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1. RESUMO 

A presença crescente de poluentes de origem industrial no meio ambiente é 

um dos desafios a serem enfrentados pela humanidade. Achar soluções 

sustentáveis e economicamente viáveis é um dos caminhos possíveis para 

resolver este problema. Na produção de policarbonatos e resinas epóxi o 

descarte de efluentes contendo quantidade significativa de Fenol e Bisfenol-A 

(BPA) contribui para a degradação do meio ambiente. O BPA pode ser 

parcialmente removido de corpos d’água por meio de tratamento biológico 

convencional. Como alternativa ao tratamento convencional de BPA aquoso 

contendo fenol estudou-se a remoção deste poluente empregando-se 

microalgas. 

Uma amostra de microalgas foi colhida do lago do Parque da Aclimação (SP-

São Paulo) e, após estabelecido seu cultivo em fotobioreator, submetida à 

um pré-teste para determinar se a mesma poderia ser efetiva no tratamento. 

Foi possível efetuar o cultivo da microalga coletada no meio reacional 

contendo fenol e BPA (1,0 e 5,0 mg/L, respectivamente). Os poluentes foram 

analisados por meio de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), não 

sendo detectados após 19 dias de cultivo. 

2. INTRODUÇÃO 

O tratamento de poluentes provenientes de efluentes industriais possui uma 

grande importância para saúde humana. O BPA e o fenol são compostos 

orgânicos altamente tóxicos para o ser humano. Uma vez que o BPA é 

classificado como um desregulador endócrino e possui potencial 

carcinogênico e o fenol é designado como poluente prioritário pela Agência 

de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), estudos vêm sendo realizados para o 

desenvolvimento de novas técnicas de remoção destes poluentes. Métodos 

biológicos de tratamento de água vêm recebendo destaque devido ao seu 

baixo custo e alta eficiência. As microalgas apresentam a capacidade de 

metabolizar tais compostos, assim, este projeto foi desenvolvido a fim de 

estudar a capacidade delas na remoção dos poluentes. 

3. OBJETIVOS 

Avaliar a remoção dos contaminantes BPA e fenol aquosos através de 

tratamento biológico empregando microalgas. 



Isolar a microalga estudada para identificação e uso no tratamento dos 

poluentes. 

4. METODOLOGIA 

O meio de cultura empregado foi o Meio de Bold’s Basal modificado, 

composto pelos respectivos sais: KH2PO4, CaCl2, MgSO4, NaNO3, K2HPO4, 

NaCl, Na2EDTA, KOH, FeSO4, H3BO3 e também uma solução de metais traço 

contendo MnSO4, ZnSO4, H2MoO4, CuSO4 e CoCl2, em seu preparo foi 

utilizado também água destilada. O meio foi aerado empregando-se bombas 

de aquário e a iluminação foi mantida por meio de fitas LED. Utilizou-se no 

estudo, um fotobioreator em modo batelada de 90L. Os poluentes foram 

analisados por meio de CLAE. 

5.  DESENVOLVIMENTO 

5.1 CULTIVO DAS MICROALGAS 

Os sais necessários ao preparo do meio de cultura, individualmente, Bold’s 

Basal, foram diluídos em meio aquoso e dosados no tanque em que o meio 

foi preparado, contendo o volume necessário de água destilada. Os meios 

foram esterilizados em autoclave previamente ao uso. 

Para montagem do tanque de cultivo das algas, adicionou-se uma amostra 

de água do lago do Parque da Aclimação (SP), que continha microalgas, e 

completou-se com o meio de cultura, onde foram adicionadas bombas de 

oxigenação e fitas de LED, que simulam a luz solar, ficando desligadas 

durante 6h/dia.  

Como parâmetro de análise do crescimento populacional das algas, utilizou-

se a medida de pH, pois, conforme crescem, as microalgas consomem H+, 

tornando o meio alcalino. Com um pH mais elevado, as microalgas 

sedimentam. 

Trocou-se o meio de cultura com base em um padrão de pH 

pré-estabelecido, retirando uma certa quantidade e deixando apenas um 

fundo de cuba, completando-o com meio. 

5.2 TESTE DE REMOÇÃO DE FENOL E BISFENOL-A 

Preparou-se um meio reacional contendo aproximadamente 5mg/L e 1mg/L 

de BPA e Fenol, respectivamente, juntamente com uma amostra das algas 

retiradas do tanque, a solução foi colocada em um balão volumétrico e 



completada com o Meio de Bold’s Basal. O balão continha fitas de LED e 

oxigenação. 

5.3 ISOLAMENTO 

Foi empregado o método das diluições consecutivas no isolamento da 

microalga. Após o crescimento das algas isoladas, cerca de 23 dias, o 

conteúdo dos dois tubos de ensaio mais diluídos (diluição de 109 e 1010) 

foram transferidos para um balão volumétrico de 1L e completado com meio 

de cultura, prosseguindo o cultivo das microalgas.  

6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

No teste de remoção do fenol e do BPA observou-se, através de uma 

amostra retirada e analisada no CLAE, a remoção dos poluentes abaixo do 

nível de detecção do método cromatográfico. As microalgas se mantiveram 

saudáveis, visualmente, durante o tratamento dos poluentes. 
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