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TECNOLOGIAS APLICADAS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS E NA
PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS.

Samuel Vitor Assis Machado de Lima 1
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Resumo
A sustentabilidade é algo que tem nos dias de hoje estado cada vez mais evidente. A sociedade moderna e
seu estilo de vida contemporâneo utilizam dos recursos naturais e se ocupam da natureza de uma forma que
traz sérios problemas ambientais, como é o caso da produção, má destinação e não reaproveitamento de
resíduos. Todavia a preocupação com a conservação da natureza tem estado mais em destaque que nunca
antes, e graças ao desenvolvimento técnico-científico, estratégias têm sido aplicadas para minimizar os
efeitos danosos do ser humano e melhorar a qualidade de vida e do meio ambiente. Este trabalho visou fazer
uma revisão de literatura e descrever três tecnologias aplicadas ao meio ambiente, no âmbito do tratamento
e reutilização de resíduos. Como considerações finais pôde-se perceber que as tecnologias discutidas são
eficazes e devem ser investidas, podendo ser alternativas promotoras para a sustentabilidade.
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INTRODUÇÃO
O estilo de vida moderno está cada vez mais crítico para a qualidade e
preservação do meio ambiente. Sendo necessário estudos, ensino e desenvolvimento de
tecnologias e medidas para a conservação ambiental.
Diferentemente de tempos atrás, hoje em dia existe uma consciência ambiental
maior e se tem visto a importância de ser promovido a sustentabilidade. A produção e
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descarte inadequado de residuos, como metais pesados, e derivados do petróleo são
fatores que acometem a contaminação do solo e corpos aquáticos, e são um dos mais
sérios problemas ambientais. (ANDRADE et al, 2010; MELO; AZEVEDO, 2008).
Devido aos severos impactos ao meio ambiente, o desenvolvimento de tecnologias
para o tratamento desses e outros resíduos tem sido cada vez mais almejado, tal como as
alternativas de produção de biocombustíveis, que minimizem o impacto da produção de
cana e dos derivados de petróleo.
O objetivo desse trabalho é descrever através de uma revisão de literatura algumas
das tecnologias aplicadas nas ciências ambientais no âmbito do tratamento e
reaproveitamento de resíduos.

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido a partir da leitura de trabalhos cientifico. Foi utilizado
sites de pesquisa e indexadores de artigos científicos e trabalhos acadêmicos, tais como
Periódicos CAPES, Scielo, Web of Science, Google acadêmico. Após a leitura dos
materiais foi construído primeiramente um quadro com o nome da tecnologia, aplicações
e referências, e em seguida descrito brevemente sobre essas tecnologias e suas são
aplicações.
Foi focado na descrição de três tecnologias em expansão, e que são voltadas ao
ramo de tratamento de resíduos, que são: biorremediação, fitorremediação e biotecnologia
de microalgas, sendo que a última também se adequa à produção de biocombustíveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram ao todo 11 artigos utilizados como base. (Tabela 1).
Tecnologia

Aplicações

Referências

Biorremediação

Tratamento de metais,
derivados de petróleo e
compostos orgânicos

(ANDRADE et al, 2010;
MELO; AZEVEDO, 2008;
BEHKI et al., 1993)
(VITHANAGE, 2011;
SONG et al, 2015;
BOONSANER, et al; 2011)

Fitorremediação

Tratamento de solos e
efluentes
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Biotecnologia de
microalgas

Tratamento de efluentes;
Produção de
biocombustíveis.

(GRESSLER et al, 2012;
TAM et al, 1998; DINIS et
al. 2004; MARQUES,
2013; GRISS, 2011)

Tabela 1: Levantamento da literatura e organização dos dados em: nome da
técnica, aplicação e referências.

Biorremediação
Biorremediação é o processo em que se usa microrganismos como bactérias,
fungos e microalgas em processos biotecnológicos para remediar/tratar o meio ambiente
de diversos poluentes produzidos pelas indústrias, mineradoras e produtores rurais
Na biorremediação os microrganismos podem tratar o ambiente no local da
contaminação (in situ) ou após a translocação do poluente para ser tratado em outro local
(ex situ), isso se dá possível, pois os microrganismos utilizam as fontes de carbono dos
poluentes para a produção de energia, podendo degradá-lo (biodegradação), ou podem
aprisionar as moléculas na superfície de suas células (adsorção), ou dentro de si
(absorção).
Os microrganismos, devido a aparatos enzimáticos e processos metabólicos
extremamente sofisticados são ótimos para decompor matéria orgânica, com isso têm sido
utilizados no tratamento de resíduos como petróleo e derivados (ANDRADE et al, 2010).
Podem ser utilizados no tratamento de metais pesados, como Cádmio, Chumbo, Mercúrio,
Arsênio, entre outros. (MELO; AZEVEDO, 2008). Esses organismos também são grandes
aliados na remediação de ambientes contaminados por agrotóxicos e pesticidas
organoclorados (BEHKI et al, 1993) entre outros poluentes.

Fitorremediação.
O termo fitorremediação faz jus a diversas técnicas utilizando plantas para
tratamento de poluentes, que são a fitoextração, rizofiltração, fitoestabilização,
fitoimobilização e fitovolatização (VITHANAGE, 2012). É desejável que a planta para
ser utilizada na fitorremediação seja de fácil manejo, adapte-se bem a diferentes
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ambientes, cresça rápido, tenha um sistema radicular evoluído e que possa explorar
grande área contaminada, resista aos níveis de contaminação e possa reter ou transportar
as substâncias em seus tecidos (SONG et al, 2015).
A fitorremediação é uma técnica bastante empregada para o tratamento de metais
pesados: Arsênio, Cádmio, Chumbo, Zinco, Mercúrio, Manganês, entre outros
(VITHANAGE, 2012). Além de tratamento de metais pesados, a fitorremediação também
tem sido utilizada para o tratamento de derivados tóxicos do petróleo (BTEX).
(BOONSANER, et al; 2011). Essa técnica está sendo sempre estudada com o intuito de
melhorá-la, seja na modificação genética das características da planta em si, e quanto no
desenvolvimento de materiais que podem beneficiar as plantas fisiologicamente, como
fito-hormônios e polissacarídeos.

Biotecnologia de microalgas
As microalgas são microorganismos produtores primários, ou seja, estocam e
convertem a energia solar em energia bioquímica, a partir de fotossíntese. (GRESSLER et
al, 2012).
Muitos estudos têm mostrado a utilização das microalgas no tratamento de águas
residuais de efluentes industriais na desintoxicação biológica e como removedoras de
metais pesados, corantes, fenóis, clorofenóis, entre outros (TAM et al., 1998; DINIS et al.
2004).
Podem ser aproveitadas também para a produção de biocombustíveis, quando
construídos biorreatores que utilizam os rejeitos orgânicos para a produção de biomassa
das algas. Devido à composição da membrana das microalgas ser rica em lipídios ela pode
ser utilizada para a produção de biodiesel. Suas as reservas energéticas (polissacarídeos),
podem ser utilizados como bioetanol. Tais tecnologias são excelentes para o meio
ambiente uma vez que o biodiesel não precisa de exploração de petróleo, e o bioetanol
não necessita de amplas áreas de plantação de cana-de-açúcar, ao mesmo tempo que se
aproveitam resíduos (MARQUES, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Nota-se o potencial que microrganismos, plantas e microalgas têm na capacidade
de tratar resíduos e produzir energia limpa, ao mesmo tempo que essas tecnologias podem
ser estudadas com o intuito de aprimoramento e maior utilização pela sociedade, com o
objetivo de serem escolhas sustentáveis no tratamento de resíduos ou produção de
combustíveis limpos.
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