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“O 
papel do infinitamente pequeno na na-
tureza é infinitamente grande.” Louis 
Pasteur (1822 – 1895).

As primeiras pesquisas com pro-
cessos de biorremediação para con-
taminantes químicos datam da déca-
da de 1950 e estavam inicialmente re-
lacionadas ao tratamento de efluentes 
industriais. Entretanto, somente a par-
tir da década de 1990 as tecnologias 

para biorremediação de solo e água subterrânea 
foram efetivamente implementadas com sucesso, 
depois de diversos estudos terem sido desenvolvi-
dos com o foco na integração com os fundamentos 
de hidrogeologia e os processos biogeoquímicos. 

O processo de biorremediação pode ser definido 
como o uso de micro-organismos (usualmente bac-
térias) que podem transformar e degradar substân-
cias químicas no solo e na água subterrânea, promo-
vendo de forma efetiva a destruição da massa de con-
taminantes no ambiente a partir de processos me-
tabólicos que usam esses contaminantes como fon-
tes de carbono e de energia. Em determinadas áreas, 
sob condições específicas, o processo de biorreme-
diação pode ocorrer de forma absolutamente espon-
tânea, tanto em ambientes aeróbios (com a presen-
ça de oxigênio) como em ambientes anaeróbios (sem 
oxigênio). Em ambos os casos o processo é denomi-
nado como biodegradação natural intrínseca e po-
de ser avaliado com uso de uma técnica denominada 
monitoramento da atenuação natural, com o acom-
panhamento de determinados parâmetros e condi-
ções para que seja verificada de forma concreta a 
destruição da massa de contaminantes.

A biodegradação também pode ser objeto de pro-
cessos mais intensivos, como a biorremediação es-
timulada, onde são inseridos nutrientes específi-
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cos, fontes de carbono e fontes de oxigênio ou também o processo de bioau-
mentação, onde são inseridas micro-organismos desenvolvidos em laboratório.

Processos “in situ”

Como todas as outras tecnologias de remediação de solo e água subterrânea, a 
biorremediação também apresenta vantagens e desvantagens em relação à sua apli-
cabilidade e resultados. Dentre as principais vantagens destacam-se o uso de pro-
cessos “in situ” (ou “on-site”, com recirculação de água subterrânea ou biopilhas); 
efetividade para uma vasta gama de contaminantes, por exemplo, hidrocarbonetos 
derivados de petróleo, compostos organoclorados e pesticidas; custos médios de 
implantação e operação em geral mais baixos que outras técnicas. Dentre as des-
vantagens podem ser citadas a baixa eficiência para tratamento de áreas contami-
nadas com metais pesados; a possibilidade de acumulação de subprodutos tóxicos 
durante o processo de biodegradação; e a necessidade de campanhas de monitora-
mento com maior abrangência de parâmetros analisados em laboratório.

Para a avaliação inicial da aplicabilidade da biorremediação em uma área con-
taminada é de fundamental importância que sejam investigados determinados pré-
-requisitos, destacando-se os seguintes: existência de micro-organismos com po-
tencial para degradar os contaminantes; possibilidade concreta de interação hidro-
geológica entre os micro-organismos e os contaminantes; disponibilidade de re-
ceptores e doadores de elétrons específicos para cada caso; disponibilidade de nu-
trientes adequados aos micro-organismos; condições adequadas de pH e tempera-
tura; ausência de substâncias tóxicas inibidoras da atividade dos micro-organismos. 

Os processos de biorremediação estimulada, bioaumentação e atenuação na-
tural monitorada devem ser avaliados quanto à eficiência para atingimento dos ob-
jetivos estabelecidos e, para tanto, devem ser estabelecidos programas de moni-
toramento que permitam observar de linhas de evidências que demonstrem efe-
tivamente os resultados esperados. Os principais processos bioquímicos envolvi-
dos na biodegradação de contaminantes são a redução de nitrato (geração de di-
nitrogênio, via nitrito), redução de sulfato (geração de sulfeto de hidrogênio), re-
dução de ferro (geração de ferro dissolvido) e metanogênese (geração de meta-
no). O monitoramento com o objetivo de estabelecer linhas de evidência de bio-
degradação deve ser específico para cada área contaminada, entretanto, em ge-
ral devem ser monitorados os seguintes parâmetros: oxigênio dissolvido, poten-
cial de oxirredução, pH, condutividade, temperatura, nitrato, nitrito, sulfato, sul-
feto, nitrogênio amoniacal, manganês (total e dissolvido) e ferro (total e dissolvi-
do), além das concentrações dos compostos contaminantes específicos da área. 

No Brasil ainda são observadas lacunas técnicas e alguns entraves buro-
cráticos, por exemplo, dificuldade de encontrar laboratórios que executem de 
forma sistemática as análises dos parâmetros microbiológicos necessários 
e dificuldades formais de registro para produtos remediadores por parte das 
agências ambientais competentes. Entretanto, o uso das técnicas de biorre-
mediação e da atenuação natural monitorada encontra-se em franca evolução 
na gestão de áreas contaminadas, sendo formalmente aceito pelas agências 
ambientais envolvidas nos projetos e com resultados concretos de sucesso no 
atingimento de metas de remediação e encerramento de casos. ■
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