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3
Revisão bibliográfica

3.1.
Minério de ferro
3.1.1.
Aspectos gerais
O ferro é o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre (4,2%),
depois do oxigênio, silício e alumínio; e o segundo elemento metálico mais
abundante, depois do alumínio. Este fato foi determinado por estudos feito por
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Washington e Clarke onde seu dados apontam para 3,08% de Fe 2O3 (hematita),
3,08 de FeO (wustita) e 15,34% de Al2O3 (alumina) na crosta terrestre
(Nascimento, 2010).

O ferro é o metal mais usado pela sociedade devido à alta disponibilidade,
pelas propriedades físicas (ductilidade, maleabilidade, resistência mecânica, etc.),
por sua importância na produção de aço e ferro fundido, assim como pelas suas
muitas aplicações (Iglesias, 2012).

Os minérios de ferro ricos, que atendem naturalmente às especificações
químicas do mercado consumidor, são tipicamente processados em circuitos de
fragmentação, classificação por tamanho (processo a úmido) e desaguamento. As
operações de classificação a úmido e desaguamento favorecem a remoção das
lamas argilosas, onde se concentram as impurezas indesejáveis, principalmente
fósforo e alumina. Os minérios de baixos teores podem ser concentrados por
métodos gravíticos quando a liberação dos minerais de ganga ocorre em faixas
granulométricas mais grosseiras, características de produtos de circuitos de
britagem e classificação. Os equipamentos mais utilizados, nesse caso, são os
jigues e espirais (Santana, 2012).
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O alto teor de ferro dispensa em alguns casos, os processos de concentração,
podendo o minério ser utilizado diretamente, apenas com a adequação
granulométrica. Os procedimentos físicos para preparação mecânica têm por
finalidade a obtenção de minérios de composição e dimensões uniformes e
adequadas à boa operação nos aparelhos siderúrgicos (MME, 2009).

Os minérios de ferro brasileiros geralmente têm uma mineralogia simples,
envolvendo em grande parte hematita, goethita, magnetita, e alguns minerais de
ganga, principalmente de quartzo. No entanto, podem apresentar diversas texturas
minerais (tecido) e diferentes tipos de textura de hematita, isto é, de tamanhos
diferentes de cristal, morfologia e distribuição espacial (Gomes et al., 2013).

As maiores empresas produtoras de minério de ferro no Brasil são a Vale
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S.A. (84,52%), CSN (5,45%), Samarco (6,29%), MMX (2,03%) e Usiminas
(1,71%). Os principais estados produtores do Brasil são Minas Gerais (67%) e
Pará (29,3%) e outros (3,7%) (IBRAM, 2013). As exportações brasileiras de
minério de ferro nos últimos 10 anos são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Exportações de minério de ferro no Brasil (MDIC, 2013)
EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO
Ano

Toneladas

2004

200.925

2005

223.378

2006

244.594

2007

258.509

2008

281.682

2009

266.040

2010

310.931

2011

330.829

2012

326.528

2013

329.638
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Segundo (DNPM, 2013) a produção mundial de minério de ferro em 2012
foi estimada em 3,0 bilhões de toneladas (+2% em comparação com 2011) e a
produção brasileira representou 13,4% desta. Na Tabela 2 são apresentados os
dados, mostrando-se que o Brasil está em terceiro lugar como produtor e em
quarto lugar em reservas do mundo.
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Tabela 2. - Reserva e produção mundial de minério de ferro (DNPM, 2013)
Discriminação

Reservas (106 t)

Produção (103 t)

Países

2012(e)

2011(e)

2012(e)

%

Brasil (1)

19.948

398.131

400.822

13,4

China (2)

23.000

1.330.000

1.300.000

43,3

Austrália

35.000

488.000

525.000

17,5

Índia

7.000

240.000

245.000

8,2

Rússia

25.000

100.000

100.000

3,3

Ucrânia

6.500

81.000

81.000

2,7

Outros países

53.552

302.869

348.178

11,6

Total

170.000

2.940.000

3.000.000

100,0

(1) reserva lavrável; (2) Estimativa de produção da China baseada em minério
bruto; (e) dados estimados, exceto Brasil.

3.1.2.
Principais minerais de ferro
Os principais minerais que contêm ferro são: hematita, magnetita, goethita e
siderita. As formações ferríferas bandadas, denominadas itabirito, compostas de
hematita (Fe2O3) e sílica, se constituem nos maiores depósitos de minério de ferro.
O minério de ferro, em virtude de suas propriedades químicas e físicas, é, na sua
quase totalidade, utilizado na indústria siderúrgica (98%). O restante é utilizado
como carga na indústria de ferroliga e na indústria de cimento (Sarvamangala et
al., 2012).
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Segundo Lopes (2009), na Tabela 3, apresenta um resumo dos principais
minerais de ferro, sua estrutura cristalina, fórmula química, densidade e teor de
ferro. A Tabela 4, apresenta os minerais de ganga associados aos minérios de
ferro, suas respectivas fórmulas químicas e abundância relativa:

Tabela 3. Principais minerais de ferro (Lopes , 2009)
Nome

Sistema cristalino

Magnetita

Cúbico

química

Densidade

Teor de
ferro %

FeO.Fe2O3

4,97-4,18

72,4

Fe2O3

4,9-5,3

70,0

Romboédrico -

Hematita
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Fórmula

hexagonal

Martita

Cúbico

Fe2O3

4,8-5,3

70.0

Goethita

Romboédrico

Fe2O.H2O

4,0-4,4

62,9

2Fe2O3.3H2O

3,6-4,0

60,0

FeCO3

3,00-3,88

48,2

FeS2

4,95-5,17

46,6

Limonita

Misto, principalmente

Siderita
Pirita

goethita
Romboédrico hexagonal
Cúbico

Tabela 4. Minerais de ganga comumente associados a minério de ferro
(Lopes , 2009)
Abundância

Nome

Composição química

Quartzo

SiO2

Maior

Greenalita

Fe4,52+ Fe1,03+Si4O10(OH)8

Comum

Stilpnomelano

2 (Fe, Mg)O.(Fe, Al)2O3.5SiO2.3H2O

Comum

Minnesotaita

(Fe2+, Mg, Mn)5,58 Si7,76(Fe3+,
Al)0,35O18,5(OH)5,5

relativa

Comum

Calcita

CaCO3

Menor

Dolomita

CaMg(CO3)2

Menor
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Grunerita

Magnésio, silicato de ferro

Menor

Serpentina

H4(Mg, Fe3+, Al, Fe2+)3(Si, Al)2O9

Menor

Pirolusita

MnO2(+nH2O)

Menor

Glauconita

(K, Na, Ca)1,2-2,0(Fe3+, Al, Fe2+, Mg)4,0(Si77,6,

Menor

Apatita

9 CaO.3P2O.Ca(F2(OH)2, CO3, Cl2)

Traço

Clorita

Silicatos hidratados de Al, Fe, Mg

Traço

Grupo das

Silicatos complexos de Fe, Al, Ca, Mg,

granadas

Mn

Grafita

C

Argilas (caolinita)
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Al1-0,4, O20) (OH)4.nH2O

Silicatos complexos de Al
(Al2O3.2SiO2.2H2O)

Traço
Traço
Traço

3.1.3.
Mineralogia da hematita
A hematita é o óxido de ferro conhecido há mais tempo pelo homem e está
presente em rochas e no solo. Sua cor é vermelho sangue, de onde se origina o
nome (do grego haima = sangue). O óxido, de fórmula Fe2O3, consiste de lâminas
de octaedros compartilhando arestas, com dois terços dos sítios ocupados por Fe 3+
e o restante arranjado regularmente, formando anéis hexagonais de octaedros
(Figura 1). Como a goethita, ela é extremamente estável e muitas vezes é a última
etapa na transformação de outros óxidos de ferro (Oliveira et al., 2013).

Figura 1. Estrutura cristalina da hematita (Oliveira et al., 2013).
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A hematita é de interesse significativo devido à variabilidade das
propriedades químicas e físico-químicas, a partir de uma amostra para outra, o que
modifica, algumas

vezes

significativamente, o seu comportamento

de

flotabilidade (Vidyadhar et al., 2012).

A hematita é o mais abundante e importante mineral ferrífero relevante para
as indústrias de ferro e aço, mas a hematita é geralmente associada a minerais
óxidos de ganga como o quartzo, matéria argilosa, alumina e calcita.
(Sarvamangala et al., 2012). A sílica comumente presente como quartzo e
alumino-silicatos (argilas), em minérios de ferro portadores de hematita são
removidos por meio da flotação, utilizando reagentes químicos coletores. No
entanto, tais processos de flotação são muitas vezes caros e ambientalmente
inaceitáveis. Por outro lado, a utilidade de microrganismos, trazendo separação
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seletiva de minerais; tem sido relatada a ser rentável, e eficiente em termos de
energia e favorável ao meio ambiente (Prakasan et al., 2010).

O tamanho, a forma e a distribuição dos cristais de hematita podem
influenciar na redutibilidade e resistência mecânica dos aglomerados. Por
exemplo, hematitas granular e lamelar aumentam a resistência mecânica dos
aglomerados, mas reduzem sua porosidade e sua redutibilidade. Já a hematita
martítica age no sentido oposto, aumentando a porosidade e redutibilidade dos
aglomerados, mas reduzindo sua resistência mecânica. Assim, a determinação das
características texturais da hematita certamente contribui para um melhor
conhecimento dos minérios de ferro, abrindo novas possibilidades a fim de
aprimorar seu processamento (Iglesias, 2012).

Segundo Henriques, (2009) a hematita pode ocorrer sob diferentes formas:
hematita compacta, hematita especular, hematita porosa e ainda martita e hematita
granoblástica. Suas propriedades físicas, químicas e cristalográficas são:


Variedade textural: compacta, porosa e especular;



Brilho: metálico;



Clivagem: ausente. A hematita especular pode apresentar uma partição
micácea pronunciada;
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Cor: cinza grafite, vermelho ocre.



Fratura: subconchoidal.



Transparência: opaco.



Dureza (escala de Mohs): 6,5.



Densidade: 5,3g/cm3.



Hábito: maciço, placoide, terroso. A hematita especular (especularita) se
apresenta em finas placas, muito brilhantes, o que lhe confere um aspecto
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de espelho, de onde vem seu nome: especular=refletir;


Traço: vermelho ocre ou cor de sangue;



Sistema cristalino: hexagonal;



Sob luz polarizada refletida: uniaxial negativo;



Classe: óxido;



Composição: óxido de ferro (III);



Fórmula química: Fe2O3;



Elementos químicos: ferro e oxigênio (69,97% Fe, 30,03%O).

3.1.4.
Processamento de minério de ferro
A intensa pesquisa sobre flotação de minério de ferro começou nos Estados
Unidos de América no ano 1930, desenvolvendo-se uma variedade de rotas de
flotação para remover sílica a partir de minerais de ferro (Ma, 2012).

A história de flotação de minério de ferro começou com a flotação direta de
óxidos de ferro, utilizando coletores aniônicos como sulfonato de petróleo, ácidos
graxos e hidroxamatos (Ma, 2012).

No processo de flotação, o ar é borbulhado através de uma polpa de minério
de ferro em granulometria adequada, e uma pequena quantidade de reagente(s) de
flotação é (são) previamente adicionado(s). Este(s) reagente(s) modifica(m) a(s)
superfície(s) dos óxidos de ferro ou do principal componente da ganga
(normalmente, sílica) para que estas partículas sejam capazes de aderir (em)-se
nas bolhas de ar e sejam conduzidas à superfície, onde elas serão removidas na
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forma de espuma. A Figura 2 mostra uma espuma de flotação contendo minerais
de ferro (Lopes, 2009).
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Figura 2. Espuma de flotação contendo óxidos de ferro (Lopes, 2009).

As rotas de flotação de minério de ferro podem ser classificadas em cinco
grupos principais, isto é flotação catiônica de óxido de ferro, flotação catiônica de
quartzo, flotação aniônica de óxido de ferro, flotação aniônica de quartzo, e
combinação.

A flotação catiônica reversa é atualmente a rota de flotação mais utilizada
no mundo (Ma, 2012), é um método muito eficiente para beneficiamento de
minérios de ferro oxidado. Este método também pode ser aplicado para reduzir o
conteúdo de sílica em concentrados de magnetita que são obtidos através da
separação magnética de baixa intensidade em meio úmido (L.O. Filippov et al.,
2014). No entanto, a perda de metal de ferro na fase de lamas (que é um passo
essencial na flotação catiônica reversa), e o custo elevado do coletor (reagente de
amina) são os problemas comuns de flotação catiônica reversa (Ma, 2012).

A flotação aniônica reversa consiste em rejeitar quartzo, primeiramente ele é
ativado através do uso de cal, e logo após é flotado com o uso de ácidos graxos
como coletores. As vantagens de flotação aniônica reversa, em comparação com a
flotação catiônica reversa, incluem a sua sensibilidade relativamente baixa à
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presença de lamas e o custo do reagente (coletores de ácidos graxos) mais baixo
(Ma, 2012).

Os reagentes de flotação mais comumente usados em flotação de minério de
ferro são coletores, depressores, espumantes, ativadores, dispersantes, floculantes
e modificadores de pH. A Tabela 5, mostra os principais reagentes em flotação de
minério de ferro e a sua função.

Os amidos e seus derivados são os depressores predominantes para minerais
óxidos de ferro na flotação catiônica / aniônica reversa de minério de hematita,
sendo o amido de milho o mais amplamente utilizado na indústria de minério de
ferro por ser um produto muito fino e muito puro (Araujo et al., 2005).
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Tabela 5. Reagentes convencionais na flotação de minério de ferro.

Reagente

Mineral

Função

Autor

Amina

Hematita

Coletor

Iwasaki et al., 1960.

Dodecilamina

Hematita

Coletor

Oleato de Sódio

Hematita

Coletor

Hidroxamatos

Hematita

Coletor

Fuernestau et al., 1970

Depressor

Lima, N.P. et al., 2013

Amido
Amilose e / ou
Amilopectina
Acido Húmico

Silicato de
Sódio

Propilenoglicol

Minérios de
Hematita
Hematita

Depressor

Hematita

Depressor

Partridge, A.C & Smith,
G.W.; 1971
Kulkarni &
Somasundaran, 1980

Pavlovic, S. and
Brandao, P.R.G.; 2003
Dos Santos, I.D. &
Oliveira, J.F.; 2007

Gangas
silicatadas em

Dispersante

Ma, 2011

Espumante

Araujo et al., 2005

minérios de ferro
Minérios de
Hematita
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Óleo de Pinho

Minérios de
Hematita

Espumante

Araujo et al., 2005

3.2.
Flotação mineral
3.2.1.
Aspectos gerais
A flotação é um processo de separação que utiliza as diferenças entre as
propriedades físico-químicas, tais como a capacidade de umedecimento, de
diferentes minerais, para facilitar a sua separação. É um dos processos mais
amplamente utilizados na indústria de mineração e de processamento de minerais.
O processo é um importante passo de concentração de minério, usado para separar
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o material valioso em um minério, a partir do material de resíduos (ganga) (Ali et
al., 2013).

A concentração por flotação pode ser considerada em termos de dois grupos
de variáveis:


Pelas condições químicas: Considera a interação dos reagentes químicos
com as partículas minerais. O objetivo dos reagentes é modificar as
superfícies das partículas tornando-as hidrofóbicas ou hidrofílicas com o
objetivo de separar seletivamente o mineral. Nesta condição, diferentes
tipos de agentes podem ser empregados para se adsorver seletivamente e
modificar a superfície da partícula.



Pelas condições físico-químicas: São determinadas as características dos
equipamentos da flotação. Diferentes tipos de equipamentos de flotação
têm sido desenhados para fornecer a função primária de permitir o contato
das partículas hidrofóbicas com as bolhas de ar. A colisão e adesão com as
bolhas permitem que as partículas hidrofóbicas alcancem a superfície
formando uma espuma que irá ser removida posteriormente (Botero,
2007).
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Conceitualmente, o processo de flotação é relativamente simple, no entanto,
na prática, o processo é complexo e existem muitos sub-processos e interações
que tornam a interpretação dos mecanismos ou avaliação direta dos fatores
difíceis (Bradshaw et al., 2005). Estima-se que aproximadamente 2 bilhões de
toneladas de rochas são tratadas por flotação anualmente (Pearse, 2005).

A flotação torna-se mais e mais difícil como resultado da necessidade de
tratar as partículas minerais finas e ultrafinas (Di Liu, 2014). A separação por
flotação de partículas minerais finas e ultrafinas é o maior desafio enfrentado pela
indústria de transformação mineral hoje. As partículas finas e ultrafinas causam
dois problemas, ambas relacionadas com a menor eficiência de separação. Um
problema é a perda das partículas minerais hidrofóbicas devido à coleta ineficiente
das partículas pelas bolhas de ar, resultando um valor baixo de recuperação (o
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problema de recuperação), e o outro é a deterioração no teor do concentrado
causado pelo arrastamento mecânico e hidráulico das partículas de ganga
hidrofílicas (o problema de arrastamento) (Gong et al., 2010)

Na flotação mineral é necessário avaliar o comportamento do reagente de
maneira integral e avaliar os efeitos tanto nas fases de polpa como de espuma, e
saber se o material é recuperado por flotação ou por arrastamento. Na fase de
polpa é importante criar uma condição favorável, tanto física como química, para
promover a colisão bolha-partícula, a adesão bem sucedida das partículas
hidrofóbicas de valor e o transporte destas bolhas carregadas de minerais, para a
fase de espuma. Ao mesmo tempo, os minerais de ganga indesejáveis devem ser
hidrofílicos e permanecer soltos após a colisão e, portanto, não será transportado
para a fase de espuma através da flotação. O papel da zona de espuma em flotação
é facilitar o melhoramento dos materiais valiosos que são reportados ao
concentrado, sem perda de material valioso. A estrutura de espuma permite que a
água escorra, assim, reduzir a recuperação não-seletiva de material de ganga por
arrastamento (Bradshaw et al., 2005).

Como em muitos outros casos, as aplicações industriais de flotação
mudaram muito mais rápido do que a compreensão científica dos fenômenos
envolvidos. No entanto, logo foi reconhecido que o tamanho das bolhas teve uma
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influência na eficiência do processo de flotação. Além disso, tornou-se evidente
que o tamanho da bolha era dependente do método utilizado para a geração de
bolhas e, assim, certas máquinas de flotação foram desenvolvidas para aplicações
específicas. Embora, agora é amplamente aceitado que um diâmetro de bolha (db)
de cerca de 1 mm é ótimo para flotação convencional e flotação em coluna de
minerais (Laskowski & Ralston, 1992).

3.2.2.
Bioflotação mineral
A bioflotação é a separação seletiva de um constituinte mineral de interesse
de um minério mediante interação com microrganismos, que atuam como
reagentes coletores ou modificadores viabilizando a separação do constituinte
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mineral (Botero, 2007).

A bioflotação e biofloculação são métodos do biobeneficiamento mineral,
que envolvem separações seletivas dos constituintes minerais de interesse através
das modificações nas propriedades da superfície do mineral mediante a adesão
microbiana. (Sharma et al., 2001; Farahat et al., 2008).

No processo de Biobeneficiamento, os microrganismos atuam como
bioreagentes do tipo coletores ou de modificadores que modificam a superfície
hidrofílica do mineral em um composto com características hidrofóbicas,
facilitando, assim, a separação nas operações convencionais de flotação e/ou
floculação (Sharma et al., 2001; Farahat et al., 2008; Casas et al., 2008).

As propriedades de superfície adquiridas pelo mineral após interação
microbiana é fundamental para os processos de flotação e de floculação para ser
bem sucedido. Assim, a composição química da parede celular e as propriedades
hidrofóbicas / hidrofílicas adquiridas pelo mineral após da adesão das células
bacterianas são importantes no processamento mineral (Sharma, 2001).

Os microrganismos com aplicação potencial em flotação e floculação
interagem com minerais para efetuar alterações de superfície por três mecanismos

38

diferentes: primeiro, por meio de adesão da célula a superfície mineral; segundo,
os microrganismos podem catalisar reações de oxidação ou de redução que
modificam o mineral para a geração de energia para o seu crescimento, ou terceiro
as proteínas extracelulares e polissacarídeos produzidos pelo microrganismo pode
interagir com a superfície do mineral (Dwyer et al., 2012).

3.2.3.
Bioreagentes de flotação
Por

bioreagentes,

entendem–se

biomassas

vegetais

(plantas),

microrganismos, cascas e restos de material biológico em geral, de preferência
não patogênico, a fim de evitar a transmissão de doenças no seu manuseio. Esses
bioreagentes podem ser empregados vivos ou mortos (Kiran et al., 2005). A
utilização de microrganismos em processos bioflotação foi estudada pela primeira
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vez por Solojenleen (1976) quem anunciou a possibilidade de flotação de
minérios, na presença de bactérias redutoras de sulfato (SRB) (Hamid & Abbas,
2011). Depois, vários trabalhos relacionados com a área têm sido feitos, como
exemplo temos a cepa Micobactérias phlei, que foi usado como coletor de flotação
para hematita (Prakasan et al., 2010) e outros que estão citados na Tabela 6.

O desenvolvimento de bioreagentes para a separação seletiva de minerais
tem sido objeto de recentes pesquisas, onde o interesse em trabalhar com
microrganismos que sejam seletivos na recuperação minerais é cada vez maior, a
fim de que estes não sejam agressivos ao meio ambiente e atendam a legislação
ambiental vigente (Calfa & Torem, 2007; Casas et al., 2008; Merma et al., 2013)

A utilização de microrganismos como bioreagentes no processamento
mineral (bioflotação ou biofloculação) no lugar de reagentes químicos
potencialmente tóxicos é muito atraente, deu esperanças para melhorar a
recuperação de minerais, utilizando processos econômicos e ambientalmente
seguros (Farahat et al., 2009).
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Tabela 6. Algumas bactérias usadas no biobeneficiamento mineral (Merma,
2012).
Bioreagente

M.phlei

B.subtilis
Pseudomonas
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aeruginosa

Sistema

Função

Autor

Hematita

Coletor

Dubel et al., 1992

Finos de hematita

Coletor e
floculante

Finos de Carvão

Floculante

Carvão

Espumante
Depressor de

Yang et al., 2007

Vijayalakshmi &
Raichur, 2003
Fazzelipoor et al., 2009

T.ferroxidans

Pirita-Calcopirita

L.ferroxidans

Pirita-calcopirita

E.coli

Quartzo

Coletor

Faharat et al., 2008

Calcita - Magnesita

Coletor

Botero et al., 2007

Hematita - Quartzo

Coletor

Mesquita et al., 2003

Apatita - Quartzo

Coletor

Merma et al., 2013

Coletor

Deo et al., 2001

R.opaccus

Hematita, corundum
P.polymyxa

e quartzo
Pirita - Esfarelita

Rhodococcus
erythropolis

Hematita, quartzo,
caulinita e apatita.

Pirita
Depressor de
Calcopirita

Depressor de
Pirita
Coletor

Hosseini et al., 2005

Vilinska & Rao, 2008

Patra & Natarajan, 2004

Yang et al., 2013

3.2.4.
Características das bactérias no bioprocessamento de minerais
As bactérias são organismos unicelulares, procariotos, que podem ser
encontrados na forma isolada ou em colônias. São microrganismos constituídos
por uma célula, sem núcleo celular com tamanhos que variam de 1 a 10 µm. As
bactérias podem ser classificadas por vários critérios (Figura 3). Uma forma de
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classificação é de acordo à coloração Gram. A diferença na resposta à coloração
Gram é relacionada às diferenças químicas e estruturais na parede celular.
(Merma, 2012).

A maioria (mas não todas) das bactérias pode ser descrito tanto como
Gram-negativas ou Gram-positivas, dependendo da composição da superfície da
célula e estrutura (Dwyer et al., 2012).
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Bactéria

Classificação I:
Estrutura da parede
celular

Classificação II:
Requerimentos
nutricionais

Gram positiva

Heterotrófica:
Requer complexas
moléculas orgânicas

Gram negativa

Autotrófica:
Utiliza CO2 do ar, reduzindo ao
composto requerido.

Quimiautotrófica:
Energia obtida da oxidação
de compostos inorgânicos

Fotoautotrófica:
Obtenção de luz para reduzir
CO2 via fotossínteses

Figura 3. Típica classificação de bactérias, segundo a estrutura da parede
celular e requerimentos nutricionais (Merma, 2012).
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As bactérias Gram-negativas são células procarióticas que contem uma
membrana externa e peptideoglicano em suas paredes celulares (Figura 4); coramse em rosa na coloração de Gram (Madigan et al., 2010). As bactérias Gramnegativas apresentam uma parede celular fina (~30A) coberta por uma membrana
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externa complexa (Merma, 2012).

Figura 4. Típica parede celular de uma bactéria Gram-negativa (Sharma,
2001).

As bactérias Gram-positivas são uma importante linhagem filogenética de
células procarióticas que contem principalmente peptideoglicano em suas paredes
celulares (Figura 5); coram-se em roxo na coloração de Gram. As bactérias Grampositivas constituem um grupo grande e diverso (Madigan et al., 2010). As
bactérias Gram-positivas apresentam uma parede celular espessa (~250 A) ao
redor de sua membrana plasmática (Merma, 2012).
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Figura 5. Típica parede celular de uma bactéria Gram-positiva (Sharma,
2001).
As paredes das células

Gram-positivas

geralmente

contêm

altas

concentrações de peptidoglicano, enquanto que no caso dos envelopes mais
complexos de células Gram-negativas este peptidoglicano é restrito para uma
camada fina, entre a membrana citoplasmática e a membrana exterior. Além do
peptidoglicano muitas outras macromoléculas podem estar presentes na parede da
célula, incluindo o ácido teicurônico, ácido lipoteicóico, lipopolissacarídeos,
lipoproteínas, enzimas e ácidos micólicos (Van Der Wal et al., 1997).

3.2.5.
Fatores de crescimento e Meios de cultura
Segundo Madigan et al., (2010), os fatores de crescimento incluem
vitaminas, aminoácidos, purinas e pirimidinas. Os meios de cultura correspondem
às soluções nutrientes utilizadas para promover o crescimento de microrganismos
em laboratório. Pelo fato de a cultura em laboratório ser requerida para o estudo
detalhado de um microrganismo, é necessária atenção criteriosa na seleção e no
preparo dos meios para que o cultivo seja bem sucedido.
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Há duas grandes classes de meios de cultura que são utilizadas em
microbiologia: meios definidos e meios complexos. Os meios definidos são
preparados pela adição de quantidades precisas de compostos químicos
inorgânicos ou orgânicos altamente purificados à água destilada. Portanto, a
composição química exata de um meio definido é conhecida. Para o cultivo de
muitos organismos, o conhecimento da composição exata de um meio não é
essencial. Nessas situações, meios complexos podem ser suficientes ou até mesmo
vantajosos. Os meios complexos empregam digestos de produtos animais ou
vegetais, como a caseína (proteína do leite), carne (extrato de carne), soja (caldo
tríptico de soja), células de leveduras (extrato de levedura) ou varias outras
substancias altamente nutritivas, porem impuras. Tais produtos de digestão
encontram-se disponíveis comercialmente na forma de pós, podendo ser
prontamente pesados e dissolvidos em água destilada, originando um meio de
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cultura. Entretanto, uma importante limitação no uso de um meio complexo
consiste na perda do controle em relação a sua precisa composição nutricional.

3.2.6.
Composição superficial dos microrganismos
A superfície de uma célula bacteriana é carregada, devido à presença de
grupos funcionais, tais como carbóxila (-COOH), amina (-NH2) e hidroxila (OH), originando a partir da parede celular componentes de lipopolissacarídeos,
lipoproteínas e proteínas de superfície bacteriana (Sharma & Rao, 2003). A
Tabela 7, apresenta os principais grupos funcionais presentes nas estruturas de
membrana celular, parede celular ou algum outro envoltório, que são constituídos
de ácidos graxos, aminoácidos, ácidos teicóicos, lipídeos e polissacarídeos.

Tabela 7. Grupamentos químicos presentes na superfície celular de
microrganismos (De Mesquita et al., 2002).
Grupo Químico

Nome

Grupo Carboxila (ácido)

Propriedades
Ioniza-se a
R – COO-
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Grupo Amina (básico)
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Grupo Fosfato (acido)

Ioniza-se a
R - NH3+
Ioniza-se a
R – PO3-2

Grupo Hidroxila

Polar

Grupo Carbonila

Polar

Grupo Metil

Apolar

Grupo Fenil

Apolar

Existe a presença de grupos apolares como as cadeias de hidrocarbonos
assim como também grupos polares (carboxila, hidroxila e fosfatos) na parede
celular da bactéria; estes grupos ou produtos metabólicos podem modificar direta
ou indiretamente a superfície mineral, o mecanismo direto envolve a adesão dos
microrganismos às partículas minerais, já o mecanismo indireto se refere à adesão
dos compostos biológicos do microrganismo, tais como os metabolitos secretados
e as sustâncias poliméricas extracelulares (EPS), além das frações solúveis
derivados da ruptura do microrganismo (Govender et al., 2011).

Os grupos funcionais presentes na parede celular dos microrganismos
podem ser determinados a partir do uso da espectroscopia de infravermelho. De
acordo com a literatura (Garip et al., 2009), o espectro de infravermelho da
bactéria exibe os picos dos compostos atribuídos aos grupos funcionais dos
compostos presentes na parede celular. A Tabela 8 apresenta as faixas de
absorbância e os grupos funcionais correspondentes para cada pico.
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Tabela 8. Atribuição geral de bandas na bactéria (Garip et al., 2009).
Numero de

Grupo funcional correspondente

onda (cm-1)
3307

Vibração de estiramento N-H e O-H: Polissacarídeos, proteínas.

2959

Estiramento assimétrico CH3: Principalmente lipídeos

2927

2876

2857

Estiramento assimétrico CH2: Principalmente lipídeos, com a
pequena contribuição de proteínas, carboidratos, ácidos nucléicos.
Estiramento simétrico CH3: Principalmente proteínas, com a
pequena contribuição de lipídeos, carboidratos e ácidos nucléicos.
Estiramento simétrico CH2: Principalmente lipídeos, com a
pequena contribuição de proteínas, carboidratos, ácidos nucléicos.
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1739 – 1744 Estiramento C=O de éster: Lipídeos, triglicerídeos.
1657

Amida I (estiramento C=O de proteína): α hélices.

1541

Amida II (banda N-H de proteína, estiramento C-N): α hélices.

1452

Flexão CH2: Lipídeos

1391

1236
1152
1080

Estiramento simétrico COO–: Cadeias laterais aminoácidos, ácidos
graxos
Estiramento assimétrico PO2–: Principalmente ácidos nucléicos
com a pequena contribuição de fosfolipídios
Estiramento assimétrico CO-O-C: Glicogênio e ácidos nucléicos
Estiramento simétrico PO2–: Estiramento C-O de ácidos nucléicos e
fosfolipídios: Glicogênio.

969

Estiramento C-N+-C: Ácidos nucléicos

958

Xilo-oligossacarídeos; resíduos de xilose dissubstituídos.

859

Açúcar tipo N; cadeia furanose-fosfodiéster acoplado.

801

Estiramento P-O: Principalmente ácidos nucléicos.

728

Ácido dipicolínico (DPA)

703

Ácido dipicolínico (DPA)

550

Glicogênio.
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3.2.7.
Cargas elétricas na superfície do microrganismo
Uma característica das células microbianas é que quando estas se encontram
em meio aquoso podem ser consideradas como partículas que possuem carga
elétrica. As proteínas, grupos aminas, ácidos orgânicos e polissacarídeos que a
célula contém na sua parede vão conferir carga negativa ou positiva à superfície
do microrganismo.

Quando a partícula se encontra num meio aquoso e é submetida a um campo
elétrico, irá apresentar um movimento, positivo, negativo ou neutro, dependendo
das características aniônicas ou catiônicas da superfície. O deslocamento no
campo da partícula pode ser medido como o potencial zeta (Botero, 2007). O
potencial zeta, ξ (mV), é medido eletrocineticamente através da medição da
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mobilidade eletroforética ou eletrosmótica, ou através da medição potencial de
corrente de fluxo ou potencial de fluxo gerado pelo fluxo controlado por pressão,
ou através da medição da resposta de uma pequena partícula esférica em um
campo eléctrico aplicado (Song et al., 2014).
O cálculo do ξ para partículas esféricas obedece a lei de Stokes , e com base
nas medidas eletroforética pode ser calculado segundo a equação de
Smoluchowski (Leja, 1982).

(1)

Onde
μe: Mobilidade eletroforética: Relaciona a velocidade das partículas com o
campo elétrico aplicado. (μm.s-1.V-1cm)
η: Viscosidade do meio. (Pa.s)
ε: Permissividade da suspensão (F.m-1)

O potencial zeta determina o caráter global da superfície para diferentes
valores de pH. O valor de pH onde se anulam as cargas, apresentando
reversibilidade (valor do potencial zeta igual a zero) é chamado de ponto
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isoelétrico (PIE), e indica as características catiônicas ou aniônicas da superfície
do microrganismo (Botero, 2007). O ponto isoelétrico (PIE) do microrganismo é
determinado pela presença dos grupos funcionais e o balanço das cargas aniônicas
e catiônicas. Geralmente, a tendência do PIE é ser negativo devido à
predominância dos grupos aniônicos sobre os grupos catiônicos presentes na
parede celular (Merma, 2012). O ponto isoelétrico de células microbianas é,
normalmente, entre 2 e 3,5, sua superfície é portanto carregada negativamente no
intervalo de pH normal (Mozes et al., 1989). A Tabela 9 apresenta diferentes
espécies de bactérias com diferentes valores de PIE.
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Tabela 9. Pontos isoelétricos para diversas cepas de bactérias (Botero, 2007).
Microrganismo

PIE

Arthobacter SP

1,7

Pseudomona olecorants

1,7

Pseudomonas SP

2,2

Pseudomanos putida

3,2

Coryneform SP

2,6

Rhodococcus erytropolis

2,8

Rhodococcus SP

3,0

Gordona SP

3,4

Rhodococcus Ruber

3,0

Rhodococcus Opacus

2,8

3.2.8.
Propriedades superficiais do microrganismo
Os compostos ativos de superfície microbiana são um grupo de moléculas
estruturalmente diversas produzidas por diferentes microrganismos e são
classificadas principalmente pela sua estrutura química e a sua origem microbiana
(Banat et al., 2010).
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Os compostos presentes na parede celular do microrganismo lhe conferem
características hidrofóbicas ou hidrofílicas. A hidrofobicidade da bactéria é
conferida pela combinação de estruturas ou moléculas hidrofóbicas, que se
encontram na superfície da bactéria. Quando o microrganismo hidrofóbico se
adere à superfície mineral torna a esta também hidrofóbica, permitindo de esta
forma a adesão das partículas minerais às bolhas de ar, promovendo assim a
flotação. Existe uma variação nas propriedades hidrofóbicas da bactéria que
depende da proporção dos grupos graxos da sua parede (De Mesquita et al., 2003;
Botero et al., 2007).

As bactérias que apresentam uma maior quantidade de proteínas na sua
parede celular contribuem em dar uma característica hidrofóbica, enquanto os
polissacarídeos presentes na superfície da bactéria contribuem uma característica
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hidrofílica (Sharma et al., 2001; Moran, 2012).

3.2.9.
Adesão microbiana
A película formada pela adesão e formação de colônias de microrganismos
nas superfícies minerais é chamada de biofilme. A formação de biofilme é
estudada para a aplicação em diferentes áreas como biocorrosão, biodeterioração,
odontologia, implantes de biomateriais e biobeneficiamento (Donlan, 2002;
Sharma & Rao, 2003; Botero, 2007).

A formação de biofilme na interface sólido-líquido ocorre na seguinte
sequência: Transporte, adesão inicial, ligação e colonização (Sharma, 2001),
assim como é mostrada na Figura 6.
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Figura 6. Etapas na colonização da superfície mineral por microrganismos
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(Sharma, 2001).

Adesão de microrganismos à superfície é uma das primeiras fases do
desenvolvimento de biofilme. Este processo depende das propriedades da
superfície da célula, as propriedades da superfície do substrato e as características
médias vizinhas (Hamadi et al., 2014).

No processo de interação microbiana e formação de biofilme na superfície
mineral, estão estabelecidos três estágios importantes: primeiro ocorre uma
adsorção física de células na superfície (reversível) governado pelas interações
físicas entre as partículas; seguido por fenômenos de quimioadsorção e,
finalmente, ocorre o crescimento e colonização dos microrganismos na superfície
(Botero, 2007).

Na etapa de adsorção é importante determinar o comportamento das
isotermas de adsorção da célula sobre as superfícies dos minerais. As isotermas de
adsorção definem a relação que existe entre a quantidade de bactérias aderidas por
unidade de massa do mineral e a concentração de bactérias na solução no
equilíbrio, a uma temperatura constante (Moran, 2012).
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A separação de minerais no biobeneficiamento, que compreende bioflotação
e biofloculação como sub-processos, rege-se pela adesão seletiva de células
microbianas na superfície do mineral (Sharma & Rao, 2002). A aderência
bacteriana seletiva é desejada, para um mineral específico, a fim de modificar suas
propriedades superficiais e consequentemente, obter a separação do mineral
desejável (Chun-Yun et al., 2008)

No processo de flotação somente se precisa de poucos minutos para que as
bactérias se adiram à superfície mineral e se logre a separação; então um ponto
que merece ser estudado em detalhe é a adesão inicial devido a que nestes poucos
minutos a bactéria não tem suficiente tempo para ter uma forte ligação nem
formar o biofilme. A adesão do microrganismo com a superfície mineral depende
de interações eletrostáticas, de van der Waals e acido/base. Todas as interações
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estão em função das propriedades superficiais da bactéria como, carga superficial
e hidrofobicidade. Os microrganismos aderidos á superfície mineral, contribuem
as suas propriedades superficiais ao mineral (Moran, 2012).

A adesão microbiana pode ser calculada como o número de células aderidas
antes e após processo de lavagem onde as células não adsorvidas são removidas.
O processo de adesão pode ser medido em função do tempo ou depois de um
tempo definido A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) pode ser
usada para observar a deposição e dessorção das células sob a superfície.
(Hermansson, 1999).

3.2.10.
Cinética de flotação mineral
A cinética de flotação estuda a variação da massa mineral flotada de acordo
com o tempo de flotação. Os modelos matemáticos que descrevem a flotação por
espuma como um processo de taxa, são classificados em seis categorias, modelos
cinéticos baseados em analogia química, modelos probabilísticos e estocásticos,
modelos multifásicos, modelos mecanicistas, modelos cinéticos com taxa de
distribuição constante e modelos de flotação contínua (Hernáinz & Calero, 2001).
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Segundo (Hernáinz et al., 2005) a avaliação de equações de taxa poderá
basear-se em suposições, sobre fatos conhecidos sobre o mecanismo dos
processos, ou, mais comumente, através da determinação empírica ou por analogia
com processos similares. A equação que representa a cinética de flotação pode ser
expressa, por analogia com cinética química como se segue:

(2)

Onde “C” é a concentração de sólidos, “t” é o tempo de flotação, “n” é a
ordem da reação, e “k” é a constante da taxa de flotação, que inclui parâmetros
operacionais tais como o tempo de indução, o fluxo de ar, a concentração do
reagente, o tamanho das partículas, tratamento prévio e desenho da célula, entre
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outros. Esta constante pode ser determinada tendo em conta três ordens diferentes:
equação de primeira ordem (n = 1), a equação de segunda ordem (n = 2) e uma
equação de ordem não integral.

Do ponto de vista prático, a hidrofobicidade e a mineralização da bolha de
ar são provavelmente os dois fatores mais importantes na flotação mineral e
ambos governam a seletividade e a cinética da flotação, respectivamente. Na
interpretação da cinética da mineralização devem ser considerados e distinguidos
dois tipos de princípios (Merma, 2012):
 Princípios teóricos, resultando numa avaliação empírica da
mineralização da bolha.
 Princípios

práticos

que

refletem

fenômenos

presentes

nos

equipamentos industriais.

Acredita-se também que uma avaliação mais exata da cinética da
mineralização da bolha pode ser facilitada por uma análise estatística do processo,
no entanto, são vários os fatores a serem considerados na avaliação estatística de
probabilidades de mineralização (Merma, 2012). Na Tabela 10 mostram-se alguns
dos fatores mais importantes envolvidos na cinética de mineralização da bolha.
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Tabela 10. Os principais fatores que determinam a probabilidade de
mineralização da bolha (Bulatovic, 2007).
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Número

Probabilidade de formação de bolhas
mineralizadas

1

Densidade da polpa

2

Ação de forças de separação

3

Processos na camada de espuma

4

Estabilidade na adesão

5

Formação de agregados mineral-bolha

6

Tamanho da bolha

7

Intensidade de agitação da polpa

8

Temperatura da polpa

9

Gravidade específica das partículas

10

Forma das partículas

11

Hidratação da superfície das partículas

12

Natureza da superfície das partículas

13

Adsorção de gases

14

Reagentes adsorvidos

15

Presença de lamas

16

Precipitação de bolhas da solução

17

Quantidade de bolhas

18

Tempo de residência das bolhas na polpa

19

Aeração da polpa

20

Probabilidade de colisão das partículas com bolhas

21

Probabilidade de adesão dos coletores

22

Formas da colisão

A taxa de flotação pode ser definida como uma medida da eficiência de
flotação expressada por unidade de tempo. No entanto, existem vários problemas
relacionados com a taxa de flotação, alguns dos quais incluem: método
experimental para determinar a taxa de flotação, efeito das variáveis de flotação e
equações denotando a taxa de flotação. Contudo, a taxa de flotação é a fonte mais
adequada para a descrição da cinética de flotação. Existem diferentes métodos
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para determinar a cinética da flotação, mas não é possível desenvolver um modelo
universal que consiga descrever o processo de flotação como um todo; os modelos
mais comumente usados são os modelos de primeira ordem, de segunda ordem e
modelos não integrais (Merma, 2012); alguns destes modelos podem ser vistos na
Tabela 11 e Tabela 12.

Tabela 11. Modelos cinéticos mais comuns da flotação mineral.
Modelo Cinético

Descrição
Modelo
recuperação

clássico.

do

R,

componente no

∞

tempo t; R , máxima recuperação;
K1, constante da taxa (min-1); n,
ordem da reação; C, concentração

inicial.
Autor: (Yalcin & Kelebek, 2011)
Modelo cinético de segunda
Flotação Mineral
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no tempo t e C0, concentração

ordem derivado do modelo de
primeira ordem. K2, constante da
taxa (g.min) -1.
Autor: (Yalcin & Kelebek, 2011)
Distribuição retangular da
[

]

flotabilidade. R, recuperação no
tempo t; K3, constante da taxa
representando

o

maior

valor

permitido da distribuição retangular.
Autor: (Polata & Chanderb, 2000)
Modelo não integral. K4,
[

(

)

]

Autor: (Hernáinz et al., 2005)

constante da taxa.
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Modelo de primeira ordem
[

(

com distribuição para partículas

)]
[

]

rápidas e lentas; Rf e Rs, máxima
recuperação

dos

componentes

rápidos e lentos de flotar; Kf e Ks
constantes da taxa dos componentes
rápidos e lentos.
Autor: (Su F. et al., 1998)

Tabela 12. Modelos cinéticos mais comuns da bioflotação mineral.
Modelo Cinético

Descrição
R,

recuperação

do

componente no tempo t; K1,

Autor: (Mehrabani et al., 2010)
R,

recuperação

do

componente no tempo t; R∞,
Bioflotação Mineral
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constante da taxa (min-1).

máxima recuperação; K1, constante
da taxa (min-1).
Autor: (Khoshdast et al., 2012)
Modelo de primeira ordem
PFR
[
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3.3.
Gênero Rhodococcus
3.3.1.
Aspectos gerais
O nome do gênero "Rhodococcus", usado pela primeira vez por Zopf em
1891, foi retomado e redefinido por Goodfellow & Alderson em 1977 para
acomodar o complexo "rhodochrous", que incluía uma série de cepas que se
assemelhava, mas não pertencem aos gêneros estabelecidos como Nocardia,
Corynebacterium e Mycobacterium ( Bell et al., 1998).

As Rhodococcus são actinobactérias aeróbias, Gram-positivas, com alto
conteúdo de Guanina e Citosina, contido em seu DNA. Estes microrganismos
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apresentam ciclo de vida alternante entre cocos e bastonetes, algumas vezes
mostrando projeções filamentosas (Finnerty, 1992; Ciapina, 2008). São
amplamente distribuídas no ambiente e habitam em uma grande variedade de
fontes como os ambientes marinhos, em solos Alpinos, no Ártico, na Antártica,
em águas subterrâneas, excretas de animais, intestinos de insetos e em plantas
(Bell et al., 1998; Whyte et al., 2002; De Carvalho & Da Fonseca M, 2005;
Martínková et al., 2009)

O gênero Rhodococcus pertence a um táxon supragenérico distintivo
chamado a micolata, que inclui outros gêneros, como as Corinebacterias,
Micobacterias e Nocardia. Na Figura 7, está representada um modelo da
organização da parede celular da Rhodococcus. A característica predominante do
modelo é a complexidade da parede celular na qual o peptidioglicano está ligado
por meio de unidades ligantes às arabinogalactanas que estão unidas ao ácido
micólico. Estes ácidos micólicos formam a base da barreira lipídica externa (seta
A) que apresenta ainda dimicolatos de trealose e lipídeos monomicolatos. Esta
barreira externa também contém lipídeos anfifílicos (B). Outros componentes são
as porinas, lipoproteínas e lipoglicanas (Sutcliffe, 1998).
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Figura 7. Organização do envelope celular em Rhodococcus: representação
esquemática de um modelo proposto. (A) barreira lipídica externa formada
por ácidos micólicos e (B) lipídeos anfifílicos (Sutcliffe, 1998).

3.3.2.
Rhodococcus erythropolis
Células Rhodococcus erythropolis são microrganismos não patogênicos,
encontrados amplamente na natureza e tem sido amplamente utilizado para a
bioremediação de águas e solos contaminados por petróleo (Yang et al., 2013). Na
Figura 8, mostra-se uma imagem das células Rhodococcus erythropolis.
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Figura 8. Imagem de MEV da bactéria Rhodococcus erythropolis (Yang et al.,
2013).

Segundo De Carvalho, (2012) as células Rhodococcus erythropolis contêm
um grande conjunto de enzimas que permitem a realização de um número enorme
de bioconversões e degradações; como oxidações, desidrogenações, epoxidações,
hidrólises, hidroxilações, deshalogenações e dessulfurizações. Esta grande
variedade de enzimas justifica plenamente a aplicação prospectiva desta bactéria
na biotecnologia.

As funções de floculação-flotação das células Rhodococcus erythropolis
para o processamento de minérios de hematita refratários que são predominantes
em reservas de minério na China foram investigadas por Yang et al., (2013). Os
quatro principais minerais que estão presentes em minérios hematita (hematita,
quartzo, caulinita e apatita) foram testados para determinar a viabilidade de usar
Rhodococcus erythropolis como um coletor para a separação de hematita a partir
de minérios de hematita.

A superfície da bactéria Rhodococcus erythropolis foi carregada
negativamente entre os valores de pH 2 e 10. Os pontos isoelétricos (Figura 9)
correspondeu a valores de pH de aproximadamente pH 5,2 para hematita, pH 3,0
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para quartzo, pH 3,3 para caulim e pH 3,0 para apatita. As interações entre
microrganismos e minerais resultaram em mudanças significativas na carga das
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superfícies minerais.

Figura 9. Curvas de potencial zeta para Rhodococcus erythropolis, hematita,
quartzo, apatita e caulim (Yang et al., 2013).

Os potenciais zeta de hematita, quartzo, apatita e caulim após interação com
Rhodococcus erythropolis são mostrados na Figura 10. Depois da interação, o
ponto isoelétrico (PIE) da hematita aumentou de pH 5,2 a pH 5,6. O PIE de
quartzo, caulim e apatita não apareceram. Isto indicou que a adsorção das células
de Rhodococcus erythropolis sobre superfícies minerais é conferida por
propriedades bacterianas e propriedades da superfície mineral. As mudanças nas
propriedades da superfície dos quatro minerais puros podem contribuir para a
separação por flotação da hematita a partir de minérios de hematita usando
Rhodococcus erythropolis como um coletor.
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Figura 10. Curvas de potencial zeta de hematita, quartzo, apatita, caulim
após da interação com Rhodococcus erythropolis (Yang et al., 2013).

Os espectros de infravermelho por transformada de Fourier (FTIV) para a
bactéria Rhodococcus erythropolis são mostrados na Figura 11. A banda de
3.398,52 cm-1 pode ser atribuída às vibrações de estiramento dos grupos hidroxila
(uma combinação de bandas de OH e bandas NH). Os grupos superficiais sobre a
Rhodococcus erythropolis são semelhantes para os grupos de ácidos graxos. Por
conseguinte, é possível usar esta cepa como um coletor de separação de hematita a
partir de minérios de hematita, de acordo com Yang et al., (2013).
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Figura 11. Espectro de FTIV para Rhodococcus erythropolis (Yang et al.,
2013).

Após a interação com a bactéria Rhodococcus erythropolis, a superfície
hematita continha seis grupos de Rhodococcus erythropolis mostrados na Figura
12. A deslocação destes grupos ao longo de diferentes sentidos ocorreu na
superfície de hematita. Antes da interação, a superfícies de hematita continha
grupos hidroxila (OH), bem como vibrações de estiramento do metal pelo
oxigênio. No entanto, o espectro obtido após a interação com a bactéria
Rhodococcus erythropolis continha novas espécies superficiais.

Estes resultados demonstraram que a adsorção da bactéria Rhodococcus
erythropolis na superfície hematita ocorre principalmente por adsorção química,
incluindo interações químicas do grupo carboxílico e grupo fosfato com a
superfície de hematita, e associação hidrofóbica entre as partículas de hematita
hidrofóbicas. Esta adsorção química faz a superfície de hematita hidrofóbica e
forma flóculos hidrofóbicos de partículas de hematita que melhoram flotabilidade
e separabilidade de hematita em minérios de hematita.
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Figura 12. Espectro de FTIV para hematita, antes e após da interação com
Rhodococcus erythropolis (Yang et al., 2013).

Os efeitos do pH da polpa na recuperação de flotação de hematita, de
quartzo, caulim e apatita são mostrados na Figura 13. A recuperação de hematita
aumentou rapidamente com o aumento do pH da polpa de 3 a 6, e depois diminuiu
rapidamente acima do pH 6. As recuperações dos outros três minerais variaram
ligeiramente quando o pH da polpa aumentou de 3 para 11. A ordem de
recuperação foi o seguinte: hematita> apatita> caulinita> quartzo. Estes dados
demonstraram que a afinidade de Rhodococcus erythropolis é muito mais forte
para a hematita do que para os três outros minerais. A recuperação de hematita foi
ótima a um pH de polpa de 5 - 6,5. A recuperação de hematita foi 86,85% a um
pH de polpa 6.
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Figura 13. Efeito de pH da polpa na recuperação por flotação numa
concentração de Rhodococcus erythropolis de 40 mg / L (Yang et al., 2013).

Os efeitos da concentração de Rhodococcus erythropolis na recuperação de
flotação de hematita, caulinita, apatita são mostrados na Figura 14. A recuperação
de hematita aumentou rapidamente quando a concentração de Rhodococcus
erythropolis aumentou de 0 a 75 mg / L, mas estabilizou acima de 75 mg / L. A
recuperação de hematita foi óptima a uma concentração de 75 mg / L. As
recuperações dos três outros minerais aumentou ligeiramente com o aumento das
concentrações de Rhodococcus erythropolis. Para uma concentração de 75 mg / L,
a recuperação de hematita foi 89,67%. Para examinar a possibilidade de separação
de hematita usando Rhodococcus erythropolis como um coletor, uma mistura
mineral de hematita-ganga (relação de peso 1:1) foi processado por um estágio de
flotação em condições ótimas de pH da polpa de 6 e uma concentração de
Rhodococcus erythropolis de 75 mg / L. Pode-se concluir que foi possível de
forma eficiente para separar hematita a partir de misturas de hematita-ganga por
flotação utilizando
hematita.

a bactéria Rhodococcus erythropolis como coletor de
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Figura 14. Efeito de Rhodococcus erythropolis na recuperação por flotação
num pH da polpa de 6 (Yang et al., 2013).

A adsorção da bactéria Rhodococcus erythropolis sobre a hematita levou à
formação de aglomerados hidrofóbicos de partículas microfinas de hematita. Esta
é a base sobre a qual a Rhodococcus erythropolis pode ser utilizado como um
coletor de flotação para hematita. As imagens de microscopia eletrônica de
varredura (MEV) de adsorção da bactéria sobre as superfícies de hematita são
representados na Figura 15. As bactérias na superfície de hematita foram atraídas
uma para a outra. As partículas de hematita individuais foram transformadas em
aglomerados de hematita através de ligação das bactérias.
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Figura 15. Imagem de MEV da adsorção de Rhodococcus erythropolis sobre
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as superfícies de hematita (Yang et al., 2013).

Como visto na literatura, a bactéria Rhodococcus erythropolis pode atuar
como bioreagente coletor na flotação de mineral hematita, sendo assim uma
alternativa mais barato e muito favorável ao meio ambiente no processamento
mineral. Estas células bacterianas de Rhodococcus erythropolis apresentam a
característica de hidrofobicidade em sua superfície e também de espumante, o
qual durante o processo de flotação são aderidas na superfície das partículas
microfinas de mineral hematita tornando-as hidrofóbicas e, assim permitindo o
carreamento das partículas microfinas pelo enxame de bolhas à zona de espuma.

