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Novas profissões: Vídeo site

Provocações




BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL é um....

Definição








BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL é uma ramo da

biologia responsável pelo uso e a aplicação de
diferentes técnicas biológicas para a prevenção ou a
resolução de problemas de contaminação ambiental.

 Tem como um de seus principais objetivos o uso do
meio ambiente de forma sustentável.

 Engloba diversas áreas interdisciplinares,
envolvendo aspectos legislativos, normativos,
tecnológicos, científicos, sociais e econômicos.

Definição





 Biomarcadores: essa aplicação ajuda a medir o nível
de danos ocorridos, exposição dos efeitos tóxicos e
consequências da poluição causada.

Bioenergia: o significado coletivo de biogás,
biomassa, combustíveis e hidrogênio é chamado de
bioenergia. A utilização desta aplicação da
biotecnologia ambiental está nos setores industriais,
domésticos e no espaço. Atualmente existe a
necessidade de encontrar outra fonte de energia
limpa que não sejam os combustíveis anteriormente
citados. O fornecimento de energia de biomassa
tornou-se de grande importância em todo o planeta.

Aplicações da 
Biotecnologia Ambiental




Biorremediação: o processo de limpeza das

substâncias perigosas em compostos não tóxicos é
chamado de biorremediação. Este processo envolve
tecnologias de limpeza que utilizam micro-
organismos naturais.

Biotransformação: para as mudanças que ocorrem na
biologia do ambiente, especificamente modificações
do composto complexo de simples não tóxico para
tóxico ou o inverso, classifica-se o processo como
biotransformação. Ele é usado no setor industrial,
fazendo com que substâncias tóxicas sejam
transformadas em bioprodutos.

Aplicações da 
Biotecnologia Ambiental





Aplicações da 
Biotecnologia Ambiental




 Todos os processos da biotecnologia ambiental levam em

conta cinco elementos básicos:

❖ o composto tóxico (ou a mistura) a ser eliminado ou ter
sua concentração reduzida;

❖ o meio em que o composto se encontra (ar, líquido,
sólido);

❖ as características do local ou corrente que o contem;

❖ o agente biológico que conduzirá a biodegradação (micro-
organismos, enzimas, plantas, consórcios microbianos);

❖ as condições do processo (temperatura, pH, umidade,
condições aeróbias ou anaeróbias).

Biotecnologia Ambiental




 Para cada um destes elementos existem várias opções, e a

combinação de todos eles gera um potencial muito grande
de possíveis tecnologias biológicas aplicadas aos problemas
ambientais.

 Existem três características que determinam a aplicação das 
tecnologias na solução de problemas reais:

❖ custo do tratamento (custo de investimento, operação e 
manutenção); 

❖ duração do processo (espaço e infra-estrutura requeridos);

❖ nível ou limite ao qual se deseja diminuir a contaminação 
(aspectos técnicos e legislativos).

Aplicação da 
Biotecnologia Ambiental




 Tecnologias estabelecidas:

 Tratamento aeróbio de efluentes/resíduos (lodos
ativados) o Tratamento anaeróbio de
efluentes/resíduos (digestão anaeróbia)

 Tratamento de correntes gasosas (biofiltros)

Uso de enzimas para eliminar ou transformar
compostos específicos

Aplicação da 
Biotecnologia Ambiental




 Tecnologias emergentes:

 Biorremediação de solos contaminados por petróleo 
e praguicidas químicos entre outros; 

Uso de plantas para eliminação de contaminantes 
(fitorremediação); 

Uso de organismos recombinantes em sistemas de 
tratamento de águas e solos contaminados.

Aplicação da 
Biotecnologia Ambiental




 Tecnologias a nível de exploração:

Aplicação da engenharia de proteínas para a 
obtenção de biocatalisadores com potencial para 
reduzir a contaminação; 

 Projeto de tecnologias limpas como um novo 
conceito para prevenir a geração de contaminação 
nos sistemas produtivos.

Aplicação da 
Biotecnologia Ambiental




 Líquidos: esgoto doméstico, efluentes industriais,

“runoff” agrícola (águas de irrigação ou da chuva
que carreiam fertilizantes a base de fosfatos e
pesticidas para rios e lagos, acelerando o processo de
eutrofização), “runoff” urbano (águas que carreiam
óleos, detergentes e dejetos de animais diretamente
para as águas superficiais, sem a filtração do solo e
da vegetação), águas pluviais;

Fontes dos Resíduos 




 Sólidos: resíduos municipais (resíduos alimentares

animais e vegetais, papéis, plásticos, têxteis,
borracha, madeira, vidro, metais; e lodos de plantas
de tratamento de águas e águas residuárias);
resíduos industriais (aqueles provenientes de
atividades industriais como galvanoplastia,
curtumes, matadouros, e indústrias químicas);
resíduos perigosos (substâncias radioativas,
reagentes corrosivos, reativos ou tóxicos, resíduos de
pesquisa biológica e hospitais, resíduos inflamáveis e
explosivos);

Fontes dos Resíduos 




Gasosos: emissões industriais e emissões veiculares.

Fontes dos Resíduos 





Poluição do solo

Deteriorização das 

condições  ambientais, 

que pode alcançar o ar, a 

água e o solo.





O que é solo?

 O conceito de solo depende do profissional que o utiliza ou 

estuda. 

 Segundo o dicionário Aurélio:

“solo é a porção da superfície da terra, terreno, chão, parte 

inconsolidada do manto de intemperismo e que contém matéria 

orgânica e vida bacteriana, que possibilitam o desenvolvimento das 

plantas”





O que é solo?

 É de senso comum de que o solo desempenha funções 

diversificadas e fundamentais como:

 substrato essencial para vida terrestre;

 elemento de fixação e nutrição da vida vegetal;

 substrato essencial para produção de alimentos e matérias-

primas;

 fundação e suporte para edificações, estradas e outras obras de 

engenharia;

 recurso mineral, utilizado no setor da construção civil e na 

manufatura de diversos produtos;





O que é solo?

 É de senso comum de que o solo desempenha funções 

diversificadas e fundamentais como:

 elemento de armazenamento de combustíveis fósseis;

 receptor de resíduos;

 maior reservatório natural de água doce e elemento de 

armazenamento de água para fins diversos (abastecimento 

público, geração de energia, controle de inundações) ;

 fator de controle natural dos ciclos de elementos e energia dos 

ecossistemas;





A formação dos solos

A formação dos solos é um processo muito lento, tem 
uma longa duração e segue sempre as mesmas 
etapas.

 Etapa 1: A rocha mãe surge à superfície da Terra.




 Etapa 2: Os fatores externos, como o vento, a água, a 

temperatura e os seres vivos, vão desgastando a 
rocha, provocando a sua fragmentação e alteração 
química.

A formação dos solos




 Etapa 3: Quando os seres vivos que colonizam a rocha 

morrem, os fragmentos da rocha que se originam, 
acumulam-se formando um solo pouco espesso – o solo 
primitivo.

A formação dos solos




 Etapa 4: Surgem pequenas plantas com raiz e pequenos 

animais, como os insetos. Estes seres vivos, por um lado 
facilitam a fragmentação da rocha e, por outro, quando 
morrem, pela acumulação e pela decomposição dos seus 
restos, tornam o solo mais complexo.

A formação dos solos




 Etapa 5: Começam a desenvolver-

se plantas e a surgirem animais
de maior porte. Os restos deste
organismo e os materiais
resultantes da sua decomposição
vão enriquecidos o solo, que
acaba por ficar constituído por
diferentes camadas. Este solo é
designado por solo maduro.

A formação dos solos





Formação de um solo

No processo de formação dos solos, quatro fatores são

importantes

• Clima: temperatura e precipitação influenciam na

desagregação da rocha;

• Geologia: a rocha mãe pode contribuir para a textura e

composição química do solo;

• Tempo: As mudanças podem acontecer por longos períodos

ou de forma rápida, dependendo da região do mundo;

• Vegetação: Circulação de nutrientes é grandemente

influenciada pelas raízes das plantas.





Constituição do solo

 Um solo é sempre constituído por matéria mineral (areia,
calcário, argila), matéria orgânica (húmus, restos de
plantas e animais), ar e água.





Solo

 A atividade biológica do solo ocorre principalmente em sua

camada mais superficial, na qual é maior a presença de detritos

animais e vegetais, e portanto de matéria orgânica.

 Qualquer substância estranha que for adicionada ao solo,

acarretará ao solo, sua poluição e, direta ou indiretamente, a da

água e do ar.





Solo

Dentro de um enfoque ambiental e sanitário: 

“Solo é o principal suporte para a vida e bem-estar, 
constituindo-se em um recurso natural vital e 

limitado, embora facilmente destrutível.” 

(Gunther, 2004)





Uso do solo

 Os atuais padrões de uso do solo

associam-se, geralmente,

descargas acidentais ou

voluntárias de poluentes no solo

e águas, deposição não

controlada de produtos que

podem ser resíduos perigosos,

lixões e/ou aterros sanitários não

controlados, deposições

atmosféricas resultantes das

várias atividades, etc.





Poluição do solo

A poluição do solo e

do subsolo consiste na

deposição, disposição,

descarga, infiltração,

acumulação, injeção

ou aterramento no solo

ou no subsolo de

substâncias ou

produtos poluentes,

em estado sólido,

líquido ou gasoso.



Poluentes do solo
Poluentes Origem Efeitos

Acidez

Solos originalmente ácidos ou 

alterados pelas chuvas ácidas ou 

outra forma de poluição 

Aumenta a solubilidade de metais e 

inviabiliza a vida no solo para animais 

e vegetais

Microrganismos
Contaminação por esgoto humano ou 

animal

Pode conter bactérias patogênicas ao 

homem e animais

Nitratos e fosfatos
Uso de adubos minerais, lodo de 

esgoto, esterco e estábulos

Tóxicos (nitritos) cancerígenos para o 

homem. Vegetais florescem menos. 

Alteram o ciclo do N2. Eutrofização da 

água

Metais

Normalmente presentes nos solos 

(alumínio, cádmio) ou advindos do 

lodo de esgoto e resíduos industriais. 

Pesticidas (mercúrio), em tintas  

(cádmio), na gasolina (chumbo)

Tóxicos para o homem. O chumbo 

acumula-se nos ossos. O mercúrio 

ataca o sistema nervoso. O zinco 

interfere no processo de fotossíntese. 

Biomagnificação

Sais (salito negro)
Evaporação da água de irrigação. 

Extrusão da água do mar

Depósitos salinos são tóxicos para 

muitas plantas

Gases de aterro Locais de disposição de lixo

Metano é altamente explosivo e o CO2

é asfixiante. No solo podem restringir 

o crescimento das plantas





Fontes de poluição do solo

POLUIÇÃO NATURAL

Não associada à atividade humana, pode dar-se por 
meio de:

 erosão;

 desastres naturais (inundações, terremotos, maremotos, 

vendavais, etc.);

 atividades vulcânicas;

 áreas com elementos inorgânicos (principalmente metais) 

ou com irradiação natural;





Fontes de poluição do solo
POLUIÇÃO ARTIFICIAL

De origem antrópica, pode ocorrer por:

 urbanização e ocupação do solo;

 atividades agropastoris, ligadas à agricultura e pecuária;

 atividades extrativas: mineração;

 armazenamento de produtos e resíduos, principalmente 

perigosos;

 acidentes no transporte de cargas: derrame ou vazamento de 

produtos ou resíduos perigosos;

 lançamento de águas residuárias (esgotos sanitários e efluentes 

industriais);

 disposição de resíduos sólidos de diversas origens, com destaque 

para os industriais em termos de significância de poluição.





Fontes de poluição do solo

Desmatamento





Disseminação de pragas nas lavouras;

 Potencializa fenômenos de lixiviação, erosão e 
desertificação;

Alterações do microclima (chuvas mais frequentes e 
mais intensas).

Desmatamento

Fontes de poluição do solo





Fontes de poluição do 
solo

Fertilização




 Troca do adubo natural pelo sintético:

 Excesso de nitrato no solo que são arrastados pela chuva e 
eutrofizam as águas;

 Acumulam-se nos vegetais que ao serem consumidos pelo homem 
transformam-se em nitritos tóxicos.

Fertilização

Acarreta principalmente alterações no 
ciclo do nitrogênio.

Fontes de poluição do solo





Fontes de poluição do solo
Monocultura





 Simplificação dos ecossistemas:
 Exploram a terra sempre da mesma forma e não permite a 

ciclagem completa dos ciclos de materiais.

Monocultura

Fontes de poluição do solo





Fontes de poluição do solo

Irrigação





SALINIZAÇÃO

Irrigação

Deposição de sais nas 
camadas superficiais

Solos rasos Drenagem ineficaz

Grande evaporação Subida do lençol freático

Cloretos oriundos das 
camadas profundas

Formação do salino negro




Mineração

Minério de ferro

Cassiterita

Fontes de poluição do solo





Fontes de poluição do solo

Queimadas





 Feita de forma descontrolada provoca:

 Pelo calor excessivo
 elimina microorganismos responsáveis pela fertilidade do 

solo;

 elimina totalmente a possibilidade de algumas plantas 
voltarem a se desenvolver. 

 Promove volatilização de substâncias
 nutritivas e coloidais responsáveis pela textura granular do 

solo

Queimadas

Fontes de poluição do solo





Fontes de poluição do solo

Agrotóxicos





Toxidez         – seletividade        – persistência

Agrotóxicos

Toxidez – capacidade de eliminar pragas;

Seletividade – capacidade de eliminar apenas uma 
determinada espécie;

Persistência – capacidade de se manter ativo no ambiente.

O poder de intoxicação dos agrotóxicos é geralmente 
expresso em termos de dose letal (DL)

Fontes de poluição do solo




Consequências:

Destroem a microflora e microfauna dos solos;

Acumulam-se nos ecossistemas, podendo perdurar 
por vários anos;

Contaminam os alimentos através de resíduos 
remanescentes no solo;

 Poluem indistintamente a água, o ar e o solo. 

Agrotóxicos

Fontes de poluição do solo









Fontes de poluição do solo

Crescimento 

demográfico





Extração 

da argila

Fontes de poluição do solo





Fontes de poluição do solo

Indústrias





Fontes de poluição do solo

Esgotos 

domésticos

Fatores que aumentam a 

contaminação:

• Fossas e sumidouros;

• Local da construção;





Fontes de poluição

Cemitérios

Fatores que aumenta a contaminação:

• Localização da necrópole;

• Idade da sepultura;

• Tipo de solo;





Fontes de poluição

Lixões

Fatores que aumenta a contaminação:

• Produção do chorume;

• Tipo de solo





E-lixo

Alguns dados preocupantes!

 Estima-se que em um ano sejam descartados 315 

milhões de computadores pessoais em todo o 

planeta.

 0,4 m x 315.000.000 = 126 mil quilômetros em linha !!! 

+ de 4 voltas na terra !!!

 6 kg x 315.000.000 = 1.890.000 TONELADAS !!





E-lixo

 E-lixo cresce de 3% a 5% ao ano (3 vezes mais rápido que os 

demais lixos)

 5% do lixo de uma cidade média européia é E-lixo

De 1998 a 2010 o e-lixo vai duplicar na Europa

 Em 500 milhões de computadores tem-se:

• Mais de 3 bilhões de quilos de plástico; 700 milhões de

quilos de chumbo; 1,5 milhões de quilo de cádmio; 1

milhão de quilos de cromo; 300 mil quilos de mercúrio





Principais ameaças 
do E-LIXO !!!! 

 Chumbo

 Onde: monitores, soldas e outros componentes

 Como: sistema nervoso, rins, sistema reprodutivo, sistema endócrino 

(efeitos no desenvolvimento cerebral de crianças), efeitos graves em 

animais e plantas

 Cádmio

 Onde: detectores infra-vermelho, resistores, semicondutores

 Como: afeta irreversivelmente a saúde (em especial os rins)

 Mercúrio

 Onde: sensores, termostatos, relays, chaves circuitos impressos, 

baterias, vídeos planos etc.

 Como: Danos no cérebro, rins, feto ... Tem efeito cumulativo nos 

organismos vivos, ex: através do consumo de peixe contaminado.




 Anti-corrosivo (hexavalent chromium;chromium VI)

 Onde: nos CIs

 Como: Extremamente tóxico, efeitos no DNA

 Plásticos (PVC)

 Onde: Cabos de computadores

 Como: Tóxico quando submetido a alta temperatura

 Bário

 Onde: CRT para proteger contra radiação

 Como: Inchação cerebral, enfraquecimento muscular, coração, fígado.

 Carbono preto

 Onde: Tonner

 Como: câncer, irritação respiratória.

Principais ameaças 
do E-LIXO !!!! 


