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RESUMO 
 
Compreender os limites da flotação de partículas finas é a chave para a separação 
seletiva de partículas finas. Estas partículas têm baixa eficiência de colisão com 
bolhas de gás e flotam lentamente. Uma das razões para a baixa taxa de flotação de 
partículas finas é devido principalmente a sua baixa eficiência de colisão com bolhas 
de flotação convencionais. Várias tecnologias de flotação têm sido desenvolvidas 
visando aumentar a eficiência de colisão bolha-partícula, uma delas é a 
eletroflotação. A eletroflotação possui três grandes vantagens frente às demais 
técnicas de flotação: tamanho de bolhas extremamente pequenas, diferentes 
quantidades de microbolhas e a seleção do eletrodo permite configurar o sistema 
para um processo específico. Por outro lado, o emprego de bio-reagentes no 
processamento mineral surge com potencialidade de aplicação, devido aos aspectos 
ambientais decorrentes de sua natural biodegradabilidade. Nesse sentido esta 
revisão trata dos aspectos fundamentais envolvidos no processo de eletroflotação de 
partículas finas com uso de microrganismos como biorreagentes. 
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ABSTRACT 
 
Understanding the limits of flotation of fine particles is the key for the selective 
separation of fine particles. Such particles have poor collision efficiency with gas 
bubbles and float slowly. One reason for the low rate of flotation of fine particles is 
mainly due to its low efficiency collision with bubbles conventional flotation. Several 
flotation technologies have been developed to increase the bubble-particle collision 
efficiency, one of them is the electroflotation. The electroflotation has three major 
advantages compared to the other flotation techniques: size of extremely small 
bubbles, different amounts of microbubbles and the selection of the electrode allows 
to configure the system for a specific process. On the other hand, the use of bio-
reagents in mineral processing arises with potentiality of application, due to the 
environmental aspects owing to their natural biodegradability. In this sense this 
review deals with fundamental aspects involved in the process of electroflotation of 
fine particles with use of microorganisms as bioreagents. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Devido ao esgotamento das reservas minerais, cada vez mais são explorados 
minérios de baixo teor com faixas granulométricas muito finas (<10 µm), o que por 
sua vez aumenta a importância da flotação de partículas finas. Tais partículas 
possuem uma força inercial muito pequena comparada com as partículas grossas e 
geralmente seguem as linhas de corrente em torno da bolha o que provoca uma 
colisão lenta com a bolha (Yoon e Luttrell, 1989). 
 
A recuperação de partículas finas aumenta com a diminuição do tamanho da bolha, 
o que em grande parte é resultado do aumento na eficiência da colisão entre as 
partículas e as bolhas (Diaz-Penafiel e Dobby, 1994). Trahar (1981) mostrou que a 
dificuldade da recuperação das partículas finas pode ser atribuída a fatores 
hidrodinâmicos e ao efeito da carga elétrica da partícula e da bolha. O tamanho de 
bolha desempenha um papel importante no processo de flotação de finos devido à 
relação com os fenômenos de colisão, adesão e transporte que governam o 
processo. Em síntese, quanto menor o tamanho das bolhas melhor a recuperação 
de partículas (Ralston e Dukhin, 1999). A fim de alcançar tamanhos de bolhas 
menores aos da flotação convencional, várias tecnologias têm sido desenvolvidas 
visando aumentar a eficiência de colisão bolha-partícula, sendo uma destas à 
eletroflotação (Ben Mansour et al., 2007; Jimenez et al., 2010; Sarkar, 2010; Ren, et 
al., 2014.) Tal processo se baseia na utilização de bolhas de hidrogênio e de 
oxigênio formados por eletrólise da água. Estes dois gases podem ser utilizados 
separadamente ou em conjunto (Neagu, et al., 2000).  
 
Por outro lado, o amadurecimento da consciência ambiental mostra uma alternativa 
para a substituição de reagentes convencionais de alto impacto ambiental por 
microrganismos capazes de interagir da mesma forma que os reagentes sintéticos. 
Tais microrganismos apresentam diversas vantagens tais como: fácil adaptabilidade, 
baixo custo de produção e principalmente a sua biodegradabilidade. Vários estudos 
em bioflotação e biofloculação vêm apresentando resultados muito promissores 
principalmente na flotação de minerais oxidados de ferro e não ferrosos (Mesquita, 
et al., 2003; Botero, et al., 2008; Merma, et al., 2013; Lopez, et al., 2015). 
 
 

2. FATORES QUE INFLUENCIAM A PRODUÇÃO E TAMANHO DE BOLHAS NA 
ELETROFLOTAÇÃO 
 
O tamanho de bolha influencia diretamente na eficiência dos processos de flotação, 
quanto menor o tamanho das bolhas melhor a recuperação de finos devido a maior 
área superficial da bolha (Ralston e Dukhin, 1999). Com o intuito de obter bolhas 
muito menores em relação as dos processos convencionais surge o processo de 
eletroflotação, dito processo produz bolhas de oxigênio e hidrogênio menores do que 
95 µm de diâmetro (Tabela 1).  
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Tabela 1. Tamanhos de bolhas produzidos em diferentes processos de flotação. 

Tipo de processo Diâmetro de bolha (µm) 

Flotação mecânica 
500-1800: Jameson e Allum, 1984 

530-1750: Turker et al., 1994. 
500-2900: Gorain et al., 1995. 

Flotação em coluna 600-1500: Yianatos et al., 1988. 

Flotação por ar dissolvido 10-120: Edzwald,1995. 

Eletroflotação: bolha de hidrogênio 5-65; 15-45: Chen et al., 2002. 

Eletroflotação: bolha de oxigênio 15-95; 25-95: Janssen e Hoogland, 1973. 

 
A eletroflotação é baseada na geração de bolhas de oxigênio e hidrogênio, formados 
pela eletrólise da água. O processo físico de geração de gás a partir de eletrodos 
pode ser dividido em três fases, isto é, a nucleação, crescimento e desprendimento. 
O oxigênio é formado no ânodo (Equação 1), enquanto que o hidrogênio é formado 
no cátodo (Equação 2). Estes gases podem ser usados separadamente ou em 
combinação com bolhas de ar na eletroflotação. 
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A eficiência de remoção de um sistema de eletroflotação depende do tamanho e do 
número de bolhas de gás formadas durante processo de eletrólise (Gupta e Ali, 
2013). O tamanho das bolhas geradas neste processo é influenciado pelo tipo de 
material, dimensões, superfície e configuração do eletrodo, assim como também da 
densidade de corrente e do pH (Gupta e Ali, 2013). 
 
2.1. Tipo de eletrodo 
 
O tamanho de bolhas produzidos no processo de eletrólise da água depende do tipo 
de material. A Figura 1 apresenta diferentes materiais usados como eletrodos, tais 
materiais influenciam no aumento do tamanho de bolha de hidrogênio (Cátodo) e na 
diminuição de tamanho de bolha de oxigênio (Ânodo) (Gupta e Ali, 2013). 
 

 
Figura 1. Influência do tipo de material de eletrodo no tamanho de bolha (Mamakov, 1975). 

 
2.2. Dimensões e rugosidade do eletrodo 
 
O diâmetro do fio do eletrodo influencia a densidade de corrente e o diâmetro da 
bolha (Sarkar, 2010). A curvatura das superfícies dos eletrodos (cátodo e ânodo) 
influencia na distribuição das bolhas de hidrogênio e oxigênio, respectivamente. 
Ketkar et al., (1988) relataram mudanças na densidade de corrente, pH, e diâmetro 
da bolha com a diminuição do diâmetro do eletrodo na produção de bolhas de 
hidrogênio. Jimenez et al., (2010) observaram uma diminuição no tamanho de bolha 
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devido ao alto índice de rugosidade de superfície de eletrodo na produção de bolhas 
de hidrogênio. 
 
2.3. pH 
 
O pH da solução tem um papel importante no tamanho de bolha. Glembotskii et al., 
(1973) observaram que a variação do tamanho das bolhas de gás de hidrogênio 
segue uma tendência oposta à do excesso de íons; isto é, as bolhas de hidrogênio 
são menores em meio alcalino, em comparação com um meio neutro ou ácido. 
Bolhas de oxigênio atingem um tamanho mínimo em meio ácido, o aumento do 
diâmetro cresce com o aumento do pH (Janssen e Hoogland (1973).  
 
2.4. Densidade de corrente 
 
Muitos trabalhos mostraram a influência da densidade de corrente sobre o tamanho 
de bolha (Sides 1986; Ben Mansour et al., 2007). Estes trabalhos mostraram um 
aumento do diâmetro da bolha de hidrogênio com o aumento na densidade de 
corrente. Eles atribuíram isto à coalescência de bolhas em altas densidades de 
corrente. Por outro lado, estudos realizados por Ketkar et al., (1991) mostraram que 
o aumento da densidade de corrente provocou a diminuição do tamanho das bolhas, 
o que condiz com a teoria da nucleação e crescimento de uma nova fase sobre o 
eletrodo. 
 
 
3. USO DE BIORREAGENTES NA FLOTAÇÃO 
 
No cenário da Tecnologia Mineral, o uso de microrganismos como biorreagentes no 
processo de flotação surge como um processo alternativo de concentração mineral 
(Mesquita et al., 2003). Tais microrganismos possuem grupos funcionais ionizáveis, 
na parede celular, que os conferem determinadas características de adsorção que 
os tornam capazes de substituir certos reagentes inorgânicos nos processos de 
beneficiamento mineral. Os microrganismos podem ser utilizados diretamente na 
forma de células ou como subprodutos sintetizados a partir destas (polissacarídeos, 
lipídeos e proteínas). A biodegradabilidade dos biorreagentes é outra característica 
importante, permite uma fácil degradação na água e no solo, dessa forma os torna 
adequados para aplicações nos processos de beneficiamento mineral, remediação e 
tratamento de efluentes (Subramanian, et al., 2003; Mesquita, et al., 2003). 
 
3.1. Composição bacteriana (FTIR) 
 
A grande maioria dos microrganismos com potencial de uso como biorreagentes 
possuem na sua parede celular diversos tipos de componentes tais como 
peptídeoglicana, polissacarídeos, ácidos orgânicos, substâncias poliméricas 
extracelulares (EPS), proteínas e lipídeos o que confere um caráter anfipático à 
superfície celular bacteriana (Hancock, 1991). Tais componentes possuem grupos 
funcionais que fornecem ao microrganismo características similares aos reagentes 
usados na flotação convencional (Volesky, 2007). Alguns destes grupos funcionais 
tais como: COOH, HPO2, NH, NH2, NH3, CH, CH2, CH3, OH podem ser observados 
na parede celular das bactérias R. Erythropolis e Opacus (Volesky, 2007) (Figura 2). 
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Figura 2. Espectrograma de infravermelho (FTIR): A) R. Erythropolis (Castaneda, 2014); B) R. 

Opacus (Merma, et al., 2013). 

 
3.2. Hidrofobicidade  
 
A composição da parede celular dos microrganismos antes detalhada possibilita a 
adesão sobre a superfície mineral, tornando-a hidrofóbica ou hidrofílica. Diferentes 
autores atribuem o grau de hidrofobicidade à maior proporção dos grupos graxos, 
proteínas e ao caráter ácido/básico da parede celular (Dolowy, 1984; Deo e 
Natarajan, 1997; Subramanian, et al., 2003; Mesquita, et al., 2003). A hidrofilicidade 
também tem sido atribuída à maior proporção de polissacarídeos na parede celular 
(Dolowy, 1984; Deo e Natarajan, 1997). A Tabela 2 mostra o poder hidrofóbico de 
diferentes bactérias na interação com a superfície de vários minerais. 
 

Tabela 2. Poder hidrofóbico dos microrganismos sobre a superfície de minerais. 

Microrganismo Mineral Ângulo de contato (°) após a adesão Referência 

M. Phlei Hematita 46 Dubel, et al., 1992 

M. Phlei Carvão 64 Raichur, et al., 1996 

R. opacus Hematita 38 Mesquita, et al., 2003 

G. Stenotrophomonas Hematita 69 Yang, et al., 2013 

R. Opacus Apatita 45 Merma, et al., 2013 

R. Opacus Cassiterita 84 Gonzales, 2013 

S. Marcescens Hematita 60 Yang, et al., 2014 

 
3.3. Carga superficial - Potencial Zeta 
 
A carga superficial bacteriana também é determinada pela composição da parede 
celular. As propriedades de carga superficial dos microrganismos na interface sólido-
líquido podem ser caracterizadas pelo potencial zeta e o ponto isoelétrico 
estabelecido por medidas de mobilidade eletroforética. O ponto isoelétrico (PIE) 
indica as características catiônicas ou aniônicas da superfície do microrganismo. A 
interação das células bacterianas com a superfície mineral pode ser de caráter 
eletrostático ou químico o que resulta em mudanças nas propriedades superficiais 
do mineral (Subramanian, et al., 2003; Botero, et al., 2008; Merma, et al., 2013). Em 
diferentes trabalhos a interação microrganismo – mineral pode ser observado 
mediante o deslocamento do PIE e do potencial de carga superficial do mineral 
(Tabela 3), desta forma, diferentes minerais são separados por flotação. 
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Tabela 3. Interação dos microrganismos com a superfície mineral. Deslocamento do PIE após a 
interação com o microrganismo. 

Microrganismo Mineral 
PIE do 
mineral 

PIE (após 
interação) 

Referência 

B. Polymyxa 

Quartzo 1,7 3,8 Namita Deo e Natarajan, 
1997 Corundum 7,5 4,5 

Esfarelita 2,2 3,6 
Subramanian, et al., 2003 

Galena 2,3 2,5 

R. Opacus 

Quartzo 2 3,7 
Mesquita, et al., 2003 

Hematita 5,2 2,6 

Magnesita 8,2 7,8 
Botero, et al., 2008 

Calcita 10 9,7 

P. polymyxa 
Quartzo 2 3,6 

Sarvamangala et al, 2012 
Hematita 6,2 3 

B. Subtilis 
Galena 2 2,8 

Sarvamangala et al., 2013 
Pirita 5,4 4,6 

S. Marcescens Hematita 5,5 5,1 Yang, et al., 2014 

R. Erythropolis Hematita 5,3 2,1 Castaneda, 2014 

R. Ruber Hematita 5,5 3 Lopez et al., 2015 

 
3.4. Microscopia de varredura – MEV 
 
O alto poder de adesão dos microrganismos (Figura 3) possibilita o seu uso como 
coletores e depressores no processo de flotação (Natarajan e Namita, 2001;). Tal 
característica é atribuída à composição da parede celular que possui grupos 
funcionais ionizáveis (Smith et al., 1991). 
 

 
Figura 3. Imagens de MEV de minerais flotados. A) Hematita-R. erythropolis (Castaneda, 2014); 
B) R. opacus-Quartzo (Mesquita, et al., 2003); C) Cassiterita-R. opacus (Gonzales, et al.,2013). 

 
 
4. ESTUDO DE CASOS  
 
Várias pesquisas sobre cepas bacterianas e seus subprodutos têm se concentrado 
em aplicá-los como substitutos de coletores sintéticos em processos de 
beneficiamento mineral. A maioria destes trabalhos foi realizada em escala 
tradicional de microflotação conseguindo resultados muito promissores (Tabela 4). 
Todos os estudos relatados mostram na pratica a possibilidade do uso de 
microrganismos como substitutos de reagentes convencionais. Por outro lado, 
estudos de eletroflotação de partículas finas abaixo de 74 µm foram realizados 
obtendo recuperações em torno de 60 até 90% (Sarkar, et al., 2010; Ren, et al., 
2014). Tais estudos mostram o bom desempenho da eletroflotação na recuperação 
de partículas finas. Segundo esses trabalhos, surge a possibilidade do uso de 
microrganismos na eletroflotação de partículas finas. Recentemente, Gonzales et al., 
(2013) estudaram a possibilidade de aplicação do R. opacus na eletroflotação de 
cassiterita conseguindo recuperações em torno de 65%. A combinação da 
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eletroflotação e o uso de microrganismos apresentam-se como alternativa de uso no 
beneficiamento mineral dado os resultados obtidos nos trabalhos apresentados. 
 

Tabela 4. Uso de microrganismos em processos de beneficiamento mineral. 

Microrganismo Processo Mineral 
Recuperação 

(%) 
Referência 

R. opacus Flotação Hematita 90 Mesquita, et al., 2003 

P. polymyxa Flotação. 
Pirita- 

Calcopirita - 
Galena 

Galena: 78 Patra e Natarajan, 2008 

R. Opacus Flotação Magnesita 92 Botero, et al., 2008 

S. Cerevisiae Flotação. Galena 96 Kuyumcu, et al., 2009 

G. Stenotrophomonas Flotação Hematita 75 Yang, et al., 2013. 

R.opacus Flotação Apatita 90 Merma, et al., 2013 

S. Marcescens Flotação. Hematita 80 Yang, et al., 2014 

R. Ruber Flotação Hematita 84 Lopez, et al., 2015 

Brometo de Cetil-
Trimetil-Amônio 

Eletroflotação Quartzo 70 Sarkar, et al., 2010 

Oleato de sódio Eletroflotação Shelita 90 Wei, et al 2011 

Ac. Salicilhidroxâmico, 
Tributil fosfato 

Eletroflotação Cassiterita 59 Ren, et al., 2014 

R. Opacus Eletroflotação Cassiterita 65 Gonzales, 2013 

 
 
5. CONCLUSÕES 
 
De acordo com os estudos detalhados, os microrganismos apresentam um alto 
poder surfactante quando usados como biorreagentes na flotação de minerais 
devido à similitude com a composição dos reagentes convencionais. 
 
Por outro lado, o fato de gerar bolhas menores que as bolhas utilizadas nos 
processos de flotação convencional, aumentando assim a eficiência de colisão entre 
as bolhas e as partículas, faz da eletroflotação uma alternativa para o tratamento de 
partículas minerais finas. Por tanto, fica demostrado o potencial uso das técnicas 
eletroquímicas no processamento de partículas finas, assim como o favorável uso 
dos microrganismos como substitutos de reagentes sintéticos, o que aponta a um 
uso promissor na indústria de processamento mineral. 
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