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RESUMO 
 
O desenvolvimento de novos trabalhos na área de biotecnologia tem demonstrado o 
grande potencial de aplicação de microrganismos como agentes no 
bioprocessamento de minérios. Com o objetivo de estudar a interação da hematita 
com a estirpe Bacillus subtilis, foram realizadas medidas experimentais de ângulo de 
contato da hematita antes (27,4º) e após condicionamento com a bactéria B. subtilis 
(46,0º). Os experimentos de potencial zeta mostraram interação acentuada entre a 
cepa e o mineral na faixa de pH alcalina e deslocamento do ponto isoelétrico da 
hematita (de 4,8 para 3,7). Ensaios de microflotação foram conduzidos em tubo de 
Hallimond modificado na presença de B. subtilis. A flotabilidade de hematita, 
conduzida sob 600 mg.L-1 do biorreagente e em pH 5, apresentou recuperação de, 
aproximadamente, 85%. Os resultados evidenciaram o uso promissor de B. subtilis 
como reagente na flotação direta de hematita. 
 
PALAVRAS-CHAVE: biotecnologia; hematita; Bacillus subtilis; bioflotação. 
 
ABSTRACT 
 
The development of new works in the biotechnology area has shown the great 
potential of microorganisms as agents in ore bioprocessing. In order to study the 
interaction of hematite with Bacillus subtilis strain, experimental measurements of the 
contact angle of hematite were performed before (27,4º) and after conditioning with 
Bacillus subtilis (46,0º). The zeta potential experiments showed a strong interaction 
between the strain and the mineral in the alkaline pH range and displacement of the 
isoelectric point of hematite. Microflotation tests were conducted under modified 
Hallimond tube in the presence of B. subtilis. The flotability of hematite, conducted at 
600 mg.L-1 bioreagents at pH 5, evinced a recovery of approximately 85%. 
Preliminary results show the promising use of B. subtilis as a reagent in direct 
flotation of hematite. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A bioflotação vem se tornando muito atraente por apresentar um grande potencial 
tecnológico, aceitabilidade ambiental, flexibilidade na escolha de microrganismos e 
seletividade mineral no processamento de partículas minerais finas e ultrafinas 
(Merma et al., 2013). 
 
A literatura recente demonstrou a possível utilização de espécies microbianas como 
reagentes de flotação na separação seletiva de vários sistemas, dentre eles estão: 
hematita-quartzo-caulinita-apatita (Yang et al., 2013); apatita-quartzo (Merma et al., 
2013); esfarelita-galena (Vasanthakumar et al., 2013); calcita-magnesita (Botero et 
al., 2008); pirita-calcopirita (Patra e Natarajan, 2004). Invariavelmente, estes 
pesquisadores verificaram que a interação entre determinadas cepas microbianas e 
partículas minerais conduziu a alterações significativas na química de superfície dos 
minerais, favorecendo a separação mineral. 
 
Neste trabalho, foram realizados estudos fundamentais por meio de ângulo de 
contato e medidas de potencial zeta. As alterações nas propriedades de superfície 
das amostras minerais foram observadas antes e após a interação com a espécie 
Bacillus subtilis. A possibilidade de utilizar a cepa B. subtilis como coletor para 
hematita foi verificada em testes de microflotação. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Amostras minerais 
 
Amostras minerais altamente puras de hematita e quartzo foram adquiridas por um 
fornecedor local da cidade de Belo Horizonte, localizada no estado de Minas Gerais, 
Brasil. A pureza da hematita e do quartzo foram apuradas para com 96,8% e 99,3%, 
respectivamente, através de análise de Fluorescência de Raios X realizada no 
Centro de Tecnologia Mineral (CETEM). As amostras foram cominuidas em britador 
de mandíbulas e seguiram para peneiramento a úmido para obtenção das frações 
desejadas (Tabela 1). Estas frações foram suspensas em solução de KOH (10-2 M) 
com agitação magnética por 3 horas. Posteriormente, foram lavadas repetidamente 
com água milli-Q até chegar ao pH desta mesma água.  
 

Tabela 1. Tamanho de partícula para cada ensaio realizado. 

Tamanho da partícula Experimento 

74 µm – 106 µm Bioflotação individual 

< 20 µm Potencial zeta 

 
2.2. Microrganismos e condições de cultivo 
 
A estirpe de B. subtilis utilizada neste trabalho foi obtida a partir do BioInovar, 
laboratório do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes da UFRJ. Esse 
microrganismo é um não-patôgeno Gram-positivo e quimiorganotrófico 
(Dziubakiewicz et al., 2013). A manutenção do mircrorganismo foi realizada em meio 
sólido Luria Agar (LA) e sua reprodução para ensaios de eletroforese, microflotação 
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e ângulo de contato em meio líquido Luria Broth (LB). Ambos os meios foram 
incubados a 32 ºC por 56 horas. A propagação em meio líquido foi realizada em 
shaker rotatório (CIENTEC CT-712) a 140 rpm. Posteriormente, a suspensão celular 
foi centrifugada em tubos Falcon de 50 mL a 3300 g durante 8 minutos em 
centrífuga digital CIENTEC CT-5000. O precipitado da centrifugação, constituído 
pelas células bacterianas, foi por três vezes ressuspenso em água deionizada e 
centrifugado. Com o mínimo possível de água deionizada, os precipitados foram 
novamente ressuspensos e colocados em recipientes autoclaváveis de vidro de 200 
mL para inativação celular. A concentração celular desta suspensão bacteriana foi 
determinada, em triplicata, pelo método do peso seco. 
 
2.3. Métodos experimentais 
 
As medidas de potencial zeta das células de B. subtilis e dos minerais foram 
determinadas pelo equipamento Malvern–Zetasizer (Malvern Instruments, UK). A 
concentração mineral e de biomassa foram ambas de 100 mg.L-1, e usou-se como 
eletrólito indiferente NaCl 10−3 M. O pH foi ajustado a partir de soluções diluídas de 
HCl and NaOH. A avaliação dos perfis de potencial zeta para os minerais foi 
realizada antes e após a interação com B. subtilis. 
 
Também foram realizados ensaios de ângulo de contato usando um Goniômetro 
modelo Ramé-Hart da COPPE pelo método da gota séssil. O estudo experimental 
consistiu das medidas de ângulo de contato envolvendo gotas de 2 µL de água milli-
Q, a pH neutro, nas interfaces mineral/ar e bactéria/ar. O preparo das superfícies 
minerais foi o seguinte: primeiro foram selecionados três blocos de hematita e 
quartzo de cerca de 1x1x2 cm para fixação em resina epóxi no CETEM. Depois de 
fixadas, as superfícies foram deixadas em solução de KOH 1M por 24 horas e 
lavadas sucessivamente com água milli-Q. Posteriormente, adicionaram-se 3 mL de 
células na concentração de 600 mg.L-1 na superfície mineral fixada à resina epóxi e 
deixou-se em repouso por 30 minutos. Depois, a superfície foi lavada repetidas 
vezes com água milli-Q e seca em estufa a 30 °C, para posteriormente realizar a 
medida de ângulo de contato. Enquanto que, para determinar o ângulo de contato da 
amostra bacteriana foi seguida a metodologia utilizada por Sharma and Rao (2003). 
Onde 1 mL do concentrado bacteriano (concentração de 20 g.L-1) foi filtrado a vácuo 
em millipore de 0,45 µm, depois, este millipore foi retirado com cuidado do filtro, 
colocado em placa Petri e seco a vácuo em dessecador à temperatura ambiente. 
Cada millipore que continha as células bacterianas foi cortado e aderido com fita 
dupla face em lâmina de vidro. 
 
Os testes de microflotação foram realizados em tubo de Hallimond modificado. A 
vazão de ar foi controlada por um rotâmetro previamente calibrado por bolhômetro, 
garantindo uma vazão de 15 mL.min-1. Visando manter as partículas em suspensão, 
foi utilizada agitação magnética com 792 rpm. O condicionamento foi realizado na 
própria célula com 0,7 g da amostra mineral, 90 mL de eletrólito (NaCl 10-3 mol.L-1) e 
uma concentração determinada da cepa B. subtilis. Tanto o tempo de flotação como 
o de condicionamento foi de 5 minutos e volume de 175 mL. Para ajustar os valores 
de pH utilizaram-se soluções diluídas de HCl e NaOH. Nestes ensaios foi avaliado o 
valor de pH da suspensão e a concentração do biorreagente. Finalmente, com o 
intuito de observar a adesão de células bacterianas na superfície dos minerais, 
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foram também realizadas micrografias por MEV dos minerais flotados isoladamente 
em pH 6. 
 
2.4. Caracterização da superfície bacteriana por Microscopia Óptica e MEV  
 
A fim de identificar a forma da estrutura celular de B. subtilis e observar o 
crescimento da cepa adquirida foram realizadas micrografias por MEV e imagens em 
microscópio óptico ZEISS de luz refletida com câmera AxioCamICc 1. Para o MEV 
utilizou-se um FEI QUANTA 400 com alto vácuo, tensão de aceleração de elétrons 
de 25 kV, com detector de elétrons retro espalhados. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização da superfície bacteriana por Microscopia Óptica e MEV 
 
Na figura 1A observa-se a imagem de colônias isoladas de B. subtilis a partir de 
microscopia óptica cultivada em meio sólido. Esses microrganismos se organizam de 
formas diferentes e o peculiar rearranjar de suas células é uma característica dessa 
espécie. 

 
 

 
Figura 1A. Imagem por mocroscopia óptica da cepa B. subtilis. Escala = 1000 µm.; 1B. Imagem 

de B. subtilis por MEV a partir de elétrons retroespalhados. Escala = 20 µm. 

 
A partir da microscopia eletrônica de varredura foi possível reconhecer a 
micromorfologia de B. subtilis. Conforme a micrografia referente a esta cepa (Figura 
2B), as células de B. subtilis crescem em forma de bastonetes.  
 
3.2. Ensaios de mobilidade Eletroforética 
 
Bactérias Gram positivas apresentam tanto sítios positivos como negativos, na 
superfície de sua parede celular (Voet and Voet, 1995). São compostas por uma 
rede macromolecular tridimencional e podem apresentar peptideoglicanos, ácidos 
teicóicos, proteínas, entre outras (Mesquita et al., 2003; Silhavy et al., 2010).  
 

A B 
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As alterações na carga de superfície do mineral podem ajudar a elucidar os 
mecanismos de interação entre as células bacterianas e os sítios ativos da 
superfície mineral (Merma et al., 2013). As mudanças nos padrões eletroforéticos 
dos minerais antes e após interação com células bacterianas foram estudados. A 
Figura 2 apresenta as curvas de potencial zeta de B. subtilis e dos minerais de 
hematita e quartzo antes e após interação com as células bacterinas em diferentes 
valores de pH. A curva de potencial zeta de B. subtilis foi projetada a partir de função 
polinomial e seu resultado sugere que o PIE (ponto isoelétrico) da cepa seria por 
volta de um pH de 0,5, indicando que, sua superfície estaria carregada 
negativamente em uma ampla faixa de pH, o que induz a presença de grupos 
aniônicos na superfície da cepa, proporcionando, assim, um baixo valor de PIE. O 
resultado obtido de PIE para as células de B. subtilis é corroborado pelos estudos de 
Khan et al. (2011) e Kubota et al. (2008). 
 
Como observado na Figura 2, o PIE da hematita sofreu um deslocamento que 
passou de pH 4,8 para pH próximo a 3,7 (após interação bacteriana). Um 
mecanismo possível para a mudança do PIE pode estar atribuído à interação com a 
B. subtilis ser uma adsorção específica, com ligação química entre a superfície da 
hematita e os componentes presentes na parede celular das cepas. Essa discussão 
também foi levantada por Botero et al. (2008) e Deo e Natarajan (1997).  
 

 
Figura 2. Potencial zeta da hematite antes e após interação com B. subtilis. 10-3 M NaCl como 

eletrólito indiferente. Concentração bacteriana 600 mg.L-1. 

 
Analisando a figura 2 observa-se uma pequena modificação no perfil da curva de 
potencial do quartzo antes e após interação com B. subtilis. Neste caso, a curva 
apresentou valores mais negativos de potencial na faixa de pH próximo de 3 até 12. 
Já para pH perto de 2,5 o potencial se apresentou menos negativo após interação. 
 
3.3. Hidrofobicidade das superfícies minerais e bacteriana  
 
A tabela 2 mostra o resultado das medidas de ângulo de contato da superfície 
bacteriana e da hematita antes e após interação com a cepa. 
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Tabela 2. Ângulo de contato (θ°) medidos com água milli-Q em Bacillus subtilis, nos minerais e 
nos minerais após interação coma cepa B. subtilis. 

Amostra Ângulo de Contato () 

B. subtilis  41,00 ± 3,23 

Hematita 
Antes interação 27,40 ± 7,55 

Após interação 46,04 ± 6,99 

Quartzo 
Antes interação 13,91 ± 4,08 

Após interação 23,24 ± 7,79 

 
De acordo com a tabela, observa-se que tanto a hematita quanto o quartzo 
aparentemente apresentaram mudança em suas propriedades físico-químicas após 
interação com B. subtilis. Uma vez que, percebe-se mudança do ângulo de contato 
após interação de cada mineral isoladamente com a cepa.  
 
Assim como os resultados dos ensaios de mobilidade eletrocinética, os de ângulo de 
contato indicam que há uma interação significativa entre a estirpe B. subtilis e a 
superfície de hematita. O ângulo deste mineral passou de 27,40° para 46,04° 
quando em contato com a cepa, indicando que a bactéria teria atribuído um caráter 
mais hidrofóbico à hematita. Já, para o quartzo, a variação do ângulo (antes e após 
condicionamento) foi inferior quando comparada com hematita. A mudança no valor 
do ângulo de contato do quartzo, na presença e na ausência das cepas, foi menor, 

passando de 13,91 para 26,04. 
 
Outros autores também observaram a modificação da superfície mineral provocada 
por células bacterianas. Os resultados de Merma et al. (2013) apresentaram uma 
variação do ângulo de contato de 30° para a superfície da apatita posterior à 
interação com a bactéria Rhodococcus opacus e de 13° pós interação do quartzo 
com a mesma cepa. Já Sharma (2001), observou que os minerais sulfetados 
estudados apresentaram uma maior hidrofobicidade após contato com a cepa 
Paenibacillus polymyxa. Seus resultados mostram que a cepa modificou as 
superfícies de pirita variando o ângulo de 70° para 20° e de calcopirita de 70º para 
16º. 
 
3.4. Testes de Microflotação  
 
O estudo de flotabilidade foi realizado para avaliar o potencial da utilização de B. 
subtilis como biocoletor para hematita em relação ao quartzo. A figura 3A apresenta 
a flotabilidade isolada de hematita e quartzo em função da concentração da cepa, 
respeitando-se o valor de pH 6. 
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Figura 3A. Curvas de flotabilidade para hematita e quartzo em função do biorreagente em pH 6. 

3B. Curvas de flotabilidade para hematita e quartzo em função do pH com 600 mg.L-1 de 
concentração bacteriana. 

 
Na figura 3A pode-se observar uma janela de seletividade entre quartzo e hematita a 
partir de 600 até 900 mg.L-1 de concentração celular. A partir desses dados, 
estipulou-se a concentração de 600 mg.L-1 de células para estudar a flotabilidade em 
função do pH (Figura 3B). 
 
A curva apresentada na Figura 3B indica que a melhor flotabilidade encontrada para 
a hematita foi em pH 5 com flotação próxima a 90%, utilizando concentração de 600 
mg.L-1 de B. subtilis. Este resultado evidencia que apesar da superfície de hematita 
ser polar, caracterizando um caráter hidrofílico, a interação entre as células e a 
amostra mineral modificou a superfície da hematita, uma vez que as partículas não 
afundaram em pH 5. Este fato pode ser relacionado diretamente com o resultado de 
ângulo de contato da amostra mineral antes e após interação com B. subtilis. 
 

  

Figura 4. Imagens por microscopia eletrônica de varredura de B. subtilis aderida às superfícies 
de hematita (A) e quartzo (B). Escala de 10 µm. Células de B. subtilis se apresentam em 

círculos. 

 
Já na figura 4 observa-se a micrografia obtida dos minerais recolhidos da espuma 
mineralizada posterior a flotação em pH 6 e na concentração de 600 mg.L-1 de 
células. A imagem evidencia a adesão de B. subtilis na superfície mineral.  
 

(pH 6) 

(600 mg.L-1) 

A B 

A B 

B. subtilis B. subtilis 
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4. CONCLUSÕES 
 
A avaliação do potencial zeta da hematita antes e após interação com B. subtilis 
mostrou que a biomassa modificou o perfil da curva de potencial zeta da partícula 
mineral, sofrendo deslocamento em direção aos valores de potencial da cepa. 
Entretanto, no quartzo foi observado o contrário. Já, os ensaios de ângulo de contato 
posterior ao condicionamento entre a cepa e os minerais, indicaram que tanto o 
quartzo quanto a hematita tiveram suas propriedades físico-químicas de superfície 
alteradas para valores mais hidrofóbicos. 
 
A bioflotação de partículas de hematita utilizando B. subtilis como biorreagente 
mostrou ser dependente do valor de pH. O melhor parâmetro de seletividade entre 
hematita e quartzo nas flotações individuais realizadas foi a pH 5 e a 600 mg.L-1 da 
biomassa, obtendo-se flotabilidade com cerca de 90% e 40%, respectivamente. 
Portanto, os resultados deste trabalho mostram o potencial do uso da cepa B. 
subtilis como biocoletor para flotação de hematita em relação ao quartzo, e sua 
possível aplicação na indústria de flotação mineral. 
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