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RESlJMO 

A Rioli\i\ iaç:lo de sullctos minerais jú é um processo bastante difundido na nuneraçilo c no tratamento de rcjeitos 
piritosos de cardo. entre outr~ts aplicações. 

O gênero lh iohacil/11s se cu:tcter-il.a pela ctpacicladc de utili zltç:lo do ell.\ofre inorg;ínico para a procluç:1o de energia. ao 
mesmo tempo ern que prontove uma série de r-caçõcs o:~:idati, · as ele seus co mpostos. tendo o itc ido sulfúrico como produto 
final. Dentro do gênero. o iluohacillusjàmoxidans. uma bactéria aciclófila c mcso fílica . é a espéc ie mais estudada. 

Este trab;llho apresenta um estudo para o tr so ele uma cultura ele '!hiohacillusferrooxidmls com o intuito ele remover o 
emofrc de resíduos de pneus. 

A cultura de '/Juohaci/lusjiTmoxirlon.l foi isolada a partir do solo no meio ele cultura <.JK . sc lctivo para a espécie. sendo 
conservada no mcsnto meio ele cultura. cm pH úcido c temperatura de :woc 

Para a rcaliz.aç;lo destes e:~:pc rimentos. a amos tra co nsistiu de resíduos de pneus moídos a <N1tm. que foram colocados 
cm co ntato co rn a cultura bacteriana. sendo a suspcns;lo formada mantida cm Incubadora Shakcr sob agitaçilo de 200 rpm 
a ·;ooc. durante )ó dias. 

Os resultados deste estudo preliminar foram a\ aliados em fnnç:1o elo decrésc imo do pH . da conccntraç;lo de úcido sulfúrico 
c do teor de CIL\ofrc elos resíduos ele pneus. Entre o início c o fim elos ensaios. cm valores médios. o pH decresceu de ~ - 2 

para 1 . .5 c o teor de cmofrc ela arnostra te\ c 11111 percentual médio de apro:~:imadamcntc I 5 'X. de rcmoç<lo. o que indica a 
necessidade de cns;tios mai s co nclusi,·os qu;ullo ao comportamento elos parúmctros da rcaçilo. vi sto ser poss ível a rcduç:!o 
elo teor ele cll.\ofrc de res íduos de pneus pela técnica proposta . 

PAL.A. VRAS-CH AVE. Biol i :~: i\ iaç;lo. pnctlln;üicos. cn\ofrc. 

l.INTRODllÇÃO 

O destino frnal dos pneus usados se constitui cm um problema mundial. Embora uma parte desses resíduos possa ser 
rcapro\-citaclo. urna grande quantidade acaba indo para li\ÕCs. para a beira de rios c de estradas. c até para o quintal das 
casas. onde ;tcunHrlam ;·tgm. que. por sua , ·c;._ atrai insctos transmissores de doenças. 

Segundo as estimati,as ela t\N IP (t\ssociaç;lo Nacional ela Indústria de Pncum(tticos). cm 200 1. o [Xrssi\o ambiental 
gerado pela sucata ele pneus foi de apro:~:imaclamcntc I 00 milhões de unidades. 

A rcsohrç;1o :?. .5X ele :?.rt ele :rgosto de I <.J<.J<.J elo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) considera que os 
pncurn(tticos inscrYi\cis abanclon;rdos ou dispostos inadequadamente constituem um passivo ambiental que resu lta cm 
sério risco ao meio ambiente c ;'r saúde pública. A partir de 200:?.. as empresas fabricantes c importadoras de pneus fr ca m 
obrigacbs a colctar c d:tr dcstinaç:lo final arrrbicnt;rlmcntc ;tclcquacla aos pneus insc r\ heis c :~:istcntc s dentro do território 
nacional 

A utili;.aç:lo elos pneus moídos como carga para o asfalto c a pirólisc cs t:lo se ndo muito difundidas co mo uma soluç;1o para 
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rcdtu:ir o volume destes resíduos. No entanto. a sucata de pneus é uma matéria-prima de incg;'1vcl valor cco nõmico. c uma 
técnica de processamento que viabilize sua reciclagem deve ser desenvolvida . 

Em funç:1o disso. processos de rcciclagctll envolvendo a dcstruiç;1o das ligações cm;.adas te m sido propostos. como: I) 
Tratamento químico. realizado sob altas pressões. o que o torna um processo de alto custo c que enn)lve o manejo de 
so lventes aromúticos tó:-.:icos c poluentes: 2) Tratamento por ultra- som. cujos custos em·olvidos inviabili;.am a reciclagem 
c :l) Bioli:-.:iviaç:1o 

O uso de microorganismos vem sendo muito difundido dentro da hiclrometalurgia por representarem diminuiç;lo de 
custos. ao mesmo tempo cm que as questões de ordem ambiental se tornam uma prcocupaç;1o cada vc1. maior 

A Bioli:-.:iviação dos resíduos de pneus consiste no uso de microorganismos específicos. cap;vcs de utili ; ar o cn:-.:ofrc 
como fonte de energia para seu cresci mento. desintegrando as ligações cn:-.:ofrc- en:-.:ofrc c carbono- cn.\ofre da borrach;1 
\'tllcani;.ada. de modo a dei:-.:ar a superfície da cadeia polimérica m;1is lle:-.:Í\ cl 

Alguns autores têm estudado a utili;.ação de microorganismos sulfoo:-.:iclantes na reversão elas ligações cm;.aclas d;l 
borracha vulcani;~1da . Entre eles. destacam-se os trabalhos de Holst (I t.J'JlJ). que utilimu culturas 111istas ele '/lliohaci!ltts 
Ji:rrooxidons c 'lltiohoc:i llu.l· thiooxidon1· c 'f'hiohacill11s 1hiopar11s Esta última espécie também foi cstudad:1 por Lofllcr 
( I<J% ). que obteve resultados sal isfatórios de remoção de cn:-.:ofrc. R o mi nc ( I<Jt.JX) rc;ll i1.011 e:-.:perimentos com as mesmas 
culturas c também com espécies lcrmófllas. tais como o ,\'t~/fi>lohtls acidocaldarills. tendo com esta última espécie obtido 
os melhores resultados. 
Para a reali zação deste estudo preliminar. foi utili ;;!clo o 'J'/tiohacillu.ljámoxidans. um:1 espécie mcsofílica c acidóflla que 
é amplamente difundida cm processos de li:-.:i,·iaç;lo bacteriana de sul fetos minerais. caractcri; ando-sc pela capacidade de 
obter toda a sua energia através da o:-.:idaç:lo do en.\ofrc inorg<lnico c o carbono do CO:. 

2. METODOLOGIA 

A primeira etapa deste estudo co nsisti u no iso lamento da espécie '/Jtiohacillllsfi'rmo.\'idon.l a partir de uma amostra de 
solo prm·enicntc de um depósito de pneus usados locali;ado na ;\rea mctropolitam de Porto Alegre. RS 

Para tanto. 10 g de solo seco foram colocados em contai o com 200 mi de meio de cultura t.JK (Standard Methods for The 
E:-.:amination of Watcr and Wastcwatcr) durante duas semanas sob agitaçüo de 200 rpm a :l0°C 

A tabela I mostra a composiç;lo do meio de cultum utilizado p:m1 o culti\'o dos mocroorganismos. 

Tabela 1- Meio de Cultura 9K para Thiobacillus fcrroo:-.:idans (Fonte: Standard Mclhods for lhe E:-.:atnination of11atcr 
anel waste11 ater. I t.JIJ5) 

Meio de cultura 9K 

:l g (NH,),SO, 
O. lgKCI 

0.5 g K2HPO, 
0.5 g Mg:SO, 7Hp 

0.0 I g Ca(NO,), 
\ m\ H,SO, \\YN 

700 mi H ,O 
:lOO mi sol. FeS0,.7Hp a 1-U-l'% 

Ajustar o pH entre :l .O c :l.ú 

Para meio sólido. adicionar 15 g de Agar. 

A suspensão resultante foi filtrada c semeada cm placas de Pctri contendo o mesmo meio de cultura sólido. 

As colônias foram isoladas cm placas sólidas após três repiques sucessivos. Para a idcntiflcaç;1o d;ls espécies de 
'/hiohacillus, foi seguido o roteiro de tcslcs bioquímicos sugerido por Hutchinsons (I %9). 

A part ir do isolamento. as espécies foram novamente colocadas em meio de cultura 9K sob agitaç:1o na lct ~l pcralul~l idea~ 
até a obtenção de uma suspens;lo contendo o mesmo meio de cultura c os nucroorga lliSliiO ~ a concentraçao de 2.-l -' I O 
ufc/ mi. medida através de contagem por Tubos Múltiplos (Mctodologta CETESB) c por Cclula de Ncbauer. 
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Para 200 mi da suspensüo preparada. foram adicionados I O g de resíduos de pneus moídos a <74 !llll , previamente 
esterilizados. O tempo de contato entre os resíduos de pneus c a suspcnsüo bacteriana foi de 57 dias, tendo permanecido 
durante este tempo a 30''(' em incubadora Shaker, sendo mantida uma rotaçào de 200 rpm. 

Os par:imetros utili zados para avaliar o andamento da reaç;lo foram o pH , a concentração de ácido sulfúrico da suspensão 
c o teor de enxofre dos resíduos de pneus. 

O controle do pi I era kito a cada 24 horas c a cada sete dias eram retiradas trl:s alíquotas da suspensão que eram destinadas 
ú detcnninaçüo do tcnr de úeido sulfúrico. por titulaç;lo com uma so lução padrão de NaOH a 0,5 N. 

Para a determinaç;lo do teor de enxo fre dos resíduos de rneus . lói utili zada a técnica de análise elcm~.:ntar ror EDS 
acoplada ao M icroscópw 1-:lctrúnico tk Varredura ( M EV ). Foram feitas determinações do teor de enxofre das amostras de 
borracha moída antes c depois das rcaçli~.:s bacterianas. 

Os resultados obtidos süo relatados na seç;lo a seguir. 

3. RESULTADOS 

Figura I- Microgratia eletrônica do Thiobacillus fcrroo xida ns 

Os microorganismos isolados foram submelidos a uma d~.:sidrataçüo c posteriormente observados no microscópio 
clctrônico de varredura. À micrografia da espécie isolada pode ser observada atra vés da figura I 

À figura 2 mostra o teor de úcido sulfúrico f(Jrmado durante a bio- oxidação da borracha pela açào do T.ferrooxidans. 
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Figura 2- variaçüo da concentraçüo de ácido sultürico no decorrer da reaçào 
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O teor percentual de cn:-;ofrc medido dirclamcntc nas amostras de borr:tch:t moída foi clctenninaclo por EDS 

Em 1·a lorcs médios. o pH inicial das suspensões era de :-;_2 c. no ftn:tl dos ensaios. o Y:tlor encontrado foi igual a L:' . O 
teor inicial médio ele cn.\ofrc ela amostra de borrach:t decresceu de 1.(,2 '!- ~,para 1..\'J '%. representando um percentual de 
apro:-;imaclamcntc 15 'X, de rcmoçiío. 

4.CONCLlJSÕES 

Tais resultados permitem concluir que é possíl·clutili;nr uma cultura de microorg:mismos p:tr:t rcdu;_ir o teor de cn:-;ofrc 
de pncum<'tlicos. embora haja a necessidade de estudos mais co nclusi1·os c de otimi1.:tç:!o dos fatore s em olYiclos n:t 
cftcicncia ela rcaçào 

Para as pró:-;imas etapas deste trabalho. scrJo avaliados os seguintes pari'unctros : concentraç:lo inicial do inóculo 
bacteriano. tamanho de partícula da borracha. conccntr.tç:1o da borracha no inóculo. bem como a otimi;.aç:1o elo tempo ele 
reaç:1o c das condições ele agitaç:lo. 

ScrJo rcali1.ados testes ele resistcncia mec:lnica em corpos de prova. rcl:tcionando :ts propriedades mednicas d:t borracha 
com :1 climinuiçJo elo grau ele reticulaç:lo causada pela rcmoç:lo bacteriana elo cn:-;orn:. 

Também cst:lo previstos testes com oulms espécies de microorganismos sulfoo:-;iclantes. 
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