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RESUMO 

A crescente demanda pela obtenção do aço resultou na exaustão das jazidas de minério de ferro 

de alto teor.  Atualmente as mineradoras estão explorando o minério de ferro de baixo teor para 

continuar fornecendo o bem mineral para o mercado internacional. Nesse caso, se faz necessário 

a utilização de técnicas de beneficiamento mineral, como a flotação, para extrair seletivamente 

o minério de ferro, sendo o principal a hematita. Um dos problemas das técnicas de 

beneficiamento mineral é o emprego de reagentes químicos que são muito poluentes, causam 

danos para o meio ambiente e para saúde humana, sendo necessário o emprego de novas 

tecnologias para atender às legislações ambientais atuais e manter as atividades minerárias mais 

sustentáveis. A tecnologia de biobeneficamento mineral, como a bioflotação, utiliza 

microrganismos/metabólitos como reagentes naturais ou biorreagentes para substituir ou 

reduzir o uso de reagentes químicos no processo de flotação convencional do minério de ferro. 

Neste trabalho será realizada uma revisão bibliográfica sobre o uso da biotecnologia no 

biobeneficiamento mineral, com ênfase à técnica de bioflotação do minério de ferro, explorando 

alguns microrganismos e suas principais características, bem como os resultados obtidos de 

trabalhos científicos, em termos de percentual recuperação de hematita/ferro.  

 

Palavras-chave: Minério De Ferro. Flotação Mineral. Reagentes Químicos de Flotação. 

Biotecnologia. Bioflotação. Bactérias. 
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1 Introdução 

     

Segundo dados do US Geological (Serviço Geológico dos Estados Unidos) existem 

aproximadamente 170 bilhões de toneladas de minério de ferro no mundo, porém, para 

exploração comercial apenas 80 bilhões. As maiores reservas estão distribuídas nos seguintes 

países: Austrália, Rússia, Brasil e China, mas dentre estes países, os que detêm os maiores 

teores de ferro em suas reservas são respetivamente, Brasil e Rússia (ZHANG et al., 2019).  

 

O aumento do consumo do minério de ferro pelo mercado internacional contribuiu para 

o esgotamento das jazidas com altos teores (igual ou maior que 60%) de ferro. Assim, para 

continuar extraindo e produzindo, é necessário explorar reservas de minério de ferro com teor 

menor que 45 %, sendo inevitável o processo de beneficiamento, uma etapa muito importante 

para se produzir minério de ferro com teor reduzido (SARVAMANGALA et al., 2012). 

 

O beneficiamento mineral se baseia na separação física ou físico – química de minerais 

que têm valor comercial, dos minerais que não são de interesse - denominados como ganga 

(Luz et al., 2018). A flotação por espuma, uma das etapas do beneficiamento, é um dos 

processos de concentração mineral que tem como objetivo a separação de sólidos, eliminando 

os materiais que fazem parte da ganga de minérios ou minerais (BEHERA e BAFUBIANDI, 

2016). 

 

Reagentes químicos convencionais como óleos de petróleo, cianetos, aminas, dentre 

outros são utilizados no processo de flotação mineral, sendo estes considerados reagentes muito 

tóxicos e perigosos para a saúde humana, além de serem de difícil biodegradação (BEHERA e 

BAFUBIANDI, 2016). 

 

A fim de atender às legislações ambientais vigentes, as mineradoras buscam alternativas 

mais sustentáveis para o beneficiamento de ferro de baixo teor. Dentre essas alternativas 

destaca-se a diminuição do uso de reagentes tóxicos no processo de flotação mineral, utilizando 

a Biotecnologia como ferramenta.  
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A bioflotação é o uso de microrganismos e seus metabólitos em substituição aos 

reagentes químicos tradicionais para a remoção de ganga de uma espécie mineral. Nesse 

sentido, a bioflotação se caracteriza como uma alternativa verde e de baixo custo para o 

processamento de minério de ferro de teor reduzido (DWYER et al., 2012). As bactérias, 

fungos, leveduras, dentre outros microrganismos tornam a superfície mineral mais hidrofílica 

ou hidrofóbica e/ou alteram a carga superficial do mineral, alterações estas necessárias no 

processo de flotação (Rea et al., 2015). 

 

Nesse contexto, o presente trabalho de conclusão de curso é uma revisão bibliográfica 

acerca do uso da biotecnologia no processamento do minério de ferro com ênfase na técnica de 

bioflotação. Serão abordados os fundamentos do processo de flotação convencional, apontando 

as desvantagens do processo, principalmente no quesito sustentabilidade. Em seguida, será 

abordado o uso de microrganismos e seus metabólitos no processo denominado “bioflotação”, 

os fundamentos da técnica e os resultados mais recentes publicados na literatura. Desde os 

desastres ambientais em Mariana e Brumadinho, ocorridos em 2015 e 2019, respectivamente, 

fica evidente a necessidade de novas tecnologias para a diminuição dos rejeitos gerados pela 

mineração de ferro, e nesse sentido, a Biotecnologia é apontada como uma alternativa “verde” 

e promissora.  
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2 Objetivos 

   

Realizar uma revisão bibliográfica sobre o uso da biotecnologia no beneficiamento do 

minério de ferro, com ênfase na técnica de bioflotação, destacando as bactérias e os resultados 

de trabalhos científicos, com foco no percentual de ferro recuperado, utilizando estes 

microrganismos. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

a) Descrever o beneficiamento mineral e o processo tradicional de flotação do 

minério de ferro 

b) Descrever os principais reagentes químicos utilizados no processo de flotação 

mineral. 

c) Descrever os fundamentos da técnica de bioflotação mineral e as principais 

características microbianas envolvidas no processo 

d) Descrever os principais gêneros bacterianos utilizados como 

biorreagentes/biossurfactante no processo de bioflotação mineral. 

e) Descrever alguns resultados de trabalhos científicos abordando o percentual de 

hematita recuperada, utilizando alguns gêneros bacterianos. 
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3 Referencial Teórico       

3.1 Minério de Ferro  

 

  O minério de ferro, é o produto mineral de maior exportação no nosso país, 

representando 64,8 % das exportações minerais, correspondendo a 67,7 % dos valores 

arrecadados pela compensação financeira pela exploração mineral (CEFEM), destacando -se os 

estados de Minais Gerais e o estado do Pará, os quais obtiveram extensa participação nessas 

receitas no primeiro semestre de 2018 (ANM, 2018). 

 

No mundo são encontradas mais de 300 tipologias diferentes que podem conter ferro, 

sendo os principais minerais: hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4), goethita (FeO.OH) e siderita 

(FeCO3) e, de acordo com a geologia os depósitos minerais de ferro sedimentares são de 

fundamental relevância, pois são constituídos por formações ‘ferríferas bandadas 

(QUARESMA, 2009, BNDES, 2017). As formações ferríferas bandadas são caracterizadas por 

serem depósitos sedimentares que sofreram processo de alteração com rochas laminadas 

formadas por camadas alternadas de sílica e hematita-magnetita, bem como carbonatos e 

silicatos de ferro (CARLOS et al., 2014). 

 

Os principais minerais que possuem em sua constituição o minério de ferro estão 

apresentados na tabela 1 e na tabela 2 estão os minerais gangas (minerais canga associados ao 

minério de Ferro)  

 

           Tabela 1- Principais minerais de ferro. 

Minerais                                                        Características 

Hematita α-Fe2O3  - É o minério de ferro mais importante para o processo siderúrgico com teor de  

69,94% de ferro e 30,06 % de O2. 

Goethita     α-FeOOH - Um dos minerais mais comuns com 62,90% de ferro em sua composição. 

Magnetita Fe3O4, contém 72,40 % de Fe e 27,60% de O2. As magnetitas naturais contêm quantidades 

menores de elementos como Mg, Mn, Zn, Al e Ti na sua estrutura. 

Limonita FeOOH.nH2O - São óxidos de ferro hidratados de aspecto terroso. 
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            Fonte: (adaptado de Dana et al., 1974) 

 

        Tabela 2- Principais Minerais de Ganga 

 

Minerais Ganga Características 

 

  Quartzo 

SiO2 - Principal mineral ganga presente nos minérios de ferro, é resistente aos ataques 

químicos e físicos.  

 

 Caulinita 

Al2Si2O5(OH)4 - É um silicato de alumínio hidratado com 39,5 % de alumina, 46,5 % 

de sílica e 14% de H2O 

 

Apatita e   

Wavelita 

Nos minérios de ferro não intemperizados, a fonte primária de fósforo é a Apatita 

[Ca5(PO4)3(F, Cl, OH)].  Nos depósitos de minério de ferro intemperados o fósforo ocorre 

altamente disseminado na forma de minerais secundários. No Quadrilátero ferrífero por 

exemplo, as mineralizações por enriquecimento supergênico geraram itabiritos ricos com 

teores acima de 60 % de ferro, entretanto os fluidos que foram gerados durante o 

intemperismo, sobre os materiais originais, como a apatita, levaram a dissolução desta, e o 

fósforo liberado fixou-se com outros cátions em fases secundárias, formando vários 

fosfatos ricos em alumínio, como a Wavellita [Al3 (OH, F)3(PO4)2, 5H2O)] 

Fonte: adaptado de Dana et al., 1974 

       

Os principais grupos/tipos de minério de ferro que são encontrados no Brasil são: 

itabiritos (minério de ferro de teor reduzido) e os hematíticos (minério de ferro de teor elevado) 

(D’ÁVILA, 2015). Os minérios de ferro provenientes do mineral hematita tem um teor de ferro 

acima de 64 % com considerável qualidade, não havendo necessidade de haver concentração 

mineral.  Já os minérios de ferro que são oriundos do itabirito, possuem um baixo teor de ferro, 

com baixa qualidade, sendo necessário o beneficiamento/processamento mineral (MARQUES, 

2010). 

Figura 1 - Hematita 

                                                

                                                             Fonte: Almeida, 2019 
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 3.2 Flotação convencional do minério de ferro.  

 

Segundo Pattanaik e Venugopal (2018) as maiores reservas de minério de ferro com teor 

elevado estão se esgotando devido ao aumento contínuo da demanda de minério de ferro pelas 

siderúrgicas para produzir aço, sendo necessário explorar as reservas de teor de ferro abaixo de 

45%. Neste contexto, o beneficiamento de minério de ferro com teor reduzido e/ou o 

reaproveitamento de rejeitos de mineração é de fundamental importância.  

O beneficiamento mineral consiste em um conjunto de etapas como cominuição 

(britagem e moagem) para redução da granulometria das partículas; separação por tamanho 

(peneiramento e classificação) com o objetivo de separar as partículas ou espécies minerais e; 

métodos de concentração mineral (flotação, concentração magnética, dentre outros métodos) 

para separar seletivamente os minerais, removendo parte dos contaminantes (ganga). Após a 

etapa de concentração mineral, o concentrado mineral e o rejeito passam por operações de 

desaguamento (filtragem e espessamento) e secagem, e em sequência ocorre a disposição do 

rejeito.  Todas essas etapas são necessárias para que o minério de ferro se torne adequado para 

utilização industrial (Luz et al., 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7 
 

                                      Figura 2 – Fluxograma básico do beneficiamento de minérios 

 

                                                    Fonte:  Próprio autor,2021 

 

 

O minério de ferro é constituído de minerais contendo ferro intercalados com quartzo e 

caulinita, o que torna a superfície deste minério, muito complexa e, consequentemente, as 

partículas de ferro após passarem por um método de separação física, são liberadas com uma 

granulometria extremamente fina. Dessa forma, devido à natureza das partículas minerais do 

ferro, se faz necessário o uso da técnica de flotação por espuma, com o objetivo de remover os 

contaminantes que estão associados ao mineral de ferro (PATTANAIK e VENUGOPAL, 

2018).         

            

A flotação é um processo físico-químico que permite a separação do mineral de interesse 

da ganga, resultando na obtenção de um concentrado com alto teor mineral. A seletividade da 
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flotação é alcançada com o auxílio de reagentes que modificam a superfície dos minerais 

(AGHAZADEH et al., 2015; ALI et al., 2013; JAMETT et al., 2015; MARABANI, et al.,2007).  

 

  Segundo Torquato (2010), são necessários os seguintes pré-requisitos para o processo 

de flotação mineral: 

  

a. as espécies a serem separadas devem estar liberadas; 

b. a polpa de minério deve conter partículas hidrofílicas e hidrofóbicas, 

naturalmente ou com auxílio de reagentes específicos; 

c. o minério a ser flotado deve estar o mais isento possível de partículas ultrafinas 

ou lamas (o valor máximo admitido está no patamar de 5% < 10 µm)  

d. a granulometria das partículas a serem flotadas deve ser compatível com o meio 

de transporte (bolhas de ar).    

 

   A flotação em espuma se baseia nas propriedades hidrofóbicas das partículas minerais 

que estão dispersas em um meio aquoso. Essas partículas são aderidas a bolhas de ar (formando 

agregados partículas-bolhas) e arrastadas à superfície, ocorrendo a remoção destas, na camada 

de espuma, por transbordamento ou mecanicamente (Figura 3). As partículas minerais 

hidrofílicas, permanecem na fase aquosa (LUZ et al., 2018). O processo de flotação é complexo 

e envolve 3 fases: sólida (mineral), líquida (água) e gasosa (ar).     

 

      Figura 3 - Princípio de Flotação Minério de Ferro                      

                                                

                                              Fonte: (Adaptado de Wills & Finch, 2016) 

 

O objetivo da flotação por espuma é atingido quando o mineral valioso, neste caso, o 

minério de ferro, é aderido às bolhas de ar e transferido para a espuma. Se o mineral valioso é 
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transferido diretamente para camada de espuma ou fração flutuante, tem-se processo de flotação 

direta. O processo inverso é denominado flotação reversa, caracterizado pela separação da 

ganga na fração flutuante (camada de espuma) (WILLS,2016). 

3.2.1 Reagentes de flotação do ferro 

                                                                                           

Os reagentes utilizados na flotação, os quais permitem reforçar ou inibir as propriedades 

hidrofóbicas/hidrofílicas dos minerais são: coletores, depressores, espumantes, ativadores, 

dispersantes, floculantes e modificadores (OLIVEIRA,2014). Alguns reagentes convencionais 

estão listados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 -Reagentes Convencionais na flotação do minério de ferro 

Reagente Mineral Função Autor 

Amina Hematita Coletor Iwasaki et al., 1960. 

 

Dodecilamina 

 

Hematita 

 

Coletor 

 

Partridge, A.C & Smith, 

G.W.; 1971 

 

Oleato de Sódio 

 

Hematita 

 

Coletor 

 

Kulkarni & 

Somasundaran, 1980 

 

Hidroxamatos Hematita Coletor Fuernestau et al., 1970 

Amido Hematita Depressor Lima, N.P. et al., 2013 

 

Amilose e / ou Amilopectina 

 

Hematita 

 

Depressor 

 

Pavlovic, S. and 

Brandao, P.R.G.; 2003 

 

Ácido Húmico 

 

Hematita 

 

Depressor 

 

Dos Santos, I.D. & 

Oliveira, J.F.; 2007 

 

Silicato de Sódio 

Gangas silicatadas em 

minério de ferro 

 

Dispersante 

 

Ma et al., 2011 
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Fonte: (adaptado de Oliveira et al., 2014) 

 

Os reagentes coletores são adsorvidos na superfície mineral, proporcionando aumento 

da sua hidrofobicidade. O mineral hidrofobizado poderá se acoplar às bolhas de ar, transferindo 

o mineral coletado para a espuma. A maior parte dos minerais são de natureza hidrofílica, 

portanto, os coletores são planejados para possuir uma estrutura hidrofílica e uma outra 

hidrofóbica (são surfactantes). Após sofrerem dissociação em meio líquido (água) os reagentes 

coletores são classificados em catiônicos (aminas), aniônicos (ácidos) e não aniônicos 

(ZHANG, 2019).     

Os reagentes reguladores ou modificadores são amplamente utilizados no processo de 

flotação mineral para intensificar a ação do coletor, aumentando a sua seletividade, sendo 

classificados em reagentes: ativadores, depressores, reguladores de pH e espumantes 

(BULATOVIC, 2007). Os reagentes ativadores têm como função promover a adesão da 

superfície mineral com o coletor.  Em alguns casos, os minerais interagem com a superfície do 

coletor diretamente sem a necessidade de um reagente ativador, entretanto, para a maior parte 

destes, a ação do ativador é importante para tornar mais efetiva a ação do coletor (RAO, 2013).     

 

Os espumantes são reagentes químicos empregados no processo de flotação do minério 

de ferro para controlar o tamanho da bolha, manter a estabilidade e mobilidade da espuma 

durante o processo de flotação (BULATOVIC, 2007).  São caracterizados por serem compostos 

heteropolares com estruturas semelhantes à dos coletores, sendo diferenciados pelo caráter 

funcional do grupo polar: os coletores têm um radical quimicamente ativo que lhes atribuem a 

capacidade de realizar interações elétricas ou químicas com a superfície do mineral que será 

coletado, enquanto os reagentes espumantes possuem um radical hidrofílico que possui maior 

afinidade pela água. Esta diferença funcional vai determinar o comportamento destes dois 

grupos de reagentes: os reagentes coletores têm tendência de migrarem para a interface sólido 

gás e os reagentes espumantes se dirigem para a interface líquido gás (LUZ et al. 2018). 

 

   O processo de flotação por espuma é um método de beneficiamento mineral muito 

bem estabelecido pelas mineradoras e para que ocorra a remoção da ganga (contaminantes) do 

Propilenoglicol Hematita Espumante Araujo et al., 2005 

Óleo de Pinho Hematita Espumante Araujo et al., 2005 
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mineral de interesse, os reagentes químicos utilizados são óleos de petróleo, xantatos, cianetos 

e aminas, os quais possuem um elevado grau de toxidade e não são biodegradáveis. As 

legislações ambientais vigentes, estão impondo às mineradoras novas políticas sobre a 

utilização excessiva dos reagentes químicos no processo de flotação mineral e a preservação 

dos recursos minerais, o que demanda o desenvolvimento de novas tecnologias, dentre elas, a 

bioflotação (BAFUBIANDI e BEHERA, 2016). 

 

3.3 O uso da biotecnologia no beneficiamento do minério de ferro.  

 

  A biotecnologia é uma ciência que tem como base conhecimentos multidisciplinares, 

utilizando agentes biológicos para resolução de problemas e produção de bens e, em razão disso, 

produtos biotecnológicos já fazem parte da rotina das pessoas, tendo várias aplicações, como 

por exemplo: plantas resistentes a pragas, plásticos biodegradáveis, biorremediação de 

poluentes e processos industriais mais ambientalmente sustentáveis (MALAJOVICH, 2016). 

Nas recentes pesquisas desenvolvidas na área biotecnológica, observa-se uma grande aplicação 

dos microrganismos no tratamento de minérios como agentes para o bioprocessamento 

(GERICKE e GOVENDER, 2011). A figura abaixo representa um fluxograma comum do 

bioprocessamento mineral. 

             

Figura 4- Fluxograma do bioprocessamento mineral 

 

Fonte: MESQUITA et al., 2002 (adaptado) 

 

      Os processos de biobeneficiamento mineral compreendem principalmente a 

bioflotação e biofloculação que atuam na remoção da ganga (minerais indesejáveis) e, vários 
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estudos realizados demonstraram a eficácia do uso dos microrganismos em substituição aos 

reagentes tradicionais (tabela 4). Estes reagentes são mais sustentáveis quando comparados aos 

reagentes químicos convencionais. De forma mais específica, a bioflotação se caracteriza pela 

utilização de microrganismos ou seus produtos metabólitos extracelulares (EPS), os quais 

atuam como biorreagentes, separando seletivamente o minério dos minerais contaminantes. 

Estes reagentes biológicos atuam como coletores, modificadores, depressores, não são tóxicos 

e não provocam danos ao meio ambiente (Vilinska et al.2005). 

         

   A tabela 4 apresenta alguns microrganismos que foram utilizados em pesquisas e 

aplicações em escala de laboratório como biorreagentes no processo de biobeneficiamento 

mineral. 

 

Tabela 4 -Algumas bactérias utilizadas no processo de biobeneficiamento mineral 

Fonte: Próprio autor,2022 

 

3.3.1 Bioflotação 

 

 A bioflotação mineral é  definida como a separação seletiva de um mineral de interesse 

de um minério, mediante o processo de adesão com os microrganismos, sendo este processo 

muito similar ao uso dos reagentes convencionais empregados no processo de flotação mineral 

Bioreagente Tipo de 

Microrganismo 

Sistema Função Referência 

Rhodococcus Erythropolis Bactéria Hematita,Quartzo,Caulinita e 

Apatita 

Coletor Yang et al.2013 

Rhodococcus Ruber Bactéria Hematita Coletor Lopez et al.2015 

Rhodococcus Erythropolis Bactéria Hematita Coletor Olivera,2016 

Rhodococcus Opacus Bactéria Hematita Coletor Hacha et al.2018 

Rhodococcus Opacus Bactéria Hematita Coletor Pereira,2021 

Paenibacillus polymyxa Bactéria Piroluzita-Hematita Modificador Khalek et al.2017 

Aspergillus niger Fungo Apatita-Hematita-Quartzo Depressor Ahmed Yehia et al.2021 

Rhodococcus Opaccus Bactéria Hematita-Quartzo Coletor         Simões et al.2020 

Paenibacillus polymyxa Bactéria Hematita-Manganês Modificador MG Farghaly,2020 

Rhodococcus Opacus Bactéria Hematita Modificador Puelles et al.2021 
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(Botero et al., 2008). Neste tipo de processo de biobeneficiamento, microrganismos ou seus 

metabólitos produzidos, podem ser utilizados como biorreagentes coletores, depressores e 

ativadores (Kinnunen apud Merma et al.,2013). 

 A principal função de um microrganismo no beneficiamento mineral está relacionada à 

presença de grupos não polares (cadeia hidrocarbônica) e polares (carboxilas, hidroxilas, 

fosfatos) na sua parede celular, os quais podem interagir com a superfície mineral, tornando-a 

hidrofílica ou hidrofóbica, da mesma forma que os reagentes (surfactantes) tradicionais 

(PADUKONE & NATARAJAN, 2011). 

No processo de bioflotação ocorrem modificações ou alterações na superfície mineral 

por dois mecanismos, direto ou indireto. O mecanismo direto se refere à adesão direta da célula 

microbiana à superfície mineral, governada por interações de Van der Waals (Rao et al., 2010) 

e, depende das propriedades superficiais da célula como carga elétrica e hidrofobicidade (Rea 

et al., 2015). O mecanismo indireto faz referência aos produtos do metabolismo ou frações 

solúveis das células que têm ação como agentes ativos na superfície (MERMA et al.2013).A 

figura abaixo, ilustra o mecanismo de adesão direto e indireto do microrganismo com a 

superfície mineral. 

 

                      Figura 5- Mecanismo de Adesão direto e indireto do microrganismo com superfície 

mineral 

 

Fonte: Torem, 2011(adaptado) 

 

O processo de fixação dos microrganismos à superfície mineral, é fundamental para a 

bioflotação mineral. Este é influenciado pelas interações das células microbianas quando estão 

próximas da superfície do mineral, formando um  biofilme (Behera e Bafubiandi, 2016). O 

biofilme é uma camada que consiste em células microbianas, precipitados inorgânicos do 

processo microbiano e EPS (metabólitos extracelulares) (Beech e Gaylarde 1999).  O EPS 

facilita a fixação do microrganismo à superfície mineral e, a camada de biofilme formada na 
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superfície mineral induz as mudanças nas propriedades superficiais como carga e superfície 

(Behera e Bafubiandi, 2016). 

 

Vários pesquisadores relataram o uso de bactérias como coletoras de Hematita, sendo 

em grande parte os seguintes microrganismos: Rhodococcus Erythropolis (Oliveira et al., 

2017), Rhodococcus opacus (Kim et al., 2015; Hacha et al., 2018), Rhodococcus ruber (Lopez 

et al., 2015).  

 

O uso da biotecnologia mineral mediante o processo de bioflotação encontra-se em fase 

de desenvolvimento (Mehrabani et al., 2010),a maior parte dos trabalhos encontrados na 

literatura utilizou processos em microescala (microflotação) e poucos estudos em larga escala 

(Pereira et al.,2021). E assim há a necessidade de um maior escalonamento dos testes de 

flotação, para que esta tecnologia seja empregada na indústria em larga escala ( Kumar et al., 

2013). O conhecimento sobre a quantidade e diversidade dos microrganismos utilizados nesse 

processo se faz necessário para compreender e entender os efeitos do uso destes, sobre o 

processo de flotação (Kinnunen et al.,2020). 

 

3.3.1.1 Bioreagentes e Biossurfactantes 

 

       Os bioreagentes são células microbianas ou seus produtos metabólicos que são 

utilizados como reagentes coletores, depressores, espumantes durante o processo de flotação 

mineral e seu uso é justificado por aspectos tecnológicos e benefícios ambientais (Merma et al., 

2013). 

      A parede celular dos microrganismos que atuam como biorreagentes é constituída 

principalmente por polímeros como peptidoglicano, lipídeos, polissacarídeos, aminoácidos, 

proteínas, além de substâncias poliméricas extracelulares (EPS). O conhecimento da 

composição química da superfície microbiana auxilia na investigação do mecanismo de 

interação entre o microrganismo e a superfície do mineral  (Hacha, 2016). Os grupos funcionais 

apolares (cadeia de hidrocarbonetos) e polares (carboxila, fosfato, hidroxila) presentes na 

parede celular, lhe atribuem propriedades que os tornam capazes de atuarem como bioreagentes 

e é a principal função do microrganismo no beneficiamento mineral (Dwyer et al., 2012).  
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O processo de adesão microbiano-mineral,  é dependente das interações de Van der 

Waals, das propriedades superficiais do microrganismo como (carga elétrica e características 

hidrofóbicas), da síntese de substâncias poliméricas extracelulares (EPS) e da formação do 

biofilme (BEHERA e BAFUBIANDI, 2016). As propriedades superficiais do microrganismo 

como: hidrofobicidade, carga e  composição superficial  são alteradas, quando o biofilme é 

formado sobre a superfície mineral (BEHERA e BAFUBIANDI, 2016).  

A parede celular microbiana é muito complexa, o que dificulta o entendimento dos 

mecanismos de adsorção que estão envolvidos durante o processo de interação microrganismo 

- mineral e uma alternativa, consiste na  extração e utilização de substâncias mais simples como 

os EPS ou  produtos metabolitos dos microrganismos, denominadas biosurfactantes (Merma et 

al.,2018). 

Os biosurfactantes são moléculas orgânicas sintetizadas por microrganismos e 

apresentam características hidrofílicas e hidrofóbicas, sendo a maior parte delas neutra ou 

aniônica, variando de ácido graxos a grandes polímeros. São biodegradáveis, apresentam menor 

toxicidade em comparação aos surfactantes convencionais, são estáveis sob condições extremas 

de temperatura e pH (Pereira et al 2021). As funções dos biosurfactantes incluem: facilitar o 

crescimento de seus produtores, pelo aumento da disponibilidade de substrato, transportar 

nutrientes ou atuar como biocidas (Puelles, 2021).  

Este tipo de biorreagente, torna o processo de flotação mais fácil, pois propriedades de 

superfície como a hidrofobicidade e hidrofilicidade são alteradas quando o biossurfactante é 

adsorvido pela superfície mineral. Os biosurfactantes, são, portanto, semelhantes aos produtos 

químicos sintetizados a partir do petróleo e, portanto, uma nova alternativa como reagente no 

processo de bioflotação mineral (Behera e Bafubiandi, 2016). 

As bactérias do gênero Rhodococcus Opacus têm sido relatadas na literatura como 

produtoras de biossurfactantes, as quais formam compostos ativos de superfície derivados da 

trealose  (Retamal-Morales et al., 2018). Como exemplo, se pode citar o uso de biossurfactante 

bruto extraído da bactéria Rhodococcus Opacus na recuperação de hematita em condições 

neutras e ácidas (Puelles et al., 20201) e  o uso de biossurfactante da bactéria Rhodococcus 

Opacus na flotação direta de hematita dos rejeitos do minério de ferro (Pereira et al., 2021).  
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3.3.1.2 Principais Características das Células Microbianas Envolvidas no 

Processo de Bioflotação Mineral   

 

As bactérias são microrganismos unicelulares, procariotos que podem ser encontrados 

em forma de colônias ou também de forma isoladas (Dwyer et al., 2012).  São classificadas em 

duas categorias: gram positivas e gram negativas de acordo com a estrutura da parede celular 

(Rea et al.,2015). As bactérias gram positivas são caracterizadas por possuírem uma parede 

celular com maior espessura, constituída principalmente de peptioglicano (grande polímero que 

contém derivados do açúcar e aminoácidos), álcoois de açúcar (ribitol e glicerol) e ácidos 

tecóicos (aminoácidos). Já as bactérias gram negativas são caracterizadas por  possuírem uma 

membrana fosfolipídica externa, constituída de proteínas (principalmente purinas) e de 

lipossacarídeos envolvidos por uma camada fina de peptidioglicano. A presença dessas 

substâncias,  na superfície celular bacteriana, controla as propriedades físico- químicas   de uma 

célula microbiana, auxiliando no processo de adesão seletiva a um determinado mineral 

(BAFUBIANDI E BEHERA, 2016). 

A figura 5 abaixo adaptada de (Chess e Talaro,2017) ilustra a parede celular de uma 

bactéria Gram positiva e uma bactéria Gram negativa. 

 

                        Figura 6-Parede celular da bactéria Gram positiva e bactéria Gram negativa 

        

                                         Fonte: (Adaptado de Talaro & Chess, 2017) 

 

Segundo Botero et al.,2008, o predomínio de determinados grupos funcionais na parede 

bacteriana, vão determinar a carga negativa ou positiva na superfície do microrganismo 
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dependendo das condições de cultura e da espécie microbiana. A carga da superfície 

microbiana, é definida pelo potencial zeta, que é uma medida que caracteriza o caráter global 

da superfície para diferentes valores de pH. O ponto onde essas cargas se anulam e apresenta 

um processo de reversibilidade é denominado como ponto isoelétrico (PIE) e indica as 

características aniônicas ou catiônicas do microrganismo. As células superficiais microbianas 

adquirem carga,  quando os grupos funcionais (amino, carboxila, fosfato) são ionizados, 

dependendo do pH em que estes se encontram. Essa carga superficial é dependente do substrato 

e do crescimento do microrganismo, também influenciando na eficiência do processo de 

bioflotação (Kinnunen et al., 2020). 

O mecanismo de interação entre o mineral e a superfície bacteriana está  relacionado às 

forças de atração e repulsão entre a parede microbiana e a superfície do mineral de interesse 

(Olivera et al., 2017). Diversos autores investigaram este mecanismo de interação com base na 

determinação do PIE da superfície mineral antes e após o contato com a célula microbiana 

(Sarvamangala et al 2012, Khalek et al., 2013,  Lopez et al., 2015,  Hacha et al., 2018).  Nesse 

caso, o deslocamento do PIE do mineral é atribuído a  adesão/adsorção de células da bactéria e/ou 

produtos metabólicos por interações de natureza eletrostáticas.  

 

Tabela 5- Deslocamento do PIE após contato entre o microrganismo e o mineral. 

Fonte: Próprio autor,2022 

         

As caraterísticas hidrofóbicas e hidrofílicas da superfície microbiana, estão relacionadas 

a sua composição e a arquitetura  das camadas externas da parede celular 

(CHANDRAPRABHA e  NATARAJAN, 2010). Os polissacarídeos e as proteínas estão 

envolvidos na adesão bactéria - mineral. Os polissacarídeos quando estão presentes em maior 

quantidade na parede celular bacteriana, conferem a este microrganismo características 

hidrofóbicas. Quando na superfície bacteriana há uma maior concentração de proteínas, estas 

lhe conferem características hidrofílicas (NATARAJAN e PADUKONE, 2011). Quando os 

Bactéria Mineral PIE do 

Mineral 

PIE (Após interação do 

mineral        com a bactéria) 

Referências 

B.Polymyxa Hematita 

 

6,2 

 

3 

 

Sarvamangala et al.,2012 

 

Brevundimonas 

diminuta 

  Hematita 6 1,9 Khalek et al.,2013 

R.Ruber Hematita 5,5              3    Lopez et al.,2014 

R.Opacus    Hematita 5,2             3,9 Hacha el al, 2018 
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microrganismos apresentam características hidrofóbicas, aderem à superfície mineral, alterando 

suas  propriedades, tornando-o  hidrofóbico. Isso permite a adesão das partículas do mineral de 

interesse às bolhas de ar, promovendo o processo de bioflotação mineral (Botero et al, 2008). 

Essas características de hidrofobicidade da superfície bacteriana não são permanentes no 

envelope celular deste microrganismo e pode ser alterada de acordo com condições ambientais 

(CHANDRAPRABHA e NATARAJAN,2010). A hidrofobicidade de um mineral e uma 

bactéria, pode ser medido pelo seu ângulo de contato ( Lee e Yuan,2013) e assim quanto maior 

ângulo de contato, maior a preferência dos microrganismos pelas bolhas de ar e maior  a 

hidrofobicidade (Botero et al,2008). 

Peçanha et al (2015) observaram alterações físico-químicas, tanto no  mineral hematita, 

quanto no mineral quartzo, após a interação com a bactéria B. subtilis e, assim, foi constatado 

que a bactéria foi a responsável por atribuir características mais hidrofóbicas a hematita. Já   

para o quartzo, a variação do ângulo de contato, foi inferior quando comparada com a hematita. 

 

 

                                                           

 

Tabela 6- Ângulo de contato (θ°) medidos com água milli-Q em Bacillus subtilis, nos minerais e nos minerais 

após interação coma cepa B. subtilis. 

                    Amostra                                                    Ângulo de Contato (°) 

    B. subtilis                                                                            41,00 ± 3,23    

 

                    Antes da Interação                                             27,40 ± 7,55 

    Hematita   

                   Depois da Interação                                            46,04 ± 6,99 

                     

                    Antes da Interação                                             13,91 ± 4,08 

    Quartzo     

                    Depois da Interação                                            23,24 ± 7,79 

                             Fonte: (Adaptado de Peçanha et al.,2015) 
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4 Gêneros bacterianos utilizados no processo de bioflotação do minério  

ferro e percentual de hematita recuperada 

        

A bactéria Rhodococcus Opacus, é uma bactéria gram positiva, quimiorganotrófica, 

caracterizada por apresentar elevada hidrofobicidade (Czemierska et al., 2016). Pode ser 

facilmente adquirida em coleções nacionais, é de fácil manipulação e multiplicação celular, o 

que a caracteriza como uma importante alternativa na obtenção de biomassa e de bioreagentes 

para o processo de flotação mineral (Bueno et al., 2011). Essa espécie de bactéria é da linhagem 

nocardioformes Actinomycetales, pode ser encontrada em ambientes naturais (Dobrowolski et 

al., 2017), é também caracterizada por transformar diferentes hidrocarbonetos em lipídeos e 

estes quando acumulados pelo microrganismo, são utilizados como fonte endógena de carbono 

e energia, mantendo a viabilidade celular durantes os períodos de limitação de nutrientes 

(Hacha, 2018). 

  As espécies como a Rhodococcus Opacus e M. phlei, apresentam cargas negativas e 

hidrofobicidade, não obtendo ganhos energéticos ou nutricionais em relação a adesão a minerais 

como hematita, porém a química de superfície e a habilidade de adesão a superfície inertes, as 

tornam potencialmente significativas para flotação mineral do minério de ferro (Dywer,2012). 

As bactérias R.Opacus foram utilizadas em vários estudos como biocoletores de 

hematita como: Merma et al., 2013; Kim et al., 2015; Hacha et al., 2018, Pereira et al., 2021, 

Puelles et al., 2021. 

Puelles et al (2021) avaliaram em um estudo científico, a flotabilidade do mineral 

hematita, utilizando um biossurfactante bruto extraído da bactéria Rhodococcus opacus. A 

figura 6 abaixo, ilustra o percentual flotado de hematita em função do pH utilizando um 

biossurfactante bruto extraído da bactéria Rhodococcus Opacus. De acordo com os resultados 

deste trabalho, uma maior recuperação do mineral hematita ocorreu na faixa de pH 5 (95 %), 

utilizando uma concentração de 100 mg/L de biossurfactante bruto. 
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 Figura 7- Flutuabilidade da hematita em função do pH, utilizando BS como coletor. [NaCl] 10-3 mol / L;       

tamanho de partícula: (+ 75-150 µm) ; tempo de flotação: 60 segundos; taxa de fluxo de ar: 35 L / min. 

               

Fonte: Puelles et al (2021) 

 

Pereira et al (2021)  realizaram um estudo sobre o comportamento de um biossurfactante 

extraído da bactéria Rhodococcus opacus na flotação direta de hematita de um rejeito de 

minério de ferro, com o objetivo de compreender melhor a aplicabilidade do biossurfactante 

em maior escala. A recuperação do metal de interesse (recuperação metalúrgica do ferro) obteve 

melhores resultados, quando a concentração do biossurfactante foi elevada de 1000 g.t-1 para 

2000 g.t-1  e o uso acima destes valores, prejudicavam a recuperação de Fe.  

 

A Rhodococcus Erytopolis, é uma bactéria gram negativa não patogênica, com alto 

conteúdo de guanina e citosina presentes em seu DNA, sendo devido a essas características, 

pertencente ao gênero Rhocodoccus. É encontrada em locais diferentes como: ambientes 

marinhos, solos, excretas de animais, plantas doentes e águas subterrâneas. Este 

microrganismo, apresenta ciclo de vida variado, entre formas de cocus e bastonete e em alguns 

momentos aparentando projeções filamentosas (Ciapina, 2008). Este microrganismo é portador 

de um grande conjunto de enzimas que permitem a realização de vários processos como: 

bioconversões, oxidações, hidrólises, deshalogenações, dessulfurizações e assim justifica a sua 

aplicabilidade em processos biotecnológicos (Carvalho, 2012).  
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Yang et al (2013) utilizaram as células da bactéria Rhodococcus Erytropolis como 

biorreagente no processo de flotação mineral do ferro.  De acordo com resultados, foram obtidos 

89,67% recuperação de hematita na amostra de minério analisada. 

 

Merma et al (2019) utilizaram um biossurfactante extraído da bactéria Rhodococcus 

erythropolis no processo de bioflotação de hematita e quartzo. De acordo com o resultado 

encontrado, o maior valor de flotabilidade do mineral hematita, foi obtido em pH ácido, 

alcançando-se 98% de flotabilidade (pH 3), utilizando-se 150 mg do 

biorreagente/biossurfactante. 

  

O gênero Paenibacillus foi criado em 1993, para acomodar o antigo “grupo 3” do gênero 

Bacillus, sendo compreendido por mais de 30 espécies de bacilus gram positivos que são 

constituídos em seu material genético de baixo conteúdo de guanina e citosina (LORENTZ, 

2005). É um microrganismo aeróbico, está associado a depósitos de oxido minerais e  utiliza 

açúcar orgânico como fonte de energia  (Cao et al., 2011). Estes microrganismos secretam 

enzimas, proteínas, ácidos oxálico e fórmico e principalmente polissacarídeos extracelulares  

para absorver íons metálicos que são importantes para o seu metabolismo e sua multiplicação 

celular (Khalek et al., 2017).  

A figura 7 é da bactéria Paenibacillus polymyxa ((Khalek et al.,2017), que  tem a forma 

de uma haste com um comprimento de cerca de 2,5 µm e diâmetro de 0,6 a 0,8 µm. 

 

Figura 8 -Imagem de microscopia de varredura da Paenibacillus polymyxa 

 

Fonte: Khalek et al.,2017 

        

 Os metabólitos produzidos pela bactéria Paenibacillus polymyxa como polissacarídeos, 

proteínas, ácidos orgânicos, tem elevada relevância para a modificação da superfície mineral 
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de minerais óxidos como a hematita e consequentemente estes microrganismos têm muita 

eficiência para ser utilizado no processamento de minério de ferro por meio processo de 

bioflotação mineral (DEO e NATARAJAN, 1997). 

 A bactéria Paenibacillus polymyxa pode atuar como um reagente modificador de 

superfície em um processo de bioflotação, selecionando as partículas de minério ferro, 

removendo 64,89% de MnO2 de minério de ferro com alto teor de manganês (Farghaly et 

al.,2020). 
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5 Conclusão 

 

O uso da biotecnologia no processo beneficiamento/processamento do minério de ferro 

apresenta ser uma excelente alternativa para exploração de jazidas de minério  de ferro de baixo 

teor, pois emprega microrganismos não patogênicos como biorreagentes substituindo 

parcialmente ou totalmente os reagentes químicos utilizados no processo de flotação 

convencional.  Além disso, a redução do lançamento de resíduos tóxicos nos rejeitos pelo uso 

de agentes biológicos como reagentes naturais, torna essa técnica mais sustentável quando 

comparada aos processos convencionais.  

Entretanto, o processo de bioflotação do minério  de ferro ainda se encontra em fase de 

desenvolvimento e para ser implantado em larga escala pela indústria, se faz necessário alguns 

avanços. Dentre esses avanços se pode citar: (1) melhor escalonamento dos testes de 

microflotação; (2)  realização de testes de teor de ferro na hematita bioflotada; (3) determinação 

das condições de manejo e cultivo dos microorganismos (temperatura, pH, nutrientes) na usina 

de beneficiamento. Tais avanços são  fundamentais para avaliação do desempenho e possível 

implementação desta nova tecnologia “verde” no processamento do minério  de ferro de baixos 

teores pelas mineradoras. 
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