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Este trabalho possui o objetivo de avaliar a possibilidade do uso de microorganismos sulfo- oxidantes na
decomposição das ligações cruzadas C-S e S-S do retículo da borracha vulcanizada. A espécie testada foi o

Thiobacillus ferrooxidans, uma bactéria acidófila e mesofilica que utiliza o enxofre e seus derivados como
fonte de energia (ATP) para seu crescimento celular, oxidando-os a sulfato e tendo como produto final da
reação o ácido sulfúrico. Foram testadas quatro condições diferentes com o intuito de avaliar seu efeito na
formação de ácido sulfúrico e na diminuição do pH do meio. Foram utilizadas duas amostras de pó de pneus
de recapagem com granulometria 97% menor do que 42 #, sendo que uma delas sofreu um tratamento prévio
para a quebra de ligações do retículo, no intuito de permitir uma maior superficie de ação para a ação dos
microorganismos. Foram empregados dois distintos meios de cultura: 9K e 9K modificado(isento de sulfato).
Os ensaios foram realizados em uma incubadora com agitação orbital, mantida constante, e tiveram a duração
de 14 dias. Como era previsto, a fonnação de ácido sulfúrico, parâmetro escolhido para o acompanhamento da
bio- oxidação foi maior quando se utilizou o tratamento prévio e o meio de cultura 9K modificado em relação
ao 9K convencional.
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INTRODUÇÃO

A Biolixiviação é uma técnica eficiente e relativamente simples utilizada para a extração de metais de
minérios pobres e concentrados minerais, bem como para o tratamento de resíduos industriais, lodos e solos
contaminados. Na Metalurgia Extrativa, a Biolixiviação é utilizada, principalmente, para a recuperação de
ouro, cobre e urânio, sendo a extração dos metais realizada in situ ou em pilhas.
A técnica se baseia na atividade de bactérias quimiolitotróficas, em especial as pertencentes ao
gênero Thiobacillus, pois estas apresentam a capacidade de converter sulfetos e

enxofre elementar em

sulfatos solúveis (LOFFLER et.alii, 1995; ROMINE, R.A ; SNOWDEN,S., 1997)
O crescimento ótimo dessas espécies ocorre em pH ácido (em tomo de 3,0) e em temperaturas
situadas entre 28 e 30 oc. Os microorganismos quimiolitotróficos utilizam o
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da atmosfera como fonte de

carbono para a síntese de seu material celular, enquanto que a energia (ATP) deriva da oxidação de compostos
reduzidos de enxofre, incluindo sulfetos, enxofre elementar e tiossulfatos, sendo o ácido sulfúrico o produto
final da reação .
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Há algumas décadas, foi observado que determinados tipos de microorganismos produziam a
oxidação de inclusões de enxofre na borracha (Holst, 1999).
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Em 1945, na Inglaterra, foi constatada a presença de ácido sulfúrico na água remanescente de
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mangueiras de fogo após o uso. Casualmente, os microorganismos foram identificados como os causadores da
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formação do ácido, o que foi confirmado mais tarde por Torma e Raghavan ( 1990), ao estudarem a reciclagem
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por biolixiviação de materiais elastoméricos pulverizados, utilizando uma cultura mista de Thiobacillus
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thiooxidans e Thiobaci/lus ferrooxidans.
Muitos esforços tem sido feitos com o intuito de solucionar o problema da disposição inadequada de
resíduos de pneus no ambiente, ao mesmo tempo em que estes se transfom1am em matéria-prima ou fonte de
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energia (www.cempre.org.br).
As ligações cruzadas impedem o deslizamento e a rotação das moléculas umas sobre as outras, razão
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pela qual a borracha vulcanizada não funde. Também não é possível que as moléculas se separem umas das
outras, o que explica porque a borracha vulcanizada não se toma quebradiça a baixas temperaturas. O
impedimento dos movimentos intermoleculares também faz com que os polímeros entrecruzados
(termorrígidos) só possam ser moldados antes de sofrer a vulcanização.
Considerando a dificuldade em encontrar um processo economicamente atraente para a
devulcanização da borracha, este grupo de trabalho vem estudando a aplicação da Biolixiviação para essa
finalidade.
A Biolixiviação dos resíduos de pneus consiste no uso de microorganismos específicos, capazes de
utilizar o enxofre como fonte de energia para seu crescimento, desintegrando as ligações enxofre-enxofre e
carbono-enxofre da borracha vulcanizada, de modo a deixar a superfície da cadeia polimérica mais flexível.
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DESENVOLVIMENTO

A seguir, é descrita a metodologia empregada para o desenvolvimento deste trabalho.
Foram utilizadas duas amostras de pó de pneus de recapagem com granulometria 97% menor do que
42 #,sendo que uma delas sofreu um tratamento prévio com o objetivo de romper as ligações enxofre-enxofre,
faciitando a interação entre os microorganismos e a fonte de enxofre do polímero.
Foram empregados dois distintos meios de cultura: 9K e 9K modificado(isento de sulfato), para
verificar o comportamento dos microorganismos frente à oxidação dos compostos de enxofre eventualmente
presentes nos meios de cultura (HUTCHINSONS.et ai, I969) ..
Os meios de cultura 9K e o modificado foram preparados segundo o "Standard Methods for the

Examination of Water and Wastewater" (1989) conforme tabela I.

Tabela 1: Composição dos meios de cultura

MEIO 9K
Sulfato de amônio O, I g
Cloreto férrico 0,02 g
Fosfato de potássio dibásico I g
Sulfato de magnésio 0,1 g
1;/itrato de cálcio 0,03 g
~gua d~~til(.l(}'!_ 1000 mi
Acido sulfúrico, 1ON
Sulfato ferroso
-

MEIO 9K MODIFICADO
Cloreto de amônio O, I g
Cloreto férrico 0,03 g
Fosfato de potássio dibásico I g
Cloreto de magnésio O, 1 g
1';/itrato de cálcio 0,03 g
~gua destilada JQOO mi
Acido ascórbico
Cloreto férrico

O s ensaios foram realizados em frascos Erlenmeyer, sendo empregado um volume de 250 mi de
mew de cultura e 5g de borracha previamente esterilizadas em autoclave, sendo mantidas constantes a
temperatura em 30°C e a agitação em 150 rpm.
Cada ensaio teve a duração de I4 dias.
A eficiência da bio- reação foi

medida

em função da diminuição do pH e do aumento da

concentração de ácido sulfúrico ou sulfato formados na suspensão.
O teor de ácido sulfúrico foi determinado por Titulometria de Neutralização com NaOH 0,5 N e a
contagem do número de bactérias presentes nas suspensões foi determinada pelo método dos Tubos Múltiplos
(Metodologia CETESB).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos para a concentração de ácido sulfúrico são mostrados na figura I:
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concentração de ácido sulfúrico formada durante a
reação
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Figura 1: Acompanhamento da concentração de ácido sulfúrico formado no decorrer da bio- rcação
durante 2 semanas
A figura 2 mostra como se comportou o crescimento das bactérias ao longo de 14 dias de ensaios.
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Figura 2: Número provável de microorganismos {NMP/ 100 mi)

Pelos resultados obtidos e mostrados na figura 1, nota-se que a oxidação bacteriana foi mais eficiente
quando foi utilizado o meio 9K modificado na amostra que sofreu tratamento prévio, o que nos leva a
constatar que o tratamento prévio contribuir para uma maior interação entre as bactérias e o enxofre presente
nas ligações do retículo da borracha vulcanizada.
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Nota-se, pelo gráfico da figura 2, que o crescimento máximo se deu ao final do sétimo dia de ensaio, a partir
do qual, já ocorreu um declínio da atividade bacteriana. Isso indica que não haveria a necessidade de
prolongar a exposição das amostras ao ataque bacteriano por um período superior aos 14 dias do ensaio, uma
vez que as bactérias já estariam cm fase de declínio.
Não foi possível constatar diferenças significativas nas taxas de crescimento bacteriano se comparadas as
quatro diferentes condições utilizadas nos ensaios, a respeito da taxa de crescimento

CONCLUSÕES

Os resultados destes ensaios indicam ser possível a redução do teor de enxofre da borracha
vulcanizada através da ação de microorganismos do gênero Thiobacillus.
As melhores taxas de bio- oxidação e do crescimento bacteriano ocorreram para a condição em que
se utilizou o meio de cultura 9 K modificado e para a amostra que sofreu tratamento prévio antes de ser
submetida à ação das bactérias., mostrando que, de fato, este tratamento prévio facilita a ação dos
microorganismos.
Nas condições determinadas, constatou-se que, a partir do sétimo dia de ensaios, as bactérias já
começam a entrar em fase de declínio. Faz-se necessário, então, o estudo de métodos de enriquecimento da
cultura, de modo a prolongar a atividade das bactérias e promover maiores taxas de oxidação.
Nas próximas etapas do trabalho, está prevista a determinação dos teores de enxofre remanescentes
nas amostras de borracha, bem como a realização de testes de resistência mecânica, com o objetivo de avaliar
o efeito prático da bio-oxidação

na devulcanização da borracha, para concluirmos, enfim, se será possível

propor um processo alternativo de reciclagem de pneumáticos.
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