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RESUMO
Nos últimos anos, diversas pesquisas na área de Biotecnologia têm sido focalizadas no emprego de microorganismos
nas operações de !lotação c floculação. t\ técnica chamada Bioflotação depende da afinidade dos grupos funcionais,
presentes na parede bacteriana, pela superfície dos minerais. O microrganismo então, pode ser usado como coletor
depressor ou modificador. Nesta nova técnica, a bactéria deve ter a capacidade de transformar as propriedades da
superfície mineral, e pode ser usada como bioreagcnte na separação mineral mediante os processos convencionais da
flotação. O presente trabalho expõe os resultados obtidos nos experimentos de adesão e flotaçào dos minerais da barita c
da magnesita empregando a bactéria RlwJococcus opacu.1· como biocoletor.
A bactéria R. opacus foi avaliada como coletor para a tlotação de barita e magnesita. O comportamento eletroforético
das partículas dos minerais, antes c depois da interação com R.opacus, foi avaliado e mostrou que a adesão das células
desloca a curva de potencial zela e o ponto de reversão de carga da magnctita em comparação com o ponto isoelétrico
original (PIE) . No caso da barita, ocorre um deslocamento da curva, porém , sem uma variação significativa no valor de
PIE original. A velocidade de adesão mostrou-se rápida, atingindo um máximo após lO minutos. Os melhores
resultados de notabilidade para barita foi de 57%, para uma concentração de 200 ppm do R. opacus e pH 7 e para a
magnesita foi de 93% para uma contração de R. opacus de I 00 ppm e pH 5
Os resultados obtidos no trabalho, mostram as diferenças de afinidade da bactéria R. opacus para barita e magnesita e
estabelecem a possibilidade c potencial de aplicação da bactéria como biorreagente no processo de tlotação.

PALAVRAS-CHAVE: Bioflotacão, Biocoletor, R. opacus, Barita, Magnesita

ABSTRACT
Rhodococcus opacus, a m1cro-organism was evaluated as a biocollector for flotation of barite and magnesite. The
electrophoretic bchavior of lhe minerais, bcfore and after R. opacus inleraction, was evaluated and showed that the
cells adhesion shiftcd both lhe minerais zcta-polential curves and thc rcversal charges in comparison to their original
isoelectric points. Adhcsion tesls suggestcd a highcr affinily of lhe bactcria for magnesite than barite. The experiments
of lhe adsorption rate of lhe R. opacus on baritc and magnesite showed fast kinetics, achieving a maximum of cell
adsorption after lO min .. The best bioflotability rcsults for magnesite and calcite achieved , respectively, values around
93% for a R. opows concentration of I 00 ppm in lhe pH around 7 ,O and 70% for a R. opacus concentration of 350 ppm
in the pH 7,0.
The biotlotation experimenls were discussed considcring the obtained adhesion tesls. The fundamental flotation studies
showed the paramount potential that R. opacus prcscnts as a biocollector and its possible application in the mineral
.flotation industry.
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l.

INTRODUÇÃO

O processo de beneficiamento mineral abrange as operações de !lotação e lloculaçào e tem sido empregado
tradicionalmente na separação seletiva de minerais. A técnica utiliza reagentes comercias como coletores, depressores
modificadores entre outros , que transformam as propriedades da superfície mineral c tàcilitam sua separação. Alguns
destes reagentes podem ser custosos ou podem ser ineficientes para a separação seletiva de minerais de baixo teor.
(Pearse, 2005).
O processo de biobeneficiamento emprega microrganismos na separação seletiva do mineral, este é um processo rápido
que envolve modificações nas propriedades da superfície do mineral mediante a adesão microbiana. (Natarajan, 2006,
Smith, 2006). Neste processo, os microorganismos atuam como biorreagentes do tipo coletores ou de modificadores
transformando a superfície hidrofílica do mineral num composto com características hidrofóbicas. Posteriormente o
mineral pode ser separando nas operações convencionais de flotação e/ou floculação. (Sharma e outros, 2003 ). Os
microorganismos podem ser usados como biorregentes dado que na superfície celu lar do microrganismo apresentam-se
grupos funcionais como polímeros, carboidratos, proteínas e ácidos micólicos (Chamdaphara e outros, 2006). Estes
grupos podem interagir com a superfície mineral e conferem-lhe características antipáticas da mesma maneira dos
reagentes usados tradicionalmente no processamento mineral (Mesquita e outros 2003). Alguns microorganismos têm
sido usados como biorregentes para a separação de algun s sistemas minerais. A tabela I mostra alguns exemplos.
Tabel a I M.1croorgamsmos usa dos na separaçao e 1 crentes Sistemas mmera1s.
Sistema mineral
Microorganismos
Função do Reagente
Flotação de calcita I hematita
coríndon quartzo.

Bacillus polymyxa

Depressor para coríndon
quartzo

Floculação de finos de
hematita
Hematita quartzo

Mycobacterium phei

Agente floculante

Bacillus polymixa

Depressor para hematita

Rhodococcus opacus
Mycobacterium phei,
Bacillus subtil!is
Bacillus polymyxa

Coletor para hematita
Depressor para dolomita

Thiobaci/lus ferroxidans

Coletor de sulfeto de
cobre
Coletor para galena

Hematita quartzo
Dolomita apatita
Pirita de óxidos minerais
{pirita, quartzo, pirita, calcita)
Pirita, calcopirita, sulfeto de
cobre.
Pirita calcopirita

Acidobacillus
ferroxidans,
Acidobacillus thioxidans

Depressor para hematita
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No biobeneficiamento mineral é muito importante entender as características da superfície microbiana e como é
estabelecida a interação com a superfície mineral. Algumas propriedades como a configuração da parede celular, carga
superficial, presença de grupos hidrofóbicos e polímeros na parede bacteriana podem afetar os mecanismos de adsorção
e adesão sobre a superfície mineral. (Poortiga e outros, 2002; Van der Mei e outros 1998).).

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Cultivo do microorganismo
A cepa do microorganismo Rhodococcus opacus foi obtida a través do instituto André Tossello. O microorganismo
foi cultivado usando médio (Streptomyces) SM com extra to de levedura (4 g/dm- 3 ), Extraio de malta (I O g/dm- 3 ),
CaC03 (2 g/dm- 3) y glicose (4 g/dm- 3). O microorganismo foi agitado a 28°C num shaker rotatório por 48 h. As
células obtidas foram centrifugadas e lavadas numa solução de NaCI 0,0 I M. A concentração das células na solução
foi determinada pelo método do peso seco.

I
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2.2 Classificação dos minerais
Os minerais puros de bar ita e magnesita foram obtidos a través do Departamento de Geografia da U ERJ e da empresa
Magnesita S.A. respectivamente.
Para evitar a contaminação dos minerais puros de barita e magnesite, estes foram moídos separadamente num morteiro
de ágata, Apos foram classificados de acordo com as necessidades do tamanho para cada uma das medidas: Potencial
zeta (0,038 pm), estúdios de adesão (0, 074 ~tm) e ensaios de tlotaçào (I 05 ~un) .

2.3 Medidas de potencial Zeta
As medidas de potencial zeta realizaram-se num equipamento Zeta Metter 3+ System Para as medidas do potencial,
tanto dos minerais como da bactéria se usou uma concentração de I 00 mg/dm· 3 numa solução Na C!. O pH da solução
foi ajustado com HCL ou NaOJ-1 A suspensão foi agitada num agitador magnético até obter o valor de pH desejada ,
após a suspensão foi transferida para a célula de eletroforese onde foi obtida a media de I O medidas de potencial. O
PIE para os minerais de barita e magnesita e para a bactéria foram dete1minados assim como as curvas de potencial Zeta
dos minerais como função dos valores do pH antes e após da interação com o microorganismo.

2.4 Testes de adesão
Preparou-se uma solução de I 00 g. dm·3 de cada um dos minerais com o valor de pH desejado, adicionou-se a bactéria
R. opacus com uma concentração variável entre O, I até 0,5 g. dm· 3• Os testes de adesão foram realizadas num shaker
rotatório por 60 minutos após a solução foi centrifugada a 2000 rpm e com o sobrenadante se determinou a
concentração da bactéria antes e após da interação com o mineral.

2.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
Com o objetivo de observar a adesão da bactéria sobre as partículas minerais, foram capturadas imagens no
Microscópio eletrônico de Varredura. Após lavagem e secagem do material minera, as partículas de barita e magnesite
foram recobertas com ouro numa pressão de vácuo no equipamento BAL-TEC. As imagines foram capturadas num
microscópio Carl Zeiss- DSM 960.

2.6 Ensaios de Microflotação
Para os ensaios de microflotação foi empregado um tubo Hallimond modificado. Foi pesada uma quantidade de 0,8 g de
1
mineral num volume de 170 dm· de uma solução 0,01 M de NaCI. Ajustou-se o pH com 0,1 M de HCl e NaOH. Na
solução se adicionou a bactéria R. opacus na concentração desejada, se acondicionou por 20 minutos. A flotação se
3
realizou por I O min com uma vazão de ar de 50 x 10· dm·3 .min·l. O material flotado e não flotado foi secado y
pesado. A porcentagem de tlotabilidade foi calculada como a relação de material flotado e o total de material (flotado e
não flotado)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Medidas de Potencial zeta
Dependendo do comportamento das curvas de potencial zeta é possível estabelecer o comportamento da superfície
como uma carga elétrica e assim determinar o valor de pH onde a carga elétrica é nula (PIE) . (Palra, Natarajan; 2003),
Para estabelecer a possibilidade de interação dos minerais c a bactéria é importante detenninar o comportamento da
carga para as superfícies dos minerais e da parede da bactéria
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A Figura I mostra os resultados das curvas de potencial zela em função do pH dos minerais de barita, magnesita e do
microorganismo Rhodococcus opacus.
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Figura 1. Curva de Potencial zeta para barita, magnesita e a bactéria R. opacus como função do pH (0.01 M de
Na C I)
Observa- se na figura I que a bactéria do R. opacus tem um valor de ponto isoelétrico (PIE) de 3,2. O valor depende da
presença dos grupos funcionais na parede do microorganismos, composta principalmente de polissacarídeos , proteínas
e ácidos micólicos (Van der Wal e outros, 1997). Observa-se também que acima do PIE, os valores de potencial zela
são mais negativos; nesta faixa, os minerais têm carga positiva. O comportamento da curva de potencial zela como
função do pH para R. opacus corresponde ao encontrado previamente no trabalho da Mesquita e outros, (2003).
No caso dos minerais, observa-se que o PIE corresponde ao valor de 7 para barita e ~,5 para magnesita Os resultados
foram conferidos com o reportado por Somasudaram e Sivakumar, ( 19X8) para barita e Pokrovsky et ai ( 1999) para
magnesita.
Com os resultados das curvas de potencial zeta para o R. opacus e para os minerais, observa-se que na faixa de pH entre
3,2 e 7 para barita e 3,2 e 8,2 para magnesita, apresenta-se uma janela na qual existe diferencia de cargas entre as
superfícies dos minerais e a bactéria. Pode-se esperar que pelo menos nestas faixas de pH, se apresente adesão da
bactéria sobre a superfície dos minerais, ocasionada pela atração eletrostática das cargas opostas.
A figura 2 mostra os resultados das curvas de potencia zeta dos minerais de barita e magncsita antes e após da interaçào
com a bactéria R. opacus
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Figura 2. Curva de Potencial zeta para barita, magnesita e R. opacus como função do pH antes e após da
interação com a bactéria (0,01 M de NaCI)
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Observando a figura 2, pode-se observar a modificação das curvas de potencial após da interação com a bactéria para os
dois minerais. 1\ variação nos valores de potencial pode ser dada pela secreção dos compostos protéicos da bactéria que
interagem com a superfície dos minerais . Os resultados concordam com os obtidos nos estudos de Deo e Natarajan
(1997) . Eles encontraram mudanças nos valores de carga da calcita usando a bactéria B. polymixa como biorregente.
Além das modificações nas curvas de potencial zela, observou-se um deslocamento mais pronunciado no PIE para
magnesita que para barita após da interação com a bactéria. O comportamento poderia sugerir uma melhor afinidade das
células do R. opacus pela supcrllcie da magnesita como foi encontrado também por Patra and Natarajan (2003) nos
estudos de flotaçã o da separação da pirita da ganga mineral

3.2 Experimentos de Adesão Bacteriana
Os experimentos de adesão podem ser usados para estabelecer a afinidade dos microorganismos pela supcrficie mineral.
Sharma c outros, (2002) atirma que a afinidade pode ser dada pela intcração entre os grupos funcionais da parede
celular c a superficie mineral. O efeito do pH , tempo c a concentração do R. opacus são fatores muito importantes que
devem ser avaliados na adsorção da bactéria sobre a supcrficic da barita c a magnesita.
A figura 3 mostra os experimentos de adesão do R. opacus sobre barita c magnesita como função do pH.
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Figura 3. Experimentos de adesão do R. opacus sobre barita e magnesita como função do PH (0,01 M de NaCI) e
0,5 gdm- 3 de concentração de bactéria
Os resultados mostram que embora as células de R. opacus tenham tendência para se aderir nas duas superficies
minerais de barita e magncsita, a magncsita exibe uma maior afinidade pela parede celular do R. opacus para todos os
valores de pH estudados. Os experimentos de adsorção concordam como a avaliação feita nos estudos de potencial zeta
sugerindo uma melhor afinidade do R. opacus pela superficie da magnesita. De acordo com Deo e Natarajan ( 1997), o
microorganismo pode apresentar diferentes graus de afinidade Eles estudaram a adesão das células da bactéria Bacillus
polymyxa sobre diversas superfícies minerais e encontraram uma menor afinidade da bactéria pela calcita que para as
superficies de hematita e coríndon.
Os estudos de adesão de barita e magnesita mostram que a adsorção das células foi dependente do pH . O pH é uma
variável muito importante que afeta a afinidade do R. opacus pela superf1cie mineral. Pode-se observar como para barita
quantidade de células aderidas poderia ser maior quando os valores de pH estão ao redor do 7. Para magnesita a
melhor afinidade se apresenta para pH 3 e 9. Os resultados são congruentes com o encontrado por Subramanian e outros
(2003). Eles encontraram como o pH afeta a adsorção do Bacillus polymyxa sobre as superficies dos minerais sul fetos.
A figura 4 apresenta o comportamento das células do R. opacus sobre as superficies de barit a e magnesite em função do
tempo.
Os ensaios de adesão de R. opacus com barita e magnesita em função do tempo demonstraram uma cinética rápida,
atingindo uma máx ima adsorção após de I O minutos. Logo dos 15 minutos, a curva permanece constante. Embora
barita e a magnesita apresentem um comportamento similar como função do tempo. A quantidade de células adsorvidas
sobre magnesita foi maior que sobre a superfície de barita. As cé lulas de R. opacus poderiam ter uma melhor afinidade
para magncsita como foi observado nos estudos de potencial zeta nos experimentos de adsorção como função do pH.
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Palra c Natarajan (2003) encontraram diferencias de afinidade da bactéria 8. polymyxa sobre superficies de pirita calcita
e quartzo.
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Figura 4: Células de R. opacus aderidas sobre as superfícies de barita c magnesita como fun ção do tempo. NaCI
0.01 M 0,5 g/dm3 de concentração de R. opacus, pH 7.

A figura S mostra os resultados do MEV de barita e magnesita antes e após de adsorção do R. opacus sobre as
superfícies minerais.

(a)
(b)
Figura 5: MEV para partículas de (a) magnesita e (b) barita com células do R. opacus adsorvidas nas superfícies
minerais

As imagens obtidas por M EV corroboram com os resultados dos experimentos apresentados nas Figuras 3,4 e 5 para as
condjções experimentais deste estudo

3.3 Testes de Microflotação
Os testes de flotação no tubo de Hallimond, permitem avaliar a capacidade que a bactéria como biocoletor A
modificação da superfície do mineral permite que as mesmas sejam aderidas pelas bolhas de ar . (Misra c outros, 1996).
De acordo com os resultados obtidos previamente nos ensaios de adesão e as curvas de potencial zeta, foram
selecionados os valores de pH onde a bactéria R. opacus poderia apresentar uma melhor interação sobre os minerais. As
figuras 6 e 7 mostram os resultados dos testes de microflotação para a bactéria R. opacus sobre barita e magnesita
respectivamente.
Para a barita, pode-se observar que somente nos valores ao redor de 7, apresenta-se uma pequena notabilidade do
mineral e com o incremento da concentração do R. opacus, melhora a porcentagem de flotação.
Com os resultados de flotação, pode-se observa que usando a concentração de R. opacus de 100 ppm e pll 5, a
magnesita apresenta a melhor notabilidade correspondente a 92% . Os resultados estão de acordo com os testes de
adsorção onde as células apresentam uma melhor interação com a superfície da magnesita que pela barita. Conforme
com Stratton e outros (2002), os Jipideos (lipideos Livres, glicolipiedeos e fosfoüpideos), assim como os grupos
carboxilas, presentes na parede celular da bactéria poderiam apresentar afinidade pela superfície mineral. Foi notório
que a melhor flotabilidade foi alcançada para uma concentração de 100 ppm, acima de este valor, a flotabilidade

217
XXII ENTMME I VIl MSHMT - Ouro Prcto-MG, novembro 2007 .
diminui. O f~1to pode ser atribuído à formaç~o de flocos grandes de R. opacus que não podem ser levitados pelas bolhas
de gás. Os resultados sugerem que se apresenta uma concentração crítica onde o microrgani s mo poderia reduzir a sua
capacidade colctora. Dubcl c outros ( 1992), encontrou resultados similares usando a bactéria de Mychobacterium phlei
como colctor na flotaç~o de hcmatita.
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Figura 7: Resultados da notação da magnesita em tubo Hallimond Modificado usando R. opacus como coletor

4. CONCLUSÕES:
A avaliação das curvas de potencial zela antes c após da intcração com o R. opacus mostram como o microorganismo
modifica a carga de barita e magncsita, o PI E para magncsita foi deslocado para a esquerda.
A quantidade de células de R. opacus adsorbidas sobre a superflcie foi maior que sobre barita. Os estudos de adsorção
coincidem como a avaliaç~o feita nos testes de potencial zcta c no MEY, sugerindo uma maior afinidade das células de
R. opacus sobre a supcrflcic da magncsita . A intcração do R. opacus com as superficies minerais for fortemente
dependente do pH. A adsorção sobre barita teve melhor afinidade para pH 7. Para magnesita foi para valores de pH de 3
e 9. Os experimentos de adsorção mostraram uma cinética rápida, atingindo um máximo valor aos I O minutos para os
dois minerais.
Os melhores resultados de flotabilidadc para barita foram de 57% para uma concentração de 200 ppm do R. opacus c
pH 7 e para a magncsita de 93'% para uma contração de R. opacus de I 00 ppm e pH 5. A magnesita apresento melhor
flotabilidadc que a barita para todos os pH testados. Os resultados coincidem com os obtidos nos testes de adesão e de
potencial zela .
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