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RESUMO 

 

Biotecnologia pode ser definida como o conjunto de conhecimentos técnico- 
científicos, que permite a utilização de seres vivos, ou parte deles (moléculas), como 
parte integrante e ativa do processo de produção de bens e serviços. O presente 
estudo objetivou descrever a importância da aplicação da biotecnologia na redução 
da degradação do meio ambiente. Foi realizada uma revisão bibliográfica de caráter 
descritivo e explicativo, desenvolvida a partir de materiais já elaborados, como 
Dissertações, Teses e Artigos científicos publicados nos últimos 10 anos (2007 – 
2017) utilizando-se as bases de dados Pubmed, SCIELO, LILACS, dez artigos 
atenderam aos critérios de inclusão e foram incluídos no desenvolvimento desse 
estudo.  Estudos sobre biorremediação é de suma importância ambiental, 
econômica e social, uma vez que o processo consiste em degradar substâncias 
tóxicas do meio ambiente. 
 

 

Palavras chave: Biotecnologia. Biorremediação. Fitorremediação. Bioma Brasileiro.  
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ABSTRACT 

 

Biotechnology can be defined as the set of technical-scientific knowledge that allows 
the use of living beings, or part of them (molecules), as an integral and active part of 
the production process of goods and services. The present study aimed to describe 
the importance of the application of biotechnology in reducing the degradation of the 
environment. A bibliographic review of a descriptive and explicative nature, 
developed from materials already elaborated, such as Dissertations, Theses and 
Scientific articles published in the last 10 years (2007 - 2017) using the databases 
Pubmed, SCIELO, LILACS, ten articles met the inclusion criteria and were included 
in the development of this study. Studies on bioremediation are of paramount 
environmental, economic and social importance, since the process consists in 
degrading toxic substances from the environment. 
 

Key words: Biotechnology. Bioremediation. Phytoremediation. Brazilian Biome. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Cerca de 45.000 espécies da fauna e flora brasileira, correspondente a 20-

22% do total existente no 

planeta, o Brasil é o país com maior biodiversidade no mundo. Especialmente 

quando se trata de plantas superiores, com frutos e flores, além disso, também é 

composto por uma rica sócio-diversidade compreendida não só por comunidades 

indígenas, como também por comunidades tradicionais, tais como quilombolas, 

ribeirinhos, quebradeiras de coco, etc, que detêm um inestimável conhecimento 

acerca desta biodiversidade nacional. (DUTRA, et al.; 2016).  

São seis biomas presentes no Brasil, sendo eles Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata atlântica, Pampa e Pantanal, que estão distribuídos em 8.516.0000 

Km², representando um amplo conjunto de conhecimento acerca de interações 

ecológicas, usos e aplicações de seus recursos naturais (ALEIXO, et al.; 2010). 

Discute-se o potencial científico, tecnológico e, consequentemente, 

econômico, presente na biodiversidade, uma vez que esta se constitui em 

ferramenta básica para a biotecnologia, o que significa poder lançar novos 

processos, produtos e serviços nas áreas industrial, ambiental, agrícola, de saúde 

animal e vegetal e de saúde humana (AUBERTIN; FILOCHE, 2011). 

A Biotecnologia pode ser definida como o conjunto de conhecimentos técnico-

científicos, que permite a utilização de seres vivos, ou parte deles (moléculas), como 

parte integrante e ativa do processo de produção de bens e serviços. Nessa 

definição, enquadram-se a biotecnologia clássica e a moderna (VALLE; SANTOS, 

2008). De acordo com Malajovich (2007), a biotecnologia é a área com maior 

potencial e compatibilidade com a sustentabilidade da vida, tornando-se 

imprescindível para o desenvolvimento humano. 

Embora revele-se modernidade e englobe técnicas de última geração, a 

biotecnologia teve início com os processos fermentativos (tais como produção de 

cerveja e vinho, na qual microrganismos são utilizados para obter produtos de 

interesse do homem), cuja utilização data desde antes da era Cristã (QUEIROZ, 

2011). Esse fato exibe a capacidade de auto renovação da biotecnologia, veiculada 

pela criação de novos achados, que podem ser utilizados em processos e serviços. 

Assim, tem-se uma pós-moderna ciência que possui origens longínquas, e que 

estará sempre renovada e promissora (ARAGÃO, et al.; 2012). 
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Outra notável característica de destaque da biotecnologia é a sua 

multidisciplinaridade. Segundo Cruz (2010), trata-se de uma ciência de encruzilhada, 

cujos eventos relevantes dependem da participação simultânea e confluência de 

especialistas das mais diversas áreas, tais como bioquímica, microbiologia, 

matemática, estatística e bioinformática, visando compreender e otimizar os 

bioprocessos envolvidos. 

Inúmeras técnicas relacionadas à biotecnologia tem ocasionado, benefícios 

para a sociedade, podemos citar como exemplos as fermentações industriais na 

produção de vinhos, cervejas, pães, queijos e vinagres; a produção de fármacos, 

vacinas, antibióticos e vitaminas; a utilização de biofungicidas no controle biológico 

de pragas e doenças; o uso de microrganismos visando à biodegradação de lixo e 

esgoto; o uso de bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos para a 

melhoria de produtividade das plantas; o desenvolvimento de plantas e animais 

melhorados utilizando técnicas convencionais de melhoramento genético e também 

a transformação genética (OLIVEIRA; MANTOVANI, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2.REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. História da Biotecnologia 

 

O termo biotecnologia foi utilizado, pela primeira vez, no início do século 

passado, apesar do termo ser novo, o princípio é antigo. Considerando o seu 

conceito amplo, podemos dizer que a biotecnologia iniciou-se com a agricultura ou 

agropecuária, ou seja, com a capacidade do homem domesticar plantas e animais 

para seu benefício (PESSINI, 2011). 

Estima-se que 8000 anos a.C, na Mesopotâmia, berço da civilização, os 

povos selecionavam as melhores sementes das melhores plantas para aumentar a 

colheita. Outro exemplo histórico da biotecnologia é a utilização da levedura na 

fermentação da uva e do trigo para produção de vinho e pão, o que já acontecia por 

volta de 7000 anos a.C. Avalia-se que a utilização de bactérias para a fermentação 

do leite para produção de queijos já acontecia a 3000 anos a.C. (FELIPE, 2007).  

Portanto, os povos dessa época não imaginavam que as leveduras e 

bactérias fossem utilizadas nesses processos de fermentação. Os microrganismos 

foram descobertos em 1675 por Anton Van Leeuwenhoek, somente em 1862 Louis 

Pasteur descobriu a associação desses microrganismos com o processo de 

fermentação (FELIPE, 2007).  

Com a evolução da ciência em seus diversos setores, inúmeras metodologias 

biotecnológicas foram sistematizadas, aumentando seus benefícios econômicos, 

sociais e ambientais. A descoberta da utilidade dos microrganismos trouxe a 

primeira revolução biotecnológica, a qual ocorreu na medicina com a produção das 

vacinas.  Louis Pasteur foi o pioneiro e, no Brasil, Oswaldo Cruz foi um importante 

seguidor. Oswaldo Cruz elucidou o estudo das moléstias tropicais e da medicina 

experimental no Brasil, fundou o Instituto Soroterápico Nacional no Rio de Janeiro 

em 1900, transformado em Instituto Oswaldo Cruz, respeitado internacionalmente 

(COUTO; SANROMÁN, 2009).  

Entre outros cientistas importantes para o desenvolvimento da biotecnologia, 

podemos destacar Gregor Mendel, considerado o “pai da genética”, com a 

descoberta da hereditariedade (como as características passam de geração para 

geração) em 1865 e Alexander Fleming, descobridor do antibiótico penicilina obtido 

a partir do fungo Penicillium (RIBEIRO; MARIN, 2012).  
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A biotecnologia moderna surgiu com a descoberta da estrutura do DNA (ácido 

desoxirribonucleico, molécula responsável pela informação genética de cada ser 

vivo) por James Watson e Francis Crick em 1953. Essa descoberta foi fundamental 

para entender como o DNA era capaz de codificar as proteínas responsáveis por 

todos os processos e pelo fenótipo dos seres vivos (MAGASANIK; KAISER, 2009).  

Na história recente da biotecnologia moderna, merece destaque a clonagem 

da ovelha Dolly em 1996, foi o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir 

de uma célula adulta. Dolly foi gerada a partir de células mamárias de uma ovelha 

adulta com cerca de 6 anos, por meio de uma técnica conhecida como transferência 

somática de núcleo (SILVA, 2009).   

Outro acontecimento marcante foi o anúncio do projeto genoma humano, em 

1990, que tinha como objetivo conhecer a sequência completa dos nucleotídeos que 

o compõem. O prazo previsto para a conclusão do projeto era de 15 anos, em 

virtude da grande cooperação da comunidade científica internacional, associada aos 

avanços no campo da biologia molecular relacionado às técnicas de 

sequenciamento, de bioinformática e das tecnologias de informação, um primeiro 

esboço do genoma foi anunciado em 26 de Junho de 2000 (VALE; SANTOS, 2008).  

 

2.2. Áreas do conhecimento empregadas a Biotecnologia 

Figura 1: Áreas empregadas a Biotecnologia. 

 

Fonte: VALE; SANTOS, 2008. 
 

A imagem acima detalha-se diferentes áreas do conhecimento empregadas 

na biotecnologia que incluem, a ciência básica (Biologia Molecular, Microbiologia, 
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Biologia Celular, Genética, Genômica, Embriologia, Engenharia, etc.), a ciência 

aplicada (Imunologia, Química e Bioquímica) e outras tecnologias (Informática, 

Robótica e Controle de Processos). Os produtos de origem biotecnológica incluem, 

entre outros, alimentos (pães, bebidas alcoólicas, proteínas), insulina, vacinas, 

medicamentos, reagentes e testes diagnósticos, plásticos biodegradáveis, 

biocombustíveis, fertilizantes e defensivos agrícolas, processos industriais e 

agrícolas menos poluentes, métodos de biorremediação do meio ambiente e de 

tratamento de lixo (VALE; SANTOS, 2008).  

 

2.3.  Diversidade de aplicações a biotecnologia 

2.3.1. Área Industrial 

 

Aplicações relacionadas à obtenção e conservação de alimentos, 

principalmente utilizando-se de processos fermentativos. Esses processos foram 

utilizados, de forma inconsciente, há milhares de anos a.C. Com a descoberta dos 

microrganismos, os processos de fermentação têm sido otimizados e utilizados em 

escala comercial (ABRIX, 2007). 

Inúmeros alimentos são obtidos ou modificados por processos fermentativos 

(Vinhos, vinagres, cervejas, pães, queijos e leite fermentado são exemplos com 

relatos de uso mais antigos). Bebidas alcoólicas obtidas a partir de frutas, cereais e 

até de folhas e raízes são exemplos de alimentos utilizados pelos índios de forma 

tradicional. Diversos microrganismos são utilizados em processos fermentativos 

como as bactérias (Bacillus, Zymomonas, Acetobacter etc.) fungos (Aspergillus, 

Penicillium, Trichoderma, etc.), incluindo a levedura (Saccharomyces cerevisiae), 

exemplo mais comum e importante do ponto de vista econômico (FELIPE, 2007).  

Os principais processos fermentativos são a fermentação alcoólica, láctica e 

biossíntese acética. Os produtos de fermentação alcoólica são as bebidas alcoólicas 

e o etanol carburante, os da fermentação láctica são os leites fermentados, queijos, 

chucrutes, picles e azeitonas e os da biossíntese acética os vinagres e ácido 

acético. Com o avanço da biotecnologia, espera-se que novos produtos industriais e 

processos de obtenção sejam produzidos e aperfeiçoados, tornado o sistema 
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eficiente, com benefícios sociais, ambientais e econômicos (FALEIRO; ANDRADE; 

REIS, 2011).  

 

2.3.2. Área Ambiental 

 

Aplicação direta da biotecnologia na área ambiental está relacionada à 

biodegradação, ou seja, à decomposição de materiais ou substâncias químicas pela 

ação dos seres vivos, sobretudo, pela ação dos microrganismos. A tecnologia 

baseada na biodegradação é chamada de biorremediação, que é a utilização de 

seres vivos ou seus componentes (geralmente microrganismos ou enzimas) na 

recuperação de áreas contaminadas, degradando compostos poluentes (BORÉM; 

SANTOS, 2010).  

Andrade; Augusto e Jardim (2010), aborda em seu estudo que o processo de 

degradação pode não ser efetivo se o contaminante apresentar outras substâncias, 

tais como, metais pesados (chumbo e mercúrio), ou se o meio apresentar um pH 

extremo ou outras condições que dificultam a ação microbiana.  

No caso dos metais pesados, a fitorremediação (utilização das plantas no 

processo de recuperação de áreas contaminadas) é útil, pois inúmeras plantas são 

capazes de acumular essas toxinas em suas raízes ou partes aéreas, as quais são 

colhidas e eliminadas da área contaminada. No caso das condições desfavoráveis à 

ação microbiana, um exemplo geral é o tratamento de derramamentos de óleo com 

nitratos ou sulfatos, designando condições favoráveis à decomposição do óleo pelas 

bactérias (MALAJOVICH, 2012).  

Experiências com a biodiversidade dos microrganismos revelam que 

inúmeros compostos poluentes podem ser degradados. Pensando-se na 

transformação genética, microrganismos transgênicos podem ser desenvolvidos 

para degradar determinado poluente. Portanto, o uso de tais microrganismos requer 

pesquisas relacionadas à biossegurança, evitando que tal microrganismo se torne 

um invasor do ecossistema (BAMFORTH; SINGLETON, 2011).  

Além da biorremediação, a biotecnologia apresenta aplicações indiretas 

relacionadas aos benefícios ambientais, como o uso de plantas transgênicas. 

Segundo Oliveira e Mantovani (2013), lavouras com plantas transgênicas 
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contribuíram para uma significativa redução no impacto ambiental global da 

produção agrícola, relacionada à uma diminuição do uso de pesticidas.  

Outros benefícios de algumas plantas transgênicas estão relacionados à 

viabilização de sistemas de produção que utilizam o cultivo mínimo ou plantio direto. 

As vantagens desse sistema são: conservação do solo evitando-se a erosão, 

diminuição da emissão de gases de efeito estufa, redução do assoreamento dos rios 

e mananciais e conservação da fertilidade da micro e macro fauna e flora do solo 

(SCHENBERG, 2010).  

Acredita-se que muito ainda deve ser pesquisado e desenvolvido 

considerando os benefícios ambientais da biotecnologia. Segundo Oliveira e 

Mantovani (2013), entre as novas ferramentas da ciência mencionadas como chave 

para a agricultura ambientalmente sustentável, a biotecnologia ocupa lugar de 

destaque.  

 

2.3.3. Área da Saúde 

 

Os benefícios da biotecnologia na área da saúde são inúmeros. Freire; 

Golgher e Callil (2014) expõe de forma objetiva os impactos positivos da 

biotecnologia na área da saúde, citando como exemplo histórico o uso de 

antibióticos. Os antibióticos são empregados no combate a infecções causadas por 

microrganismos, notadamente bactérias, tanto no organismo humano como no 

animal e vegetal.  

Os antibióticos possuem destacada importância econômica, entre os produtos 

obtidos pela biotecnologia. Atualmente, existem mais de 5 mil tipos diferentes de 

antibióticos, essa diversidade foi possível pelo melhoramento genético dos 

microrganismos utilizados na produção (FELIPE, 2007).  

Outro exemplo histórico citado por Freire, Golgher e Calil (2014) é o uso das 

vacinas, as vacinas representam um importante instrumento no controle de doenças 

infecciosas. Muitas doenças podem ser evitadas pela imunidade induzida como a 

poliomielite, a varíola, o sarampo, entre outras. As vacinas podem ser de origem 

viral, bacteriana, protozoária e mesozoária. A biotecnologia, pela técnica do DNA 

recombinante, tem permitido o desenvolvimento de novos agentes imunizantes para 
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influenza, herpes, polio e hepatite A e B. Vacinas de origem bacteriana, para 

diversos tipos de meningite, têm sido produzidas por meio de fermentação 

A produção de macromoléculas úteis na medicina humana e animal pela 

biotecnologia também apresenta grande importância. A produção dessas 

macromoléculas por microrganismos apresentou amplo impulso com a tecnologia do 

DNA recombinante. Entre os principais produtos, estão a insulina humana, 

interferon, hormônio de crescimento humano, peptídios neuroativos, hidrocortisona, 

testosterona, vitaminas e etc (BONIS; COSTA, 2013).  

Pessini (2011) explana que a produção da insulina humana por bactérias, na 

década de 1970, foi a primeira utilização comercial da engenharia genética, 

atualmente, mais de 400 genes de proteínas com potencial para o uso terapêutico 

na medicina humana e veterinária já foram obtidos. Mais de 30 desses genes foram 

introduzidos em organismos transgênicos que suscitaram medicamentos aprovados 

e utilizados em diversas partes do mundo.  

 

2.4 BIORREMEDIAÇÃO 

 

Biorremediação é um processo que envolve a utilização de microrganismos 

de origem natural ou cultivados para degradar contaminantes em áreas impactadas. 

Neste processo, os microrganismos utilizam os compostos orgânicos como fonte de 

carbono, ocasionando a redução das concentrações dessas substâncias ao longo do 

tempo (ABBAS, 2013).  

O objetivo principal da biorremediação é minimizar o impacto das substâncias 

recalcitrantes no ambiente, propiciando condições favoráveis ao crescimento e à 

atividade bacteriana. É uma técnica que promove a aceleração dos processos 

naturais de biodegradação e assim uma das melhores soluções para o problema de 

poluentes derivados do petróleo que originam problemas nos ecossistemas 

(COSTA, 2011).  

Meados dos anos 80 do século XX, as estratégias de biorremediação têm 

sido aplicadas como uma tecnologia eficaz e economicamente acessível para o 

tratamento de solos impactados com hidrocarbonetos. Essas estratégias indicam 

condições ambientais favoráveis para o crescimento populacional da microbiota do 

solo (SOUZA, 2012).  
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Esta biotecnologia vem sendo utilizada há vários anos em outros países e, em 

certos casos, apresenta menor custo e maior eficiência na remoção dos 

contaminantes do que as técnicas físicas e químicas (como incineração e lavagem 

do solo), sendo atualmente utilizada em escala comercial no tratamento de diversos 

resíduos e na remediação de áreas contaminadas (FURUKAWA; SANTOS, 2015). 

Variáveis como investimento inicial e de operação, volume de solo tratado, tempo de 

remediação, dependência de condições ambientais, aceitação pública e impacto 

ambiental, entre outros, também devem ser consideradas para que o processo de 

biorremediação seja eficiente, de baixo impacto ambiental e economicamente viável 

(JACQUES, et al.; 2013).  

Existem diversas técnicas de biorremediação, tais como: atenuação natural, 

landfarming, bioventilação e biopilhas. Uma das técnicas com menor custo é a 

atenuação natural, consiste na remediação passiva do solo que envolve a ocorrência 

de diversos processos, de origens naturais, como a biodegradação, a volatilização, a 

dispersão, a diluição e a adsorção, promovidos na subsuperfície. Dentre os 

processos citados apenas a biodegradação, realizada pela microbiota do solo, 

promove destruição física do contaminante quando ocorre a degradação completa, 

os demais apenas o transferem de local (SOUZA, 2012). 

Outra estratégia de tratamento para resíduos do petróleo é o Landfarming, 

onde o contaminante é adicionado à camada superficial reativa do solo e através de 

aragens e gradagens é homogeneizado. Essas aragens e gradagens são realizadas 

para promover a aeração do solo, estimulando os microorganismos a degradar a 

borra oleosa, visto que a principal via de degradação é aeróbia (ORANTAS, 2013).  

A escolha do sistema Landfarming deve-se à simplicidade de operação e à 

possibilidade de alta taxa de aplicação dos resíduos ao solo. As refinarias e 

indústrias petroquímicas de vários países, assim como o Brasil, utilizam o 

Landfarming para o tratamento dos seus resíduos sólidos. No entanto, condições 

ambientais desfavoráveis à atividade microbiana durante alguns períodos do ano 

podem reduzir as taxas de degradação (ORANTAS, 2013)  

Além dos microrganismos com a habilidade em degradar hidrocarbonetos de 

petróleo, das características do solo, concentração e tipo do contaminante, diversos 

fatores ambientais influenciam o processo de degradação do contaminante. Os mais 

importantes são a temperatura, concentração de oxigênio (aeração eficiente), teor 

de umidade, pH e nutrientes inorgânicos (MORAIS, 2005). 
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Os compostos orgânicos são metabolizados por fermentação, respiração ou 

co-metabolismo. Portanto, o processo de biorremediação pode ser aeróbico, 

anaeróbico ou facultativo (ANDRADE; AUGUSTO; JARDIM, 2010). Entretanto, de 

acordo com Costa (2011), a degradação microbiana do petróleo e seus produtos 

refinados é muito mais rápida em condições aeróbicas do que em condições 

anaeróbicas. 

Na biorremediação aeróbica o oxigênio atua como receptor final de elétrons e 

o contaminante como fonte de carbono (doador de elétrons), necessários para 

manter as funções metabólicas dos microorganismos, incluindo crescimento e 

reprodução (ANDRADE; AUGUSTO. JARDIM, 2010). O domínio das tecnologias que 

exploram a atividade aeróbica está relacionado a observações históricas de que as 

etapas iniciais de degradação dos hidrocarbonetos pelos microrganismos envolvem 

a oxidação de substratos pelas enzimas oxigenases e pelo reconhecimento do 

oxigênio como um fator limitante em muitos ambientes naturais (SANTOS, 2007). 

Em algumas regiões, esta técnica tem apresentado baixo rendimento em 

algumas épocas do ano, principalmente, em períodos de chuva e temperaturas mais 

baixas (CERQUEIRA, 2011). Por isso uma estratégia para melhorar a eficiência do 

landfaming nessas condições é a adição de materiais estruturantes visando 

melhorar a aeração do solo por meio do aumento da sua porosidade. 

Materiais estruturantes são materiais de baixa densidade que diminuem 

densidade do solo, aumentam a porosidade e difusão de oxigênio, e podem ajudar a 

formar agregados estáveis em água. Estas estratégias para promover aeração 

aumentam a atividade microbiana (VASUDEVAN; RAJARAM, 2008).  

Alguns agentes estruturantes que podem ser utilizados são casca de coco, 

aparas e cavacos de madeira, farelos e cascas de grãos, resíduos de colheitas e 

palhas (BAMFORTH; SINGLETON, 2005).   

A biorremediação, assim como qualquer outra técnica, apresentam vantagens 

e desvantagens que se encontram descritas na tabela 1:  
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Tabela 1: Vantagens e desvantagens da Biorremediação: 
 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Processo natural; Limitada aos compostos 

biodegradáveis; 

Microrganismos capazes de degradar o 

contaminante aumentam quando o 

contaminante está presente, diminuindo 

depois;  

Existe a preocupação que os produtos 

da biodegradação possam ser mais 

persistentes ou tóxicos que os produtos 

originais;  

Resíduos do tratamento geralmente 

inócuos (dióxido de carbono, água e 

biomassa microbiana); 

Os contaminantes podem ser líquidos, 

sólidos e gases; 

Teoricamente útil para a destruição 

completa de uma gama de 

contaminantes; 

É difícil fazer a extrapolação de estudos 

de laboratórios para operações de larga 

escala; 

Muitos contaminantes considerados 

perigosos podem ser transformados em 

produtos inofensivos;  

É necessária investigação para 

desenvolver tecnologias de 

biorremediação que permitam tratar 

locais com misturas complexas de 

contaminantes; 

É possível a destruição completa dos 

contaminantes, em vez de os transferir 

de local; 

Os processos biológicos são geralmente 

específicos, é necessária a presença de 

uma população microbiana 

metabolicamente capaz, condições 

ambientais favoráveis e níveis 

apropriados de nutrientes e de 

contaminantes.   

Pode ser levada a cabo no próprio 

local; 

Menos dispendiosa que outras 

tecnologias. 

Fonte: CARNEIRO; GARIGLIO, 2010. 

 

 

2.4.1Remediação  

 

O termo remediation, na língua inglesa refere-se “ação ou processo de 

correção ou o domínio de conhecimento ou problema” (CERQUEIRA, 2011).  

Este termo foi introduzido nos Estados Unidos e Europa, pelos formadores de 

opinião como um “conjunto de medidas objetivando a limpeza, asseio de sítios 

degradados por atividades industriais”, notadamente a disposição de resíduos 

tóxicos, que tenha causado a contaminação do solo ou do aquífero (MARQUES; 

AGUIAR; SILVA, 2011).  

Abbas (2013) define remediação como técnicas de tratamento que se 

destinam a “eliminar”, neutralizar, imobilizar, confinar ou transformar elementos ou 
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substâncias presentes no ambiente e, assim alcançar a estabilidade química do 

ambiente”.   

     

2.4.2 Fitorremediação 

 

Fitorremediação (fito = planta e remediação = corrigir), conhecida desde 1991, 

é a tecnologia que utiliza plantas para degradar, extrair, conter ou imobilizar 

contaminantes do solo e da água. Pesquisas nessa área buscam compreender a 

interação da planta com o contaminante. Algumas espécies de gêneros como 

Phragmites, Tamarix, Nicotiana, Helianthus, Salix, Typha, Arabis são citadas para 

serem utilizadas na fitorremediação (AL-TAISAN, 2009).  

Baixo custo de investimento e de operação, sua aplicabilidade in situ, e 

geração mínima de degradação e desestabilização da área a ser descontaminada 

são algumas das vantagens da fitorremediação (CHAVES, et al.; 2010). Sua 

efetividade está limitada pela capacidade da planta em absorver os metais das 

superfícies das partículas do solo e da solubilidade desses metais. Entretanto, os 

metais podem ser solubilizados pela adição de agentes complexantes, fazendo com 

que as plantas aumentem a sua captação.  

Espécies dos gêneros Thlaspi, Urtica, Chenopodium, Polygonumsachalase e 

Alyssum têm apresentado habilidade de extrair, acumular e tolerar altos níveis de 

metais pesados (RAJKUMAR; FREITAS, 2008).  

Outras limitações da fitorremediação estão relacionadas ao clima, ao tipo de 

solo, à estação do ano, à concentração e profundidade do contaminante e à 

interferência do contaminante no crescimento da planta, o que muitas vezes leva a 

um crescimento lento, aumentando o tempo necessário para o processo de 

descontaminação (ROLON; ROCHA; MALTCHIK, 2011).  

Os resultados da fitorremediação não são imediatos, podendo levar semanas, 

meses e até anos para que o efeito esperado seja alcançado. Assim, ela pode ser 

desaconselhada em áreas que precisam uma resposta rápida e que oferecem risco 

aos seres vivos. Uma estratégia para aumentar a captura dos contaminantes é o 

melhoramento genético das plantas com potencial fitorremediador (TRINDADE, et 

al.; 2010).   
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Chaves et al.; (2010), evidencia que a fitorremediação ainda demanda 

estudos mais amplos sobre a variedade de plantas e suas propriedades 

remediadoras, além de estudos que viabilizem seu melhoramento genético e sua 

aplicação. O uso efetivo de plantas no tratamento de remoção de metais pesados e 

compostos orgânicos ainda depende da melhor compreensão dos mecanismos 

envolvidos, especialmente daqueles relativos a tempo e custos operacionais, para 

que sejam alcançados os resultados desejados.  

Na tabela 2 encontra-se as vantagens e desvantagens da fitorremediação.  

 

Tabela 2: Vantagens e Desvantagens da Fitorremediação 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

É uma tecnologia que não apresenta 

custo elevado (barata) e por isso pode 

ser aplicada a amplas áreas; 

As plantas são organismos vivos e suas 

raízes requerem oxigênio, água e 

nutrientes; 

É aplicável a amplo número 

despoluentes orgânicos e inorgânicos; 

A natureza do solo (pH, salinidade, 

textura) afeta o desenvolvimento das 

plantas; 

É ecologicamente e socialmente 

satisfatória; 

A concentração dos poluentes deve 

estar dentro do limite de tolerância das 

plantas; 

Os procedimentos são realizados in 

situ;  

Os contaminantes hidrossolúveis podem 

se alastrar para longe da zona radicular; 

Pode ser usada em conjunto com 

tecnologias mais tradicionais;  

É um processo lento cujos efeitos são 

observados em longo prazo;  

 Existe a possibilidade destas plantas 

entrarem na cadeia alimentar.  

Fonte: CHAVES, et al.; (2010). 

  

 

A técnica de fitorremediação, faz uso de vegetação para descontaminação in 

situ de solos e sedimentos contaminados por metais pesados e poluentes orgânicos. 

O processo de fitorremediação compreende essencialmente seis etapas diferentes, 

sendo que as etapas podem ser realizadas simultaneamente pela planta. As etapas 

estão descritas na Tabela 3: 

 

 

 

 



27 
 

Tabela 3: Etapas da fitorremediação 

Fitoextração – Acumulação de metais ou contaminantes orgânicos nas folhas, caule e 

raízes; 

Fitoestabilização – imobilização dos contaminantes nas raízes ou no solo; 

Fitodegradação – Degradação dos contaminantes orgânicos por ação enzimática; 

Fitovolatização – Volatização dos contaminantes através das folhas, transformando-os 

em formas menos toxicas;  

Fitoestimulação – Estimulação dos microrganismos degradadores de contaminantes 

orgânicos; 

Fitofiltração – Utilização das plantas para remover contaminantes da água, utilizada para 

substâncias radioativas.  

Fonte: CHAVES, et al.; (2010). 

 

 
Figura 2: Ilustração das etapas da fitorremediação 

 

 
Fonte: Medeiros, Thales Augusto de Miranda (2015). 
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3.OBJETIVOS: 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

      Descrever a importância da aplicação da biotecnologia na redução da 

degradação do meio ambiente. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Caracterizar Biotecnologia; 

✓ Enfatizar sobre a biorremediação, abordando suas vantagens e 

desvantagens; 

✓ Destacar as áreas do conhecimento empregadas a Biotecnologia;  

✓ Abordar sobre a fitorremediação, destacando suas etapas;  

✓ Descrever a importância da biorremediação e fitorremediação ao meio 

ambiente. 
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4.JUSTIFICATIVA 

 

 

A recuperação do meio ambiente tem se tornado preocupação na atualidade. 

Os solos e as águas contaminadas vêm assumindo proporções que comprometem a 

qualidade de vida no planeta.  

As atividades antrópicas voltadas para a mineração, indústria metalúrgica, 

indústrias químicas, agricultura, dentre outras, têm ocasionado distúrbios na 

biosfera, ao liberar rejeitos orgânicos como hidrocarbonetos, inorgânicos e os metais 

pesados presentes em grande parte dos rejeitos industriais (CRUZ, 2010).  

Inúmeras descobertas científicas combinada à pesquisa interdisciplinar 

surgem desenvolvendo alternativas promissoras para a remediação do solo, as 

quais são menos agressivas ao ambiente, ecologicamente corretas e 

economicamente viáveis (ALEIXO, et al.; 2010).  
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5.METODOLOGIA 

5.1 Tipo de Estudo: 

 Revisão bibliográfica de caráter descritivo e explicativo, desenvolvida a partir 

de materiais já elaborados, como Dissertações, Tese e Artigos científicos. 

 

5.2 Bases de Dados: 

 As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: 

➢ Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS),  

➢ PubMed  

➢ Base Scientific Electronic Library Online (SCIELO). 

 

5.3 Limite de Tempo: 

 Foram selecionados artigos publicados entre 2007 a 2017 (10 anos) em 

periódicos nacionais e internacionais, nos quais foram avaliadas as seguintes 

palavras chaves: “Biotecnologia”, “Biorremediação”, “Bioma Brasileiro”, 

“Biodiversidade”, “Fitorremediação”, “Sustentabilidade ambiental”.  

  

5.4 Idiomas: 

 Foram selecionados artigos escritos em: 

Português, Inglês e Espanhol. 

 

5.5 Critérios de Inclusão: 

 Artigos publicados entre os anos 2005 a 2017; 

 Estudos com conclusões referentes: “Biotecnologia”, “Biorremediação”, 

“Bioma Brasileiro”, “Biodiversidade”, “Fitorremediação”.  

 

5.6 Critérios de Exclusão 

 

 Estudos publicados nos anos anteriores a pesquisa; 
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 Estudos que não comtemplem a temática proposta, material incompleto e 

referências duplicadas.  

 

5.7 Coleta de Dados 

 

 A coleta de dados seguiu a seguinte ordem: 

• Leitura explorativa de todo material selecionado (leitura rápida e objetiva para 

avaliar a relevância do trabalho em relação ao tema); 

• Leitura seletiva (segunda leitura do material); 

• Registro de informações extraídas a partir da leitura dos artigos científicos, 

dissertações e teses.   

 

5.8 Análise e interpretações dos resultados 

 Foi realizada uma leitura analítica com o objetivo de organizar as informações 

contidas nos estudos selecionados e identificar tópicos propostos nos objetivos 

desta revisão. 
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6.RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

 Foram encontrados 75 estudos, a partir dos critérios de inclusão e exclusão, 

foram utilizados 10 artigos no desenvolvimento deste estudo, conforme 

organograma abaixo. 

 

Figura 3 – Organograma da metodologia utilizada no desenvolvimento deste estudo. 

 

Fonte: Do Autor, 2018. 
 

 

Tabela 4- Relação de estudos encontrados nas diferentes Bases de Dados. 

Base de 

dados 

Termos Resultados Estudos 

selecionados 

LILACS “Biotecnologia” 

“Biodiversidade” 

“Sustentabilidade ambiental” 

24 03 

SCIELO “Biodiversidade Brasileira” 

“Biorremediação/ Fitorremediação” 

“Remediação Ambiental” 

32 05 

PubMed “Biorremediação” 

“Bioma Cerrado” 

“Biodiversidade” 

19 02 

Fonte: Do Autor, 2018. 

 

Busca inicial:

75 referências

Estudos Incluídos: 27 
Referências utilizadas no 
desenvolvimento deste 

estudo

Estudos Excluídos:38 

Referências utilizadas no 
Discussões  deste estudo: 

10 
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 Os dados coletados nos estudos selecionados estão descritos na tabela 5.  

Tabela 5 – Síntese dos estudos selecionados sobre: O Emprego da Biotecnologia 

na remediação do Bioma Brasileiro. 

Itens Ano/Autor Título do Estudo  Objetivo do Estudo 

1 2010 
ANDRADE, A, 
J; AUGUSTO, 
F; JARDIM, I. 
C. S. F. 
 

Biorremediação de 
solos contaminados por 
petróleo e seus 
derivados.  

Enfocar o estado da arte das técnicas de 
biorremediação de contaminantes em 
solos, apresentando as mais atuais e 
recentes aplicações e inovações, tanto 
no âmbito nacional quanto no 
internacional.  

2 2012 
 PEREIRA, A. 
R. B; 
FREITAS, D. 
A. F.  

Uso de 
microorganismos para 
a Biorremediação de 
ambientes impactados.  

Justificar a utilização de 
microorganismos como uma alternativa 
biológica viável para a remediação de 
ambientes contaminados, visando a 
utilização deste trabalho como 
ferramenta didática para a educação 
ambiental em ambientes universitários. 

3 2014  
SILVA, J. S. S; 
SANTOS, S. 
S; GOMES, F. 
G. G.  

A Biotecnologia como 
estratégias de reversão 
de áreas contaminadas 
por resíduos sólidos.  

Trazer um breve esclarecimento sobre 
duas técnicas que podem ser utilizadas 
para a recuperação de área com a 
presença de resíduos sólidos (RS), a 
biorremediação e a fitorremediação que 
consiste na utilização de 
microrganismos e vegetais para a 
recuperação destas áreas 
contaminadas. 

4 2015 
COUTINHO, 
P. W. R; 
CADORIN, D. 
A; 
NORETO, L. 
M; 
JÚNIOR, G. A. 
C.  

Alternativas de 
remediação e 
descontaminação de 
solos: Biorremediação 
e fitorremediação.  

Demonstrar os principais mecanismos 
de remediação de solos contaminados 
envolvidos pela biorremediação e pela 
fitorremediação e aborda fatores 
determinantes para o sucesso das 
mesmas. 

5 2017 
TEIXEIRA, T. 
H; 
NETO, J. A. F; 
MOURA, R. A; 
FIGUEIREDO, 
N. A.  

As Unidades de 
Conservação de Uso 
Sustentável no Bioma 
Amazônico: Dilemas e 
Perspectivas para o 
desenvolvimento 
sustentável.  

Discutir as convergências e distinções 
entre diferentes tipos de UC’s de Uso 
Sustentável, com base em suas 
características sociais e econômicas e 
apresentar alguns apontamentos a 
respeito da contribuição dessas áreas 
para o desenvolvimento local 
sustentável. 

6 2010 
CARNEIRO, 
D. A; 
GARIGLIO, L. 
P.  

A Biorremediação como 
ferramenta para a 
descontaminação de 
ambientes terrestres e 
aquáticos 

Conhecer o processo de 
biorremediação, suas técnicas e 
aplicabilidades. 

7 2014 
FALKO, K. C. 

Bioma Pampa: 
Interações entre 

Elaborar alternativas de manejo 
sustentável da vegetação e de 
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E P; 
GONÇALVES, 
A. R;  
SILVA, A. C. 
F.  

microorganismos e 
espécies vegetais 
nativas.  

recuperação de áreas degradadas, 
considerando os efeitos benéficos da 
microbiota às plantas. 

8 2010 
SCHENBERG; 
A. C. G.  

Biotecnologia e 
desenvolvimento 
sustentável.  

Descrever diferentes exemplos bem-
sucedidos de microorganismos 
especialmente desenhados para 
otimizar a produção de etanol, a 
produção de plásticos biodegradáveis a 
partir de recursos renováveis e a 
biorremediação de metais tóxicos.  

9 2011 
MARQUES, 
M; 
AGUIAR, C. 
R. C; 
SILVA, J. J. L. 
S. 

Desafios técnicos e 
barreiras sociais, 
econômicas e 
regulatórias na 
fitorremediação de 
solos contaminados.  

Descrever os mecanismos de 
fitorremediação e discutir aspectos 
sociais, econômicos e reguladores que 
representam entraves ao amplo 
desenvolvimento da técnica, em 
comparação com técnicas 
convencionais, conhecidas e aceitas 
pelas agências e empresas.  

10 2009 
COSTA, A. H. 
R; 
NUNES, C. C; 
CORSEUIL, 
H. X.  

Biorremediação de 
águas subterrâneas 
impactadas por 
gasolina e etanol com o 
uso de nitrato 

Avaliar a influência das condições 
dinâmicas nos processos de transporte 
e transformação dos contaminantes e 
subprodutos metabólicos em um 
ambiente natural. 

Fonte: Do Autor, 2018.  

 

Observa-se no gráfico 1 a seleção dos artigos que obtiveram o maior número 

de publicações. Os artigos selecionados no período de estudo compreenderam-se 

entre os anos 2009, 2011, 2012, 2015 e 2017 com 1 artigo equivalente a (11%), 

seguido do ano 2010 (34%) e 2014 (22%), totalizando-se 10 artigos utilizados na 

produção desse estudo. Tais dados refletem sobre a importância da biotecnologia na 

remediação do bioma brasileiro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

Gráfico 1: Artigos publicados por ano: PubMed, LILACS E SCIELO 

 

Fonte: Do Autor, 2018. 

Andrade; Augusto e Jardim (2010), explana em seu estudo que os frequentes 

derramamentos de petróleo e seus derivados registrados em solos brasileiros 

surgem motivando o desenvolvimento de novas técnicas que visam, principalmente, 

a descontaminação dessas matrizes. Diante disso, diversas técnicas, físicas, 

químicas e biológicas, vêm sendo desenvolvidas para a remoção ou a degradação 

in-situ ou ex-situ de petróleo derramado e para a redução de seus efeitos sobre o 

ecossistema, especialmente os tóxicos. Dentre as técnicas desenvolvidas, a 

“biorremediação” vem se destacando como uma alternativa viável e promissora para 

o tratamento de solos contaminados por petróleo e seus derivados.  

 A biorremediação baseia-se na degradação bioquímica dos contaminantes 

por meio da atividade de microorganismos presentes ou adicionados no local de 

contaminação. Os tratamentos de acordo com Andrade; Augusto e Jardim (2010), 

são basicamente dois tipos: 1) ex-situ (ou off-site), realizado fora do local onde 

ocorreu a contaminação e, por isso, é um tratamento que requer a escavação e a 

remoção do solo contaminado para outro local e in-situ (ou on-site), tratamento 

realizado no próprio local da contaminação, normalmente, essa opção de 

biorremediação torna o processo mais atrativo e economicamente viável. 

(ANDRADE, JARDIM, 2010). 

Problemas ambientais têm se tornado cada vez mais críticos e frequentes, 

devido ao crescimento populacional e ao aumento da atividade industrial. Atividades 

industriais atraíram novos problemas devido à eliminação de rejeitos tóxicos 

provenientes de subprodutos gerados pelas indústrias. A eliminação desses 

produtos é, atualmente, um dos mais importantes assuntos em controle de poluição, 
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o que tem levado os pesquisadores a buscarem novas técnicas e ferramentas mais 

poderosas que visem à remoção desses compostos do ambiente (PEREIRA; 

FREITAS, 2012).   

O uso de microorganismos como ferramentas para a remediação de 

ambientes contaminados é apontado de biorremediação. Este processo pode ser 

realizado por meio de um ou mais consórcios microbianos, indígenas ou não, para a 

degradação de contaminantes orgânicos poluentes. Observa-se como o meio 

ambiente reage a cada intervenção antropogênica mostrando a atuação de 

microorganismos na busca da autopreservação, degradando diversos poluentes e 

utilizando-os como fonte de nutrientes, estes micro-organismos constituem uma 

poderosa arma de defesa ambiental, passível de ser potencializada (PEREIRA; 

FREITAS, 2012).  

O crescimento populacional e o desenvolvimento tecnológico somado com o 

uso exagerado dos recursos naturais proporcionam um desequilíbrio ambiental com 

o aumento desordenado na produção de resíduos sólidos. Diante disso, a 

Biotecnologia surge como um instrumento para resíduos orgânicos sólidos ou 

líquidos, adequando os resíduos as exigências legais e sua adequação as normas 

de qualidade ambiental, baseada na utilização de microrganismos e plantas com 

potencial de degradação de matéria orgânica. A Biorremediação e a Fitorremediação 

são alternativas ecologicamente adequadas quando comparada aos métodos físicos 

e químicos existentes (SILVA; SANTOS; GOMES, 2014).  

Coutinho e colaboradores (2015), aborda que os mecanismos de remediação 

de solos contaminados envolvidos pela biorremediação e pela fitorremediação são 

fatores determinantes para o sucesso das mesmas. A biorremediação consiste no 

uso de microrganismos capazes de transformar contaminantes em substâncias 

menos tóxicas, para que o processo de biorremediação ocorra de forma eficiente, 

os microrganismos devem estar presentes em grandes quantidades e possuir 

habilidade de degradação do composto. O sucesso da fitorremediação depende de 

plantas que possuam determinadas características, entre as quais, boa capacidade 

de absorção, sistema radicular profundo, acelerada taxa de crescimento, facilidade 

de colheita e ampla resistência ao poluente.  

A Biorremediação e fitorremediação têm sido estudadas nas condições 

brasileiras exibindo amplo potencial, visto que o Brasil é um país com enorme 
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diversidade, o que amplia as possibilidades de utilização das mesma (COUTINHO, 

et al.; 2015).  

As áreas protegidas no Brasil apresentam-se como importantes ferramentas 

para o desenvolvimento sustentável e a conservação dos recursos naturais. Nesse 

contexto, áreas protegidas, são chamadas de Unidades de Conservação (UC). 

Considera-se importante instrumento para efetivação das intervenções 

governamentais na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da preservação 

ambiental. Essas áreas protegidas foram criadas com objetivos múltiplos e são 

referências no debate sobre políticas de conservação ambiental e controle do 

desmatamento, principalmente na Amazônia brasileira (TEIXEIRA, et al.; 2017).  

Carneiro e Gariglio (2010) elucida que para proteção do meio ambiente é 

necessário que o desenvolvimento seja de forma sustentável, que o manejo dos 

recursos naturais seja realizados com responsabilidade e consciência, preservando 

assim para as futuras gerações. Além do correto manejo, os resíduos gerados pelas 

atividades antropogênicas devem ser tratados e dispostos adequadamente. A 

Biorremediação é uma tecnologia da qual se utilizam agentes biológicos para 

remover poluentes tóxicos do ambiente terrestre e aquático, este processo iniciou-se 

em 1988, quando cientistas utilizaram microorganismos para limpar poluentes e lixos 

tóxicos.  

A biorremediação utiliza microorganismos do próprio ambiente como também 

culturas geneticamente modificadas, especialmente adaptadas para uma 

determinada situação. As substâncias tóxicas são transformadas em atóxicas 

através do metabolismo microbiano. A terra possui um vasto recurso genético capaz 

de solucionar os problemas de limpeza do meio ambiente, portanto a 

biorremediação é uma tecnologia que pode ser utilizada em diversos fins, como por 

exemplo: na remoção de toxinas de poços subterrâneos, na descontaminação do 

solo,em derrames químicos, locais de lixo tóxicos, derrames de óleo, degradação de 

herbicidas, decomposição de substâncias orgânicas e inorgânicas, desentupimento 

de bueiros entre outros (CARNEIRO; GARIGLIO, 2010).  

Os microorganismos presentes no solo desempenham importante papel nos 

ciclos da comunidade do bioma Pampa. A interação entre estes microorganismos 

contribuem para o equilíbrio dos agroecossistemas, influenciando de forma benéfica 

as espécies nativas do bioma. Organismos fitopatogênicos presentes em áreas do 

bioma Pampa interferem de várias formas no desenvolvimento das populações de 
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espécies nativas que a habitam, causando problemas na germinação de sementes e 

lesões em plântulas. Micorrizas arbusculares exercem efeitos benéficos, 

representando uma potencial ferramenta biológica para reabilitação de áreas 

degradadas do bioma Pampa (FALKO; GONÇALVES; SILVA, 2014).  

Atingir metas para o desenvolvimento sustentável é indispensável, o manejo 

racional dos recursos naturais exigirá o emprego de novas tecnologias, entre as 

tecnologias que apresentam potencial para contribuir para o desenvolvimento 

sustentável, a biotecnologia oferece especialmente nos campos da produção de 

alimentos, geração de energia, prevenção da poluição ambiental e biorremediação 

(SCHENBERG, 2010). 

Marques; Aguiar e Silva (2011), evidencia que a fitorremediação pode ser 

considerada uma técnica apropriada para remediar áreas medianamente 

contaminadas, tanto rurais quanto industriais urbanas. Portanto, quando há urgência 

na obtenção de resultados, devido ao interesse econômico (ex.: especulação 

imobiliária), alto valor da área e, ou, altos riscos para a saúde humana e ambiental, a 

fitorremediação como solução isolada apresenta limitações. O Brasil, por ser um 

país de clima tropical com enorme biodiversidade, apresenta amplo potencial para o 

uso da fitorremediação. Contudo, são necessários estudos detalhados nas 

condições brasileiras, o fato do Brasil ocupar uma posição em destaque na área de 

pesquisas agronômicas confere uma vantagem estratégica para o desenvolvimento 

da fitorremediação. 

Estudos sobre biorremediação é de suma importância ambiental, econômica e 

social, uma vez que o processo consiste em degradar substâncias tóxicas do meio 

ambiente (COSTA; NUNES; CORSEUIL, 2009).  
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7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo possibilitou descrever a importância da aplicação da 

biotecnologia na redução da degradação do meio ambiente. A busca em novas 

técnicas para solucionar problemas do meio ambiente vem sendo efetivada de modo 

satisfatório com o auxílio da biotecnologia.  

Através de técnicas como recombinação gênica, utilização de 

microrganismos, entre outras, está se tornando possível a recuperação de áreas 

degradadas e outras medidas para o meio ambiente, sem agredi-lo, ou seja, 

buscando maneiras ao mesmo tempo eficientes e que não prejudiquem o meio 

ambiente e seus recursos.  

Porém, mesmo com as novas técnicas, ainda há muito que ser feito para se 

alcançar o desenvolvimento sustentável, mas pode-se dizer que existe resultados 

positivos com novas técnicas e atitudes.  
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