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RESUMO 
 
O tamanho de partícula é uma variável muito importante no desempenho operacional do 
processo de flotação. A flotação de partículas finas e ultrafinas é muito crítica, o que 
resulta em uma recuperação muito baixa, tornando o processo mais dependente do 
tamanho das bolhas e da hidrofobicidade das partículas. Esta baixa recuperação está 
relacionada à baixa eficiência de colisão bolha/partícula. Esta dificuldade pode ser 
superada diminuindo o tamanho da bolha ou aumentando o tamanho de partícula. No 
entanto, vale ressaltar que o uso de microbolhas envolve algumas desvantagens, tais 
como seu baixo momento, resultando em um processo mais lento comparando com os 
processos convencionais de flotação. A eletroflotação apresenta-se como uma 
alternativa atraente para a concentração de partículas finas com o uso bolhas de 
hidrogênio e oxigênio menores a 100 μm, estas bolhas são geradas mediante o processo 
de eletrólise da água. Vários fatores influenciam a produção e o tamanho das bolhas, 
tais como: densidade de corrente, material de eletrodo, concentração do eletrólito e pH. 
Os testes de flotação foram conduzidos para um sistema hematita-R. opacus em uma 
célula binária de eletroflotação modificada Partridge-Smith de 0,38 L de volume útil. 
Foram estudadas as seguintes variáveis de processo: concentração de R. opacus, 
tamanho de partícula, pH e densidade de corrente. O valor de pH ótimo encontrado para 
a flotação de hematita foi entorno de 6 alcançando uma flotabilidade de hematita com 
bolhas de hidrogênio em torno de 80% e de aproximadamente 65% com bolhas de 
oxigênio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Eletroflotação; R. opacus; flotação; hematita; partículas finas. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Partículas finas (F) e ultrafinas (UF) apresentam uma baixa recuperação provocada pela 
baixa probabilidade de colisão e adesão bolha/partícula, dificuldade de superar a barreira 
energética (entrainment e entrapment), elevada adsorção de reagentes e baixa 
seletividade (Trahar e Warren, 1976; Trahar, 1981; Yoon, 2000; Shahbazi et al., 2010; 
Peng et al., 2015). Com o intuito de dar solução ao problema da baixa flotabilidade das 
partículas F e UF várias tecnologias de flotação têm sido desenvolvidas visando 
aumentar a eficiência de colisão bolha/partícula. Dentre as várias tecnologias destaca-
se a eletroflotação. O processo de eletroflotação baseia-se na utilização de bolhas de 
hidrogênio e de oxigênio formados por eletrólise da água. Estes dois gases podem ser 
utilizados separadamente ou em conjunto. Durante a eletrólise da água bolhas de gás 
oxigénio é formado no ânodo por meio de uma reação de oxidação (Equação 1), 
enquanto que bolhas de gás hidrogénio é formado no cátodo por uma reação de redução 
(Equação 2). Estes gases podem ser utilizados separadamente ou em conjunto no 
processo de electroflotação. 
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O processo de eletroflotação possui três grandes características frente às demais 
técnicas de flotação: o tamanho de bolhas extremamente pequeno (menores a 100 µm), 
as diferentes quantidades de microbolhas e a seleção do eletrodo permitem configurar o 
sistema para um processo específico. Essas vantagens, quando comparadas com outros 
processos convencionais de flotação, favorecem a flotabilidade de partículas finas 
principalmente pela geração de bolhas menores que 100 µm (Ren et al., 2014). O 
processo de eletroflotação atende aos aspectos principalmente relacionados à 
probabilidade de colisão e adesão partícula/bolha, o que aumenta a recuperação de 
partículas finas. Este processo torna-se uma alternativa biotecnológica quando 
microrganismos são usados como biorreagentes na separação de partículas finas. 
Diferentes microrganismos como bactérias, leveduras e fungos filamentosos possuem 
diferentes propriedades surfactantes, na indústria mineral, estes microrganismos podem 
ser utilizados diretamente na forma de células ou mediante a extração dos seus 
componentes surfactantes (Mesquita et al., 2003; Bueno et al., 2008; Khoshdast, 2012). 
A composição da parede celular desses microrganismos possibilita a adesão sobre a 
superfície mineral, dessa forma a superfície mineral pode tornar-se hidrofóbica ou 
hidrofílica (Raichur et al., 1996). A velocidade de biodegradabilidade dos biorreagentes 
é outra característica importante em relação aos reagentes convencionais de flotação. 
Neste trabalho, os aspectos fundamentais característicos ao processo de eletroflotação 
de partículas de hematita com R. opacus são abordados de forma abrangente visando 
um melhor entendimento e aperfeiçoamento do processo, dado que esta tecnologia 
envolve conhecimento de caráter multidisciplinar e em pleno desenvolvimento. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. A mostra mineral 
 
As amostras de hematita foram limpas com solução de ácido clorídrico 0,01M, lavadas 
com água deionizada e secas. Posteriormente foram realizadas análise química por 
Fluorescência de raios X (FRX) pelo método de fusão com tetraborato de lítio no 
espectrômetro da marca Philips, modelo PW1480. Também foi realizada à análise de 
Difração de raios X pelo método do pó no equipamento Bruker-AXS D5005 no 
Laboratório Multiusuário de Caracterização Tecnológica (LMCT) do CETEM. 
 
2.2. Preparação e obtenção do biorreagente 
 
A cepa R. opacus foi usado como biorreagente na eletroflotação de hematita. Esta cepa 
bacteriana foi obtida da Coleção Brasileira de Microrganismos de Ambiente e Indústria - 
CBMAI - UNICAMP. A cepa bacteriana foi subcultivada em meio sólido usando o meio 
de cultura Yeast Malt Glucose - YMG. Posteriormente foi realizada as culturas em meio 
líquido em balões de Erlenmeyer de 250 mL e incubadas em shaker rotatório (CIENTEC 
CT-712) a 28ºC durante 72 h. Após o crescimento, a suspensão celular foi centrifugada 
com 4500 RPM durante 10 min (Centrifuga digital CIENTEC CT-5000), o concentrado da 
centrifugação constituído pelas células da bactéria, foi lavado duas vezes com água 
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deionizada e re-suspenso numa solução de 1mM de NaCl. Finalmente, a suspensão 
concentrada obtida foi esterilizada em autoclave (Autoclave vertical CS PRISMATEC) 
para inativar as bactérias presentes e, posteriormente, conservada a uma temperatura 
em torno de 4°C. Este concentrado final é a biomassa utilizada como biorreagente no 
desenvolvimento do trabalho. 

 
2.3. Eletrodo 
 
Utilizaram-se eletrodos de platina com 99,95% de pureza em forma de malha com uma 
área total de 14,2 cm2, diâmetro de fio de 0,002 cm e espaçamento entre fios de 0,002 
cm. O eletrodo de platina foi usado como cátodo e como ânodo.  
 
2.4. Geração de bolhas por eletrólise 
 
A geração de bolhas foi realizada em duas células modificadas de Partridge-Smith de 
380 mL de volume útil, tais células foram de material de vidro com dimensões de 50 mm 
de diâmetro externo, 46 mm de diâmetro interno e 215 mm de altura, as semi-células 
foram unidas por uma ponte salina de 44 mm de diâmetro externo. A ponte salina abrigou 
duas placas millipore de 40 mm de diâmetro externo. As semi-células continham 
eletrodos e a solução de eletrólito (Na2SO4). Eletrodos de platina foram usados como 
ânodo (produção de bolhas de oxigênio) e cátodo (produção de bolhas de hidrogênio). A 
variação de tensão fornecida às semi-células foi controlada mediante uma fonte de 
tensão (ICEL - PS-1001). 
 
2.5. Testes de eletroflotação 
 
Os testes de eletroflotação foram conduzidos em uma célula binaria de Partridge-Smith 
modificadas (Figura 1). Primeiramente preencheram-se as semi-células com solução de 
sulfato de sódio (0,1 M) até 70% do volume útil; uma vez providas de solução iniciou-se 
a eletrólise para a geração das bolhas de hidrogênio ou oxigênio. Após o início da 
geração das bolhas foi realizado a estabilização das condições operacionais desejadas 
na semi-célula, principalmente o ajuste do pH. Seguidamente foi realizada o 
acondicionamento da hematita com R. opacus em um béquer de vidro de 100 mL por 10 
min para. Após o acondicionamento, a solução (bactéria-mineral) foi introduzida na semi-
célula para dar início a eletroflotação por 5 min. As condições operacionais detalhadas 
utilizadas nos testes de eletroflotação estão apresentadas na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Condições operacionais empregadas na eletroflotação de hematita. 

Condição Valores 

pH 3, 5, 7, 9, 11 

Concentração de 
coletor 

200, 300 mg/L  

Densidade de corrente 17,25; 22,18; 28,17 mA/cm2 

Agitação 700 rpm. 

Tipo de bolha H2, O2 
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Figura 1 – Linha experimental de eletroflotação, célula Partridge-Smith modificada. 1: controlador de 

pH automático; 2: célula binaria de eletroflotação; 3: solução reguladora de pH; 4: água de lavagem; 5: agitador 
magnético; 6: pHmetro; 7: bomba peristáltica; 8: multímetro; 9: fonte de tensão. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1. Amostra mineral 
 
Os resultados da análise química por fluorescência de raios X (FRX) são apresentados 
na Tabela 2. Os resultados mostram alta pureza da amostra mineral com 
aproximadamente 96% de Fe2O3. A análise por difração de raios X (Figura 2) apresenta 
os resultados de mineralogia. Estes resultados mostraram que o Fe2O3 se apresenta 
como a fase mineralógica hematita. 

 
Tabela 2 – Composição química do 
mineral determinado por FRX. 

 
PPC: Perda por calcinação a 1000 °C por 24 horas 

 
Figura 2 – Difratograma de raios x da amostra 

mineral de hematita. 
 

3.2. Ensaios de eletroflotração 
 
3.2.1. Efeito do pH na eletroflotação de hematita 
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O pH é uma variável muito importante no processo de flotação. Esta variável influencia 
nas propriedades de superfície do mineral, por exemplo, a carga superficial é 
determinada pelo pH do meio de acordo com a concentração relativa de H+ e OH- em 
solução (Stumm,1992; Quast, 2015). A Figura 3 apresenta a flotabilidade da hematita 
com bolhas de hidrogênio e oxigênio em função do pH para uma concentração de R. 
opacus de 200 mg/L e uma fração granulométrica de -38+20 µm. Nestas condições, o 
incremento do pH favoreceu a flotabilidade da hematita até o pH 6, acima deste pH, a 
flotabilidade da hematita teve uma diminuição. 
 

 
Figura 3 – Efeito do pH na eletroflotação de hematita com bolhas de H2 e O2. Concentração de R. 

opcus: 200 mg/L; Tamanho de partícula: -38+20 µm; densidade de corrente: 22,18 mA/cm2. 

 
3.5.2. Efeito da concentração do R. opacus 
 
O efeito da concentração do microrganismo na flotabilidade das partículas finas de 
hematita é apresentado na Figura 4. O estudo foi realizado em pH 6 para uma 
concentração bacteriana de 100 até 300 mg/L e uma faixa granulométrica de -38+20 µm. 
Segundo os resultados obtidos observa-se que a flotabilidade da hematita aumentou 
com o incremento da concentração de R. opacus até uma concentração de 200 mg/L, 
acima deste valor a flotabilidade de hematita sofreu uma queda na flotabilidade. Bolhas 
de hidrogênio e oxigênio seguiram uma mesma tendência na flotabilidade de hematita, 
entretanto, a flotação realizada com bolhas de hidrogênio teve uma flotabilidade maior 
do que as bolhas de oxigênio. A diminuição da flotabilidade em altas concentrações pode 
estar ligada a formação de agregados durante a adsorção do R. opacus na superfície do 
mineral resultando na diminuição da área efetiva de adsorção (Ekmekyapar et al., 2006). 
Outra possibilidade pode estar relacionada ao fato do biorreagente em altas 
concentrações pode ter preferência de se adsorver na interface líquido/gás diminuindo a 
interação com a superfície mineral e, consequentemente, prejudicando a flotabilidade do 
mineral. 
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Figura 4 – Efeito da concentração de R. opacus na eletroflotação de hematita. A) Bolhas de H2. B) 

Bolhas de O2. Tamanho de partícula: -38+20 µm; densidade de corrente: 22,18 mA/cm2. 

 
3.5.3. Efeito do tamanho de partícula 
 
A Figura 5 apresenta os resultados de flotabilidade em função do tamanho de partícula 
com bolhas de hidrogênio e oxigênio para uma concentração de biorreagente de 300 
mg/L. A diminuição do tamanho de partícula favoreceu o aumento da flotabilidade. A 
fração mais grosseira (-53+38 µm) apresentou uma baixa recuperação em comparação 
às outras frações granulométricas avaliadas. A baixa recuperação obtida nessa fração 
pode estar ligada à baixa probabilidade de colisão e baixa estabilidade bolha/partícula 
prejudicando a sua flotabilidade. Este tamanho de partícula não consegue ser 
transportado devido ao seu tamanho e massa específica. O valor máximo de flotabilidade 
com bolhas de hidrogênio foi em torno de 70% e a flotabilidade com bolhas de oxigênio 
foi de aproximadamente 60% para o tamanho de partícula de -38+20 µm. Os resultados 
de flotabilidade apresentados neste estudo são similares aos obtidos por Waters et al. 
(2008). Os autores antes mencionados estudaram a flotação de partículas abaixo de 10 
µm de um sistema de óxido de cobre (CuO) e sílica (SiO2) com bolhas de aphrons de 
gás coloidal (CGA) de diâmetro médio de 10 até 100 µm. A flotabilidade encontrada para 
o óxido de cobre foi em torno de 80% para uma proporção de 10% de CuO e 90% de 
SiO2. Portanto, a boa flotabilidade apresentada pelas partículas abaixo de 20 µm pode 
ser relacionada com a alta probabilidade de colisão que existe entre a bolha e a partícula. 
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Figura 5 – Efeito do tamanho de partícula na eletroflotação de hematita. A) Bolhas de H2. B) 

Bolhas de O2. Densidade de corrente: 22,18 mA/cm2; Conc. de R. opacus: 200mg/L. 

 
4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos no processo de eletroflotação permitiram concluir que a utilização 
de R. opacus como biorreagente na flotação de partículas finas de hematita foi 
satisfatória. Também foi demostrando o potencial uso das técnicas eletroquímicas no 
processamento de partículas finas, assim como o favorável uso dos microrganismos 
como substitutos de reagentes sintéticos. A maior flotabilidade da hematita com R. 
opacus foi obtida em pH 6, densidade de corrente de 22,18 mA/cm2, faixa granulométrica 
de -30+20 µm e 200 mg/L de biorreagente. A maior recuperação de partículas de 
hematita foi obtida próximo de 70% com bolhas de hidrogênio e em torno 60% com 
bolhas de oxigênio. 
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