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RESUMO

O fenol é um elemento presente no resíduo de diversos processos industriais.
Neste trabalho, avaliou-se a biodegradabilidade do fenol presente nos resíduos de
rebolos orgânicos.
Inicialmente, fez-se uma análise do potencial de biodegradabilidade do fenol
presente nesse resíduo através do ensaio de biodegradabilidade imediata pela medida
do dióxido de carbono desprendido em sistema aberto. Esse ensaio inicial mostrou
que esses resíduos não são facilmente biodegradáveis. Em seguida, realizou-se
ensaio semelhante, porém com fenol e resinas fenólicas usadas como matéria-prima
no processo de fabricação de rebolo. O ensaio mostrou-se satisfatório e as linhagens
capazes de biodegradar fenol foram isoladas. Paralelamente, foram obtidos
microrganismos relacionados na bibliografia como bons degradadores de fenol.
Realizou-se análise da evolução da densidade ótica a 610 nm para os
microrganismos isolados e os comprados, na forma isolada e na forma de consórcios,
em diversas concentrações de fenol para avaliação dos melhores degradadores.
Posteriormente, realizou-se um ensaio com o resíduo industrial dos rebolos e os
melhores degradadores, mas os resultados desse ensaio não foram conclusivos. Uma
constatação desse ensaio foi a de que o fenol migra parcialmente do resíduo sólido
para o líquido. Nesta etapa foi testado também como fonte de microrganismos, o
lodo proveniente de uma estação de tratamento de efluentes com fenol.
Em uma última etapa foram determinadas as curvas de degradação do fenol
em função do

tempo e da evolução da densidade ótica a 610 nm para os

microrganismos selecionados, de forma a permitir a definição dos melhores
degradadores de fenol. Encontraram-se 2 microrganismos com potencial muito bom
de degradação do fenol, denominados FC01 e RF01.
Os resultados obtidos indicam haver uma possibilidade de tratamento dos
resíduos industriais estudados. Os resíduos sólidos seriam submetidos à presença de
um meio líquido com o objetivo de buscar a transferência do fenol para esse meio.
Posteriormente esse líquido poderia ser tratado com os microrganismos selecionados.
Palavras-chave: biodegradabilidade; fenol; rebolo; microrganismo; resíduo
industrial.

ABSTRACT
Evaluation of phenol biodegradability from industrial processes

Phenol is an element found in waste from several industrial processes. This
study assesses phenol biodegradability in organic grinding wheel waste.
At first, the potential biodegradability of phenol found in waste was analyzed
with an immediate biodegradability assay based on the amount of carbon dioxide
released in an open system.
This early trial showed that such waste is not easily biodegradable.
A similar study was then conducted, this time with phenol and phenolic resins
used as raw-materials in grinding wheel manufacturing. The results were satisfactory
and phenol-biodegradable microorganisms were then isolated.
In parallel, microorganisms listed on the references as good phenol degraders
agents were obtained for the purpose of this study.
Evolution of the optical density at 610 nm was analyzed for both isolated and
obtained microorganisms, alone and in combination, at different phenol
concentrations in order to assess the best degraders/degrading agents available.
A subsequent trial was then performed with industrial grinding waste and the
best degraders/degrading agents, but the results were non-conclusive. One of the
findings of this trial is that phenol partially migrates from solid to liquid waste. In
this step, sludge from a wastewater/effluent treatment station containing phenol was
also analyzed.
The last step involved phenol degradation curves through time, and evolution
of the optical density at 610 nm for the microorganisms in question in order to
identify the best phenol degraders.
Two microorganisms with excellent potential as phenol degraders were
identified and referred to as FC01 and RF01.
The results reveal that the industrial waste used in this study can be treated by
submitting solid waste in powder form to the presence of a liquid medium, allowing
phenol to be transferred to such medium. Subsequently, this liquid could be treated
with the microorganisms selected.
Keywords: biodegradability; phenol; grinding wheel; microorganism;
industrial waste.
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