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RESUMO 
 
A utilização de microrganismos e/ou seus produtos metabólicos como biorreagentes 
de flotação, apresenta-se como uma alternativa bastante promissora. Sendo assim, 
nesta pesquisa se estudou os aspectos fundamentais da bioflotação de hematita, 
avaliando a bactéria Rhodococcus erythropolis como biocoletor e bioespumante. As 
medições de potencial zeta indicaram mudanças no valor do ponto isoelétrico (PIE) 
após interação bacteriana, diminuindo de 5,3 para 2,1. A adesão bacteriana foi maior 
no valor de pH 2, usando-se uma concentração bacteriana de 200 mg/L. Os testes 
de microflotação foram realizados em tubo de Hallimond modificado e a maior 
flotabilidade (83,86%) foi alcançada na fração granulométrica de menor tamanho (-
53 + 38 μm). A bioflotação de hematita seguiu o modelo cinético de segunda ordem 
e observou-se que as constantes de taxa (K2) aumentaram de 0,16 (g.min)-1 para 
0,52 (g.min)-1, quando o tamanho de partícula foi reduzido de (-150 + 106 μm) para 
(-53 + 38 μm). Os resultados mostraram que a bactéria Rhodococcus erythropolis 
como biorreagente na flotação de hematita foi viável, e assim projetando-se para 
uma futura aplicação na indústria mineral. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A crescente demanda mundial por matérias-primas minerais levou ao aumento da 
exploração de minérios de baixo teor e minérios com mineralogia complexa, exigindo 
a necessidade de alcançar menores custos operacionais nas suas técnicas de 
processamento e, reagentes de flotação que apresentem maior seletividade e não 
sejam agressivos ao meio ambiente (Govender & Gericke, 2011).  
 
A rota biotecnológica de processamento mineral utilizando microrganismos e/ou 
produtos metabólicos como biorreagentes nos processos de bioflotação e 
biofloculação apresenta-se bastante atrativa sob o aspecto comercial, visto que 
apresenta baixo custo, é flexível e ambientalmente aceitável. Esses biorreagentes 
são capazes de substituir certos reagentes convencionais de flotação e floculação, 
permitindo a separação seletiva do mineral de interesse através da alteração 
química de sua superfície (Dwyer et al., 2012). A maioria dos estudos de 
bioprocessamento mineral (bioflotação e biofloculação) baseia-se num adequado 
entendimento de seus aspetos fundamentais (Khoshdast et al., 2012; Elmahdy et al., 
2013). Assim mesmo, é essencial compreender os mecanismos e as consequências 
resultantes das interações entre microrganismos e minerais antes de estabelecer 
seu uso no bioprocesso (Deo & Natarajan, 1998; Natarajan & Deo, 2001).  



OLIVERA, C.A.C.; MERMA, A.G.; TOREM, M.L. 

 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é estudar o uso potencial da bactéria 
Rhodococcus erythropolis na flotação de hematita, avaliando seu produto 
(biomassa) como biocoletor e bioespumante. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Preparação da amostra mineral 
 
O mineral hematita de 94% de pureza foi fornecido pela empresa MINERAÇÃO ZÉ 
DA ESTRADA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA de Araçuaí em Minas Gerais. As 
frações granulométricas utilizadas para os experimentos são mostrados na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Experimentos e frações granulométricas 

Experimentos Fração granulométrica 

Testes de potencial zeta < 38 μm 
Experimentos de adesão (-53 + 38 μm) 

Experimentos de flotação 
(-150 + 106 µm) 
(-106 + 75 µm) 
(-53 + 38 µm) 

 
2.2. Meio de cultura e cultivo da bactéria 
 
A bactéria Rhodococcus erythropolis foi obtida da Coleção Brasileira de Micro-
organismos de Ambiente e Indústria – CBMAI – UNICAMP. O microrganismo foi 
cultivado em frascos Erlenmeyers de 500 ml dentro de um shaker rotativo a 150 rpm 
e 28°C por 70 horas, usando o meio de cultura TSB: Extrato de caseína (17 g/l), 
Extrato de farinha de soja (3 g/l), Cloreto de sódio (5 g/l), Fosfato dipotássico (2,5 g/l) 
e glicose (2,5 g/l).  
 
2.3. Medidas de potencial zeta 
 
As medidas de potencial zeta do mineral hematita, a bactéria Rhodococcus 
erythropolis e interação hematita-bactéria foram determinadas usando o 
equipamento de microeletroforese Zeta Meter System +4. As concentrações 
utilizadas foram de 50 e 70 mg/l para a bactéria e mineral, respectivamente. 
 
2.4. Experimentos de adesão 
 
Para os experimentos de adesão foram utilizados 0,25 g de amostra mineral e agua 
deionizada. As soluciones de 35 ml foram preparadas com diferentes concentrações 
de biomassa (50, 100, 150 e 200 mg/l) e, condicionadas durante 5 minutos após 
ajustar o pH (2, 3, 5, 7 e 9) a 23 º C. A concentração da biomassa foi determinada 
por medições de absorbância de UV usando o espectrofotómetro Shimadatzu UV-
1800 e os espectros de absorção foram registrados com o espectrofotômetro de 
infravermelho Nicolet 6700. 
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2.5. Experimentos de flotação 
 
Os experimentos de flotação foram realizados usando o tubo de Hallimond 
modificado de 160 ml. Foi usado 1 g de amostra mineral e soluções com diferentes 
concentrações de biomassa e em diferentes valores do pH. O tempo de 
condicionamento foi de 5 min, vazão de ar equivalente a 23 ml/min e tempo de 
flotação de 2 min. As frações flotada e não flotada foram separadas 
cuidadosamente, lavadas, secas e pesadas para o calculo da flotabilidade. 
A cinética de flotação foi representada pelo modelo de segunda ordem, conforme é 
mostrado na Equação 1.  
 

                                                                                                          (1)               
Onde: 
m

0
: Massa inicial, m

f
: Massa final, K: Constante de taxa do modelo e t: tempo 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Espectroscopia de infravermelho da bactéria 
 
O espectrograma da bactéria e suas principais bandas são mostrados na Figura 1. 
Esses resultados foram comparados com as diferentes bandas encontradas nos 
trabalhos de Schmitt et al. (1998), Sharma (2001), Garip et al. (2009) e Yang et al. 
(2013). Sendo assim, mostra-se que a banda de 3291,88 cm-1 é correlacionada com 
os grupos de vibração de estiramento NH e OH; a banda de 2924,04 cm-1 
correspondem a grupos de estiramento assimétrico CH2; a banda de 1652,35 cm-1 
para grupos de estiramento C=O de amina I; a banda de 1538,36 cm-1 pode ser 
atribuída às vibrações de dobramento NH de amida II; a banda de 1452,43 cm-1 para 
grupos de dobramento CH2 de lipídeos; a banda de 1393,51 cm-1 corresponde a 
grupos de vibrações de dobramento de CH2 e CH3; a banda de 1237,49 cm-1 para 

grupos de estiramento assimétrico PO2

-
; a banda de 1067,02 cm-1 é atribuída para 

grupos de estiramento simétrico PO2

-
 e a banda de 698,20 cm-1 pode ser atribuída 

para dobramentos C=O e dobramentos COO- dos grupos carboxílicos. 
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Figura 1. Espectrograma de infravermelho da bactéria Rhodococcus erythropolis. 
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3.2. Medidas de potencial zeta 
 
A Figura 2 mostra o perfil eletroforético da hematita, bactéria e interação hematita-
bactéria. Os três perfis apresentaram cargas positivas e negativas, que são 
relacionadas aos seus grupos funcionais presentes.  

2 4 6 8 10
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

pH=2.1 pH=2.2

P
o

te
n

c
ia

l 
ze

ta
 (

m
V

)

pH

 Hematita + R. erythropolis

 R. erythropolis

 Hematita

pH=5.3

 
Figura 2. Perfis de potencial zeta (eletrólito indiferente: NaCl 10

-3 
M). 

 
O perfil de potencial zeta do mineral antes da interação indicou o PIE no valor do pH 
5,3. Esse resultado concordou com os valores de PIEs encontrados nos trabalhos de 
Sharma et al. (2001) e Yang et al. (2013), que estiveram na faixa do pH 5 e 6. O PIE 
da bactéria e interação hematita-bactéria foi em torno do pH 2,2 e 2,1 
respectivamente. Essa mudança no perfil de potencial zeta da hematita após 
interação pode ser atribuída à adsorção de células microbianas e/ou produtos 
metabólicos sobre a superfície mineral (Botero et al., 2007; and Vilinska & Rao, 
2008).  
 
3.3. Experimentos de adesão bacteriana 
 
Nas diferentes concentrações de biomassa, a maior adesão foi alcançada ao redor 
do pH 2, conforme é mostrado na Figura 3. Para a concentração de 200 mg/l, a 
quantidade máxima de bactéria aderida foi de 8,7 mg por grama de mineral. A alta 
adesão em pH baixo também foi encontrada para o sistema hematita-Rhodococcus 
opacus (Mesquita et al., 2003). 
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Figura 3. Influência do pH na adesão bacteriana. 
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3.4. Experimentos de flotação 
 
Os experimentos de flotação indicaram que o pH ótimo de flotação é 6, conforme é 
mostrado na Figura 4-a. Observa-se que os maiores valores de flotabilidade são 
alcançados na faixa do pH 5 até 6. Esse efeito também foi observado por Merma et 
al, (2013). Além disso, observou-se que o pH ótimo de flotabilidade não coincide 
com os resultados de adesão, onde a maior adesão foi alcançada no valor do pH 2. 
Esse efeito deveu-se que no valor do pH 2 (próximo do PIE da bactéria), as células 
possuem carga praticamente nula e, a repulsão eletrostática é inibida, portanto as 
células podem formar aglomerados e flocos, o que reduzirá a concentração celular 
da suspensão afetando o valor da capacidade de adesão.  
O efeito da concentração na flotabilidade da hematita é mostrado na Figura 4-b, 
observando-se que a flotabilidade de hematita aumenta até uma concentração de 
biomassa de 200 mg/l, já para valores de concentração maiores, a flotabilidade 
diminuiu. Esse efeito também foi observado por Yang et al. (2007) na bioflotação de 
hematita e por Merma et al. (2013) na bioflotação de apatita. 
 
 

 

Figura 4. Flotabilidade da hematita: a) Efeito do pH (concentração de biomassa: 50 mg/l) e b) 
Efeito da concentração (pH = 6) 

 
Nos experimentos de flotação em função do tempo, a maior flotabilidade (83,86%) 
foi alcançada na fração granulométrica de menor tamanho para os primeiros 10 
minutos de flotação, conforme é mostrado na Figura 5.  
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Figura 5. Flotabilidade em função do tempo: pH = 6 e concentração de biomassa: 200 mg/l 
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3.5. Espectroscopia de infravermelho da interação mineral-bactéria 
 
A Figura 6 mostra o espectrograma da interação hematita-bactéria e suas principais 
bandas. Antes da interação, a superfície de hematita tem contido grupos hidroxila 
(OH) e vibrações de estiramento (Fe-O). Assim após a interação, observou-se que 
os grupos de vibração de estiramento NH e OH mudaram de 3291,88 cm-1 para 
3429,80 cm-1; os grupos de estiramento assimétrico CH2 mudaram de 2924,04 cm-1 
para 2924,27 cm-1; grupos de estiramento C=O de amina I mudaram de 1652,35 cm-

1 para 1639,01 cm-1; os grupos atribuídos às vibrações de dobramento NH de amida 
II mudaram de 1538,36 cm-1 para 1540,54 cm-1; os grupos correspondentes às 
vibrações de dobramento de CH2 e CH3 mudaram de 1393,51 cm-1 para 1399,80 cm-

1 e os grupos atribuídos ao estiramento simétrico PO2
- mudou de 1067,02 cm-1 para 

1090,03 cm-1. Esses grupos estão associados com os compostos presentes na 
parede celular da bactéria Rhodococcus erythropolis e, portanto estariam interagindo 
com a superfície da hematita. 
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Figura 6. Espectrograma de Infravermelho da hematita (antes e após interação com bactéria). 

 
3.6. Cinética de flotação 
 
Os dados experimentais se ajustaram ao modelo cinético de segunda ordem. As 
constantes de taxa (K2) aumentaram conforme o tamanho de partícula foi diminuído, 
mudando de 0,16 (g.min)-1 para 0,51 (g.min)-1, tal como mostrado na Tabela 2. Esse 
efeito também foi observado por Hernáinz et al. (2005) na flotação de minério de 
fosfato. 
Os coeficientes de correlação (R2) foram maiores que 0,98 e, consequentemente é 
assumido que a suspensão mineral dentro do tubo Hallimond foi perfeitamente 
misturada por agitação magnética.  

 
Tabela 2. Constantes cinéticas da flotação 

Fração granulométrica K2 (g.min)-1 R2 

(-150 + 106 µm) 0,16 0,9807 

(-106 + 75 µm) 0,26 0,9924 

(-53 + 38 µm) 0,51 0,9964 
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A partir dos dados de flotabilidade e aplicando o modelo cinético de segunda ordem, 
é possível obter o seguinte ajuste linear, tal como mostrado na Figura 7. 
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Figura 7. Ajuste linear da flotabilidade de hematita usando o modelo cinético de segunda 
ordem. 

 
4. CONCLUSÕES 
 
O trabalho demonstrou que o uso da bactéria Rhodococcus erythropolis como 
biocoletor e bioespumante na flotação de hematita tem uma aplicação viável, 
dependendo do valor do pH da solução e da sua concentração. Desse modo, a 
maior flotabilidade de hematita foi de 83,86% em torno do pH 6, com uma 
concentração de biomassa de 200 mg/l. Além disso, os resultados de flotabilidade 
seguiram o modelo de segunda ordem, o qual suas constantes de taxa (K2) 
aumentaram conforme o tamanho de partícula foi diminuído. 
 
5. AGRADECIMENTOS 
 
Os autores agradecem ao CNPq, CAPES e PUC-Rio pelo apoio financeiro e 
concessão de bolsas. 
 
6. REFERÊNCIAS 
 
Botero AEC, Torem ML, Mesquita LMS. Fundamental studies of Rhodococcus 
opacus as a biocollector of calcite and magnesite. Minerals Engineering 2007; 
20(10); 1026-1032. 

Hernáinz F, Calero M, Blázquez G. Kinetic considerations in the flotation of 
phosphate ore. Advanced Powder Technology 2005; 16(4), 347-361. 

Deo N, Natarajan KA. Studies on interaction of Paenibacillus polymyxa with iron ore 
minerals in relation to beneficiation. International Journal of Mineral Processing 1998; 
55(1); 41-60. 



OLIVERA, C.A.C.; MERMA, A.G.; TOREM, M.L. 

 

Dwyer R, Bruckard WJ, Rea S, Holmes RJ. Bioflotation and bioflocculation review: 
microorganisms relevant for mineral beneficiation. Mineral Processing and Extractive 
Metallurgy 2012; 121(2); 65-71. 

Elmahdy AM, El-Mofty SE, Abdel-Khalek MA, Abdel-Khalek NA, El-Midany AA. 
Bacterially induced phosphate-dolomite separation using amphoteric collector. 
Separation and Purification Technology 2013; 102; 94-102. 

Garip S, Gozenb AC, Severcan F. Use of Fourier transform infrared spectroscopy for 
rapid comparative analysis of Bacillus and Micrococcus isolates. Food Chemistry 
2009; 113(4); 1301-1307. 

Govender Y, Gericke M. Extracellular polymeric substances (EPS) from bioleaching 
systems and its application in bioflotation. Minerals Engineering 2011; 24(11); 1122-
1127. 

Khoshdast H, Sam A, Manafi Z. The use of rhamnolipid biosurfactants as a frothing 
agent and a sample copper ore response. Minerals Engineering 2012; 26; 41-49. 

Merma AG, Torem ML, Morán JJ, Monte MB. On the fundamental aspects of apatite 
and quartz flotation using a Gram positive strain as a bioreagent. Minerals 
Engineering 2013; 48; 61-67. 

Mesquita LMS, Linsb FF, Torem ML. Interaction of a hydrophobic bacterium strain in 
a hematite-quartz flotation system. International Journal of Mineral Processing 2003; 
71(1); 31- 44. 

Natarajan KA, Deo N. Role of bacterial interaction and bioreagents in iron ore 
flotation. International Journal of Mineral Processing 2001; 62(1); 143-157. 

Schmitt J, Flemming HC. FTIR-spectroscopy in microbial and material analysis. 
International Biodeterioration & Biodegradation 1998; 41(1); 1-11. 

Sharma PK, Rao KH, Forssberg KSE, Natarajan KA. Surface chemical 
characterisation of Paenibacillus polymyxa before and after adaptation to sulfide 
minerals. International Journal of Minerals Processing 2001; 62(1); 3-25. 

Sharma PK. Surfaces studies relevant to microbial adhesion and bioflotation of 
sulphide minerals. [Doctoral Thesis]. Division of Mineral Processing of the Luleå 
University of Technology, Luleå; 2001. 

Vilinska A, Rao, KH. Leptosririllum ferrooxidans-sulfide mineral interactions with 
reference to bioflotation and bioflocculation. Transactions of Nonferrous Metals 
Society of China 2008; 18(6), 1403-1409. 

Yang H, Tang Q, Wang C, Zhang J. Flocculation and flotation response of 
Rhodococcus erythropolis to pure minerals in hematite ores. Minerals Engineering 
2013; 45; 67-72. 

Yang H, Zhang Q, Jiang Z. Adsorbability of Mycobacterium phlei on hematite 
surface. Journal of University of Science and Technology Beijing, Mineral, 
Metallurgy, Material 2007; 14(2); 103-106.  


