 apresente o maior valor de K, mesmo assim, trata-se de um 

valor muito pequeno, exigindo baixas pressões de HI para tornar o processo viável 

(ALONSO & CAPOCCHI, 1993). 

 

2.5.4. Redução pelo Carbono (C(s)) e pelo Metano (CH4(g)) 

 

O redutor carbono, embora seja um excelente redutor para óxidos metálicos, ele não é 

um redutor útil para cloretos devido à formação do composto CCl4(g) o qual, em 

temperaturas usuais de cloração, é muito instável (AUZA, 2002). 

 

O gás metano é um redutor prático de cloretos metálicos especialmente por ele oferecer 

uma alternativa mais econômica de efetuar uma redução pelo hidrogênio segundo a 

reação (KELLOGG, 1950): 

 

CH4(g) + 2MCl2(s,v)                  2M(s) + 4HCl(g) + C(s) 

 

Isto porque gás metano é normalmente instável acima de 600oC e é decomposto em 

H2(g) e C(s) (AUZA, 2002). 

 

 

2.5.5. Redução por decomposição térmica do BeI2 

 

Este método aplica-se ao BeI2 devido à menor estabilidade. Através de sua 

decomposição pelo aquecimento é depositado berílio sólido puro.  

Durante o processo o gás I2 formado sofre decomposição originando I (iodo) atômico 

gasoso, de modo que o processo deve ser analisado através dos seguintes equilíbrios 

(ALONSO & CAPOCCHI, 1993): 

 

BeI2(g)          Be(s)  +  I2(g) 

I2(g)         2I(g) 

 

Mas a fração decomposta é relativamente pequena e esta é a dificuldade da aplicação 

deste método em proporções comerciais. 
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2.5.6. Outros processos 

 

Existem outros processos que também podem ser testados para a redução do cloreto, 

como por exemplo, o processo CVD (Chemical Vapor Deposition) e o PVD (Physical 

Vapor Deposition) (PAOLA, 1998). 

 

O processo CVD consiste na deposição de um material sobre a superfície aquecida de 

um substrato como resultado de uma reação química em fase gasosa. À temperatura 

ambiente, reagentes que na maioria das vezes são haletos metálicos, podem estar na 

forma líquida, sólida ou gasosa, sendo que nos dois primeiros, os reagentes devem ser 

aquecidos suficientemente até atingirem sua pressão de vapor. Os gases então são 

carreados por um gás de arraste (hidrogênio ou argônio) até a câmara de reação onde 

estão os reagentes.. A reação de deposição pode ser de vários tipos: redução, 

decomposição térmica ou de deslocamento (troca). O tipo mais comum é redução de um 

haleto metálico pelo hidrogênio (STINTON et al, 1991).   

  

PVD é um processo de deposição no qual o vapor criado é transportado em vácuo de 

uma fonte ao substrato, onde um filme sólido (ou recobrimento) é depositado. Os 

diferentes processos de PVD são distinguidos pela maneira da fase vapor ser gerada que 

pode ser por evaporação, bombardeamento da fonte do material a ser gerado com feixe 

de íons de alta energia, como por exemplo, íons positivos de um plasma (STINTON et 

al, 1991). 

 

Salazar e colaboradores descrevem um processo de obtenção de berílio através deste 

processo pelo uso do precursor (C5H5)2Be (SALAZAR et al, 2000).    
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2.6. Toxicologia 

 

Há um registro do risco à saúde pública e ocupacional no que se refere ao berílio. Em 

1949, a Comissão Nacional de Energia Atômica dos EUA descobriu que uma das suas 

maiores fábricas de berílio causou contaminação atmosférica com concentrações de até 

0,1µg/m3 de ar, em cerca de 1200 metros de distância da fábrica. Investigações 

posteriores descobriram 10 casos de envenenamento por berílio, sendo um fatal, entre 

residentes na área, que não eram empregados da fábrica (COUTO, 1997). 

 

O problema de saúde do trabalho representado pelo berílio encontra-se atualmente sob 

rigoroso controle nos EUA, e há muito tempo não ocorrem notícias sobre novas vítimas 

entre empregados e residentes nas proximidades das fábricas e/ou unidades de 

processamento de berílio. Conclui-se que as modernas técnicas de engenharia industrial 

resolveram os problemas de manuseio e produção industrial do berílio, no que diz 

respeito à saúde ocupacional e proteção ambiental (COUTO, 1997). 

 

2.6.1. Doenças 

 

Trabalhadores expostos ao berílio podem desenvolver uma das seguintes formas de 

doença (DOE, 2001): 

 

a. Sensibilização ao berílio 

b. Doença Crônica (Chronic Beryllium Disease - CBD) 

c. Doença Aguda (Acute Beryllium Disease - ABD) 

 

Quase todos os compostos conhecidos de berílio são considerados tóxicos em ambas as 

formas, solúveis e insolúveis. Compostos de berílio solúveis, tais como sulfato de 

berílio e cloreto de berílio, normalmente produzem pneumonite aguda; compostos 

insolúveis, tais como berílio metálico e óxido de berílio, podem produzir doença 

pulmonar crônica (Beriliose). Entretanto deve ser observado que o efeito tóxico do 

berílio não é limitado à beriliose, mas ao contrário, é uma doença sistêmica que atinge 

todo o corpo (EISENBUD, 1982).  
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Berílio foi classificado no início dos anos 90 como carcinogênico demonstrado em 

animais e um suspeito carcinogênico humano (DOE, 2001). 

 

A sensibilização ao berílio é uma reação alérgica. Indivíduos sensíveis ao elemento não 

mostram qualquer sinal da doença. Entretanto, pessoas com sensibilização ao berílio 

correm o risco de desenvolver a Doença Crônica de Berílio (CBD) (MERSHON, 2004). 

A prevalência de sensibilização oscila entre 2,0 e 6,9% dos indivíduos expostos. A 

sensibilização requer uma predisposição genética e assim, nem todos os indivíduos 

expostos à poeira de berílio desenvolverão CBD (DEUBNER et al, 2001). 

 

Existe um teste, o Beryllium Lymphocyte Proliferation Test (BeLPT), que é um teste 

laboratorial específico para detectar a sensibilização ao berílio. É um exame predictivo 

que utiliza uma amostra de sangue do indivíduo, para se detectar uma alergia ao 

elemento. Este é o único teste laboratorial disponível para a detecção da resposta 

imunológica de alguns indivíduos à exposição ao berílio e não está disponível no Brasil. 

Estudos indicaram que o teste deve ser usado de forma mais repetida possível, uma vez 

que a sensibilização ocorre dentro do primeiro trimestre de exposição (NEWMAN et al, 

2001). A CBD, ou beriliose, é uma doença pulmonar. Sintomas podem incluir tosse 

seca, cansaço, dores articulares, taquicardia, perda de apetite, febre e sudorese noturna. 

CBD pode desenvolver-se a qualquer tempo entre poucas semanas a 40 anos após a 

primeira exposição ao berílio (MERSHON, 2004). A prevalência de CBD é de 0,6 a 

4,6%. Já a doença aguda ocorre imediatamente após uma alta exposição ao berílio 

(DEUBNER et al, 2001).  

 

O contato direto dos compostos derivados de berílio com a pele do indivíduo pode 

causar dermatite e até tumores benignos. A dermatite pode ser controlada por uma boa 

higiene pessoal, lavando-se freqüentemente as partes expostas do corpo (COPAT, 

1982). 

 

Dois casos relativamente recentes de CBD em trabalhadores foram documentados. Estes 

trabalhadores lidaram com ligas de cobre-berílio com 2% de berílio. O risco potencial 

de saúde do berílio foi subestimado por causa da pouca quantidade do elemento contido.  
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Estas pessoas foram tratadas com uma droga que estabiliza suas condições 

(Prednisone), mas vão continuar o tratamento indefinidamente. Casos da doença ainda 

continuam aparecendo por causa da expansão do uso do berílio. Pesquisas indicam que 

existem 800.000 trabalhadores expostos ao berílio, somente nos EUA (BEARD, 1999).  

 

O elemento já foi durante décadas usado exclusivamente na indústria nuclear. A liga 

cobre-berílio (1-2% de berílio) agora é encontrada em bicicletas, elementos de 

aquecimento, tacos de golfe e aparelhos eletroeletrônicos. As grandes vantagens do uso 

desta liga são seu baixo peso e sua boa condutividade elétrica, sem gerar problemas de 

superaquecimento (BEARD, 1999). 

 

Estudos computacionais estudaram a reação entre berílio e ácido salicílico ou um de 

seus 26 derivados. Foi indicado que ácidos salicílicos podem ser excelentes antídotos 

para o envenenamento com berílio. Foi também revelado que o ácido p-aminosalicílico 

(PAS), uma droga bastante conhecida no tratamento contra a tuberculose, pode ser 3550 

vezes mais eficiente que o ácido salicílico como um antídoto para o berílio (ABBASI, 

1990). 

 

Os estudos efetuados por KEIZER et al (2004) com os agentes ácido 2,3-

dihidroxibenzóico (ADHB) e ácido2-hidroxisoftálico (AHIF) demonstraram pela 

primeira vez que esse tipo de ligante com base em espécies polinucleares podem ser 

empregados seletivamente como ligantes de berílio. A elevada constante de ligação 

entre as espécies e o íon do elemento sugere que estas espécies podem ser uma 

estratégia viável no desenvolvimento de agentes terapêuticos no tratamento para a CBD 

(KEIZER et al, 2004). 

 

2.6.2. Padrões ambientais 

 

Antes de 1947 era impossível correlacionar sintomas observados pelos médicos com os 

níveis de exposição dos trabalhadores ao berílio. Uma razão para a falta de tais dados 

era que, naquele tempo, os métodos analíticos sensíveis para berílio não tinham sido 

desenvolvidos ainda e não existiam instrumentos para amostragem do ar (EISENBUD, 

1982). 



Desenvolvimento de Processo para Obtenção de Cloreto de Berílio a partir do Berilo Mineral 

 

 51 

 

Devido ao crescimento constante dos casos de doenças respiratórias e mortes resultantes 

da exposição ao berílio, e por causa das similaridades com a pneumoconiose, um 

Simpósio aconteceu em Saranac Lake, NY, no final de 1947 para rever inteiramente o 

problema do berílio (COUTO, 1997).  

 

Este foi o sexto Simpósio Saranac e as informações apresentadas nas sessões, junto com 

as pesquisas e recomendações de Eisenbud, os seguintes limites de concentrações 

permissíveis de berílio foram adotados pela Comissão de Energia Atômica dos EUA 

(EISENBUD, 1982): 

 

a. Na atmosfera do interior da fábrica, a concentração de berílio não deverá 

exceder 2 µg/m3, como uma média durante 8 horas por dia; 

b. Mesmo que a média diária seja menor que 2 µg/m3, nenhuma pessoa deve 

ser exposta a concentração maior que 25 µg/m3 por metro cúbico a qualquer 

tempo, mesmo curto; 

c.  Nas vizinhanças de uma fábrica que manuseia compostos de berílio, a média 

mensal da concentração, ao nível da zona de respiração, não deve exceder a 

0,01 µg/m3. 

 

 

2.7. Metodologias de análise do mineral berilo 

 

O berílio está geralmente presente em minerais e rochas junto com Al, Cr, Mn, Mg, Fe, 

Ti, metais alcalinos e alcalinos terrosos, dentre outros (NOVOSELOVA & 

BATSANOVA, 1969). A análise química quantitativa do berílio é complexa e é 

possível com a completa dissolução do mineral que contém o elemento é difícil devido 

à alta estabilidade do ciclossilicato.  

 

Outro problema comum na separação do berílio para dosagem é que o elemento 

acompanha o alumínio em procedimentos gerais de separação, devido à semelhança 

química entre os dois elementos (EVEREST, 1964). 
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Os métodos convencionais para a determinação de berílio em minerais consomem 

tempo considerável, mas uma simplificação pode ser efetuada com o uso de EDTA 

como agente complexante, evitando a maior parte das separações de íons interferentes 

na análise (FERRER, 1958).  

 

A análise química qualitativa direta do pó do berilo é possível para a maioria dos 

elementos químicos, pelo método de fluorescência de raios-X. Mas não para o lítio, 

berílio ou água em minerais (VIANA, 2002). O ataque do mineral é geralmente 

necessário e é efetuado por fusão com carbonato de sódio, hidróxido de potássio, 

fluoreto de sódio, peróxido de sódio, fluoreto de amônio, fluoreto de potássio, dentre 

outros (EVEREST, 1964; ARKANGEL & MOLOT, 1981). 

 

Durante a fusão com carbonatos ligações de polissilicatos e aluminossilicatos se 

dissociam com formação de silicatos alcalinos simples, solúveis em água ou ácidos 

inorgânicos (ARKANGEL & MOLOT, 1981). Este tipo de decomposição de minerais é 

adequada quando a análise completa do mineral é requerida. Foi mostrado que na 

presença de um grande excesso de carbonato, Be(OH)2 insolúvel é às vezes formado e 

permanece junto com ácido silícico. Freqüentemente a fusão deve ser repetida 

(NOVOSELOVA & BATSANOVA, 1969). 

  

Fundentes oxidantes, como o Na2O2, são convenientemente usados quando o minério 

contém manganês (Mn), cromo (Cr), e outros metais oxidantes. Se NaOH é usado para 

fusão alcalina a determinação de berílio em pegmatitos gera resultados mais 

reprodutíveis que KHF2 (NOVOSELOVA & BATSANOVA, 1969). 

 

Berilo pode ser também dissolvido pelo tratamento prolongado com ácidos clorídrico e 

nítrico, ou perclórico (EVEREST, 1964). 

 

Outros métodos de abertura do berilo foram encontrados na literatura e são descritos na 

Tabela 4 a seguir. 
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TABELA 4 

Metodologias de abertura do berilo mineral 

Agentes de abertura 
usados 

Principais Etapas Referência 

Tetraborato de lítio 
(Li2B4O7) 

Berilo é fundido com Li2B4O7 e 
dissolvido com HNO3. 

(VIANA, 2002)  

Peróxido de sódio 
(Na2O2) 

Berilo é fundido com Na2O2 e 
dissolvido com ácido clorídrico 

diluído. 
(BOCK, 1979) 

Bifluoreto de potássio 
(KHF2) 

Fusão do berilo moído a 200 
mesh com fluoreto duplo de 

potássio KHF2 a 800oC, seguida 
de dissolução do produto vítreo 

obtido com ácido sulfúrico 
concentrado a quente. 

(HUGUET & 
BAMBERGER, 

1958) 

Misturas de ácidos 
clorídrico e nítrico 

(HCl e HNO3) 

Vários tratamentos da mistura 
ácida com o mineral até a 

secagem da solução. 
(FERRER, 1958) 

 

O método de desintegração com mistura dos ácidos clorídrico e nítrico é considerado 

lento em relação aos demais métodos. (FERRER, 1958). 

 

A metodologia utilizando fluoretos tem a vantagem da remoção completa e rápida da 

sílica como tetrafluoreto de silício, seguido de remoção do excesso de fluoreto com 

ácido sulfúrico até cessarem os fumos (EVEREST, 1964).  

 

KHF2 foi usado como fundente por Ferrer, Huguet e Bamberger (FERRER,1958; 

HUGUET & BAMBERGER, 1958) e KF por Arkhangel e Molot (ARKANGEL & 

MOLOT, 1981) para a abertura do mineral berilo.  
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A proporção usada foi de uma parte de berilo para seis do fundente. Foi adicionado 

acido sulfúrico e aquecido até cessar a evolução dos vapores ácidos. O propósito dessas 

operações é eliminar a sílica e o excesso de fluoreto que podem interferir no restante da 

análise. Após o resfriamento, solução de HCl é adicionada e aquecida até a completa 

dissolução da massa fundida. Nessa solução berílio foi precipitado como fosfato de 

amônio e berílio na presença de EDTA (FERRER,1958). Após a dissolução em ácido, 

berílio e os outros elementos são dosados por métodos espectofotométricos (ICP 

(plasma) ou absorção atômica), ou ainda métodos gravimétricos e volumétricos.  

  

Para soluções relativamente livres de íons interferentes, a precipitação do hidróxido de 

berílio a pH=8,5 com amônia seguida de aquecimento a 1100-1200oC em cadinho de 

platina na ausência de agentes complexantes é satisfatória. Amônia é preferida ao 

hidróxido de sódio como agente co-precipitante, uma vez que os íons sódio não são 

eliminados no aquecimento e permanecem como contaminante do óxido de berílio 

(EVEREST, 1964). 

 

Para soluções muito impuras, tais como aquelas obtidas a partir de minerais, a 

precipitação do hidróxido de berílio ocorre na presença de EDTA (como sal de amônio), 

uma vez que o EDTA forma complexos altamente estáveis com vários metais, com 

exceção do berílio. Dessa forma é possível precipitar seletivamente o hidróxido de 

berílio na presença deste reagente (EVEREST, 1964). 

 

Existe um efeito particular de silicatos que ocorre com a massa de berilo e carbonato 

após fusão ou tratamento térmico, seguida de dissolução em ácido clorídrico, em que há 

formação de ácido silícico, que forma um gel dificultando a precipitação de outros 

elementos. Este fato é contornado pela evaporação da solução até a secagem total 

(BOCK, 1979). 

 

Alguns métodos gravimétricos foram encontrados na literatura para a dosagem de 

berílio no mineral. Estes métodos são mostrados na Tabela 5. 
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TABELA 5 

Métodos gravimétricos de dosagem de berílio no berilo mineral 

Forma de 
precipitação do 

berílio 
Principais Etapas Referência 

Óxido berílio 
BeO 

Berílio forma complexo instável com 
EDTA. O hidróxido de berílio é precipitado 
com hidróxido de amônio de uma solução 
contendo o cátion, na presença de excesso 

de EDTA. Em seguida é calcinado e pesado 
como óxido. 

(SCOTT, 1939; 
VOGEL, 1951; 

EVEREST, 
1964)  

Pirofosfato de berílio 
Be2P2O7 

Separação como fosfato: berílio é separado 
do alumínio, Fe (III) e Ca pela precipitação 

com hidrogenofosfato de amônio na 
presença de EDTA a pH=5. Berílio é 

quantitativamente precipitado como fosfato 
de amônio e berílio, que é em seguida 

calcinado e pesado como Be2P2O7 

(pirofosfato de berílio). 

(SCOTT, 1939; 
VOGEL, 1951; 

EVEREST, 
1964; ) 

Complexo de berílio e 

8-hidroxiquinaldina 

À solução de berílio cloreto de amônio é 
adicionado e o pH é aumentado para 9 pela 

adição de hidróxido de amônio. 8-
hidroxiquinaldina é adicionada em excesso 

para precipitar o berílio em solução. O 
precipitado é filtrado e calcinado a peso 

constante. 

(MOTOJIMA, 
1958) 

Tartarato de berílio 
BeC4H4O6 

A solução amoniacal de tartarato de 
potássio reage com berílio formando um 

precipitado, que é pesado. 

(MORITA & 
ASSUMPÇÃO, 

1972) 

Oxinato de berílio 
Oxinato de berílio é precipitado em pH=8-
8,5 e é seco em estufa (110oC) e sob essa 

forma é pesado. 

(LEONEL, 
1982; SCOTT, 

1939) 

 

 

As vantagens do método fosfato em relação ao método óxido são o maior volume de 

precipitado obtido, além do fato de não ser necessária a separação do fosfato antes da 

análise, que contamina o óxido de berílio obtido como produto (EVEREST, 1964). 
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A vantagem do método de obtenção de oxinato de berílio é que o produto obtido é 

volumoso e bastante floculento, sendo relativamente fácil seu manuseio e filtragem. As 

desvantagens são o alto preço e a necessidade da separação de interferentes antes da 

precipitação do produto final, que pode ser realizada, por exemplo, pela adição de 

EDTA (LEONEL, 1982). 

 

Métodos volumétricos citados na literatura são em sua maioria métodos empíricos e 

aplicáveis à dosagem de berílio em soluções puras. À solução de cloretos ou sulfato, 

após um processo de purificação, é adicionado excesso fluoreto de sódio ou potássio. A 

reação quantitativa ocorre (EVEREST, 1964): 

 

Be(OH)2 (aq)  +  4F-
(aq)  �  BeF4

-2
(aq)  +  2OH-

(aq) 

 

Quase todo o álcali liberado é proporcional ao berílio presente, e é titulado com ácido 

padronizado. Neste caso, alumínio deve estar totalmente ausente, pois reage da mesma 

forma, causando erros na dosagem (EVEREST, 1964). 

 

Além de métodos espectrométricos, volumétricos ou gravimétricos de detecção de 

berílio em solução existe ainda o método de detecção seletiva de berílio, que é realizado 

pelo detector (ou sensor) de íons seletivos. Alguns estudos foram realizados nesta linha 

desde 1991, mas não foi encontrado disponível para venda no mercado no Brasil. 

Alguns trabalhos foram feitos no sentido de identificar as melhores membranas para a 

detecção do elemento, como a membrana formada por 30% de PVC com 9% de nafto-9-

crown-3, 58% o-NPOE-plasticizer e 3% tetrafenilborato aniônico. O eletrodo mostrou 

tempo de resposta muito curto (<15s), pode ser usado na faixa de pH entre 3,0 e 9,0 e na 

faixa de concentração entre 1,0x10-4 e 8,0x10-6. Mas o sensor foi testado somente 

usando soluções puras de sais de berílio, não foi testado em soluções resultantes de 

aberturas de minérios (GANJALI et al, 2003). 

 

KEISER et al (2004), testaram dois ligantes para o berílio: ácido 2,3-dihidroxibenzóico 

(ADHB) e ácido2-hidroxisoftálico (AHIF). A mudança na fluorescência associada à alta 

constante de ligação permite seu uso como indicadores fluorescentes para berílio 

presentes em baixos níveis, sem nenhuma interferência de outros íons presentes. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Revisão Bibliográfica 

 

Existe uma dificuldade no acesso às informações a respeito do tema em estudo devido 

ao sigilo industrial advindo principalmente dos Estados Unidos, que até 2002 possuíam 

praticamente o monopólio econômico e tecnológico do berílio. 

 

Em busca de referências sobre o berílio e sobre a tecnologia de fabricação do metal e 

seus derivados, foi feita uma viagem ao IEN, onde no ano de 1986 foi feita uma 

pesquisa de obtenção do óxido de berílio a partir do carbonato básico de berílio. 

 

Foi feito contato com o pesquisador italiano, autor da patente americana US 4.581.065, 

cujo processo de obtenção do berílio é feito pelo método fluoreto e redução 

metalotérmica do fluoreto por magnésio em pó. O autor italiano apresentou sua patente 

de 1986 além da versão revisada com algumas modificações, tais como o acréscimo ao 

magnésio em pó, que atua como redutor, da mistura dos peróxidos de lítio e de 

estrôncio. 

 

Também foi feito contato com o autor do livro “Tecnologia Alternativa para Produção 

do Berílio Metálico”, Roberto Portela Couto, que também colaborou com bibliografia 

usada na elaboração desta dissertação. 
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3.2. Trabalho de Campo 

 

Com informações obtidas da literatura e de pesquisas realizadas no DNPM – 

Departamento Nacional de Produção Mineral, em Belo Horizonte (MG), foi feito um 

levantamento geográfico sobre as regiões produtoras do mineral berilo.  

 

Foi contratado um profissional da área de geologia para levantamentos em todas as 

regiões identificadas, bem como as adjacentes. 

 

As amostras de berilo foram obtidas de trabalhos de campo realizados nas cidades de 

Coronel Murta (MG), Rubelita (MG), Nova Era (MG) e Itambé (BA).  

 

Em Coronel Murta, cidade situada a 500 km de Belo Horizonte ao nordeste de Minas 

Gerais, foram visitadas três minas: ETA, OG e Água Santa. Nessas minas, consideradas 

garimpos pela falta infraestrutura e segurança oferecidas aos trabalhadores, os minerais 

de interesse eram o feldspato, os quartzo branco e rosa e as gemas bem cristalizadas 

encontradas no emaranhado de minerais que compõem o pegmatito. O berilo, quando 

encontrado, é considerado subproduto das minas. O mineral obtido como amostra desta 

região se apresentou bastante friável e de cor branca, com manchas em verde claro. 

 

Em Rubelita, próxima a Coronel Murta, as amostras foram obtidas do estoque do 

proprietário da fazenda Barreiro Grande e não apresentaram característica friável como 

aquelas obtidas em Coronel Murta, e apresentou cores que vão do branco ao azul claro e 

traços visíveis de impureza cor ferrugem. 

 

Na mina subterrânea de esmeralda da Mineração Belmont em Nova Era, cidade 

localizada a 150 km a leste de Belo Horizonte/MG, as amostras de berilo obtidas eram 

rejeito de esmeralda. A amostra continha grãos pequenos de cerca de 0,5 cm, diferentes 

dos pedregulhos de até 20 cm obtidos nas outras minas, e apresentou cor verde intenso.  
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Em Itambé, no sul da Bahia, também foram obtidas amostras de berilo com aparência e 

características físicas bastante parecidas com as do berilo de Rubelita. 

 

Foram adquiridos 150 kg de berilo em Coronel Murta. Como os garimpeiros da cidade 

possuíam no estoque somente 70 kg de berilo da mina ETA, os outros 80 kg foram 

retirados da mina OG, cuja análise indicou bons teores de berílio. 

 

 

 

FIGURA 5: Foto da entrada da Mina ETA em Coronel Murta (MG) 
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FIGURA 6: Foto de um berilo industrial (esverdeado), em meio ao feldspato (branco), 

moscovita (mineral com brilho) e outros minerais do pegmatito - Mina ETA 

 

 

 

FIGURA 7: Foto de um berilo industrial no pegmatito, Mina ETA 

 

 

Berilo 

Berilo 
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3.3. Beneficiamento do Mineral 

 

Uma amostra de berilo adquirida na Mina ETA (Coronel Murta) foi inicialmente 

beneficiada no Setor de Tratamento de Minérios do CETEC, em moinho de bolas de 

ferro. Pelo fato do berilo ser um mineral de alta dureza (dureza Mohs 7,5), o atrito entre 

o equipamento e o mineral causou o desgaste das paredes internas do moinho e 

conseqüente contaminação do mineral pelo elemento ferro. Viu-se a necessidade de 

moer o material em moinho de porcelana ou de alumina, ou outro material de maior 

dureza que o berilo. 

 

O berilo beneficiado para utilização no projeto foi obtido da região de Coronel Murta 

(MG). O material é caracterizado pelo tom esverdeado, pela natureza friável (duro, mas 

pouco resistente ao impacto) e pela agregação com outros minerais constituintes do 

pegmatito da região, tais como o feldspato, quartzo e mica. Dos 150 kg do mineral 

adquirido na região pelo preço de R$0,70/kg, 70kg tiveram origem na Mina ETA e 

80kg na Mina OG, ambas situadas em Coronel Murta. Por ser um material mais limpo 

em relação ao minério da OG - sem contaminação da terra vermelha característica da 

região - somente o mineral da Mina ETA foi beneficiado para aplicação neste estudo. 

 

Os 70kg do berilo da Mina ETA foram moídos no Laboratório de Tratamento de 

Minérios do Departamento de Metalurgia e Materiais da UFMG em moinho de 

porcelana para se evitar a contaminação com ferro. O circuito de operação consistiu em 

duas fases distintas, uma a seco e uma a úmido, como mostra a Figura 8. 
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FIGURA 8: Figura esquemática do circuito do beneficiamento do berilo 

 

As etapas do processo são descritas a seguir: 

 

1. Britagem primária em britador de mandíbulas, a seco 

2. Britagem secundária em britador de mandíbulas, a seco 

3. Moagem em moinho de rolos, a seco 

4. Moagem em moinho de porcelana com bolas porcelana , a úmido 

5. Classificação do material a 200 mesh, a úmido 

6. Secagem do material moído em estufa 

 

O minério bruto (ROM – Run of Mine) com granulometria inicial de 5 a 20 cm passou 

inicialmente por um circuito a seco constituído de duas britagens e uma moagem. As 

britagens primária (BM1) e secundária (BM2), resultaram em produtos de 

granulometrias finais de 4cm e 1cm, respectivamente, em britadores de mandíbulas. A 

britagem secundária foi seguida de moagem no moinho de rolos (MR), de onde o 

material resultante ficou com granulometria de cerca de 48 mesh.  

  

No circuito a úmido ocorreu a moagem do material que saiu do moinho de rolos (MR) 

no moinho de porcelana (MP), com bolas do mesmo material, com 8,2 L de volume 

interno útil, na velocidade de 96 rpm.  

 

 
ROM 

SECO 

ÚMIDO 

200 mesh 

BM1 

BM2 MR 

MP 
PE 
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O produto final ficou com granulometria de aproximadamente 200 mesh e o teor de 

60% de sólidos na polpa.  

 

Após a moagem, houve a classificação do minério a -200 mesh, que também ocorreu a 

úmido em peneira 200 Série Tyler (PE). A polpa foi deixada por um dia em um tanque 

de aproximadamente 50 litros para a decantação do material classificado. Após a 

decantação, a água foi vertida e o minério foi filtrado a vácuo e seco a 150oC em estufa. 

 

 

3.4. Caracterização do berilo mineral 

 

As amostras de mineral berilo foram caracterizadas segundo sua composição química. 

No Laboratório de Raios-X da UFOP foram realizados testes de difração de raios-X do 

mineral, à temperatura ambiente, velocidade de 2o/min, difratômetro marca Shimadzu 

com tubo de cobalto. Os difratogramas se encontram no Anexo I. 

 

Foram realizados também testes de fluorescência de raios-X (EDX) das amostras ETA, 

Barreiro Grande e Água Santa, por não terem sofrido contaminação com o moinho de 

ferro. A fluorescência de raios-X foi realizada no Setor de Tecnologia Química (STQ)  

do CETEC no equipamento Marca Shimadzu, modelo EDX-800, com tubo de ródio e 

detector de silício com o objetivo de caracterização qualitativa e elementar do berilo 

mineral. 

 

Amostras de berilo dos diferentes lugares (Coronel Murta, Rubelita, Nova Era e Itambé) 

foram inicialmente analisadas pela empresa Geosol Lackfield. A análise do elemento 

berílio foi feita pela técnica de espectrografia ótica. Os demais elementos foram dosados 

pela técnica semi-quantitativa de fluorescência de raios-X, após a fusão com tetraborato 

de lítio. 

 

A fim de se confirmar os resultados das análises da Geosol, foram realizados testes de 

abertura do minério no STQ – CETEC com os agentes de fusão bifluoreto de potássio 

(KHF2) e carbonato de sódio (Na2CO3).  
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Os agentes foram empregados com uma proporção de 1:8 (de berilo para agente), em 

cadinho de platina, e foram levados à fusão em chama de propano/butano. A leitura dos 

elementos foi feita via técnica de ICP (plasma) no STQ. 

 

Uma vez que não existe um método padronizado de abertura do berilo, foi pesquisado 

um método eficiente para análise do mineral. Abaixo, a Tabela 6 mostra a listagem das 

técnicas testadas e o local onde foram realizadas as análises.  

 

TABELA 6 

Metodologias de análises do berilo mineral da mina ETA 

Teste Local do teste 
Agente de 
abertura e 
proporção 

Dissolução da 
massa fundida ou 

sinterizada 

Método de 
detecção 

1 STQ - CETEC 

Dissolução ácida em 
autoclave, a 200oC, 

com HCl, HNO3, HF 
(1:2:1). 

- ICP (plasma) 

2 DESA-UFMG 
Fluoreto de potássio 

(HF) (1:8) 
Dissolução em HCl 

1:1 
Absorção atômica 

3 
Laboratório de 

berílio 
Bissulfato de potássio 

(K2S2O7) (1:8) 
Dissolução em HCl 

1:1 
ICP 

4 
Laboratório de 

berílio 
Bifluoreto de potássio 

(KHF2) 
Dissolução em HCl 

1:1 
ICP 

5 
Laboratório de 

berílio 
Peróxido de sódio 

(Na2O2) (1:8) 
Dissolução em HCl 

1:1 
ICP 

6 STQ - CETEC 
Bórax (tetraborato de 

sódio) (1:8) 
Dissolução em HCl 

1:1 
ICP 

7 
Laboratório de 

berílio 

Tratamento térmico 
com carbonato de 

sódio (1:9) 

Dissolução em HCl 
1:1 

ICP 

8 
Laboratório de 
Berílio/ STQ 

Tratamento térmico 
com carbonato de 

sódio (1:9) 

Dissolução ácida em 
autoclave com HF e 

HCl. 
ICP 

9 
Laboratório de 
Berílio/ STQ 

Tratamento térmico 
com carbonato de 

sódio (1:12) 

Dissolução ácida em 
autoclave com HF e 

HCl. 
ICP 

10 Geosol Lackfield - - 
Espectrografia 

Óptica 
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A autoclave referida acima são vasos de digestão ácida, também chamadas de bombas, 

são construídos por um vaso de pressão em aço inoxidável (capacidade de 50mL) com 

tampa rosqueada e revestido internamente por teflon. Podem ser aquecidos até 150-

190oC e suportam pressões de 80 a 90 atmosferas. Nestas circunstâncias, a 

decomposição de refratários se faz em cerca de 1 hora. Como o berilo é muito resistente 

e duro, o tempo necessário para sua digestão foi de 2 horas, a 190oC. 

 

Os resultados foram obtidos em relação ao elemento berílio (Tabela 13), que é o 

elemento de interesse desse estudo e que sofreu grande variação nos resultados. Apesar 

dos outros elementos também terem sofrido variação, não foi objeto de pesquisa sua 

determinação, sendo suficiente a análise realizada pela Geosol. 

 

3.5. Lixiviação do mineral 

 

Inicialmente foram feitos testes de lixiviação do minério moído a 200mesh, com o 

objetivo de se verificar se há extração do berílio do mineral moído para a solução ácida. 

Os testes estão descritos na Tabela 7 abaixo. 

 

TABELA 7 

Testes de lixiviação do mineral berilo 

Número do 
teste 

Tipo de 
lixiviação 

Reagente utilizado 
Temperatura 

(oC) 

1 Ácida, a frio HCl 1:1 25 

2 Ácida, a frio HCl Concentrado 25 

3 Ácida, a quente HCl 1:1 80 

4 Básica, a frio NaOH 25 

 

 

Ácido clorídrico foi escolhido porque possui baixo custo. Ácido fluorídrico é um bom 

agente para a abertura de silicatos, mas possui alto valor comercial e o produto formado 

é o fluoreto, um composto de berílio muito estável. Além disso, para total fluorização 

do mineral teriam que ser gastos grandes quantidades de ácido e isto inviabilizaria o 

processo. 
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3.6. Definição da proporção ótima de berilo e carbonato de sódio 

 

O berilo mineral cominuído e classificado a -200mesh é misturado ao carbonato de 

sódio na mesma granulometria. Misturas de diferentes proporções foram preparadas e a 

homogeneização dos pós foi efetuada pela agitação mecânica dos mesmos durante 20 

minutos. 

 

Diferentes proporções de berilo para carbonato foram estudadas a fim de se determinar 

a proporção ótima de reação de ataque do mineral. Quatro proporções foram 

estabelecidas: 1:6, 1:8, 1:9 e 1:12. O ponto de partida (proporção 1:6) foi baseado nos 

estudos de abertura do mineral berilo, já citados no item 2.7 desta dissertação, que é em 

geral, a proporção mínima de abertura de materiais silicosos. 

 

Em paralelo à este estudo, foram ainda realizados testes com outros agentes fluxantes: 

óxido de cálcio (CaO), óxido de magnésio (MgO) e a misturas destes agentes, para se 

verificar a eficiência destes em relação ao carbonato de sódio. 

 

3.7. Prensagem 

 

O estudo de aplicação de diferentes cargas ao pó da mistura de berilo mineral e 

carbonato de sódio teve como objetivo: 

 

� Minimização da dificuldade e as perdas quando se manipula o material na forma 

de pó;  

� Melhoria dos resultados de abertura do mineral permitindo com a aplicação de 

carga, a proximidade entre as partículas e conseqüente aumento no rendimento 

da reação. 

 

A prensagem dos pós utiliza uma massa pulverizada, contendo geralmente um 

aglutinante ou não, é compactada mediante pressão. Não existe conformação plástica 

das partículas durante o processo de compactação, como pode ocorrer com outros 

materiais (CALLISTER, 2002). 
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Por um lado, a massa de mistura compactada ou peletizada deve ser suficientemente 

densa para promover a condução de calor através da massa durante a reação, o que 

favorece a homogeneização da reação. Por outro lado, uma maior área de superfície 

apresentada pela mistura, favorece a velocidade da reação. Estes dois fatores são 

opostos no estabelecimento das condições ótimas de reação (WHITE & BURKE, 1955). 

 

Existem três procedimentos básicos de prensagem de pós: isostático, prensagem 

uniaxial e prensagem a quente. Na prensagem isostática, o material é colocado em um 

envelope de borracha e a pressão é aplicada por um fluido isostaticamente (mesma 

pressão em todas as direções). Na prensagem uniaxial, o pó é compactado em um molde 

metálico através de uma pressão que é aplicada ao longo de uma única direção. O 

material prensado assume a forma do molde e do cursor da prensa através do qual a 

pressão é aplicada (CALLISTER, 2002). 

 

Para esta pesquisa, foi utilizada a prensagem uniaxial da mistura dos pós de carbonato 

de sódio e berilo, a frio (temperatura ambiente), em diferentes cargas: 0, 0,1, 0,5, 1, 3, 6 

e 10 toneladas. 

 

O valor 0 (zero) foi tomado como a mistura dos pós de berilo e carbonato somente, não 

havendo aplicação de carga sobre eles (mistura sem prensar). O valor máximo foi 

escolhido tendo como parâmetro a estabilidade mecânica da pastilha, quando lançada de 

uma altura de cerca de 2 metros do chão. Os valores intermediários foram escolhidos 

aleatoriamente. Copat (COPAT, 1982) utilizou para tal pesquisa a prensagem de 5 

toneladas. 

 

Neste estudo, a mistura dos pós sem o procedimento de prensagem foi utilizada a fim de 

se verificar a influência da prensagem na reação entre os pós de berilo e carbonato. 

 

Os ensaios de prensagem foram realizados na Máquina Hidráulica Universal de Ensaios, 

marca Mohr & Federhaff, de capacidade de 20 toneladas do Setor de Testes Físicos do 

CETEC. Não foi utilizado aglutinante ou lubrificante. A seguir, a foto da máquina 

utilizada no processo de prensagem. 
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FIGURA 9 – Foto do equipamento utilizado na fabricação das pastilhas 

 

1,0g da mistura homogeneizada de berilo e carbonato foi pesada em balança analítica e 

então colocada cuidadosamente dentro do suporte de aço inoxidável que recebeu uma 

determinada carga. A prensagem foi realizada durante 1 minuto na carga desejada.  

 

As figuras a seguir representam o suporte utilizado na prensagem em detalhe (Figura 

10), em seguida, foto do suporte na posição de prensagem na máquina (Figura 11) e as 

pastilhas prontas com dimensões finais de 11 mm de diâmetro e 5 mm de espessura 

(Figura 12). 
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         FIGURA 10 – Suporte desmontado       FIGURA 11 – Suporte montado na prensa,   

                                                                                    contendo a mistura dos pós  

 

                 

FIGURA 12 – Pastilhas 

 

 

 

3.8. Tratamento térmico do pó e das pastilhas 

 

Tanto para o procedimento uniaxial, como para o isostático, é exigida uma operação de 

cozimento após a operação de prensagem. Durante o cozimento a peça moldada 

apresenta uma contração em volume e redução de sua porosidade, juntamente com uma 

melhoria na sua integridade mecânica. Essas alterações ocorrem mediante coalescência 

das partículas de pó para formar uma massa mais densa, em um processo conhecido 

como sinterização (CALLISTER, 2002). No caso do tratamento térmico da mistura de 

berilo e carbonato, a alta temperatura favorece a reação entre os reagentes. 
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Para a sinterização dos pós e das pastilhas, foram utilizados suportes de alumina 

fabricados no Setor de Tecnologia Química do CETEC (STQ) e no Colégio Técnico da 

UFMG (COLTEC). 

 

A temperatura de fusão do carbonato de sódio é 851oC (KIRK & OTHMER,1982). Foi 

observado que em temperaturas acima de 820oC a pastilha começou a apresentar 

aderência ao suporte de alumina, acarretando em perda de material para o cadinho. Este 

valor foi então adotado como temperatura final da rampa de tratamento térmico.  

 

O equipamento utilizado no tratamento térmico foi o forno mufla, marca Sanchis, de 

dimensões interna úteis 200 x 200 x 200mm, temperatura máxima de 1200oC, termopar 

tipo K, controlador Novus N1100 e software de aquisição de dados Novus. A seguir, 

fotos do forno utilizado. 

 

 

 

                  

FIGURA 13 – Forno mufla utilizado no tratamento térmico 
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FIGURA 14 – Foto da câmara interna do forno mufla utilizado no processo 

 

A faixa de temperatura do processo de tratamento térmico das pastilhas variou entre 25 

e 820oC e foram utilizadas duas diferentes curvas de temperatura, com variações de 

tempo nos patamares de perda de água e tempo de reação berilo/carbonato, como 

detalhado na Tabela 8 a seguir. 

 

TABELA 8 

 Curvas de temperatura para o tratamento térmico da mistura 

Temperatura 
(oC) 

Taxa  
(oC/min) 

Rampa 1(1) 
Tempo no 

patamar (min) 

Rampa 2(2) 
Tempo no 

patamar (min) 

Observações 
 

25 a 150 5 30 60 - 

150 a 250 5 30 60 
Perda de água de 

hidratação do carbonato de 
sódio 

250 a 700 8 6 6 
Perda de água de 

cristalização do carbonato 
de sódio e CO2 

700 a 820 12 60 120 
Reação entre o Na2O e o 

berilo 
(1) Tempo total de tratamento no forno de 4 horas 
(2) Tempo total de tratamento no forno de 6 horas 
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O tratamento térmico é necessário para que se promova a reação entre berilo e 

carbonato de sódio. Após 700oC, o carbonato de sódio (Na2CO3) libera CO2 e acima de 

800oC as ligações do silicato são rompidas para a formação de silicatos, óxidos, dentre 

outros produtos de reação. 

 

O tratamento térmico das pastilhas e da mistura sem prensar também foi caracterizada 

visualmente através da técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As 

análises foram realizadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica e Microanálises, do 

consórcio Física, Química, Geologia (UFMG) e CDTN/CNEN.   

 

As amostras foram inicialmente fixadas em um suporte e em seguida sofreram um 

recobrimento com uma fina camada de ouro durante 2 minutos, sob uma pressão de 

2x10-1 torr e, atmosfera de argônio. O equipamento utilizado no recobrimento foi um 

metalizador da marca Edwards, modelo Scancoat Six. 

 

Após a preparação, as amostras foram introduzidas na parte do microscópio onde é 

realizado alto vácuo (7x10-6 torr). O equipamento utilizado foi o microscópio eletrônico 

de varredura, marca Jeol, modelo JSM-840A Scanning Microscope. O aumento foi 

ajustado de acordo com o objetivo da análise, que foi o de verificação da sinterização da 

amostra. 

 

3.9. Otimização das variáveis de ataque do berilo mineral 

 

As variáveis do ataque do mineral berilo são: 

 

� Proporção ótima de berilo e carbonato 

� Carga sobre a mistura 

� Tempo total de tratamento térmico 

 

Foi feito o estudo da otimização das variáveis acima com o objetivo de desenvolver o 

melhor processo de ataque do mineral berilo.  
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Esta eficiência foi medida a partir do teor de berílio liberado para a solução após o 

ataque do mineral com carbonato a alta temperatura (até 820oC). O processo de 

solubilização dos produtos de reação é descrito a seguir. 

 

Como dito anteriormente, foram testadas inicialmente as proporções 1:6, 1:8 e 1:9. As 

misturas foram prensadas a 3 toneladas e foram submetidas ao tratamento térmico de 6 

horas, até 820oC. Em seguida, partiu-se para o estudo com as proporções 1:9 e 1:12, 

com variação na carga aplicada e no tempo de tratamento térmico (4 e 6 horas). 

 

Após a homogeneização da mistura, prensagem e tratamento térmico, as pastilhas 

tratadas, ou a massa sinterizada, foram solubilizadas em solução de ácido clorídrico 1:1 

sob agitação em um erlenmeyer durante 20 minutos, à temperatura ambiente. Para cada 

teste foram usadas três pastilhas (ou no caso dos pós sem prensar, 3g de mistura) para 

compor a composição média teórica desejada de 5% de berílio na amostra. A quantidade 

de ácido utilizada na solubilização foi de 10ml por pastilha, ou grama de mistura. Esta 

proporção de ácido para amostra foi definida a partir da visualização da formação de 

uma solução límpida, indicando a dissolução completa da amostra, e foi utilizada como 

padrão para a realização dos testes. Esta quantidade foi pouco mais de 10 vezes a 

quantidade estequiométrica, que seria de cerca de 0,9 mL. 

 

A solução foi aquecida até a ebulição para a melhor dissolução dos produtos de reação. 

Cessado o desprendimento de gás carbônico, caracterizado pela liberação de bolhas, a 

solução resultante de coloração amarelada foi então filtrada em filtro de papel faixa 

branca, para a separação do material não dissolvido. Foi observada a dissolução de 

quase toda a massa tratada, sendo observada pouca massa não-dissolvida no filtro.  

 

A solução de cloretos, contendo o cloreto de berílio em questão, foi caracterizada 

quanto ao teor de berílio e dos outros elementos presentes por ICP (plasma). O 

rendimento do processo de abertura do mineral foi calculado, em termos do teor de 

berílio em solução, em relação ao valor teórico de berílio no mineral, que é de 5,03%. 
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Considerando que os testes de dissolução ácida acima foram realizados em temperatura 

até a temperatura de ebulição (100oC), tentou-se verificar também a influência da 

aplicação de pressão e temperatura superior à ambiente. A digestão foi feita em bomba 

de digestão ácida para a verificação da influência da temperatura e pressão, no STQ 

(CETEC). Para estes testes foram usadas pastilhas nas proporções de 1:9 e 1:12. 

 

A caracterização química da solução foi feita mediante técnica de plasma na Sala Limpa 

do Setor de Tecnologia Química do CETEC (STQ) e o resultado foi obtido em termos 

de mg/L de berílio em solução. O equipamento utilizado foi o aparelho 

Espectrofotômetro de Emissão por Plasma, marca Perkin Elmer, modelo ICP Optima 

3000. 

 

Os testes foram realizados em duplicata e para cada duplicata são preparados dois 

brancos de carbonato de sódio (aplica-se o mesmo procedimento de preparação para 

pastilhas de carbonato de sódio). A triplicata não foi possível devido à falta de material 

de laboratório e limite de amostras para análise no STQ (balões, funis, suportes, frascos, 

etc). 

 

 

3.10. Obtenção e purificação do hidróxido de berílio (Be(OH)2) 

 

Os processos de obtenção e purificação do Be(OH)2 escolhidos  envolveram etapas 

sucessivas de precipitações do hidróxido de berílio (Be(OH)2) com o uso de hidróxido 

de amônio (NH4OH), controle de pH com solução de ácido clorídrico 1:1 (HCl) e 

hidróxido de amônio e uso de EDTA como agente complexante. 

 

Após a otimização das variáveis do processo de ataque do berilo mineral pelo carbonato 

de sódio, foi preparada uma grande quantidade de mineral reagido que foi utilizada 

como ponto de partida para os testes de purificação. Foram testados 5 métodos de 

purificação, que são detalhados na Tabela 9 a seguir. 
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TABELA 9 

Métodos de purificação propostos 

Método 
Reagentes 
utilizados 

Principais Etapas 

Purificação 1 
EDTA, NH4OH,  

HCl 

1. Lixiviação com H2Odest. 
2. Dissolução do resíduo em HCl 
3. Precipitação sem EDTA em pH=5.5 
4. Dissolução do Be(OH)2 em HCl 
5. Precipitação sem EDTA em pH=8.5 
6. Dissolução do Be(OH)2 em HCl 
7. Precipitação com EDTA em pH=8.5 

Purificação 2 
EDTA, NH4OH,  

HCl 

1. Precipitação com EDTA em pH=8.5 
2. Dissolução do Be(OH)2 em HCl 
3. Precipitação com EDTA em pH=8.5 

Purificação 3 
EDTA, NH4OH,  

HCl 

1.    Precipitação sem EDTA em pH=5.5 
2.    Secagem da solução 
3.    Dissolução do resíduo em HCl quente 
4.    Precipitação com EDTA em pH=8.5 

Purificação 4 
EDTA, NH4OH,  

HCl 

1.    Precipitação com EDTA em pH=8.5 
2.    Dissolução do Be(OH)2 em HCl 
3.    Secagem da solução 
4. Dissolução em HCl quente 
5.    Precipitação com EDTA em pH=8.5 

Purificação 5 
EDTA, NH4OH,  

HCl 

1.    Secagem da solução ácida 
2.    Dissolução em H2Oquent 

       3.    Precipitação com EDTA em pH=8.5 

 
 

Estes métodos foram adotados nesta pesquisa devidos à simplicidade e ao fato de não 

requererem equipamentos especiais de purificação. Foram utilizados somente reagentes 

comuns de baixo custo e materiais usuais de laboratório.  

 

Todos os testes foram conduzidos em duplicata. As soluções finais dos processos de 

purificação, assim como as alíquotas que foram retiradas durante o processo de 

purificação, foram submetidas à análise no aparelho Espectrofotômetro de Emissão por 

Plasma, marca Perkin Elmer, modelo ICP Optima 3000 no Setor de Tecnologia 

Química (STQ) do CETEC, em sala limpa classe 100. 
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3.11. Obtenção do Cloreto de Berílio 

 

Para a obtenção de Cloreto de Berílio Hidratado (BeCl2.4H2O), hidróxido de berílio 

purificado foi dissolvido em solução de HCl 1:1 até a dissolução total do produto sólido 

formado. A quantidade de ácido utilizada foi de cerca de 20 mL e a dissolução foi 

verificada após o aquecimento. A solução foi levada à secagem branda, em banho de 

areia, a 80-90oC. O produto obtido foi analisado no Laboratório de Raios-X do Instituto 

de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB) da UFOP. 

 

O produto obtido foi então caracterizado via difração de raios-X no Laboratório de 

Raios-X do STQ (CETEC) no difratômetro marca Rigaku, modelo Geigerflex com tubo 

de cobre. Devido à pequena quantidade de produto formado, o pó foi misturado a certa 

quantidade de sílica amorfa. O difratograma da amostra se encontra no Anexo II. 

 

 

3.12. Cálculo do rendimento do processo 

 

O rendimento do processo foi calculado em termos de quantidade óxido de berílio 

purificado. 

 

Hidróxido de berílio purificado pelo melhor método entre os testados foi calcinado a 

1000oC durante 3 horas em forno mufla do Laboratório de Berílio e foi pesado em 

balança analítica no STQ (CETEC). 

 

 

3.13. Matérias-primas 

 

Além do berilo mineral, outros reagentes foram utilizados no desenvolvimento deste 

trabalho. A seguir são mostradas as características das outras matérias primas utilizadas 

no processo de obtenção do cloreto de berílio. 
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Nos processos de obtenção e purificação do hidróxido de berílio, bem como nos 

métodos de análise do berilo foram utilizados reagentes de alta pureza, ou seja, de grau 

analítico (PA).  

 

O hidróxido de sódio utilizado na correção do pH da solução do lavador de gases 

Belfano foi de grau comercial. Na forma de lascas, o hidróxido foi dissolvido em água 

para formar uma solução 50% que mantinha o pH da solução em torno de 12.  

 

Cuidados foram tomados em relação ao manuseio destas substâncias, por causa das 

características corrosivas e irritantes. 
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3.14. Fluxograma Geral do Processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15: Fluxograma geral do processo 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Teste BeLPT – Teste de Sensibilização ao Berílio 

 

Como a doença crônica (beriliose) é iniciada pela sensibilização (um tipo de alergia ao 

elemento), foi recomendável se fazer o teste BeLPT (Beryllium Lymphocyte 

Proliferation Test) em todos os indivíduos que tiveram contato direto e indireto com 

compostos de berílio, durante a execução do projeto. 

 

Um primeiro contato foi feito com a empresa americana Brush Wellman na tentativa de 

se realizar o teste de sensibilização ao berílio nos EUA. Viu-se que isso não era 

possível, uma vez que o sangue teria que ser transportado em até no máximo 48 horas, 

além de outras complicações no transporte do mesmo. 

 

Para a garantia da segurança dos indivíduos envolvidos no projeto viu-se a necessidade 

do desenvolvimento deste teste no Brasil. Para isso foi formada uma parceria junto ao 

Instituto René Rachou - pertencente à Fundação Oswaldo Cruz, localizada em Belo 

Horizonte (MG) – para o desenvolvimento do teste BeLPT. 

 

Foram realizados testes em todos os indivíduos envolvidos no projeto, antes e após o 

desenvolvimento da pesquisa, com o objetivo de verificar a existência de pessoas 

sensíveis ao berílio. Os resultados dos testes indicaram que nenhuma pessoa da equipe 

apresentou sensibilidade ao berílio, nem no início e nem no final do projeto. 

 

 

4.2. Construção do Laboratório de Berílio 

 

A tecnologia de obtenção de compostos de berílio requer o desenvolvimento de um 

processo que seja seguro para os pesquisadores e ecologicamente correto para o 

ambiente.  
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Após a revisão bibliográfica e contatos feitos diretamente com pesquisadores 

envolvidos com a tecnologia do berílio, chegou-se à conclusão que seria necessário um 

ambiente voltado exclusivamente ao desenvolvimento da pesquisa devido à alta 

toxicidade dos compostos estudados. 

 

Foi feita em parceria entre a empresa Rima Industrial e o CETEC a construção de um 

laboratório que atendesse às condições de isolamento das principais etapas do processo 

em que existiria o contato com compostos tóxicos de berílio, como o hidróxido, óxido e 

o cloreto do elemento. Além disso, o uso do ácido clorídrico e do hidróxido de amônio 

requer equipamentos de controle e de segurança adequados, pois também podem causar 

danos à saúde. 

 

O laboratório, que recebeu o nome de Laboratório de Berílio (Rima/CETEC), teve 

acesso restrito às pessoas diretamente ligadas ao projeto e contou com todas as 

precauções de condições adequadas de trabalho que se devem ter em relação aos limites 

de exposição ao berílio. O lay-out do Laboratório de Berílio é apresentado no Anexo III. 

 

O piso do laboratório foi revestido com resina especial antiácida e o teto, com PVC. O 

laboratório conta com ar condicionado e sistema de entrada e exaustão do ar ambiente. 

Este sistema garante uma constante renovação do ar ambiente, inclusive dos trocadores 

de roupa, onde são armazenados os EPI’s (equipamentos de proteção individual). A 

exaustão do laboratório e da capela é conduzida ao lavador de gases, que efetua a 

lavagem com solução hidróxido de sódio (pH=12) dos gases de exaustão.  

 

Quanto aos efluentes líquidos, estes foram armazenados em um galão de 20L de 

polietileno, que era constantemente esvaziado e diluído em água corrente antes do 

descarte, na capela. Este efluente era constituído basicamente de NH4Cl, uma vez que o 

restante das soluções que eram descartados eram constituídos de HCl e NH4OH, além 

de outros sais e hidróxidos de outros metais em menores quantidades. Portanto, não 

houve necessidade do tratamento do efluente líquido na obtenção do produto em escala 

de bancada.  
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O Laboratório de Berílio construído (Anexo II) possui 30m2 de área útil e possui um 

escritório, um banheiro, um box, 2 trocadores de roupa (roupa limpa e de EPI) e a parte 

de laboratório para a realização das análises, além de um lavador de gases que fica na 

parte externa do laboratório. A seguir fotos do laboratório (Figura 16). 

 

FIGURA 16 – Fotos da parte interna do Laboratório de Berílio 

 

Para se evitar o contato físico ou a respiração desses compostos tóxicos, chegou-se à 

conclusão que o laboratório deveria possuir um controle rígido de entrada e saída de 

gases. Para um acesso restrito às pessoas do projeto, foi construído um laboratório com 

constante renovação do ar por insuflação, exaustão e lavagem dos gases.  



Desenvolvimento de Processo para Obtenção de Cloreto de Berílio a partir do Berilo Mineral 

 

 82 

 

O acesso ao laboratório demandou o uso de equipamento de proteção individual 

completo composto por: máscara com vista panorâmica e filtro para gases tóxicos, 

macacão em teflon, luvas de borracha e botas de borracha. 

 

O lavador de gases Belfano promoveu a lavagem dos gases de exaustão vindos da 

capela, laboratório e trocadores de roupa. Como a maior parte dos gases tinha origem na 

volatilização do ácido clorídrico, a lavagem era efetuada com solução de hidróxido de 

sódio (pH=12) para promover a neutralização em conjunto com a lavagem. A seguir 

(Figura 17) é apresentada a foto do lavador de gases Belfano do Laboratório de Berílio. 

 

FIGURA 17 – Foto do lavador de gases Belfano 

 

 

4.3. Processamento do mineral 

 

Por ser um material bastante friável, o processo de tratamento do berilo a seco foi 

caracterizado pela geração de finos, na quantidade de cerca de 6% do total de minério 

moído com granulometria abaixo de 300 mesh. A moagem durou cerca de oito horas 

para cada 2 kg de minério moído, devido à alta dureza do mineral. 
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4.4. Caracterização do Berilo Mineral 

 

Os resultados de difração de raios-X realizados na UFOP (Anexo I) das amostras de 

berilo indicaram que eram constituídas de berilo (100%). Apenas as amostras de Nova 

Era e Barreiro Grande indicaram a presença de outros minerais, como o crisoberilo 

(outro mineral de berílio) e albita no primeiro, e quartzo, moscovita e flogopita no 

segundo.  

 

Foram realizados testes de fluorescência de raios-X (EDX) das amostras ETA, Barreiro 

Grande e Água Santa por não terem sofrido contaminação com o moinho de ferro. A 

amostra da Mina OG e Itambé foram adquiridas após a data de realização destes testes. 

 

Os resultados dos testes de fluorescência de raios-X realizados no STQ (CETEC) 

indicaram que os elementos constituintes do mineral são: 

 

TABELA 10 

 Fluorescência de raios-X dos berilos de ETA, Barreiro Grande e Água Santa 

 Composição 

Maior constituinte Si, Al 

Menores constituintes Fe, Na 

Elementos traços Ca, Ba, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, K, Pb, Rb, Cs, Mg 

 

A técnica de fluorescência de raios-X realizada no CETEC é somente qualitativa, 

devido à falta de padrões dos minerais na instituição para ser possível a realização de 

um método semi-quantitativo. A determinação de maior, menor constituinte e elementos 

traços é feita por uma relação entre as intensidades com que os elementos são 

detectados pelo equipamento. Outro detalhe é que a técnica detecta somente elementos 

com massa atômica maior que a do elemento boro (massa atômica = 10,8 u.m.a), razão 

pela qual o berílio não é detectado (massa atômica = 9,0 u.m.a). Se fosse detectado, ele 

entraria na classe dos elementos que aparecem como menores constituintes, uma vez 

que sua composição teórica está em torno de 5%. 
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Os resultados da Tabela 11 a seguir foram obtidos das análises químicas feitas pela 

empresa Geosol Lackfield. Como dito anteriormente, a análise do berílio foi feita pela 

técnica de espectrografia ótica. O restante dos elementos foram dosados pela técnica 

semi-quantitativa de fluorescência de raios-X, após a fusão com tetraborato de lítio. As 

amostras foram previamente pulverizadas a 200 mesh e secas a 100oC. A perda ao fogo 

foi obtida pela calcinação do mineral, pulverizado também a 200 mesh, a 1000oC. 

 

TABELA 11 

Tabela de Resultados da Análise do Berilo Mineral – Método Geosol 

 Constituintes (%) 

Amostra Be SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 PF* 

ETA 5,8 62,8 18,2 0,01 0,25 0,01 0,17 0,01 0,70 0,05 0,02 2,14 

OG 5,2 64,1 18,1 0,01 0,67 0,01 0,24 0,02 0,84 0,09 0,01 0,85 

Água Santa 5,1 64,2 18,2 0,01 0,86 0,20 0,02 0,01 0,73 0,05 0,01 1,99 

Itambé 4,4 69,2 16,3 0,01 0,33 0,02 0,28 0,01 0,32 0,02 0,01 1,43 

B. Grande 3,8 64,5 18,0 0,01 1,00 0,05 0,35 0,05 2,60 0,12 0,05 1,81 

* PF: Perda ao fogo, a 1000oC 

 

O balanço de massa da tabela acima é fechado quando o elemento berílio é calculado 

como óxido (BeO).  

 

Os resultados indicaram uma variação grande do teor de berílio dos minerais de 

diferentes lugares. Foram observadas também variações nos teores dos outros 

elementos, que diferiram quanto aos lugares onde foram amostrados os minerais. 

 

Foi observado que o mineral com maior quantidade de álcalis (Mg, Ca, Na, K) foi o 

berilo de Barreiro Grande (Rubelita - MG). O maior teor de ferro foi encontrado no 

mineral de Água Santa. O berilo amostrado em Itambé (BA) apresentou o menor teor do 

elemento berílio e o maior teor em sílica. Os maiores teores de berílio foram 

encontrados nos minerais das minas ETA e OG em Coronel Murta (MG). 
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A fim de se confirmar os resultados das análises da Geosol, foram realizados testes de 

abertura do minério no STQ – CETEC. As amostras usadas na comparação dos métodos 

foram Água Santa e ETA, pelo fato de que estas amostras já estavam moídas no 

momento da análise. Este estudo foi feito a título de comparação, somente. Os 

resultados obtidos são listados na Tabela 12 a seguir. 

 

TABELA 12 

 Teor de berílio obtido pelos métodos Bifluoreto, Carbonato e Método Geosol 

 Método 

Amostra Bifluoreto Carbonato Geosol 

Água Santa 4,36 4,05 5,1 

ETA 4,53 4,08 5,8 

 

Após a abertura, as amostras foram lidas no equipamento de Espectrofotômetro de 

Emissão por plasma, marca Perkin Elmer, modelo ICP Optima 3000 do STQ. Os teores 

de berílio das amostras Água Santa e ETA, analisadas pela Geosol, foram novamente 

citados para melhor visualização da comparação.  

 

Como visto, as amostras da Geosol resultaram em teores até 30% superiores aos 

efetuados no CETEC. Somente o teor do elemento berílio foi colocado na tabela, porque 

é o elemento de interesse desta pesquisa. 

 

Vistas as diferenças nos teores de berílio encontrados pelos diferentes métodos de 

análise do mineral, e pelo fato de não existir um método padrão de análise do berilo, 

foram pesquisados outros métodos de ataque do mineral a fim de se desenvolver um 

método eficiente de análise. Na Tabela 13 a seguir são apresentados os métodos e a 

quantidade de berílio extraído em cada caso. 
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TABELA 13 

Metodologias de análises do berilo e a respectiva % de berílio extraído 

Teste Local do teste 
Agente de 
abertura e 
proporção 

Dissolução da 
massa fundida 
ou sinterizada 

Método de 
detecção 

% 
Berílio 
extraído 

1 STQ - CETEC 

Dissolução ácida em 
autoclave, a 200oC, 

com HCl, HNO3, HF 
(1:2:1). 

- ICP (plasma) 4,20 

2 DESA-UFMG 
Fluoreto de potássio 

(KF) (1:8) 
Dissolução em 

HCl 1:1 
Absorção atômica 4,30 

3 
Laboratório de 

berílio 
Bissulfato de potássio 

(K2S2O7) (1:8) 
Dissolução em 

HCl 1:1 
ICP 4,42 

4 
Laboratório de 

berílio 
Bifluoreto de 

potássio (KHF2) 
Dissolução em 

HCl 1:1 
ICP 4,57 

5 
Laboratório de 

berílio 
Peróxido de sódio 

(Na2O2) (1:8) 
Dissolução em 

HCl 1:1 
ICP 4,72 

6 STQ - CETEC 
Bórax (tetraborato de 

sódio) (1:8) 
Dissolução em 

HCl 1:1 
ICP 4,70 

7 
Laboratório de 

berílio 

Tratamento térmico 
com carbonato de 

sódio (1:9) 

Dissolução em 
HCl 1:1 

ICP 4,62 

8 
Laboratório de 
Berílio/ STQ 

Tratamento térmico 
com carbonato de 

sódio (1:9) 

Dissolução ácida 
em autoclave com 

HF e HCl. 
ICP 5,07 

9 
Laboratório de 
Berílio/ STQ 

Tratamento térmico 
com carbonato de 

sódio (1:12) 

Dissolução ácida 
em autoclave com 

HF e HCl. 
ICP 5,33 

10 Geosol Lackfield - - 
Espectrografia 

Óptica 
5,80 

 

Os resultados obtidos pelo teste com o agente fluorizante bifluoreto indicam que a 

eficiência foi de 90%, mas este método apresenta alguns inconvenientes. É necessária a 

utilização de cadinho de platina ou material refratário resistente na fusão do berilo, o 

que no método carbonato este item é dispensável, uma vez que a pastilha não chega a 

fundir. Podem ser utilizados cadinhos de alumina, porcelana, níquel, ou outro material 

resistente de baixo custo.  
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Os produtos derivados da reação com o agente fluorizante são mais tóxicos que aqueles 

obtidos com o carbonato, pois são compostos à base de flúor (BeF2, outros). Outra 

vantagem do carbonato é o preço de mercado inferior ao bifluoreto. As mesmas 

desvantagens se têm com o uso do KF, Bórax e o peróxido de sódio. 

 

Os resultados da Tabela 13 indicam que o maior teor foi obtido pelo método de análise 

de Espectrografia Óptica. Mas este é um método bastante antigo, que antecede até 

mesmo a técnica de absorção atômica. Os gráficos resultantes das análises são de difícil 

interpretação, podendo causar variações nos resultados de uma mesma amostra. O 

método e o aparelho não são mais usados pela empresa Geosol desde 2003, a única 

empresa que se soube que ainda utilizava deste método para análise do berílio no berilo 

mineral.  

 

Dessa forma, os melhores métodos passam a ser então os que foram desenvolvidos no 

Laboratório de Berílio/STQ. Os métodos variam segundo a composição da mistura dos 

pós (1:9 e 1:12 de berilo para carbonato), ambos tratados a 6 horas até 820oC (Tabela 8).  

O método resultou em um teor de berílio até 0,30% acima do valor teórico de 5,03%. 

Mas não é possível afirmar que este seja o teor real de berílio na amostra da ETA, uma 

vez que não existe método padrão de análise do mineral. Verificou-se que entre os 

testados este é o mais eficiente podendo, inclusive, ser estudada a viabilidade de 

aplicação industrial para a obtenção de fluoreto de berílio, quando este composto for a 

substância de interesse. 

 

Na tentativa de obter um método gravimétrico de dosagem de berílio no berilo mineral, 

foi testado o método de precipitação do pirofosfato de berílio (Be2P2O7). O resultado do 

rendimento foi de 83%p/p em relação ao valor teórico de berílio no mineral.  

 

Foi realizada a análise por difração de raios-X para a comprovação da fase cristalina do 

berílio como pirofosfato. O difratograma obtido não confirmou a presença do 

pirofosfato de berílio e não se soube identificar a substância formada. Dessa forma, o 

método não foi considerado confiável, como aqueles citados na Tabela 13 uma vez que 

nestes é realizada a análise elementar pelo equipamento de ICP (plasma) ou Absorção 

Atômica. 
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4.5. Lixiviação do mineral 

 

A seguir são apresentados na Tabela 14 os resultados de lixiviação ácida e básica do 

mineral. 

TABELA 14 

Teor de berílio extraído no teste de lixiviação 

Tipo de 
lixiviação 

Reagente utilizado 

na dissolução  

Temperatura 

(oC) 

% de Be 

em solução 

Ácida, a frio HCl 1:1 25 0,011 

Ácida, a frio HCl Concentrado 25 0,013 

Ácida, a quente HCl 1:1 80 0,017 

Básica, a frio NaOH 25 0,008 

 

Os resultados não foram satisfatórios, uma vez que a quantidade de berílio obtida das 

lixiviações foi no máximo 0,017%, contrastando com o resultado teórico de 5% de 

berílio no mineral. Isto evidencia que o mineral precisa ser atacado com algum agente 

de fusão para a extração de seus componentes. 

  

De acordo com a literatura, o berilo se dissolve somente em ácido fluorídrico. Mas para 

isso teriam que ser utilizadas grandes quantidades deste ácido, uma vez que todo o ácido 

seria consumido para a dissolução do silicato e não do óxido de berílio seletivamente. O 

processo é considerado inviável, inclusive pelo alto preço do ácido fluorídrico. 

 

 

 

4.6. Prensagem 

 

O berilo e o carbonato de sódio foram previamente moídos a 200 mesh e secos em 

estufa durante 2,5 horas a 150oC. Foi determinado que a pastilha deveria ter peso final 

igual a 1g e as misturas foram devidamente homogeneizadas. 
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A pastilha ficou com dimensões finais de 11 mm de diâmetro e 5 mm de espessura 

(1cm2 de área). A perda de massa, após o processo de prensagem, ficou abaixo do limite 

de 5%. Pela comparação do peso antes e depois do processo de prensagem, a redução 

foi de cerca de 1 a 2%, somente. 

 

Foram utilizadas 6 cargas diferentes para o teste de resistência mecânica da pastilha, 

iniciando pela carga menor. As cargas usadas foram as seguintes: 

 

Carga (t) 0 0,1 0,5 1 3 6 10 

 

Com a aplicação das cargas de 0,1 e 0,5 o pó não foi compactado, ou seja, a pastilha não 

apresentou resistência mecânica sendo observada sua desintegração.  A partir de 1 

tonelada a pastilha ficou resistente, a ponto de sofrer uma queda de 2 metros do chão 

sem se romper.  

 

Foi feito então um teste com aplicação de 10 toneladas e a pastilha ficou com as 

mesmas dimensões finais da pastilha de 6 toneladas. Foram adotadas então as pastilhas 

de 1 e 6 toneladas para os testes. Uma carga intermediária também foi utilizada para 

realização dos testes (3 toneladas), bem como a utilização dos pós sem a aplicação de 

carga (0 t). 

 

Foram observadas perdas de material durante o processo de prensagem, tanto no 

momento em que se coloca o pó no suporte, quanto na fração do material que fica 

aderida ao suporte após a prensagem. 

 

A vantagem de se trabalhar com o pó prensado está no fato de que com a prensagem há 

diminuição de volume de material a ser trabalhado, além da minimização de pó 

suspenso no ambiente durante o processo, diminuindo o risco do desenvolvimento de 

doenças pulmonares como a silicose. Mas o processo de prensagem é trabalhoso, uma 

vez que é necessário muito cuidado quando o pó é vertido para o orifício do suporte. 

Além disso, é necessária uma limpeza entre uma prensagem e outra, por causa do 

material aderido à parede que pode causar alteração da massa do pó do processo 

posterior, resultando em variações do ter de berílio na amostra final. 
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Outra questão que deve ser levada em consideração é que o suporte utilizado no 

processo de prensagem permite prensar apenas uma pastilha de cada vez. Considerando 

que para este estudo foram confeccionadas cerca de 300 pastilhas, a prensagem tornou-

se uma etapa que dificultava o processo geral de ataque do mineral por requerer muito 

tempo para a fabricação das pastilhas. Um equipamento de prensagem industrial 

resolveria esta questão, uma vez que este tipo de maquinário permite a produção de 

milhares de pastilhas por hora. 

 

Foi feito um suporte vertical de aço-carbono para a prensagem de 4 pastilhas, no qual 

foram utilizados separadores de aço entre os pós a serem prensados. Duas das pastilhas 

feitas neste suporte não apresentaram boa resistência mecânica, se despedaçando no 

momento em que foram retiradas do mesmo. Conclui-se, portanto, que a força atribuída 

a cada pastilha não foi a mesma e o suporte não foi adequado para o processo. 

 

Um estudo mais completo sobre a influência da aplicação de carga na reação entre 

berilo e carbonato foi efetuado e será descrito no item 4.7 a seguir. 

 

 

4.7. Otimização das variáveis de ataque do berilo mineral 

 

Como alternativa aos processos de extração comerciais existentes (fluoreto e sulfato), o 

processo testado nesta pesquisa utilizou como fundente o carbonato de sódio, uma vez 

que os resultados de abertura do mineral para análise foram muito eficientes com a 

utilização desta substância. 

 

Foi feito um estudo preliminar em que foram variadas apenas a proporção e a 

temperatura de dissolução da massa tratada em ácido. O tempo de tratamento térmico 

utilizado foi de 6 horas, como descrito na Tabela 8, e a carga utilizada na fabricação das 

pastilhas de 1 tonelada. O resultado é descrito na Tabela 15 a seguir. 
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TABELA 15 

Teor de berílio extraído nos testes preliminares de ataque do mineral 

Proporção 
(berilo:carbonato) 

Condições da 
dissolução 

ácida 

Teor de 
Berílio (%) 

Média do 
Teor de 

Berílio (%) 
1:6  a frio (1) 3,96 

1:6  a quente (2) 3,82 
3,89 

1:8  a frio 4,06 

1:8  a quente 4,18 
4,12 

1:9  a frio 4,16 

1:9  a quente 4,16 
4,16 

   (1) temperatura ambiente 
   (2) temperatura de ebulição da água 
 

Foi observado que à medida que a proporção de carbonato aumentava, a eficiência de 

abertura do mineral também aumentava. Mas não houve diferença no rendimento entre 

as diferentes condições de abertura ácida (a quente ou a frio). 

 

Optou-se por trabalhar com a melhor proporção obtida dos testes preliminares (1:9) e 

uma proporção maior que esta (1:12). 

 

Para o estudo de otimização das variáveis foram realizados testes com e sem aplicação 

de carga (0, 1, 3 e 6 toneladas), variando a proporção (1:9 e 1:12) e o tempo de 

calcinação (4 e 6 horas). A dissolução em ácido ocorreu à temperatura ambiente. O 

cálculo do rendimento teve como referência o teor teórico de berílio contido no berilo 

mineral, que é de 5,03%. A seguir é feita a descrição dos métodos utilizados e o 

rendimento de abertura do mineral. 
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TABELA 16 

Teor de berílio extraído em função da variação dos parâmetros de processo 

Número  
do teste 

Proporção 
de berilo: 
carbonato 

Carga 
(t) 

Tempo da 
rampa de 

temperatura 
(h) 

Reagente 
utilizado na 
dissolução 

% de Be 
em 

solução 

Rendimento 
(%) 

1 1 : 9 1 4 HCl Concentrado 2,65 52,7 

2 1 : 9 1 4 HCl 1:1 3,39 67,4 

3 1 : 9 1 6 HCl  1:1 4,13 82,1 

4 1 : 9 6 4 HCl  1:1 3,12 62,0 

5 1 : 9 6 6 HCl  1:1 3,25 64,6 

6 1 : 9 0 4 HCl  1:1 3,49 69,4 

7 1 : 9 0 6 HCl  1:1 4,62 91,8 

8 1 : 9 1 6 Água régia (*) 4,65 92,4 

9 1 : 12 1 4 HCl  1:1 4,50 89,5 

10 1 : 12 1 6 HCl  1:1 4,27 84,9 

11 1 : 12 6 4 HCl  1:1 3,41 67,8 

12 1 : 12 6 6 HCl  1:1 4,41 87,7 

13 1 : 12 0 6 HCl  1:1 4,70 93,4 

14 1 : 12 3 4 HCl  1:1 4,27 84,9 

15 1 : 12 3 6 HCl  1:1 4,63 92,0 

(*) Água régia: mistura de ácido clorídrico (3 partes) e nítrico concentrados (1 parte). 

 

Novamente, a tabela acima apresenta o rendimento em função do elemento berílio, que 

é o elemento de interesse deste estudo.  

 

Os valores sombreados da Tabela 16, que são os valores com rendimento menores que 

70% (com exceção do teste 1), se referem a amostras que demoraram cerca de três 

meses para serem analisadas. Foi observada a formação de uma espécie de gelatina que 

grudou nas paredes do frasco. Este composto gelatinoso provavelmente é sílica-gel, 

formada a partir da sílica solúvel resultante da abertura das pastilhas com ácido 

clorídrico.  
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Foi observado que nestes testes o teor de berílio obtido em solução foi inferior às outras 

amostras analisadas em tempo inferior a 3 meses, o que se faz concluir que o berílio foi 

depositado juntamente com a sílica-gel formada, causando redução do rendimento de 

abertura do mineral.  

As outras análises foram feitas em no máximo 1 mês após a abertura das misturas 

tratadas. Nestas amostras foram obtidos valores mais altos de berílio em solução. Dessa 

forma, concluiu-se que as análises devem ser feitas em no máximo 1 mês após a 

abertura do mineral. 

 

No geral, considerando os testes que foram analisados dentro do prazo de 1 mês,  

excetuando-se o Teste 1, os resultados foram muito bons com rendimentos de 82 a 93% 

de abertura. 

 

No Teste 1 foi utilizado ácido clorídrico concentrado e este não foi tão eficiente como 

aqueles realizados com ácido clorídrico diluído. De fato, o ácido concentrado dissolveu 

apenas parte da massa sinterizada. Era esperado que isto levasse a resultados inferiores 

àqueles obtidos com ácido diluído, em que foi observada dissolução quase total da 

massa sinterizada. 

 

Os melhores resultados foram obtidos nos testes 7, 8, 13 e 15, em que se obteve 

rendimentos superiores a 90%. Nestes testes foram aplicados tratamentos térmicos de 6 

horas no forno. Estes tratamentos foram adotados como período ótimo para a reação 

entre o berilo e o carbonato. 

 

O Teste 8 forneceu um resultado muito bom, utilizando água régia (mistura de ácido 

nítrico e clorídrico concentrados) como agente de dissolução da massa sinterizada.  

 

As vantagens dos Testes 7, 13 e 15 em relação ao outro é que as misturas foram abertas 

com ácido clorídrico diluído diminuindo riscos de manuseio dos reagentes 

concentrados, constituintes da água régia, que são muito voláteis. Além disso, requer 

menores quantidades de reagentes para a dissolução da massa sinterizada e evita ainda a 

contaminação da solução final com o nitrato proveniente do ácido nítrico.  
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Nos testes 8 e 15 foi utilizado o procedimento de prensagem e a diferença em termos % 

de berílio em solução não foi significativa. Considerando que a prensagem é uma etapa 

a mais no processo de obtenção do berílio em solução, os Testes 7 e 13 se mostraram 

vantajosos em relação aos Testes 8 e 15. Além disso, nas prensagens foram observadas 

perdas por aderência do pó no suporte e outras dificuldades já relatadas em outro item. 

 

Viu-se, portanto, que o processo de prensagem não acarretou influência significativa 

sobre o processo de ataque do mineral, sendo preferida a mistura dos pós dos reagentes 

sem prensar. 

 

Também não foi verificada diferença significativa entre os rendimentos obtidos com o 

emprego das proporções 1:9 e 1:12. Conclui-se que a proporção ótima então seria a de 

1:9, uma vez que esta quantidade requer menor quantidade do reagente carbonato, 

diminuindo, inclusive, a contaminação pelo íon sódio (Na) no composto final (seja o 

óxido, hidróxido ou cloreto de berílio).  

 

Conclui-se, portanto que o teste com melhor rendimento para o ataque do berilo mineral 

foi o de número 7. Abaixo, a tabela com o resumo das variáveis otimizadas do processo 

de abertura do berilo mineral. 

 

TABELA 17 

Variáveis otimizadas do processo de abertura do berilo mineral 

Teste Proporção Carga 
Tempo de 

tratamento (h) 
% de Be 

em solução 

7 1:9 0 6 4,62 

  
 

Não foi possível analisar o composto resultante da calcinação do berilo pelo carbonato 

de sódio por difração de raios-X por causa da quantidade de óxido de berílio existente 

na massa sinterizada (ou na pastilha), que é de cerca de 1,1%. Esta quantidade é inferior 

ao limite de detecção do equipamento, que é de 3%. O resultado da difração do produto 

de ataque do berilo com carbonato acusou somente carbonato de sódio.  
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Foi observado que os compostos formados eram solúveis em ácido clorídrico diluído. 

De acordo com Mellor (1950) ácido clorídrico e ácido sulfúrico dissolvem o óxido de 

berílio, mas sua presença não foi confirmada na análise por difração de raios-X. Ácido 

nítrico também dissolve óxido, mas com menor eficiência que os outros dois.  

 

Com essa informação, conclui-se que óxido de berílio pode ser formado, ou ainda 

outros compostos solúveis de berílio, além de compostos de outros elementos com 

origem no mineral. 

 

A fim de se comparar o desempenho de outros agentes no ataque do mineral berilo com 

o do carbonato de sódio, em paralelo à pesquisa anterior foram realizados testes com 

outros agentes fluxantes. A Tabela 18 abaixo mostra os agentes empregados e os 

resultados obtidos. 

 

TABELA 18 

Teor de berílio obtido na abertura do berilo com o emprego de outros agentes fluxantes 

Proporção de 
berilo:agente 

Agente fluxante 
empregado  

Temperatura 
(oC) 

% de Be 
em solução 

1 : 9 CaO 820oC (1) 0,13 

1 : 9 CaO 1200oC (2) 3,47 

1 : 9 MgO/CaO 1200oC (2) 3,22 
                      (1) Rampa de 6 horas, até 820oC (Tabela 8). 
                      (2) Rampa de 5o/min até 1200oC, 2 horas em 1200oC (total de 6 horas). 
 

O maior rendimento obtido com o uso destes agentes de abertura foi de 69%, em relação 

ao valor teórico. Este teste resultou em rendimentos mais baixos em relação ao proposto 

com carbonato de sódio, apesar de serem citados na literatura como eficientes métodos 

de abertura. Além disso, requereram maior temperatura para o ataque. 
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Comparando o processo proposto com os processos comerciais conhecidos e citados na 

revisão bibliográfica, fluoreto (Copaux-Kawecki) e sulfato, em que os rendimentos são 

de respectivamente 87% (COPAT, 1982) e 91% (WHITE, 1955), conclui-se que o 

processo de abertura com o carbonato de sódio é um método compatível com os 

métodos atuais, com rendimento de extração do berílio de até 93%. Além do fato de não 

utilizar a fusão do mineral que requer altas temperaturas, como no processo sulfato. 

 

O processo da Fundação Percival (Governador Valadares) de produção do carbonato 

básico de berílio, utiliza uma temperatura relativamente alta (1200oC) para o ataque do 

berilo com carbonato de cálcio, o que necessita a utilização de fornos com resistências 

elétricas especiais de alta temperatura (carbeto de silício). O processo proposto, que 

realiza o tratamento térmico a 820oC, utiliza um forno mufla com resistências comuns, 

que possuem menor preço que as de carbeto. Este é um fato importante, uma vez que as 

resistências são bastante consumidas neste processo. Isto ocorre porque acima 700oC, o 

CO2 desprendido da calcinação se torna muito reativo.  

 

O processo de cloração direta mencionado na revisão bibliográfica é oneroso devido à 

necessidade de reatores fabricados com materiais altamente resistentes. 

 

Apesar do processo sugerido por COPAT (1982) demandar um tempo de tratamento 

menor que o processo proposto, os custos dos reagentes fluorsilicato e fluorferrato são 

muito elevados (WHITE & BURKE, 1955).  

 

Foi verificado, portanto, que o método proposto é considerado um processo viável 

podendo ser adotado para a extração do berílio contido no mineral berilo em escala 

industrial. 
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4.8. Caracterização da sinterização por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) 

 

No tratamento térmico, a melhor temperatura determinada como temperatura final do 

tratamento térmico foi de 820oC. Quando a temperatura chega neste valor, que é um 

valor de temperatura próxima à de fusão do carbonato de sódio (851oC), ocorre a 

sinterização do pó, ou da pastilha no caso em que houve aplicação de carga. Os períodos 

de tratamento testados foram de 4 e 6 horas. Este último, como discutido anteriormente, 

promoveu melhores resultados de ataque do mineral berilo. 

 

As análises de MEV foram realizadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica e 

Microanálises, do consórcio Física, Química, Geologia (UFMG) e CDTN/CNEN.  O 

aumento, assim como a descrição da amostra, foram especificados abaixo de cada foto 

como apresentado a seguir. 

 

 
 

FIGURA 18: Foto da pastilha da mistura 
de berilo e Na2CO3 sem tratamento  

térmico, prensada a 1 tonelada.  
Aumento de 1000 vezes. 

 
 

FIGURA 19: Foto da pastilha da mistura 
de berilo e Na2CO3, sem tratamento  

térmico, prensada a 1 tonelada.  
Aumento de 5000 vezes. 
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FIGURA 20: Foto da pastilha da mistura 
de berilo e Na2CO3, sem tratamento 

térmico, prensada a 1 tonelada.  
Aumento de 20000 vezes. 

 

As Figuras 18 a 20 se referem à microscopia de uma pastilha de berilo e carbonato de 

sódio que não sofreu tratamento térmico. A aparência das partículas nas fotos acima é 

de que elas estão soltas, em comparação às figuras seguintes em que a pastilha sofreu 

tratamento térmico.  

 

As análises microscópicas a seguir (Figuras 21 a 24) mostram uma mistura de berilo e 

carbonato que não sofreu o processo de prensagem, mas sofreu o tratamento térmico de 

6 horas. 

 

 
 

FIGURA 21: Foto da mistura de berilo e 
Na2CO3, após tratamento térmico  

dos pós durante 6 horas, até 820oC.  
Aumento de 100 vezes. 

 
 

FIGURA 22: Foto da mistura de berilo e 
Na2CO3, após tratamento térmico 

 dos pós durante 6 horas, até 820oC.  
Aumento de 500 vezes. 
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FIGURA 23: Foto da mistura de berilo e 
Na2CO3, após tratamento térmico  

dos pós durante 6 horas, até 820oC.  
Aumento de 2000 vezes. 

  
 

FIGURA 24: Foto da mistura de berilo e 
Na2CO3, após tratamento térmico  

dos pós durante 6 horas, até 820oC.  
Aumento de 20000 vezes. 

 

 

Foi observada uma superfície arredondada que indica o início de uma fusão (Figura 22). 

Na Figura 23, com o aumento de 2000 vezes, aparece o detalhe do empescoçamento, 

uma das etapas do processo da sinterização, indicando que houve o transporte de massa 

e conseqüente aumento da área de contato entre as partículas, o que significa a 

diminuição da porosidade da massa sinterizada. O processo de sinterização foi 

caracterizado então como em fase líquida, uma vez que foram observados arrendamento 

e empescoçamento característicos deste tipo de fusão (Figura 23) (SILVA & ALVES 

Jr., 1998). 

 

A técnica de sinterização utilizada foi a de forno resistivo, em que a estrutura é 

sinterizada apenas com o auxílio da temperatura e baixas taxas de aquecimento. Os 

fornos resistivos permitem o processamento de uma maior quantidade de amostra de 

cada vez (SILVA & ALVES Jr., 1998).  

 

As Figuras 25 a 27 a seguir mostram a microscopia de uma pastilha de berilo e 

carbonato prensada e que sofreu tratamento térmico de 6 horas. 
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FIGURA 25: Foto da pastilha da mistura  
de berilo e Na2CO3, após tratamento  

térmico durante 6 horas até 
 820oC e prensada a 1 tonelada.  

Aumento de 1000 vezes. 

 
 

FIGURA 26: Foto da pastilha da mistura  
de berilo e Na2CO3, após a tratamento 

térmico durante 6 horas até  
820oC e prensada a 1 tonelada.  

Aumento de 5000 vezes. 
 

 
 

FIGURA 27: Foto da pastilha da mistura  
de berilo e Na2CO3, após a tratamento 

térmico durante 6 horas até  
820oC e prensada a 1 tonelada. 

Aumento de 20000 vezes. 
 

Em contato com a umidade do ar a pastilha tratada sofreu alterações em seu aspecto 

visual. A olho nu, a pastilha se apresentou um pouco úmida, porosa e brilhante. 

Microscopicamente foi observada na Figura 27 a aparência de uma cristalização dos 

produtos da reação. 

 

A diferença observada entre as Figuras 24 e 27 que passaram por tratamento térmico 

pelo processo de prensagem está no tamanho dos grãos no aumento de 20.000 vezes.  
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Os grãos obtidos na Figura 27 foram maiores que na Figura 24, o que indicaria que um 

contato maior entre as partículas, favorecido pela prensagem, o que acarretaria em 

aumento da eficiência da reação entre berilo e carbonato. 

 

Foi observado que o tratamento térmico favoreceu a reação entre os reagentes, mas ao 

contrário do que se esperava, a prensagem não apresentou influência na reação como 

mostrados nos resultados da Tabela 16. 

 

 

4.9. Obtenção e purificação do Hidróxido de Berílio (Be(OH)2) 

 

Para o processo de purificação, como dito anteriormente, foram utilizadas etapas 

sucessivas de precipitações do hidróxido de berílio (Be(OH)2) com o uso de hidróxido 

de amônio (NH4OH), controle de pH com solução de ácido clorídrico 1:1 (HCl) e 

hidróxido de amônio e uso de EDTA como agente complexante. Estas etapas tiveram 

como objetivo a separação dos contaminantes originalmente presentes no berilo mineral 

(Al, Fe, Si e outros elementos traços), além do sódio proveniente tanto do berilo quanto 

do carbonato de sódio. 

 

Com este objetivo foram desenvolvidos 5 métodos de purificação. Os fluxogramas dos 

processos propostos são mostrados detalhadamente a seguir. Os resultados das análises 

de ICP são apresentados em termos de rendimento do processo em relação ao elemento 

berílio. Também é apresentada a retenção das impurezas Al e Si, dentre outras, que 

possuem origem no berilo mineral, com exceção do sódio que tem origem no carbonato 

de sódio utilizado no ataque do mineral berilo. A análise quantitativa do íon amônio 

(NH4
+) não foi possível via ICP, uma vez que esta técnica detecta somente íons 

metálicos e alguns ametais, como o silício. Este íon possui origem no hidróxido de 

amônio (NH4OH) utilizado para a precipitação do hidróxido de berílio. 

 

No processo de Purificação 1 (fluxograma da Figura 28) foi feito um teste de lixiviação 

da massa sinterizada em água (Solução 1) para a verificação de formação de algum 

composto solúvel como resultado do tratamento térmico do berilo com o carbonato de 

sódio.  
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A quantidade de material solubilizado foi insignificante, cerca de 0,01% para cada um 

dos elementos (Be, Al, Fe, Ca, Mg) indicando que o produto da reação entre berilo e 

carbonato resulta em compostos insolúveis em água. Dessa forma, os elementos ficaram 

concentrados no Resíduo 1. Tentou-se analisar estes compostos formados por difração 

de raios-X, mas devido à baixa concentração dos compostos em relação ao carbonato de 

sódio esta análise não foi possível, como explicado anteriormente. 
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 Tratamento térmico da mistura de 
berilo e carbonato (1:9) 

Dissolução da massa sinterizada em 
H2O destilada 

Dissolução do resíduo em HCl 1:1 

Adição de NH4OH até pH=5.5 

Análise do Resíduo 1 

15,91mg/100ml de Be 
31,99mg/100ml  de Al 
67,53mg/100ml  de Si 
1,445mg/100ml outros 

Filtração 

Análise Solução 4 

2,07% Be 
16,52% Al 
0,52% Si 

11,62% outros 

Análise Resíduo 2 

36,29% Be 
80,26% Al 
93,28% Si 

62,22% outros 

Filtração do Be(OH)2 impuro. 
Dissolução me solução de HCl 1:1 

Adição de NH4OH até pH=8.5 

Análise Solução 3 

2,76% Be 
0,22% Al 
2,20% Si 

26,16% outros 

Filtração do Be(OH)2 impuro. 
Dissolução em solução de HCl 1:1 

EDTA 10% 

Adição de NH4OH até pH=8.5. 
Filtração do Be(OH)2 purificado. 

Análise Resíduo 3 

60,08% Be 
3,13% Al 
5,32% Si 

5,74% outros 

FIGURA 28 – Fluxograma do Processo de Purificação 1 

Solução 2 
Descarte de Na em 

solução 

Análise Solução 1 

< 0.1% Be 
< 0.1% Al 
< 0.1% Si 

< 0.1% outros Resíduo 1 
Mineral não-
dissolvido 
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No Resíduo 2 houve retenção dos elementos Fe (99%) e Al (80,3%) em pH=5,5. Quanto 

ao elemento Ferro, isso foi uma constante em todos os outros processos.  

 

A maior parte do silícico também foi separado nesta etapa na forma de ácido silícico 

(H2SiO3), assim como os outros elementos presentes em solução (Ba, Ca, Mg, Mn e 

outros com origem no mineral). O sódio (Na) fica retido na Solução 2, uma vez que os 

compostos deste elemento são muito solúveis e não precipitam com o aumento do pH. 

A desvantagem encontrada nesta etapa foi a retenção de 36,3% da quantidade de berílio 

inicial. A solução final, que é formada a partir da dissolução do hidróxido de berílio 

purificado dissolvido em solução de HCl apresentou o seguinte rendimento: 

 

TABELA 19 

Rendimento de Be e retenção das impurezas obtidos no processo de Purificação 1  

Elemento Rendimento (%Be) 
Retenção Al, Si e 
outras impurezas 
metálicas (%) 

Be 60,1 84.7 

 

Observando a Tabela 19 acima, conclui-se que houve perda de 40% do elemento berílio 

em relação ao Resíduo 1, durante o processo de Purificação 1 proposto, o que é uma 

perda bastante significativa. 

 

Nos fluxogramas dos processos de purificação testados, os valores obtidos são 

colocados em termos da composição da solução em relação à composição da solução 

inicial resultante da dissolução da mistura de carbonato e berilo tratados (neste caso 

Resíduo 1). As porcentagens representam a % retida das impurezas ou a % de berílio 

que passou para uma próxima etapa (rendimento do berílio), não consistindo, portanto, 

na composição real da solução. 

 

No processo de Purificação 2 foram realizadas mudanças no sentido de alterar o pH de 

precipitação e reduzir a retenção do berílio, como ocorreu em pH=5,5. De fato, ocorreu 

a diminuição da retenção do berílio neste pH, como indica o fluxograma da Figura 29. 
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FIGURA 29 – Fluxograma do Processo de Purificação 2 

Tratamento térmico da mistura de 
berilo e carbonato 

Dissolução da massa sinterizada em 
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Comparando os métodos 1 e 2, observou-se que o silício é precipitado acima de pH=5,5, 

mas esta precipitação acaba causando arraste de berílio, diminuindo o rendimento do 

processo. Mas o rendimento final de berílio foi muito bom e as impurezas na solução 

final diminuíram significativamente, como mostrado na Tabela 20. 

 

TABELA 20 

Rendimento de Be e retenção das impurezas obtidos no processo de Purificação 2  

Elemento Rendimento (%Be) Retenção (%) 

Be 84,5 84,6 

 

 

Observando a tabela acima, conclui-se que houve perda de cerca de 15% do elemento 

berílio em relação à composição da Solução 1, o que é uma perda bastante significativa 

mas menor que aquela obtida com o primeiro processo. 

 

Em algumas etapas dos processos de Purificação 1 e 2 foram observadas dificuldades 

em relação à precipitação do ácido silícico gelatinoso com o aumento do pH que se 

forma a partir da dissolução da sílica contida no mineral.  

 

No método 3 foi realizada então a secagem da solução em banho de areia (80-90oC) na 

tentativa de diminuir estas dificuldades. Após a secagem, é feita a lixiviação do sólido 

formado com ácido clorídrico quente, eliminando o ácido silícico na forma de sílica 

(SiO2) por filtração simples. Esta etapa foi adotada nos processos de purificação 

seguintes. 
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FIGURA 30 – Fluxograma do Processo de Purificação 3 
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No método 3 houve, novamente, grande retenção do berílio em pH=5,5. Mas neste 

método, assim como no método 1, houve elevada retenção do alumínio pela formação 

de complexo estável deste elemento com o com EDTA, que permitiu a precipitação 

seletiva do berílio pelo hidróxido de amônio. Como indicado no fluxograma da Figura 

30, quase todo o silício (99%) foi retido no Resíduo 2, resultante da secagem da 

solução. A seguir, o rendimento do processo de Purificação 3. 

 

TABELA 21 

Rendimento de Be e retenção das impurezas obtidos no processo de Purificação 3  

Elemento Rendimento (%Be) 
Retenção Al, Si e 
outras impurezas 
metálicas (%) 

Be 24,2 87,4 

 

 

Analisando a Tabela 21, nota-se que houve perda de cerca de 76% do elemento berílio 

em relação ao Resíduo 1, durante o processo proposto. Isto indica que o método 3 é bem 

menos eficiente que os dois primeiros, além da quantidade de impurezas na solução 

final ser maior que nos processos anteriores. Mas a separação da sílica pela secagem da 

solução foi muito eficiente, diminuindo consideravelmente a viscosidade da solução 

quando se eleva o pH acima do valor de 5,5. 

 

O processo de Purificação 4 (Figura 31) foi elaborado com o objetivo de manter a 

retirada da sílica da mesma forma que no método 3 e manter a precipitação seletiva do 

berílio em pH=8,5.  

 

No método 4 houve separação quase total do silício pelo processo de secagem da 

solução e separação da sílica pela lixiviação ácida seguida de filtração, como houve no 

método 3. O alumínio foi retido na solução pela formação de complexo com EDTA, 

permitindo a precipitação seletiva do hidróxido de berílio como no método 2.
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FIGURA 31 – Fluxograma do Processo de Purificação 4 
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 Outra semelhança em relação ao processo 2 está nas duas precipitações que ocorrem 

em pH=8,5,  e não foi observada grande retenção do berílio como nos processos 1 e 3. 

 

O processo 4 resultou em um bom rendimento do berílio, mas não obteve bons 

rendimentos em relação às outras impurezas metálicas, como mostra a Tabela 22 a 

seguir: 

 

TABELA 22 

Rendimento de Be e retenção das impurezas obtidos no processo de Purificação 4  

Elemento Rendimento (%Be) 
Retenção Al, Si e 
outras impurezas 
metálicas (%) 

Be 60,1 83,1 

 

O aumento da quantidade de impurezas pode estar relacionado ao fato da adição, em 

dois momentos, do EDTA. Impurezas com origem neste reagente podem ter causado 

diminuição no rendimento do processo. 
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FIGURA 32 – Fluxograma do Processo de Purificação 5 
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O processo 5 de Purificação foi elaborado com o propósito de melhorar todos os 

parâmetros observados nos processos anteriores, diminuindo as dificuldades assim 

como a quantidade final de Al, Si e outros metais na solução final. 

 

O diferencial neste método foi que o processo de secagem para a retirada da sílica foi 

feita com a solução ácida inicial, como mostrado na Figura 32. No método 5 foi 

utilizada somente uma precipitação a pH=8,5 com adição de EDTA e a composição 

final da solução obtida neste processo foi a seguinte: 

 

TABELA 23 

Rendimento de Be e retenção das impurezas obtidos no processo de Purificação 5  

Elemento Rendimento (%Be) 
Retenção Al, Si e 
outras impurezas 
metálicas (%) 

Be 82,5 97,9% 

 

Como mostra a Tabela 23 foi observada uma perda de cerca de 17,5% do elemento 

berílio em relação à Solução 1 durante o processo proposto. Isto indica que o processo 

de Purificação 5 foi o mais eficiente dentre os testados, além da quantidade de 

impurezas na solução final ser bem menor que nos processos anteriores. A separação da 

sílica pela secagem da solução foi muito eficiente e o teor de alumínio foi o menor 

encontrado. 

 

O íon amônio ainda é uma impureza presente tanto no hidróxido de berílio, quanto na 

solução final resultante da dissolução do hidróxido pela solução de HCl 1:1. Como dito 

anteriormente, esta impureza não é detectada pelo ICP . Isto só foi observado quando se 

levou esta solução resultante à secagem, na tentativa de se produzir cloreto de berílio 

hidratado desta forma. O difratograma obtido detectou somente cloreto de amônio 

(NH4Cl), o que indicava grande contaminação deste íon, uma vez que a análise por 

difração é relativa ao maior componente presente.  
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Após esta descoberta, foi utilizada a propriedade do Be(OH)2 de pouca solubilidade em 

água, e pôde-se resolver esta questão com lavagens sucessivas do precipitado hidróxido 

de berílio com água destilada, que passaram a fazer parte do processo de purificação 5. 

 

Para melhor visualização dos resultados de purificação foi montada uma tabela resumo, 

como mostrado a seguir. 

TABELA 24 

Tabela resumo de rendimento e teor de impurezas na solução final 
após os processos de purificação 

Método de 
Purificação 

Rendimento 
em relação ao 
berílio (%) 

Retenção Al, Si e 
outras impurezas 
metálicas (%) 

1 60,1 84,7 

2 84,5 84,6 

3 24,2 87,4 

4 80,1 83,1 

5 82,5 97,9 

 

Observa-se pela tabela acima que os dois melhores métodos são o 2 e o 5, tanto em 

rendimento de berílio quanto em teor de impurezas na solução final. A vantagem do 

quinto método em relação ao segundo, como dito anteriormente, é o fato da maior 

retenção das impurezas no Processo 5. Neste caso o teor de impurezas foi considerado 

apenas daqueles detectados pelo ICP . Não foi possível detectar o íon amônio. 

 

Como os processos de purificação partiram da massa sinterizada e, considerando que a 

composição da solução final de 4,32% foi definida como ótima pelos testes de 

otimização das variáveis, é possível calcular a composição real da solução final em 

termos do elemento berílio. O cálculo também é possível se os valores da Tabela 11 

para os outros elementos metálicos do mineral ETA forem considerados.  

 

O restante das impurezas do produto final consiste basicamente nos íon sódio e amônio, 

que não foram dosados. Considerando que inicialmente foram utilizados 4,5g de 

carbonato de sódio na mistura berilo/carbonato inicial e de acordo com os resultados do 

ICP , 99,9% do íon sódio fica retido durante as etapas de purificação. 
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A partir do produto obtido após o processo de Purificação 5, partiu-se para etapa de 

obtenção de cloreto de berílio hidratado a partir da reação entre ácido clorídrico e 

hidróxido de berílio, como descrito no item 4.10 a seguir. 

 

4.10. Obtenção de Cloreto de Berílio Hidratado (BeCl2.4H2O) 

 

O hidróxido de berílio purificado foi dissolvido em excesso de solução HCl 1:1 para a 

obtenção de solução de cloreto de berílio. Foi realizada a secagem da solução e o 

produto foi analisado por difração no Laboratório de Raios-X do STQ (CETEC) no 

difratômetro da marca Rigaku, modelo Geigerflex, com tubo de cobre, com o objetivo 

de identificar a fase cristalina do berílio. O difratograma é apresentado a seguir. 

 

 

 

FIGURA 33 – Difratograma da mistura de amostra obtida da secagem da solução de 

cloreto de berílio com sílica amorfa 
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Como foi obtida pouca quantidade da amostra, optou-se por misturar um pouco de sílica 

amorfa para completar o volume mínimo necessário para a análise de difração. 

 

O difratograma obtido (Figura 33) apresentou apenas 2 picos. Para a análise crítica de 

um difratograma são necessários 3 picos, que são característicos de cada substância. 

Abaixo, a Tabela 25 mostra os valores dos picos do difratogramas das substâncias 

Cloreto de Berílio padrão (INORGANIC PHASES, 1982) e da amostra resultante da 

secagem da solução ácida. 

TABELA 25 

Valores de D para as substâncias BeCl2.4H2O, Amostra e Bromelita  

(nL = Dsen2θ; LCU = 1,54) 

Substâncias D 

BeCl2.4H2O 3,60 3,11 4,54 

Amostra 2,03 2,33 _ 

Bromelita (BeO) 2,06 2,34 2,19 

 

O difratograma característico da bromelita (INORGANIC PHASES, 1982) foi mostrado 

para indicar a semelhança entre os 2 picos encontrados na amostra. 

 

Apesar do difratograma ter acusado somente dois picos, é sabido que a amostra se trata 

de um composto de berílio, pois é resultante de uma reação de um ácido com o 

hidróxido do elemento. Conclui-se que os dois picos se referem ao composto óxido de 

berílio. O não aparecimento do terceiro pico pode ser devido ao fato de que o composto, 

quando formado a partir da secagem da solução, não foi totalmente cristalizado. 

 

Conclui-se, portanto que o composto resultante da reação entre hidróxido de berílio e 

HCl quando levado à secagem não forma Cloreto de Berílio Hidratado, como esperado, 

e sim, Óxido de Berílio. 
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4.11. Cálculo de rendimento do processo 

 

O hidróxido de berílio obtido do método de Purificação 5 foi calcinado à óxido (BeO) 

no próprio papel de filtro durante 3 horas a 1000oC, em cadinho de níquel, e em seguida 

pesado em balança analítica.  

 

O rendimento do processo foi calculado em termos de massa de óxido de berílio (BeO) 

obtida a partir do berilo mineral. Para o cálculo foi considerado o valor teórico de óxido 

de berílio no mineral, que é de 14%. O rendimento foi calculado e resultou em 70%p/p 

de óxido de berílio. 

 

Quanto à pureza do óxido de berílio obtido, esta pode ser estimada pelos teores das 

impurezas metálicas contidas no hidróxido de berílio obtido do processo de Purificação 

5, mas não considerada como pureza real do óxido. Isto se deve ao fato de que o 

processo de calcinação pode ter acarretado em variação do teor impurezas no produto 

final – um aumento destas devido à manipulação, contaminação do próprio recipiente 

onde o óxido foi acondicionado, ou ainda a diminuição por causa da volatilização de 

alguma impureza com ponto de ebulição inferior à temperatura de calcinação do BeO. 

 

Para a confirmação do produto final foi realizada difração de raios-X no Laboratório de 

Raios-X da UFOP. O difratograma resultante é mostrado a seguir. Abaixo dos 

difratogramas, é apresentado o difratograma padrão do BeO, oferecido pelo software do 

equipamento. 
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FIGURA 34 – Difratograma do BeO obtido no Laboratório de Berílio 

 

O difratograma obtido está de acordo com o difratograma padrão da biblioteca do 

software do equipamento.  Um pequeno pico foi detectado, mas não foi identificado. 

Esta impureza provavelmente tem origem das impurezas remanescentes no hidróxido de 

berílio purificado. 

 

Foi realizada também a análise do óxido de berílio padrão doado pelo STQ (CETEC) 

para a comparação com o óxido obtido no Laboratório de Berílio. A seguir é 

apresentado o difratograma do óxido de berílio. 
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FIGURA 35 – Difratograma do BeO padrão do STQ (CETEC) 

 

 

Analisando o difratograma, foi observado o aparecimento de um número maior de picos 

que no difratograma do óxido de berílio obtido no laboratório, o que indica uma maior 

quantidade de impurezas no óxido padrão. A impureza não foi identificada, mas sua 

quantidade é bastante significatica, observando o detalhe da diferença entre as escalas 

dos dois gráficos. 

 

Apesar do padrão se encontrar lacrado antes da realização da análise indicando que 

nunca foi utilizado até aquele momento, o produto é bem antigo. Isto pode ser uma 

justificativa da presença das impurezas detectadas pela difração, por exemplo, de 

compostos hidratados pela água do ambiente, ou outros. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O Laboratório de Berílio permitiu o desenvolvimento do trabalho de forma segura aos 

membros da equipe, em relação à prevenção do contato com os compostos tóxicos de 

berílio. O sistema de renovação do ar do laboratório e principalmente o uso dos 

equipamentos de segurança individual e a aplicação do teste BeLPT (Beryllium 

Lymphocyte Proliferation Test) foram de crucial importância no que se refere à 

segurança pessoal. 

 

O melhor mineral dentre as regiões onde foram amostrados os minerais foi o da mina 

ETA, região de Coronel Murta (MG), em que se encontrou o maior teor de berílio no 

mineral (5,8%), de acordo com o método de análise utilizado pela empresa Geosol 

Lackfield. 

 

Como não existe método padrão para a análise de berílio no berilo foi desenvolvido um 

método analítico do mineral. Foi encontrado um teor de 5,33% de berílio no berilo, uma 

quantidade 0,30% superior à teórica (5,03%). O método desenvolvido pode ser estudado 

para a sua validação como um possível método padrão de análise do berilo mineral. 

 

Inicialmente foram feitos testes de lixiviação do minério moído a 200 mesh, com o 

objetivo de se verificar se há extração do berílio do mineral moído para a solução ácida. 

Os resultados não foram satisfatórios, uma vez que o berílio obtido das lixiviações foi 

de no máximo 0,017%, indicando que o mineral precisava ser atacado com algum 

agente de fusão para a extração de seus componentes. 
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Como alternativa aos processos comerciais de extração de berílio no berilo, o método 

fusão por fluxos foi adotado nesta pesquisa. Os resultados obtidos com o carbonato de 

sódio como agente de ataque do berilo foram muito bons com rendimentos de 82 a 93% 

de extração do berílio. O melhor teste para o ataque do berilo mineral foi o Teste 7 da 

Tabela 8, em que se utilizou a proporção de berilo para carbonato de 1:9, sem a 

prensagem da mistura, e que passou por um tratamento térmico de 6 horas até 820oC. O 

teste permitiu a extração de um teor de 4,62% de berílio no berilo da mina ETA, um 

rendimento de cerca de 92% em relação ao valor teórico de berílio no mineral. 

 

O melhor método de purificação dentre os testados foi o Método 5, em que mais de 90% 

da sílica foi retirada pelo método de secagem da solução. Por este método foram 

retiradas cerca de 98% das impurezas metálicas através da precipitação seletiva destes 

íons em pH=8,5 com uso de EDTA. Houve um rendimento de 82% em relação ao 

berílio e foi observado também um menor número de etapas utilizando este processo. 

 

O Be(OH)2 purificado foi dissolvido em ácido clorídrico e a foi feita a secagem da 

solução. O produto da reação após a secagem formou Óxido de Berílio, e não o Cloreto 

de Berílio, como esperado, cujo resultado foi confirmado por difração de raios-X. O 

rendimento do processo foi calculado pela massa de óxido de berílio (BeO) obtida a 

partir do berilo mineral e resultou em 70%p/p de óxido de berílio. O óxido de berílio foi 

caracterizado via difração de raios-X e foi confirmado em comparação com o 

difratograma da Bromelita (BeO). 

 

Conclui-se que o método desenvolvido é eficiente, simples e de baixo custo para a 

obtenção de hidróxido e óxido de berílio de alta pureza a partir do berilo mineral, 

podendo ser estudada sua viabilidade para aplicação em escala industrial. 

 

A partir do óxido ou hidróxido de berílio obtido por este processo pode ser estudado um 

método via pirometalurgia para a obtenção do Cloreto de Berílio. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Os produtos da reação entre berilo e carbonato de sódio após o tratamento térmico de 6 

horas não foram analisados por difração de raios-X neste estudo. Seria interessante a 

pesquisa de um método de caracterização rápida destes produtos, que possuem as 

características de serem insolúveis em água e solúveis em solução de ácido clorídrico. 

 

Pode-se estudar um método gravimétrico de dosagem do berílio no mineral berilo, uma 

vez que com um método deste tipo, a análise poderia ser mais rápida e não seria 

necessária a utilização de equipamentos como o Plasma (ICP), ou de Absorção 

Atômica. O método gravimétrico de obtenção do pirofosfato de berílio (Be2P2O7) é um 

método que parece ser eficiente e prático devido ao maior volume de produto obtido. 

Seria necessária a análise por difração de raios-X para a comprovação da fase cristalina 

do berílio (pirofosfato). O método poderia ser comparado ao desenvolvido nesta 

pesquisa quanto à sua eficiência. 

 

Como não existe um método padrão para a dosagem de caracterização química do 

mineral berilo, como existe para o quartzo e outros minerais, o método mais eficiente 

obtido nesta pesquisa poderia ser mais estudado, em paralelo a outros métodos, para sua 

possível validação como método padrão de dosagem de berílio no berilo mineral. 

 

Se o objetivo for a minimização da dificuldade e a periculosidade quando se manipula o 

material na forma de pó (silicose/beriliose), a prensagem seria uma boa opção. É 

necessário estudar um novo projeto de um suporte horizontal que permita que sejam 

prensadas mais de uma pastilha de uma vez, que distribua igualmente a carga aplicada 

sobre as pastilhas, diminuindo o tempo do processo de prensagem. Além disso, podem 

ser estudados diferentes lubrificantes para serem utilizados no processo a fim de se 

diminuir as perdas de material por aderência. 
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A obtenção de um hidróxido de berílio de maior pureza pode ser feita a partir do 

hidróxido obtido pelo método de Purificação 5. Pode ser utilizado, por exemplo, um 

processo de purificação por extração por solventes orgânicos, ou outro método 

conhecido. Pode ser utilizado também o processo de obtenção do berilato de sódio 

(Na2BeO2) pela dissolução do hidróxido de berílio em excesso de hidróxido de sódio 

(NaOH), uma vez que o hidróxido de berílio é anfótero e é solubilizado também em 

meio básico (pH>12). Com o aumento da temperatura desta solução, hidróxido de 

berílio precipita na forma granular (COPAT, 1982). Provavelmente, um produto livre 

do íon amônio seria obtido e conseqüentemente, o hidróxido de berílio teria uma maior 

pureza que o obtido nesta pesquisa. 

 

É sugerida a pesquisa de um método padrão de caracterização química do Óxido de 

Berílio. Pode ser utilizado, como comparação, o método eficiente de análise 

desenvolvido nesta pesquisa, cujo teor encontrado foi maior que o teórico para o 

mineral da mina ETA de Coronel Murta (MG).  

 

Para a obtenção do Cloreto de Berílio a partir da dissolução do hidróxido de berílio 

purificado em solução de ácido clorídrico, pode ser investigado um outro método de 

secagem que seja mais branda que aquela realizada aqui em banho de areia, a baixa 

temperatura. Pode pesquisado, por exemplo, um método de secagem em autoclave, ou 

um método de separação do cloreto de berílio dessa solução. Diferente do processo de 

secagem da solução final para a obtenção de cloreto de berílio, pode ser realizada uma 

pesquisa para a extração do produto a partir da solução ácida final, como, por exemplo, 

a extração por solventes. 

 

A partir do óxido ou de hidróxido de berílio purificado obtido pelo método 

desenvolvido, pode-se aplicar o processo de cloração redutora para a produção do 

cloreto de berílio. 
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RESUMO 

Desenvolvimento de processo para obtenção do cloreto de berílio a partir do berilo 

mineral  

 

O berílio metálico possui propriedades especiais e é considerado um material 

estratégico por suas aplicações na área militar e aeroespacial. O metal é extraído 

comercialmente do berilo e da bertrandita. No Brasil, o mineral berilo é a única fonte 

comercializável de berílio e possui em média 11% do óxido do elemento (BeO). O País 

é o maior exportador do mineral berilo do mundo e não possui tecnologia para o seu 

processamento. Em Minas Gerais, o berilo é considerado subproduto das minas de 

feldspato no nordeste e leste do estado. Há uma supervalorização do metal em relação 

ao minério bruto, cujo preço de venda está em torno de R$1,00/kg de berilo. Foi feita 

uma parceria entre a metalúrgica Rima Industrial e a Fundação Centro Tecnológico de 

Minas Gerais (CETEC) para o desenvolvimento de um projeto para a produção de 

compostos de berílio a partir do berilo mineral, denominado Projeto Berílio. Para o 

desenvolvimento do Projeto foi construído um laboratório que atendesse às condições 

de segurança exigidas relativas ao berílio, vista a característica de alta toxicidade de 

seus derivados. A princípio foi realizado um trabalho de campo em que se obteve 

amostras do mineral de quatro diferentes cidades, em Minas Gerais e na Bahia. Como 

não existe um método padrão para a caracterização química do berilo, diferentes 

métodos analíticos citados na literatura foram testados. Desenvolveu-se um método de 

análise que apresentou melhores resultados que os da literatura. Foi desenvolvido um 

método de extração de berílio como alternativa aos métodos comerciais de extração 

existentes (sulfato e fluoreto) com o uso do carbonato de sódio (Na2CO3) como agente 

de ataque do mineral, comprovadamente mais eficiente dentre os testados. Foram 

otimizadas as condições de ataque do mineral com o Na2CO3 considerando as variáveis: 

proporção entre os reagentes, carga aplicada e tempo de reação, que resultaram em um 

rendimento de 92% p/p. Desenvolveu-se um método de obtenção e purificação do 

hidróxido de berílio (Be(OH)2) com a retirada de cerca de 98% das impurezas metálicas 

e alto rendimento em relação ao berílio (82%). O Be(OH)2 purificado foi dissolvido em 

ácido clorídrico e foi feita a secagem da solução. O produto da reação após a secagem 

foi o Óxido de Berílio, e não o Cloreto de Berílio, como esperado. Este resultado foi 

confirmado por difração de raios-X. 
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O rendimento do processo foi calculado em termos de massa de óxido de berílio (BeO) 

obtida a partir do berilo mineral. O rendimento obtido foi de 70%p/p de BeO. Conclui-

se que o método desenvolvido é eficiente, simples e de baixo custo para a obtenção de 

hidróxido e óxido de berílio de alta pureza a partir do berilo mineral.  
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ABSTRACT 

 

Process development to recoverf beryllium chloride from beryl 

 

Metal beryllium has special properties and it is considered to be a strategic material due 

to its applications in military and aerospace field. This metal can be extracted from the 

minerals beryl and bertrandite.  In Brazil, the beryl is the unique beryllium source and 

contains about 11% of the element oxide (BeO). Brazil is the major beryl mineral 

exporter and does not have enough technology for processing it. In Minas Gerais, beryl 

is considered as a by-product of northeast and east of the state feldspar mines. The metal 

has been over valorized in relation to the raw ore, whose sell price is about R$1,00/kg 

of beryl. A partnership between Rima Industrial and Fundação Centro Tecnológico de 

Minas Gerais (CETEC) was done to develop a production project of beryllium 

derivatives from the mineral beryl. This project was named “Projeto Berílio”. A 

laboratory for the project development was built in order to fulfill the safety 

requirements concerning beryllium, due to the high toxicity of its derivates. In principle 

a field work was carried through and mineral samples of four different places in Minas 

Gerais and Bahia were retrieved. As long as there is not a standard method for the 

mineral beryl characterization, different analytical methods cited in the bibliography 

had been tested. A characterization method was developed in the laboratory and 

presented better results than the bibliographical methods. A beryllium extraction 

method was developed as an alternative to the existing commercial methods of 

extraction (sulphate and fluoride) with sodium carbonate (Na2CO3) as the mineral 

attacking agent, proven to the most efficient among the tested. The mineral beryl attack 

conditions have been optimized with the use of Na2CO3 considering the parameters: 

reagents ratio, applied load and reaction time, which yielded about 92% w/w. A method 

of beryllium hydroxide (Be(OH)2) obtaining and purification has been developed, with 

the extraction of about 98% of the impurities and with a great beryllium yield during the 

process (82%). The purified beryllium hydroxide was dissolved in hydrochloric acid 

(HCl) and led to dry. The reaction product after dry was beryllium oxide, and not 

beryllium chloride as expected. This result was confirmed by X-ray diffraction analysis.  

The process mass yield was calculated in beryllium oxide mass terms (BeO) from the 

mineral beryl that the obtained resulted was 70%w/w of BeO.  
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It is concluded that the developed method is efficient, simple and low cost for high 

purity beryllium hydroxide and oxide obtaining from the mineral beryl. 
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