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RESUMO 

 

ATIVIDADE BIORREMEDIADORA DE Chromobacterium violaceum A METAIS PESADOS EM 

AMBIENTES AQUÁTICOS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: AÇÕES PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

 

A baixa qualidade hídrica no Semiárido brasileiro, em grande parte associa-se a ação antrópica, tal como o 

lançamento de resíduos metálicos oriundos da indústria mineradora.  O presente estudo objetiva comparar e 

discutir a evolução das pesquisas realizadas em âmbito mundial, as quais fizeram uso do potencial 

biorremediador da Chromobacterium violaceum a metais pesados; compreender a capacidade biorremediadora e 

avaliar os padrões fenotípicos de resistência em cepas selvagem e padrão (ATCC 12472) de C. violaceum diante 

dos metais pesados, Ferro (Fe), Zinco (Zn) e Manganês (Mn), em diferentes tempos de resposta, concentrações e 

interações metálicas; analisar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos do reservatório Engenheiro 

Armando Ribeiro Gonçalves, situado do município de Jucurutu (região semiárida do Rio Grande do Norte - RN); 

verificar a abordagem da temática biorremediação em livros didáticos do ensino fundamental e médio indicados 

pelo PNLD 2014 e 2012, respectivamente, assim como desenvolver um produto didático direcionado à 

contextualização da interface conhecimento técnico-científico e meio ambiente. A revisão sistemática foi 

limitada a trabalhos publicados entre 2001 e 2015, utilizando-se dos bancos de dados LILACS, PubMed e 

SciELO. A avaliação da resistência de C. violaceum aos metais pesados ocorreu em concentrações decrescentes 

de Fe, Zn e Mn, durante intervalos de 24, 48 e 72 horas por planejamento fatorial completo 2
3
; o isolamento e a 

identificação microbiológica foram realizados conforme metodologia preconizada pelo Standard Methods for 

Examinations of Water and Wastewater; a avaliação da capacidade biorremediadora de C. violaceum por 

espectrofotometria de absorção atômica (EAA), enquanto que a análise das unidades de registro a partir da 

adaptação da metodologia de análise de conteúdo de Bardin (2004). O levantamento sistemático revelou que a 

biolixiviação foi a técnica mais discutida; o ouro o substrato biorremediado mais citado e a cianetação o 

mecanismo fenotípico prevalente; os mecanismos genéticos foram citados em 29,4% das publicações e entre as 

proteínas transcritas por C. violaceum 18,3% eram ditas hipotéticas. Enquanto que os dados experimentais 

indicaram que ambas as cepas de C. violaceum apresentaram resistência aos metais testes em diferentes escalas 

de concentrações, interações e intervalos de exposição (p<10
-5

). No entanto a cepa selvagem apresentou uma 

resposta de fase aguda mais eficiente comparadas à padrão, sobretudo para as concentrações metálicas de 80 a 

480 g/100ml x 10
-3

.  A análise físico-química da água revelou parâmetros aceitáveis, conforme a resolução 

vigente, exceto para o ponto cinco, no que tange a análise do pH, nesse ponto ocorreu o isolamento da C. 

violaceum cuja capacidade biorremediadora aos elementos Fe, Zn e Mn mostrou-se mais eficiente quanto à cepa 

ATCC (p<10
-5

). Por fim, o eixo educacional direcionado à análise dos livros didáticos evidenciou que todos eles, 

embora tenham sido recomendados pelo PNLD, apresentaram carências quanto à temática biorremediação, 

fazendo-se necessário o desenvolvimento de materiais didáticos que visem suprir tal abordagem. Os dados 

avaliados demonstram a fundamental importância da C. violaceum como microorganismo biorremediador de 

metais pesados e enfatiza a importância do monitoramento ambiental, desenvolvimento e aplicação da 

biorremediação em ambientes impactados, bem como destaca a necessidade da reformulação da interface 

educação ambiental e biotecnologia, com a finalidade de possibilitar ao docente e ao estudante de ensino médio e 

fundamental uma reflexão mais crítica sobre as relações que envolvem a poluição ambiental e as possíveis 

ferramentas mitigadoras dessa problemática.  

 

Palavras chave: Semiárido; qualidade hídrica; metais pesados; resistência bacteriana; biorremediação; 

abordagem didática e Chromobacterium violaceum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
THE ACTIVITY OF Chromobacterium violaceum IN BIOREMEDIATION OF HEAVY METALS IN 

AQUATIC ENVIRONMENT IN BRAZILIAN SEMIARID: ACTIONS FOR MONITORING 

ENVIRONMENTAL AND HEALTH EDUCATION 

 
The low water quality in the Brazilian Semiarid, in the most of cases is associated to human activities, such as 

the release of metallic waste from the mined industry. This study aims to compare and discuss the research 

evolution performed worldwide, which made use of the potential of C. violaceum for bioremediation of heavy 

metals; understand the bioremediation and phenotypic resistance patterns in wild and Standard strains (ATCC 

12472) of heavy metals, iron (Fe), zinc (Zn) and manganese (Mn), in differents responce time, concentrations 

and metal interactions; evaluate the physicochemical and microbiological parameters in Engenheiro Armando 

Ribeiro Gonçalves reservoir, located in the county of Jucurutu (semiarid region of Rio Grande do Norte - RN); 

analyze the approach of the subject bioremediation in textbooks from elementary and high school appointed by 

2014 and 2012 PNLD, respectively, as well as developing an educational product targeted to approaching the 

technical and scientific knowledge and the environment interface. The systematic review was limited to research 

published between 2001 to 2015, using LILACS, PubMed, and SciELO databases. The evaluation of C. 

violaceum resistance for heavy metals occurred in decreasing concentrations of Fe, Zn and Mn, at intervals of 

24, 48 and 72 hours by a full factorial design 2
3
; the isolation and microbiological identification were performed 

according to the methodology recommended by the Standard Methods for Examinations of Water and 

Wastewater; the evaluation the use of the potential of C. violaceum for bioremediation of heavy metals was 

performed by atomic absorption spectrophotometry (AAS), while the analysis of the reporting units was carried 

out from the adaptation of Bardin content analysis methodology (2004). The systematic survey showed that 

bioleaching technique was further discussed; gold was the bioremediated substrate most mentioned, and 

cyanidation was the prevalent phenotypic mechanism. Genetic mechanisms were mentioned in 29.4% of the 

publications, and among proteins transcribed by C. violaceum 18.3% were hypothetical. Whereas experimental 

data indicated that both strains of C. violaceum showed resistance to the metals tests on different scales 

concentrations, interactions and exposure intervals (p<10
-5

). However that wild showed a more efficient acute 

phase response compared to the standard, especially for metal concentrations from 80 to 480 g/100 mL x 10
-3

. 

The physicochemical water analysis revealed acceptable parameters as the current resolution, except for point 

five, as regards the analysis of pH, on this point was the isolation of C. violaceum, whose the use in 

bioremediation of Fe, Zn and Mn showed more efficient as the ATCC strain (p<10
-5

). Finally, the educational 

axis directed to the analysis of the textbooks showed that all of them, although they were recommended by 

PNLD, showed shortcomings regarding the subject bioremediation, making it necessary to develop educational 

materials aiming at to supply such an approach. The evaluated data demonstrated the fundamental importance of 

C. violaceum in bioremediation of heavy metals and highlights the importance of environmental monitoring, 

development and application of bioremediation in  impacted environments and emphasizes the need to 

reworking the environmental education and biotechnology interface, in order to enable the teacher and high 

school and fundamental students to a critical reflection about the relationships involving environmental pollution 

and possible mitigation tools of this problem. 

 

Keywords: Semiarid; water quality; heavy metals; bacterial resistance; bioremediation; didactic approach and 

Chromobacterium violaceum. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A baixa qualidade hídrica no Semiárido nordestino e os baixos índices pluviométricos 

anuais da região são considerados fatores que afetam o desenvolvimento socioeconômico das 

comunidades locais, especialmente durante as estações de seca. Diante do déficit hídrico 

observado nessas localidades, inúmeras barragens, reservatórios e adutoras foram construídas 

com o intuito de possibilitar à população local um melhor acesso a esse recurso. Entretanto, 

um número significativo desses empreendimentos encontra-se em estado eutrófico ou 

hipereutrófico, o que pode comprometer a saúde e o bem estar daqueles que usufruem desse 

bem (SOARES et al., 2001; KUNZ e ZAMORA, 2002; PROENÇA et al., 2003; BRASIL, 

2005). 

O comprometimento na qualidade dos ecossistemas aquáticos, em grande parte, 

associa-se à ação antropogênica proveniente do despejo de agentes contaminantes e poluentes, 

nesses locais. Dentre esses agentes contaminantes e poluentes, os metais pesados têm gerado 

grande preocupação, uma vez que consistem em elementos persistentes, não degradáveis, 

teratogênicos, mutagênicos e carcinogênicos (WEBER, 2004; SINGH et al., 2010), sendo o 

setor industrial sua principal fonte antrópica geradora (HOFER et al., 2013). Entre as 

atividades mais impactantes oriundas desse setor destaca-se a mineração, a qual lança grandes 

quantidades de Cádmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Mercúrio (Pb), Zinco (Zn) e Ferro 

(Fe), entre outros metais pesados, no ambiente (LIMA, 2008).  

Tal problemática intensifica-se quando o perímetro de indústrias mineradoras 

aproxima-se de áreas povoadas, sobretudo aquelas inseridas em regiões circunvizinhas a rios, 

açudes e reservatórios, a exemplo do município de Jucurutu; elevando-se, dessa forma, a 

probabilidade de contaminação dos lençóis freáticos ou ainda a descarga direta desses 

resíduos nos corpos d’água. O município de Jucurutu, localizado no Semiárido do Rio Grande 

do Norte (RN) é considerado a segunda maior cidade da microrregião do Vale do Açu e o 

nono de maior extensão RN, é banhado pelo Rio Piranhas e abastecido pelo reservatório 

Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, encontrando-se totalmente inserido nos domínios da 

bacia hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu. Essa é a principal bacia hidrográfica do RN, 

abrangendo 32,8% do seu território e nela encontram-se situados mais de 33 municípios, com 

uma população estimada de 430 mil habitantes, os quais dependem de suas águas para 

abastecimento, irrigação, pesca e lazer. Entre as principais atividades econômicas de Jucurutu 

destacam-se, a agropecuária, o extrativismo, o comércio e a indústria têxtil (GRUBEN e 

LOPES, 2001; IDEMA, 2001; MME, 2005).  
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Outra importante fonte de industrialização de Jucurutu consiste na atividade 

mineradora. A mineração do município é representada pela Mina do Bonito cujo 

funcionamento teve inicio em 2005, sendo considerada juntamente com o depósito de 

Porteirinha (MG), a mina de maior representatividade econômica do Semiárido brasileiro. No 

ano de 2007 a produção bruta de minério de Ferro no RN correspondeu a 518.828 toneladas, 

sendo que 96,4% do total foi produzida no município de Jucurutu, gerando uma produção 

beneficiada de 359,3 mil toneladas (DNPM, 2007).  

No entanto, há indícios de que a atividade antrópica, desregulada e impulsionada pela 

industrialização, no local pode comprometer a qualidade hídrica ocasionando a poluição, 

contaminação e consequente eutrofização da barragem Engenheiro Armando Ribeiro 

Gonçalves, considerada o maior reservatório hídrico do RN (MME, 2005). 

A barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves foi construída durante o projeto 

Baixo Assu (RN), entre os anos de 1979 e 1983, objetivando inicialmente regularizar a vazão 

das águas dos rios e amenizar a problemática da seca nos períodos de estiagem. Entretanto, 

apesar dos impactos positivos decorrentes da construção da barragem, grandes modificações 

ambientais, tecnológicas e nas relações de trabalho da região surgiram gradativamente.  A 

construção da barragem transformou um ambiente lótico em lêntico rompendo a sua 

estabilidade e a das espécies que o habitavam tanto à montante quanto à jusante. Tal 

consequência tem contribuído decisivamente para diminuição da vazão dos rios, fator que 

promove uma menor capacidade de diluição de poluentes e contaminantes, em decorrência da 

redução da cobertura vegetal em suas margens; além da multiplicação do risco de carreamento 

de sólidos para os corpos hídricos, desencadeando, assim, o processo de assoreamento e 

salinização das águas (PROENÇA et al., 2003). Além disso, a utilização dos rios e 

reservatórios da bacia do rio Piancó-Piranhas-Açu para abastecimento público, recreação e 

pesca faz com que a qualidade da água torne-se um fator preocupante, uma vez que 

contaminantes e poluentes oriundos das ações antrópica, industrial e doméstica são lançados 

constantemente nestes ambientes (MENDES, 2006). 

Sendo assim, destaca-se a necessidade do desenvolvimento e aplicação de técnicas que 

visem reduzir o potencial da contaminação e poluição hídrica nessas localidades (MOURA, 

2001). É nesse contexto que a biorremediação, como ferramenta prática, pode ser eficiente no 

combate ou redução desse tipo de poluição e contaminação. A biorremediação é definida 

como um processo durante o qual organismos vivos, plantas ou microrganismos são utilizados 

para remediar ou reduzir poluentes ambientais, ou ainda degradar substâncias toxicamente 

perigosas. Entre os microrganismos potencialmente importantes para o desenvolvimento 

dessa atividade destaca-se a Chromobacterium violaceum (GAYLARDE et al., 2005).  
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C. violaceum pertence à família Neisseriacea do sub-filo β-proteobactérias, sendo um 

bacilo Gram-negativo de vida livre, com respiração anaeróbia facultativa, comumente 

encontrado no solo e águas de regiões tropicais e subtropicais (GARRITY, 2001).  Estudos 

mostram que essa bactéria apresenta genes com ação biotecnológica de biorremediação 

envolvidos na resistência a diversos metais, podendo ainda ser utilizada na redução de 

impactos provocados por esses elementos no ambiente (CAREPO et al., 2004; AZEVEDO et 

al., 2008). 

Entretanto, apesar da relevância dessa problemática e da necessidade da proposição de 

medidas tecnológicas de combate e mitigação, no Brasil o uso de tecnologias de 

descontaminação ambiental ainda apresenta enormes déficits quantitativos e esse uso menos 

expressivo das técnicas de descontaminação ambiental gera não somente impactos sobre o 

meio ambiente, mas também sérias consequências à saúde e à qualidade de vida da população   

(WEBER, 2004; LIMA, 2008; SINGH et al., 2010).  

Além disso, ainda há carências quanto à divulgação e aproximação entre a interface 

conhecimento técnico-científico e meio ambiente, sobretudo no âmbito escolar, 

comprometendo a construção de conteúdos didáticos contextualizados, bem como a formação 

de indivíduos conscientes e embasados cientificamente para a discussão de conteúdos que 

envolvam a problemática meio ambiente e poluição. Ressalta-se, portanto, a necessidade do 

desenvolvimento de tecnologias de remediação direcionadas ao combate e/ou redução dessa 

problemática, assim como a elaboração de estratégias educativas frente aos impactos 

provenientes de agentes poluidores e contaminantes sobre os ecossistemas, através da 

inserção de práticas didáticas, que permitam a abordagem da relação meio ambiente e 

conhecimento científico na educação (LEFF, 2001). 

Nesse contexto, com base na contextualização do município de Jucurutu, inserido na 

bacia hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu e possivelmente influenciado pela atividade 

mineradora da região e conforme o exposto sobre as necessidades do desenvolvimento de 

estudos direcionados a identificação e mensuração de impactos ambientais, no tange a 

proposição de tecnologias que visem suprir o déficit de investimentos públicos em 

ferramentas de combate e mitigação dessa problemática, bem como a elaboração de 

ferramentas sensibilizadoras e informativas direcionadas a educação ambiental, se insere o 

presente estudo; objetivando comparar e discutir a evolução das pesquisas realizadas em 

âmbito mundial, as quais fizeram uso do potencial biorremediador da C. violaceum a metais 

pesados; compreender a capacidade biorremediadora e avaliar os padrões fenotípicos de 

resistência em cepas selvagem e padrão (ATCC 12472) de C. violaceum diante dos metais 

pesados, Ferro, Manganês e Zinco, em diferentes tempos de resposta, concentrações e 
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interações metálicas; analisar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos do reservatório 

Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves; bem como identificar a temática biorremediação em 

livros do ensino fundamental e médio, correlacionando a interface biotecnologia e meio 

ambiente, proposta pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e a partir desse 

conhecimento estabelecido, planejar e desenvolver um material didático que busque suprir a 

carência da temática no que se refere a contextualização entre biotecnologia e meio ambiente. 

Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo Programa 

(PRODEMA/UFRN), esta Dissertação se encontra composta por esta Introdução geral, uma 

Caracterização geral da Área de estudo, Metodologia geral empregada para o conjunto da 

obra (dissertação) e por quatro capítulos que correspondem a artigos científicos e um produto:  

 

1) Bioremediation of heavy metals by Chromobacterium violaceum: a systematic review;  

 

2) Resistência de Chromobacterium violaceum a metais pesados: proposição do 

desenvolvimento de ferramentas biorremediadoras em ambientes impactados;  

 

3) Qualidade hídrica no Semiárido brasileiro: uma análise da capacidade biorremediadora 

da Chromobacterium violaceum a metais pesados;  

 

4) O tema biorremediação nos livros didáticos de ciências e biologia; 

  

5) Produto – livro paradidático direcionado a abordagem da interface conhecimento 

técnico-científico e meio ambiente, intitulado “a biotecnologia e o meio ambiente”.  
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2 - FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICA 

 

 

2.1 - Recursos hídricos e a problemática ambiental 

 

A água é o elemento fundamental da vida e é, provavelmente, o único recurso natural 

que participa de todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e 

industrial aos valores culturais e religiosos da sociedade. A água é um recurso essencial, pois, 

além de participar da composição bioquímica de seres vivos, é habitat de várias espécies 

vegetais e animais. Seus múltiplos usos são indispensáveis a um largo espectro das atividades 

humanas, onde se destacam, entre outros, o abastecimento público e industrial, a irrigação 

agrícola, a produção alimentar e de energia elétrica e as atividades de lazer e recreação 

(SILVA e ARAÚJO, 2003). 

Estima-se que, no nosso planeta existam 1,37 bilhões de km³ de água, 97% desse 

volume constituem as águas dos oceanos e 3% é considera água doce. Desse percentual de 

água doce, 2/3 estão nas calotas polares e nas geleiras, onde não existe tecnologia disponível 

para a sua captação, transporte e uso, restando, assim, apenas 1% do volume inicial para ser 

utilizado ou consumido pela população mundial (REBOUÇA et al., 2006). Entretanto, apesar 

da preservação natural dos recursos hídricos através do ciclo hidrológico da terra, as reservas 

de água existentes estão sendo gradativamente modificadas com a exploração excessiva dos 

aquíferos, construção de barragens e reservatório e práticas antrópicas desreguladas, 

geradoras de fontes pontuais e/ou difusas de poluição e contaminação, as quais limitam a 

capacidade de autodepuração dos ecossistemas aquáticos (TUNDISI, 2003). 

A baixa qualidade dos ecossistemas aquáticos surge, nesse contexto, como um fator 

preocupante e um dos grandes desafios enfrentados pelas sociedades contemporâneas (KUNZ 

e ZAMORA, 2002). O lançamento de resíduos poluente e/ou contaminantes em corpos d'água 

produz uma série de efeitos, como o consumo de O2 e a eutrofização dos mananciais, além de 

gosto e odor nas fontes de abastecimento de água. Os metais pesados, por exemplo, podem se 

bioacumular ao longo da cadeia trófica, comprometer a homeostase biológica dos 

ecossistemas e atingir a saúde humana. Esses resíduos podem alcançar as águas superficiais e 

subterrâneas de forma pontual ou difusa. As fontes pontuais apresentam fácil identificação e 

consequente monitoramente, compreendendo as descargas de efluentes a partir de indústrias e 

estações de tratamento de esgoto, dentre outras. Ao passo que, as fontes difusas se espalham 

por inúmeros locais e são difíceis de serem determinadas em função das características 

intermitentes de suas descargas, assim como da abrangência sobre extensas áreas, e incluem o 

escoamento superficial urbano e superficial de áreas agrícolas e a deposição atmosférica. 
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Dentre as principais fontes antrópicas associadas ao lançamento de metais pesados no 

ambiente, destaca-se a indústria mineradora cuja capacidade de contaminação e poluição 

resulta em desequilíbrio ecológico e consequências à saúde da população (LIMA, 2008; 

MENDES et al., 2010). 

 

2.2 - A indústria mineradora  

 

O conjunto de operações realizadas visando à retirada de minério do depósito mineral 

é chamado lavra, e o depósito mineral em lavra é denominado mina. Esta designação é 

aplicada mesmo que a extração tenha sido suspensa. A lavra pode ser executada de modo 

bastante simples, por meio de atividades manuais ou através de meios altamente mecanizados 

e em larga escala, como ocorre nas grandes minerações (TEIXEIRA et al., 2000). A 

mineração é considerada um dos setores básicos da economia de um país e abrange os 

processos, atividades e indústrias, cujo objetivo é a extração de substâncias minerais a partir 

de depósitos ou massas minerais existentes no solo (HARTMAN, 1992).  

Dentre as principais importâncias associadas à indústria mineradora destacam-se o uso 

de substâncias minerais na composição de alimentos e fertilizantes, tais como compostos 

fosfatados, nitrogenados e calcários. Na saúde, diversos minerais são utilizados para a 

fabricação de fármacos, bem como utilizados nos processos de captação, tratamento e 

distribuição de água. No sistema construtivo brasileiro, com exceção da madeira, muitos 

materiais empregados na construção de moradias são substâncias minerais utilizadas in natura 

(areia, brita, argila) ou produtos elaborados a partir de minérios pelas indústrias de 

transformação (cimento, cerâmica, vidros, tintas etc.). O setor de transporte é outro altamente 

dependente da produção mineral, sobretudo em relação aos minerais metálicos (TANNO e 

SINTONI, 2003). 

Sendo, portanto a indústria mineradora considerada essencial para o desenvolvimento 

econômico e social de um país. Segundo dados da Secretaria de Geologia, Mineração e 

Transformação Mineral (SGM) do Ministério de Minas e Energia (MME, 2010), o Produto 

Interno Brasileiro (PIB) da mineração em 2008 foi de US$ 18 bilhões, o que corresponde a 

1,1% do PIB nacional. De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração, o investimento 

previsto para o setor mineral no período de 2012 a 2016 será de US$ 75 bilhões, sendo destes 

US$ 46 bilhões destinados para a mineração de Ferro. Atualmente o Brasil é um importante 

produtor na Indústria Mineral Mundial (IBRAM, 2011). 
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No entanto, apesar da grande relevância da indústria mineradora para o contexto 

econômico atual ressalta-se que grande parte de suas atividades geram impactos ambientais 

consideráveis, os quais modificam áreas mineradas e regiões circunvizinhas, onde são 

realizados depósitos de estéril e de rejeito, podendo, dessa forma, ocasionar riscos, oriundos 

da presença de substâncias químicas nocivas na fase de beneficiamento do minério, não 

somente a fauna e flora local, mas também a saúde humana (SILVA, 2007). 

As ações antrópicas são responsáveis por adições de até 1,16 milhões de toneladas de 

metais por ano em ecossistemas terrestres e aquáticos no mundo todo. No Brasil, a mineração 

de Níquel, Ouro, Ferro e de outros metais de interesse comercial têm contribuído com a 

liberação de rejeitos que se constituem como uma das principais formas de contaminação do 

solo e da água por metais pesados. O aumento nas concentrações desses rejeitos no solo e nos 

efluentes próximos a zonas de mineração pode estar relacionado com processos químicos e 

biológicos que controlam a solubilidade, a disponibilidade biológica e a mobilidade desses 

metais (GUILHERME et al., 2005). 

Desse modo, não há exploração mineral sem a geração de impactos ambientais. De 

acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2002), os principais problemas oriundos 

da mineração podem ser englobados em cinco categorias: poluição da água, poluição do ar, 

poluição sonora, subsidência do terreno, incêndios causados pelo carvão e rejeitos radioativos. 

Nesse contexto, a redução dos impactos causados pela poluição do solo e da água, 

oriundos da ação mineradora tornar-se fundamental para a melhoria da qualidade ambiental e 

geração de qualidade de vida. Grande parte das técnicas para remediar e minimizar os 

impactos sobre o solo e água, contaminados por metais pesados, têm sido desenvolvidas para 

resolver problemas locais, devendo ser adaptadas em função das variações e das condições do 

meio (SILVA, 2007). 

 

2.3 - Metais pesados e poluição dos ecossistemas 

 

A ação antropogênica desregulada, proveniente, por exemplo, do despejo de agentes 

contaminantes e poluentes nos diversos ecossistemas tem promovido, em escala global, 

inúmeros impactos ambientais. Dentre esses agentes contaminantes e poluentes, os metais 

pesados têm gerado uma grande preocupação, uma vez que consistem em elementos 

persistentes, não degradáveis, teratogênicos, mutagênicos e carcinogênicos (LIMA, 2008). 
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Embora não exista nenhuma definição consensual, regulamentada por entidade 

científica especializada, como a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), 

o termo “metal pesado” vem sendo bastante utilizado na literatura científica. Além disso, 

sinônimos como “elemento-traço” ou “metal-traço”, também são empregado na denominação, 

porém, de acordo com a química quantitativa são considerados inadequados, pelo fato de 

“traço” se referir a concentrações não detectáveis de qualquer elemento pelas técnicas 

instrumentais mais avançadas disponíveis. A denominação, metal pesado é aplicado a um 

grupo heterogêneo de elementos, incluindo metais, semimetais e não metais que possuem 

número atômico maior do que 20 ou peso específico maior que 6 g/L (MEURER, 2006; 

(ROCA et al., 2008; BIONDI, 2010). 

Tais elementos podem derivar de fontes naturais, ou ainda apresentar concentrações 

alteradas em decorrência das atividades antrópicas. Os metais pesados, quando provenientes 

de processos naturais, como intemperismo das rochas, deposições atmosféricas e erupções 

vulcânicas são encontrados, geralmente, em baixas concentrações nos solos. No entanto, 

quando originados de atividades antropogênicas, seja por fontes pontuais ou difusas, 

apresentam concentrações significativamente superiores às naturais (BURAK et al., 2010).  

Dentre as principais atividades antropogênicas que têm contribuído para o aumento na 

concentração de metais pesados no ambiente destacam-se, o uso contínuo e prolongado de 

fertilizantes e pesticidas minerais, corretivos de acidez, resíduos industriais, sobretudo 

provenientes da mineração, resíduos urbanos e água de irrigação poluída (MENDES et al., 

2010). 

Estas espécies metálicas quando dispostas no ambiente, mesmo em pequenas 

concentrações, geram diversas consequências ecológicas, tais como, alterações das 

características físico-químicas da água, redução da biodiversidade e contaminação de 

organismos vivos. Além disso, esses elementos podem se acumular no leito dos sedimentos, 

no meio aquático em forma dissolvida (íons simples ou complexos, quelatos organometálicos 

não ionizados ou complexados etc.), ou ainda, como partículas em suspensão (hidróxidos, 

óxidos, silicatos etc.), podendo alcançar elevadas concentrações, particularmente nos locais 

próximos ao ponto de descartes dos efluentes (AMORIM, 2000). 

Em ambientes aquáticos a poluição e contaminação por metais pesados são 

consideradas uma das formas mais severas de poluição e contaminação ambiental. O 

fenômeno é significativo tanto para indústrias mineradoras em operação quanto para minas 

desativadas. De acordo com Javis (2000), os impactos causados pelas águas de minas em 

ambientes aquáticos são visíveis e muitas vezes podem causar, degradação química, 

geralmente com elevadas concentrações de metais e pH baixo; empobrecimento ecológico, 
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em alguns casos tornando os cursos d’água sem vida; impactos estéticos, devido à deposição 

de Ferro cuja coloração e turbidez geram uma aparência desagradável ao corpo d’água, assim 

como abastecimento de água ameaçado, onde o descarte de efluente está acima do ponto de 

captação, comprometendo a homeostase ecológica do ambiente, e ainda ocasionando riscos à 

saúde humana. 

Todos os metais pesados apresentam propriedades tóxicas e potencial poluidor, seja 

em estado de elemento, seja em estado combinado. No homem o limite de toxicidade é tanto 

mais baixo quanto menos útil for o elemento. Os sintomas de intoxicação metálica dependem 

de cada metal em particular, porém associam-se, em grande parte, a problemas renais, 

gastrointestinais e cerebrais (ANDRES, 1975; BIONDI, 2010). 

Tal problemática abordada nos faz refletir sobre os diversos fatores que podem alterar 

a qualidade da água, principalmente onde esse bem é mais escasso, como é o caso da região 

semiárida brasileira. Nesses locais, a maioria dos açudes e reservatórios possuem alta 

concentração salina e contaminação provenientes de esgotos, algas tóxicas, resíduos 

agrotóxicos, bem como metais pesados, tornando, assim, a água imprópria para consumo. 

Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente a necessidade de estudos voltados para o 

diagnóstico e preservação dos corpos d’água, principalmente dessa região, onde esse recurso é 

tão escasso. Tendo em vista que as águas de açudes e reservatórios são destinadas para 

consumo, tanto humano como para produção agropecuária, essas devem passar por uma 

classificação de acordo com níveis aceitáveis de poluentes e contaminantes lançados nesses 

ambientes (NASCIMENTO e ARAÚJO, 2013). 

Portanto, frente a necessidade de gerenciamento de ambientes aquáticos impactados 

pelas atividades antropogênicas, tal como a contaminação e poluição ambiental por metais 

pesados, o Conselho Nacional do Meio Ambiente através da Resolução CONAMA número 

357, de 17 de março de 2005 (CONAMA, 2005), estabeleceu a classificação das águas, 

segundo seus usos prioritários, no território nacional, conforme o quadro 1. 
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Padrões para corpos de água doce (classe I e II) 

Parâmetros Inorgânicos Valor máximo permitido 

Alumínio dissolvido 0,1 mg/L Al 

Arsênio total (classe I) 0,01 mg/L As 

Arsênio total (classe II) 0,14 μg/L As 

Bário total 0,7 mg/L Ba 

Berílio total 0,04 mg/L Be 

Boro total 0,5 mg/L B 

Cádmio total 0,001 mg/L Cd 

Chumbo total 0,01mg/L Pb 

Cobalto total 0,05 mg/L Co 

Cobre dissolvido 0,009 mg/L Cu 

Cromo total 0,05 mg/L Cr 

Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe 

Lítio total 2,5 mg/L Li 

Manganês total 0,1 mg/L Mn 

Magnésio 0,1 mg/L Mg 

Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 

Níquel total 0,025 mg/L Ni 

Prata total 0,01 mg/L Ag 

Selênio total 0,01 mg/L Se 

Urânio total 0,02 mg/L U 

Vanádio total 0,1 mg/L V 

Zinco total 0,18 mg/L Zn 

Quadro 1. Padrões para corpos de água doce (classe I e II). Fonte - Resolução CONANA 357 (2005). Adaptado. 

 

2.4 - A biotecnologia como ferramenta de promoção do desenvolvimento sustentável no 

Semiárido brasileiro 

 

Nos últimos anos, o grau de consciência social acerca da finitude dos recursos naturais 

tem aumentado gradativamente, no entanto, segundo Bellen (2003), o crescimento e 

reconhecimento da temática, desenvolvimento sustentável, não foi seguida de uma discussão 

crítica do seu significado efetivo, nem de medidas necessárias para alcançá-la, surgindo, 

portanto a necessidade da implementação de técnicas biotecnológicas, aliada à medidas que 
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discutam e apliquem de maneira efetiva a realização de um desenvolvimento verdadeiramente 

sustentável. 

Políticas governamentais de apoio ao desenvolvimento da Biotecnologia têm sido 

realizadas nos últimos anos. O decreto nº 6.041, de 8 de fevereiro de 2007 (BRASIL, 2007), 

da Presidência da República institui a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, cria o 

Comitê Nacional de Biotecnologia e dá outras providências. O referido decreto objetiva o 

estabelecimento de ambientes adequados para o desenvolvimento de produtos e processos 

biotecnológicos inovadores, o estímulo à maior eficiência da estrutura produtiva nacional, o 

aumento da capacidade de inovação das empresas brasileiras, a absorção de tecnologias, a 

geração de negócios, bem como a expansão das exportações. 

A biotecnologia tem apresentado inúmeros avanços no campo da ciência, auxiliando o 

desenvolvimento sustentável, através da elaboração de novas técnicas de manejo e utilização 

de recursos naturais, com ampla aplicação no Semiárido brasileiro, gerando novos caminhos e 

produtos úteis direcionados a resolução de problemas ambientais. Define-se biotecnologia 

como a aplicação de princípios científicos destinados ao processamento de materiais, com 

vista à promoção de bens e prestação de serviços cuja abordagem interdisciplinar possibilita a 

geração de múltiplas potencialidades comerciais (SILVA, 1990; CERANTOLA, 1992; 

HODGSON, 2006). 

Através da biotecnologia, pode-se aumentar o número de processos industriais que 

utilizam recursos renováveis. De modo que, recursos não renováveis, como o petróleo, 

poderiam ser substituídos por matérias-primas de origem vegetal para a produção de 

combustíveis mais limpos. No setor agrário, a biotecnologia pode ser aplicada através do uso 

de biopesticidas para preservar e proteger as florestas, bem como através da produção e 

utilização de organismos geneticamente modificados, os quais oferecem uma série de 

vantagens, destacando-se, por exemplo, o desenvolvimento de características desejáveis, 

melhoria na qualidade do produto, resistência a pragas e doenças. Além disso, a biotecnologia 

configura-se como uma importante ferramenta para uma segurança alimentar da população 

mundial, a qual se encontra em constante crescimento (DAGNINO, 2007).  

Destacando-se ainda, por exemplo, o emprego de microrganismo, como ferramentas 

mitigadoras e de combate à poluição e contaminação ambiental, sobretudo, aqueles oriundos 

de ambientes, como do Semiárido, o qual apresenta condições, muitas vezes, extremas de 

habitat, pH, salinidade, temperatura e nutrientes, de forma que a adaptabilidade desses 

organismos, nesses locais, possibilita a sua difusão e aplicação biotecnológica em outras 

regiões. Diante disso, técnicas biotecnológicas de mitigação e combate à poluição e 

contaminação ambiental têm sido desenvolvidas, aplicadas e difundidas no Semiárido 
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brasileiro, e entre essas se destaca a biorremediação, a qual é definida como um processo 

biotecnológico, durante o qual organismos vivos, plantas ou microrganismos, são utilizados 

para remediar ou reduzir poluentes ambientais, ou ainda degradar substâncias toxicamente 

perigosas (GAYLARDE et al., 2005; BOEF, 2007). A biorremediação vem alcançando 

importância mundial devido à desenfreada degradação do meio ambiente. Essa tecnologia já é 

bastante utilizada em países como os Estados Unidos e a Holanda. No Brasil sua utilização 

ainda é incipiente, porém várias pesquisas têm sido desenvolvidas para a sua aplicação em 

locais impactados. Trata-se, portanto de uma técnica promissora que visa à minimização ou 

combate de danos ambientai, bem como a reestruturação de habitats naturais poluídos e ou 

contaminados (MARTINS et al.,2003; GAYLARDE et al., 2005). 

 

2.5 - O uso microbiológico da biorremediação de metais pesados 

 

A presença de metais pesados no ambiente provoca distúrbios muitas vezes de difícil 

recuperação e controle. Certas concentrações de metais pesados exercem efeitos tóxicos nos 

ecossistemas, interferindo negativamente nos processos biológicos que acontecem 

naturalmente. A acumulação desses elementos reduz a biomassa de organismos presentes no 

meio, a atividade de várias enzimas, a estrutura de comunidades microbianas, assim como a 

diversidade funcional de microrganismos menos tolerantes (DE MORA et al., 2006). Além 

disso, os processos de crescimento dos organismos, morfologia da célula, metabolismo, 

formação e constituição da membrana celular são também influenciados pelos metais pesados. 

Sua toxicidade resulta, portanto em alterações na estrutura dos ácidos nucleicos, proteínas, na 

fosforilação oxidativa e no balanço osmótico, comprometendo ainda reações bioquímicas 

essenciais (BRUINS et al., 2000).  

A introdução desses elementos potencialmente tóxicos no ambiente tem sido um dos 

principais problemas enfrentados, em especial, pelos órgãos ambientais nas ultimas décadas. 

Esta é uma das consequências indesejadas do rápido crescimento industrial e populacional de 

vários países do mundo (SHI et al., 2008; SHENG et al., 2012; HOFER et al., 2013). 

Metais pesados, como Ferro, Zinco, Cobre, Cádmio, Chumbo, Mercúrio, Níquel,  

Cromo e Magnésio podem está presentes em níveis indesejáveis em efluentes industriais e 

ocasionar toxicidade à vida aquática e terrestre, incluindo a humana (KARNITZ et al., 2007). 

De modo que, a remoção de íons metálicos tóxicos em água torna-se uma tarefa difícil, devido 

ao elevado custo dos métodos de tratamento. A eliminação desses produtos é, atualmente, um 

dos mais importantes assuntos em controle de poluição e contaminação, o que tem levado 
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diversos pesquisadores a buscarem novas técnicas e ferramentas mais eficientes que visem à 

remoção desses compostos no ambiente (WENG e HUANG, 1994; ANDRADE, 2010). 

Dentre as técnicas que vem apresentando resultados promissores cita-se a 

biorremediação, sobretudo a partir da aplicação de microrganismos capazes de remover 

metais pesados no ambiente, através de processos ativos e passivos, os quais biodegradam ou 

ainda acumulam eficientemente esses elementos nos seus compartimentos celulares 

(TURPEINEN, 2002).  

As bactérias tolerantes a metais pesados apresentam interessantes aplicações 

biotecnológicas e a biorremediação trata-se de um processo biotecnológico que remove ou 

reduz poluentes e contaminantes do ambiente (GARBISU e ALKORTA, 2003; RAJKUMAR 

e FREITAS, 2008).  

Inúmeras pesquisas apontam a existência de organismo cuja versatilidade metabólica e 

capacidade adaptativa lhes permite a aplicação em técnicas de biorremediação de metais 

pesados. Estes organismos podem atuar em processos de imobilização, mobilização, 

transformação de metais pesados por reações de precipitação extracelular, acumulação 

intracelular, reações de oxidação e redução, metilação e demetilação (BRIERLEY, 2001). De 

forma que, essas biotransformações tornam-se importantes componentes dos ciclos 

biogeoquímicos de microrganismos e podem servir como meio para minimizar ou combater 

as consequências nocivas da poluição e contaminação ambiental por metais pesados (GAAD, 

2000).  

Além disso, a exposição dos microrganismos aos metais pesados leva ao 

desenvolvimento de tolerância pela comunidade microbiana, exercendo pressão seletiva e 

resistência a esses elementos por parte desses organismos (ELLIS et al., 2003). Logo, para 

sobreviver a esta pressão imposta, os microrganismos tendem a desenvolver mecanismos que 

os auxiliam a tolerar tais elementos. Algumas bactérias desenvolvem padrões de resistência 

que permitem sua sobrevivência em condições estressantes, com níveis elevados de metais 

pesados. Esses mecanismos, codificados por genes cromossomais ou por loci plasmidiais, 

incluem, bombas de efluxo, detoxificação enzimática, sequestro iônico intra e extra celular e 

redução do contaminante a uma forma menos tóxica (CASTRO-SILVA et al., 2003; 

RATHNAYAKE et al., 2009; ABDELATEY et al., 2011).  

Sendo assim, o desenvolvimento ou a existência intrínseca de características 

metabólicas e adaptativas em microrganismos, associadas a mudanças fenotípicas ou ainda 

expressão gênica de resistência a metais pesados tornam-os ferramentas promissoras para a 

biorremediação de ambientes impactados e consequente controle ou reversão dessa 

problemática ambiental (ABOU-SHANAB et al., 2007; KERMANI et al., 2010; AHEMAD e 
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MALIK, 2012). E entre os microorganismos potencialmente importantes para o 

desenvolvimento dessa atividade cita-se a Chromobacterium violaceum cuja versatilidade 

metabólica e adaptativa lhes permite a expressão de genes envolvidos na resistência a uma 

variedade de metais pesados, bem como genes capazes de reduzir compostos halógenos a 

formas menos tóxicas (AZEVEDO et al., 2008). 

 

2.6 - Chromobacterium violaceum  

 

C. violaceum é classificada como uma Beta-proteobactéria, Gram-negativa, saprófita, 

aeróbia facultativa, com formato de bastonete, dotada de mobilidade, sendo caracterizada por 

um único flagelo polar e flagelos laterais ou subpolares, além de apresentarem, em meio 

sólido, colônias de aspecto cremoso e geralmente de coloração violeta, associada à síntese do 

pigmento violaceína (DIAS et al., 2005; STALEY et al., 2005). Caracterizada por um versátil 

metabolismo energético, através de enzimas oxidases e redutases, C. violaceum torna-se capaz 

de utilizar diversas fontes energéticas propiciando, desse modo, o desenvolvimento desse 

organismo em ambientes aeróbios e anaeróbios. Em condições aeróbias essa bactéria é capaz 

de crescer em meio mínimo suplementado com açúcares simples como glicose, frutose, 

galactose e ribose, utilizando a via Embden-Meyerhoff e ácidos tricarboxílicos, assim como o 

ciclo glioxilato.  Em condições anaeróbias, C. violaceum metaboliza glicose com produção de 

ácido acético e fórmico, além de utilizar aminoácidos e lipídios como fonte de energia, 

conferindo-a, portanto ampla distribuição sazonal (ANTONIO, 2004; LIMA-

BITTENCOURT et al., 2007). 

Essa bactéria apresenta distribuição circuntropical, geralmente isolada de ambientes 

terrestres e aquáticos; habita regiões tropicais e subtropicais, entre as latitudes 35°/Sul e 

35°/Norte. Sua temperatura ideal de crescimento está entre 20 e 37ºC, mas alguns isolados de 

ambientes aquáticos na região Amazônica podem crescer em temperaturas de 44°C. A alta 

competitividade e habilidade desses organismos em sobreviver sob diferentes tipos de estresse 

ambiental relaciona-se a produção de uma diversidade de metabólitos secundários, tais como 

enzimas capazes de detoxificar espécies reativas de oxigênio, proteínas relacionadas à 

tolerância contra substâncias antimicrobianas, temperatura, presença de ácidos, assim como 

metais pesados (MOMEN e HOSHINO, 2000; HUNGRIA et al., 2004).  

No Brasil, C. violaceum está presente em três ecossistemas principais: Floresta 

Amazônica, Cerrado e Floresta Atlântica (BYAMUKAMA et al., 2005; LIMA-

BITTENCOURT et al., 2007; DALL'AGNOL et al., 2008). Em estudos realizados por 

Nascimento e Araujo (2013), C. violaceum foi isolada de águas da bacia hidrográfica do Rio 

Piancó-Piranhas-Açu, situado entre os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba e localizado 
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no Semiárido brasileiro. Também há relatos do isolamento dessa bactéria em outras 

localidades do Brasil, como no Rio Negro e bancos de areia situados na região Amazônica, 

bem como em rios e solos do Parque Nacional da Serra do Cipó (MG), evidenciando, assim, a 

elevada capacidade de adaptação dessa bactéria (DIAS JR. et al., 2002; BITTENCOURT, 

2003).  

Associada a elevada distribuição espacial e potencial adaptativo da C. violaceum, 

destaca-se ainda a sua alta incidência de patogenicidade. Entretanto, apesar das implicações 

patogênicas atribuídas a esta bactéria, inúmeros trabalhos destacam a C. violaceum como um 

microrganismo constituído de inúmeras aplicações industriais, farmacêuticas e ecológicas. 

Várias pesquisas relatam a presença de genes envolvidos na resistência ao Arsênio, Cianeto e 

Ferro, bem como outros capazes de reduzir compostos halógenos a formas menos tóxicas 

(CAREPO et al., 2004; LIMA, 2014).  

O aparato genético dessa bactéria permite o desenvolvimento de um versátil 

metabolismo de geração de energia, o que lhe confere uma variedade de mecanismos 

adaptativos a variações ambientais. Tais variações exigem respostas de adaptação rápidas que 

são geralmente disparadas por um ativador transcricional. O sequenciamento do genoma de C. 

violaceum identificou a presença de 117 Sequências de Leitura Aberta - Open reading Frame 

(ORFs), relacionados com fatores transcricionais, sendo vários associados à resposta dessa 

bactéria ao estresse. C. violaceum além de possuir uma ampla variedade de mecanismos 

adaptativos a variações ambientais é constituída por genes associados à proteção contra o 

estresse oxidativo, bem como genes com potenciais funções biotecnológicas. A capacidade 

biorremediadora da C. violaceum, por exemplo, em reduzir poluentes ambientais, ou ainda 

degradar substâncias toxicamente perigosas evidencia o potencial biotecnológico dessa 

bactéria (VASCONCELOS et al., 2003).   

Dessa forma, em vista as inúmeras implicações biotecnológicas atribuídas a esse 

microrganismo, no ano de 2001 iniciou-se o sequenciamento da linhagem ATCC 12472 de C. 

violaceum isolada de ambientes aquáticos em Mentekeb, Malásia, sendo, no entanto, 

totalmente sequenciada em 2003 pela rede nacional de sequenciamento de nucleotídeos, 

constituída por 25 laboratórios e inserida no projeto genoma brasileiro, possibilitando, assim 

um melhor entendimento acerca desse microrganismo e consequentemente sobre sua grande 

importância para o desenvolvimento e aplicação de técnicas biorremediadoras de combate e 

mitigação à poluição e contaminação dos ecossistemas (VASCONCELOS et al., 2003). 
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2.7 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Semiárido brasileiro abrange uma área total de 974.752 Km
2
, das quais 86,5% ficam 

no Nordeste. Dentre os estados nordestinos destaca-se o Rio Grande do Norte (RN), 

constituído por 167 municípios, sendo 147 localizados na região semiárida, representando 

13,00 % do total da região semiárida do Brasil e 88,60% do estado. Em termos de área, dos 

53.077,10 Km
2
 do RN, 49.589,9 Km

2
 estão no Semiárido, representando 5,0 % da área 

nacional e 93,40% do estado. A população do RN é estimada em 3.168.027 habitantes, onde 

1.764.735 vivem na região semiárida, representando 7,7% da população nacional e 57,7% da 

população do estado (FOSSA e FRANÇA, 2002; INSA, 2010). 

Entre os municípios situados na região semiárida do RN, destaca-se o município de 

Jucurutu, ocupando uma área total de 933,729 Km
2
 sendo considerada a segunda maior cidade 

da microrregião do Vale do Açu e o nono município de maior extensão do estado. Segundo o 

censo de 2010, Jucurutu apresenta uma população residente estimada para o ano 2014 em 

18.409 habitantes. No ranking de desenvolvimento, está em 74º lugar no estado e em 3.997º 

lugar entre os 5.561 municípios brasileiros (IBGE, 2010). O número de domicílios 

permanentes no município equivale a 4.241, sendo 2.598 na área urbana e 1.643 na área rural. 

Desses, 3.201 possuem água potável encanada, 691 são abastecidos através de poços ou 

nascentes e 349 por outras fontes. E apenas 697 domicílios do município estão ligados à rede 

geral de esgotos (IDEMA, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa do Município de Jucurutu. Fonte: Ministério de Minas e Energia – Projeto cadastro de 

fontes de abastecimento por água subterrânea, diagnóstico do Município de Jucurutu (RN). Adaptado (MME, 

2005). 
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Entre as principais atividades econômicas de Jucurutu destacam-se, a agropecuária, o 

extrativismo, o comércio e a industrial têxtil. Outra importante fonte de industrialização do 

município consiste na atividade mineradora. A mineração do município é representada pela 

Mina do Bonito cuja atividade mineradora teve inicio em 2005, sendo considerada juntamente 

com o deposito de Porteirinha (MG), a mina de maior representatividade econômica do 

Semiárido brasileiro. No ano de 2007 a produção bruta de minério de Ferro no RN 

correspondeu a 518.828 toneladas, sendo que 96,4% do total foi produzida no município de 

Jucurutu, gerando uma produção beneficiada de 359,3 mil toneladas (DNPM, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vista geral da Mina do Bonito, Jucurutu, RN. Fonte (CHAVES, 2009). 

 

De acordo com o Instituto de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – 

IDEMA (2001), o Município de Jucurutu é banhado pelo Rio Piranhas e abastecido pelo 

reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves (o maior açude do estado do RN, com 

capacidade de armazenamento de 2,4 bilhões de m
3
) e encontra-se totalmente inserido nos 

domínios da bacia hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu. Essa é a principal bacia hidrográfica do 

RN; recobrindo uma área total de 43.756 Km
2
, das quais 17.785 Km

2
 localizam-se no RN, 

correspondendo a 34,7% da superfície estadual e 40,6% da área da bacia. Sua cabeceira 

origina-se na Serra do Bongá, na Paraíba, adentra no RN pelo município de Jardim de 

Piranhas e deságua no oceano Atlântico nas proximidades da cidade de Macau. Nela 

encontram-se situados mais de 33 municípios, com uma população estimada de 430 mil 

habitantes, os quais dependem de suas águas para abastecimento, irrigação, pesca e lazer. 

(GRUBEN e LOPES, 2001). 
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Segundo informações do Departamento de Meteorologia e Recursos Hídricos da 

EMPARN, a bacia do Piranhas-Açu representa aproximadamente, 78% do potencial hídrico 

acumulado no estado do RN, com mais de 1.000 açudes, correspondendo a um volume total 

armazenado de 3,16 bilhões de m
3
 (EMPARN, 2005).  

 

 

Figura 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa da bacia hidrográfica dos rios Piancó, Piranha e Açu. Fonte: Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e Agencia Nacional de Água (ANA) – Mapa da bacia hidrográfica dos rios Piancó, Piranhas e Açu. 

Adaptado (ANA, 2011). 
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3 - METODOLOGIA GERAL 

 

3.1 - Coleta das amostras 

 

As coletas foram realizadas em setembro de 2014 e março de 2015, considerando-se 

os períodos seco e chuvoso, respectivamente. Foram selecionados cinco pontos específicos do 

reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves para a coleta das amostras, conforme a 

proximidade da indústria e o fluxo de água do reservatório (montante e jusante), conforme o 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Descrição dos pontos de coleta. 

Ponto Localização Coordenadas 

1 Margem (próxima à descarga de efluentes) S5°52’60’’/W36°57’64’’ 

2 Entrada do fluxo de água (jusante da descarga) S5
°
52’91’’/W36°56’27’’ 

3 Margem (próxima à mina) S5
°
52’27’’/ W36°56’27’’ 

4 Fluxo de água (montante à barragem) S5
°
52’91’’/W36°57’27’’ 

5 Jusante a mina (proximidade de Jucurutu) 6
°
01’47’’/W37°01’09’’ 

   

Foram coletadas duas amostras em cada ponto, uma para a dosagem de metais pesados 

e outra para o isolamento e identificação de C. violaceum. Ambas as amostras foram coletadas 

na sub-superfície da água a uma profundidade de 20 cm. Para o isolamento e identificação de 

C. violaceum foram utilizados frascos estéreis de 1000 mL de capacidade e para a dosagem de 

metais pesados frascos estéreis de 500 mL, tratados previamente com ácido clorídrico HCl a 

0,04 Molar (M). Após a coleta, os frascos foram armazenados e transportados sob-

refrigeração até o Laboratório de Microbiologia Aquática (LAMAq) da UFRN, onde foram 

processados, conforme metodologia preconizada pela Agência Nacional das Águas - ANA 

(ANA, 2011). 

 

3.2 - Análises físico-químicas  

 

A descrição e análise dos parâmetros físico-químicos basearam-se nas recomendações 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e do Ministério da Saúde, seguindo 

como referências os parâmetros estabelecidos pela resolução CONAMA 357, de 2005, para 

águas doces classe II, destinadas ao abastecimento e consumo humano, após tratamento 

convencional. Com o auxilio de uma sonda multiparâmetro foram realizadas as seguintes 
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análises, “in situ”: Temperatura; Saturação de Oxigênio (DO); Potencial hidrogeniônico (pH); 

Potencial de Oxi-redução (ORP); Turbidez da água (NTU) ; Dosagem de íons Cloreto (Cl-), 

sendo ainda realizadas a medição da profundidade dos respectivos pontos de coleta. 

 

3.3 - Análise microbiológica da água 

 

O isolamento e a identificação microbiológica ocorreram, conforme metodologia 

preconizada pelo Standard Methods for Examinations of Water and Wastewater (APHA; 

AWWA; WEF, 2012). Inicialmente as amostras coletadas foram filtradas em membrana 

porosa de éster de celulose de 47 mm de diâmetro com 0,45 µm de malha. Após a filtração 

mergulhou-se a membrana em caldo TSB (Triptone Soya Broth - HIMEDIA®), incubando-as 

a 35±2°C por 24 horas. Em seguida, após o crescimento bacteriano observado, realizou-se um 

repique da amostra em Ágar nutriente e nova incubação a 35±2°C por 24 horas. Após esse 

período, as colônias que apresentaram aspectos indicativos de C. violaceum, tais como, 

coloração roxa ou violeta foram repicadas para um novo Ágar nutriente e novamente 

incubadas a 35±2°C por 24 horas; o mesmo processo foi realizado às colônias isoladas cujo 

aspecto não foi indicativo de C. violaceum. Por fim, todos os isolados bacterianos foram 

submetidos à identificação pelo sistema automatizado VITEKII (Biomerieux®), no 

Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte Dr. Almino Fernandes - 

LACEN-RN. No VITEKII as colônias devidamente isoladas foram suspensas em solução 

salina estéril em um tubo de ensaio, com turvação correspondente a 0,5 na escala de 

MacFarland. Em seguida, procedeu-se com a identificação automatizada das cepas isoladas, 

após sua inoculação em cartelas plásticas específicas, destinadas a identificação de bacilos 

Gram-negativos. 

 

3.4 – Amostragem  

 

Para as análises das interações metálicas e respectivos efeitos sobre os padrões de 

resistência bacteriana foram utilizadas duas cepas de C. violaceum, sendo uma considerada 

selvagem, isolada de ambiente aquático impactado pela ação antrópica (barragem Engenheiro 

Armando Ribeiro Gonçalves, município de Jucurutu – RN) e outra considerada padrão 

(ATCC 12472), obtida do laboratório de biologia molecular e genômica (Departamento de 

biologia celular e genética, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN).  
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3.5 - Ativação bacteriana 

 

As cepas, selvagem e ATCC, de C. violaceum foram ativadas em caldo nutriente 

(Difco®) durante 24 horas a 37±2°C em ambiente aeróbio e, em seguida, repicadas em Ágar 

Sangue (Difco®) para triagem e sincronização celular, sendo posteriormente incubadas por 24 

horas a 37±2°C em ambiente aeróbio. 

 

3.6 - Contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) 

 

A partir do crescimento microbiano observado, após a ativação bacteriana, foi 

preparada uma suspensão celular em solução fisiológica com turbidez equivalente à escala 0,5 

da escala de MacFarland. A suspensão celular preparada foi diluída até 10
-6

 e as três últimas 

diluições decimais semeadas em superfície de Ágar nutriente com inóculo de 0,1 mL, em 

duplicata, utilizando-se uma alça de Drigalski. As placas que apresentaram de 30 a 300 

colônias foram quantificadas para se estimar a proporção de células presente na suspensão. 

 

3.7 - Preparo da suspensão de sais metálicos   

 

Foram utilizadas soluções concentradas de cada sal metálico (Sulfato de Ferro, Sulfato de 

Manganês e Sulfato de Zinco), em concentrações decrescentes (480, 320, 160, 80, 40, 20 e 10 

- g/100 ml x 10
-3

), acima dos valores estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005, para 

águas doces classe II, destinada ao abastecimento e consumo humano, após tratamento 

convencional, as quais foram adicionadas em caldo nutriente, segundo um planejamento 

fatorial completo 2
3
, em dois níveis de concentração, conforme a tabela abaixo. 

 

Experimento 
Sulfato de ferro 

(mg/100 mL) 

Sulfato de Zinco 

(mg/100 mL) 

Sulfato de Manganês 

(mg/100 mL) 

1 0 0 0 

2 100 0 0 

3 0 100 0 

4 100 100 0 

5 0 0 100 

6 100 0 100 

7 0 100 100 

8 100 100 100 

Tabela 1. Níveis de concentração dos sais metálicos Fe, Zn e Mn, respectivamente, usados no planejamento 

fatorial completo 2
3
. 
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3.8 - Avaliação da resistência a metais pesados em C. violaceum (planejamento fatorial 

completo 2
3
)  

 

A avaliação da resistência de C. violaceum aos metais pesados foi realizada em 

concentrações específicas de Fe, Mn e Zn e por planejamento fatorial completo 2
3
, seguido 

das medições das absorbâncias e comparação dos padrões de resistência, conforme Sumita e 

colaboradores (2007). Para análise dos dados, estabeleceu-se um comparativo entre as cepas 

selvagem e padrão (ATTC 12472) de C. violaceum, cultivadas em concentrações decrescentes 

de sais metálicos (480, 320, 160, 80, 40, 20 e 10 - g/100 mL x 10
-3

), durante os intervalos de 

24, 48 e 72 horas. 

A suspensão celular cuja contagem atendeu a intervalos de colônias pretendidas (entre 30 

e 300) foi diluída a 10
-2

 em caldo nutriente e inoculada em orifícios de placas de cultura de 

células, em volumes de 0,1 mL, exceto nos orifícios destinados à leitura do branco, nos quais 

foram postos 0,1 mL apenas do meio líquido. Em seguida, oito tubos de ensaio foram 

numerados e em cada tubo foi adicionado 0,25 mL de solução concentrada dos respectivos 

sais metálicos, em diferentes concentrações, completando-se o volume a 1 mL com água 

destilada estéril. Em seguida foi adicionado 1 mL de caldo nutriente, preparado com 

concentração dupla em todos os tubos, obtendo-se, desse modo, meios com oito combinações 

diferentes de sais metálicos. Posteriormente, em uma placa de cultura de células com tampa e 

estéril foram distribuídos 0,1 mL dos experimentos, de modo a se obter duplicatas de cada 

condição e oito leituras de branco.  

O caldo nutriente contendo o inoculo foi adicionado (0,1 mL) a todos os experimentos e o 

mesmo caldo estéril foi adicionado aos brancos, completando o volume de 0,2 mL em cada 

orifício. Por fim, as placas foram incubadas, em intervalos de 24, 48 e 72 horas a 37±2°C, em 

ambiente aeróbio, realizando-se, em seguida a leitura das absorbâncias a 410 nm de cada 

orifício da placa em uma leitora de microplacas Versamax (Molecular Devices), conforme a 

figura 1. 
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Figura 1. Planejamento fatorial completo 23 dos experimentos. ADE - água destilada estéril; CN - caldo nutriente. 

 

3.9 - Avaliação da atividade biorremediadora de C. violaceum 

 

As cepas isoladas de C. violaceum (selvagem e ATCC 12472) foram avaliadas quanto 

à sua capacidade biorremediadora ao serem inoculadas em caldo nutriente, contendo os 

respectivos sais metálicos, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês e Sulfato de Zinco, em 

concentrações equivalentes a 160 g/mL x 10
-3

. As colônias puras de C. violaceum foram 

inoculadas em frascos de erlenmeyer, previamente tratados com solução de ácido clorídrico – 

HCl a 0,04M, contendo 30 ml de caldo nutriente adicionado às respectivas concentrações dos 

sais supracitados e incubadas por 24 horas, a 150rpm e 37±2°C, sendo o inóculo padronizado 

a 0,5 na escala de Macfarland. Após incubação por 24 horas, a 150rpm e 37±2°C, foram 

determinadas as respectivas concentrações dos sais metálicos por Espectrofotometria de 

Absorção Atômica (EAA), estabelecendo-se, dessa forma, um comparativo entre a dosagem 

dos sais metálicos, previamente estabelecida e sua concentração final. 

 

3. 10 - Análise estatística  

 

Para as análises estatísticas, além da estatística descritiva, foram realizados testes 

inferenciais de variância e teste de Tukey, com o auxílio do programa R Core Team (2013). 

R: A language and environment for statistical computing, usando-se um nível de significância 

estatística de α=0,05 (SOKAL e ROHLF, 2012). 
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3.11 - Levantamento bibliográfico (revisão sistemática) 

 

A revisão sistemática incluiu trabalhos publicados entre 2001 e 2015, sem restrição 

mundial, nos idiomas português, inglês e/ou espanhol, cujo título, resumo e/ou corpo do texto 

abordaram necessariamente os descritores: 1) Chromobacterium violaceum; 2) 

biorremediação e seus respectivos sinônimos e 3) metais pesados e termos correlatos (tabela 

1). 

A consulta aos artigos foi realizada nos bancos de dados LILACS, PubMed e SciELO, 

a partir de um levantamento teórico sistematizado, fazendo-se uso de descritores nos idiomas 

português, inglês e espanhol, propostos pelos DECs (Descritores de Assunto em Ciências da 

Saúde) pertencentes ao banco de dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). 

Foram excluídos trabalhos que não se enquadraram nos critérios de inclusão citados, 

ou ainda aqueles que apenas citaram os descritores acima e, no entanto, o foco da pesquisa 

não fosse a relação biorremediação, C. violaceum e metais pesados, aqueles cujo organismo 

biorremediador não foi C. violaceum, e/ou aqueles no qual o substrato degradado diferiu de 

metais pesados.  

Por fim, buscou-se comparar e discutir a evolução temporal das pesquisas realizadas 

em âmbito mundial, as quais fizeram uso do potencial biorremediador da C. violaceum a 

metais pesados nos últimos 14 anos. Foram ressaltados os países com maior prevalência, os 

principais ambientes de isolamento desse microrganismo, as principais técnicas de 

biorremediação abordadas, os metais pesados mais utilizados, nesse contexto, os principais 

mecanismos de resistência fenotípica e genotípica de C. violaceum, diante desses metais, bem 

como os principais genes a eles associados.  
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Tabela 1. Descritores utilizados no levantamento teórico. 

 

3. 12- Análise dos livros didáticos 

 

Para a determinação da expectativa conceitual realizou-se uma abordagem temática 

sobre biorremediação em livros didáticos de ciências e biologia. Os livros inicialmente foram 

agrupados, conforme o grau de ensino, em livros de ciências, do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental e livros de biologia, do 1º ao 3º ano do ensino médio. Em seguida, estabeleceu-se 

uma correlação entre as unidades de registro contidas em cada livro com conceitos chaves 

previamente estabelecidos, através de um referencial teórico, sobre o tema biorremediação. 

Na pesquisa, foram utilizados como unidades de registro: recortes de frases, parágrafos, 

títulos e subtítulos, os quais abordaram a temática biorremediação e posterior comparação 

com conteúdos pré-estabelecidos. 

A análise das unidades de registro contidas em cada livro foi realizada a partir da 

adaptação da metodologia de análise de conteúdo de Bardin (2004) e organizada conforme as 

seguintes etapas: levantamento teórico; escolha do universo da análise; exploração do 

material, tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Na etapa de levantamento teórico estabeleceu-se um planejamento sistematizado do 

tema biorremediação, através de um estudo em bibliografia especializada, objetivando-se criar 

uma expectativa conceitual sobre o tema, bem como a elaboração de termos chaves 

comparativos, associados à temática em análise (quadro 3). 

Descritores essenciais 

Português Inglês Espanhol 

TERMO 1 

Chromobacterium violaceum 

TERMO 2 

Biorremediação Bioremediation Biorremediación 

Sinônimos:  

Remediação;  

Metabolização;  

Mineralização; 

Transformação;  

Redução;  

Remoção;  

Eliminação; 

Degradação microbiana; 

Degradação biológica; 

Biorreparação e biolixiviação 

Synonims: 

Remediation; 

Metabolism; 

Mineralization 

Transformation; 

Reduction; 

Removal; 

Elimination; 

Microbial Degradation; 

Biological Degradation;  

Biorestauration and bioleaching 

Sinónimos: 

Remediación;  

Metabolismo;  

Mineralización 

Transformación; 

Reducción; 

Remoción; 

Eliminación;  

Deterioro Microbiano;  

Degradación Biológica;  

Biorreparación y biolixiviación 

TERMO 3 

Metal pesado Heavy Metal Metale Pesado 

Sinônimos: 

Metal;  

Resíduo metálico 

Synonims:  

Metals;  

Metallic Waste 

Sinónimos:  

Metales;  

Residuo Metálico 
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Quadro 3. Expectativa conceitual sobre biorremediação criada a partir dos referenciais teóricos, termos 

alternativos aceitos e classificação dos termos utilizados. 

Biorremediação é um processo (1) biotecnológico pelo qual determinados seres vivos (2) 

ou seus produtos metabólicos (3) realizam a degradação (4) de diversas substâncias (5), 

como compostos químicos tóxicos ou outros poluentes (6), lançados no meio ambiente (7) 

e considerados nocivos (8) aos ecossistemas. Esse processo tem como objetivo minimizar 

os efeitos (9) danosos dos poluentes. 

TERMOS ALTERNATIVOS CLASSIFICAÇÃO DOS TERMOS 

(1) (uma técnica) 

(2) (microrganismos, bactérias, fungos, 

plantas) 

(3) (enzimas) 

(4) (transformação, mineralização, 

metabolização, remediação, redução, 

remoção, eliminação) 

(5) (produtos, agentes, compostos, materiais) 

(6) (contaminantes, produtos tóxicos) 

(7) (lançados no solo, lançados na água) 

(8) (tóxicos, perigosos, danosos) 

(9) (mitigar os danos, amenizar os problemas, 

diminuir as consequências, gerar substâncias 

em níveis aceitáveis ou inócuas) 

Essenciais Complementares 

(1) processo 

(2) seres vivos 

(4) degradação 

(6) poluentes 

(7) lançados no 

meio ambiente 

(3) produtos 

metabólicos 

(5) substâncias 

(8) nocivos 

(9) minimizar os 

efeitos 

 

Após a elaboração dessa expectativa conceitual procedeu-se a escolha do universo da 

análise, selecionando-se todos os fragmentos textuais correlativos com os termos chaves da 

temática. Por fim, procedeu-se com a elaboração de eixos de análise, categorizados como: 

conteúdo teórico; recursos visuais e atividades propostas inseridas na temática e foi construída 

uma ficha de avaliação (Figura 5), com o objetivo de unificar os critérios de análises.  
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Figura 5. Ficha de avaliação dos livros didáticos de ciências e biologia sobre o conteúdo biorremediação. 

 

 

Na avaliação do conteúdo teórico foi realizada uma análise minuciosa sobre a 

biorremediação, buscando-se nas unidades de registro: detalhamento conceitual, classificação, 

técnicas, agentes biológicos prevalentes, bem como a correlação temática entre meio ambiente 

e biorremediação. Na avaliação dos recursos visuais foi discutida a relação estabelecida entre 

texto e imagem, enquanto que na avaliação das atividades propostas foi feita uma análise 

direcionada à contextualização e problematização do tema, bem como a identificação de 

atividades propositivas voltadas à realização de trabalhos e projetos no âmbito escolar.  
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Abstract 

The release of metals in ecosystems results in not only environmental damage, but also harm to the health and 

quality of human life. This study aims to compare and discuss the research evolution performed worldwide, 

which made use of the potential of C. violaceum for bioremediation of heavy metals. The study consists of a 

systematic review, limited to research published between 2001 and 2015, using LILACS, PubMed, and SciELO 

databases. The bioleaching technique was further discussed; gold was the bioremediated substrate most 

mentioned, and cyanidation was the prevalent phenotypic mechanism. Genetic mechanisms were mentioned in 

29.4% of the publications, and among proteins transcribed by C. violaceum 18.3% were hypothetical. The 

adaptive versatility of C. violaceum reveals its great biotechnological potential on environmental pollution by 

heavy metals; however, the high number of hypothetical ORFs (Open Reading Frame) highlights the need for 

further research.  

Keywords: Bioremediation; Chromobacterium violaceum; heavy metals. 

Introduction 

Uncontrolled anthropogenic action from contaminant agents and pollutants wasted in diverse 

ecosystems has promoted countless environmental impacts on a global scale. Among these contaminants and 

pollutants, heavy metals have generated great concern, as they consist of persistent elements that are non-

degradable, teratogenic, mutagenic, and carcinogenic. Thus, decontamination seems to be a solution of great 

environmental importance although its use provides enormous quantitative deficits [30, 47, 55]. This less 

expressive use of environmental decontamination techniques generates not only impacts on the environment, but 

also serious consequences to health and people's quality of life, becoming necessary the development, 

application, and full disclosure of techniques, aimed at reducing the pathogenic potential of ecosystem  

contamination [37]. 

The bioremediation term appears in this context as a practical and effective tool, defined as a process in 

which plants or microorganisms are utilized to remedy or reduce environmental pollutants or degrade toxically 

harmful substances to the environment. Among the potentially important microorganisms, for the development 

of this activity, the Chromobacterium violaceum is highlighted [24], which was isolated initially in 1867 [1]. But 

only in April of 1880, its discovery was accepted by science, when, accidentally, the Italian researcher Curzio 

Bergonzini observed the appearance of a violet pigment bacteria and while testing the mechanisms related to 
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putrefaction delay, he suspected Cromococcus violaceus. However, after finding the insolubility of this pigment 

in water, and performing biochemical tests, Bergonzini realized that it was a new organism, called 

Cromobacterium violaceum, and received the addition of the letter 'h' by Zimmerman in 1881, becoming 

Chromobacterium violaceum [21]. These observations were published in 1882 by Boisbaudran in Comptes 

Rendus Hebdomadaires des Seances de L’Academie dês Sciences, with the following title: "Matiére colorante se 

formant dans la colle de farine" (Colored material is formed on flour glue) [1].  

C. violaceum is classified as a Gram-negative, saprophyte, facultative aerobic, rod-shaped Beta-

proteobacterium, provided with mobility by a single polar flagellum and lateral or sub-polar flagellums, and 

present, in solid means, colonies of creamy appearance, and usually with violet color, associated with the 

pigment violacein synthesis [18]. Furthermore, it is characterized by a versatile energetic metabolism, where 

oxidase and reductase enzymes are able to use diverse energy sources, growing in aerobic and anaerobic 

environments. In aerobic conditions, this bacterium is able to grow in a minimal environment supplemented by 

simple sugars such as glucose, fructose, galactose, and ribose, using Embden-Meyerhoff and tricarboxylic acid 

pathway, as well as the glyoxylate cycle. In anaerobic conditions, C. violaceum metabolizes glucose with acetic 

and formic acid production, besides using amino acids and lipids as energy source, thereby giving it a 

cosmopolitan feature [1, 32]. 

This bacterium shows  circumtropical distribution, and is generally isolated from terrestrial and aquatic 

environments, living in tropical and subtropical regions between 35 °S and 35 °N latitudes. The ideal 

temperature for growth is between 20 
o
C and 37 

o
C, but some isolated from aquatic environments in the Amazon 

region may grow at 44 ° C. The high competitiveness and ability of this organism to survive under different 

environmental stress is related to the production of a variety of secondary metabolites and enzymes, able to 

detoxify reactive oxygen species, proteins related to tolerance against antimicrobial substances, high 

temperature, and presence of acids as well as heavy metals [28, 36]. 

Associated with the high spatial distribution and adaptive potential of C. violaceum, its high incidence 

of pathogenicity still stands out. The pathogenic potential of this bacterium was first described by Wooley in 

1905, when it was identified as responsible for the death of buffalo by septicemia in the Philippines [56]. Years 

later, new cases of infections have also been reported in pigs, monkeys, ewes, and dogs [11]. In humans, the first 

infection case occurred in Malaysia, described by Lesslar in 1927 [39]. However, C. violaceum is normally 

considered non-pathogenic for humans and may possibly act as an opportunistic pathogen [13, 21]. 

The infection in humans typically begins with a damaged skin exposure to contaminated soil or water, 

and has an incubation period from three to fourteen days, affecting mainly young immunocompromised 

individuals. The clinical features begin with cellulitis, lymphadenitis, skin wounds and visceral abscesses, most 
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often hepatic, kidney, and pulmonary; and urinary tract infection, gastroenteritis, osteomyelitis, sinusitis, and 

meningitis may still occur [33, 34, 48, 51]. The symptomatology usually progresses to severe sepsis and death in 

24 to 72 h. The quick evolution and ineffective treatment with antibiotics result in a fatality rate of over 60% 

[16]. The infection diagnosis is made by culturing blood or abscess fluid, and biochemical identification [10], 

although there are studies for the development of diagnostic techniques per PCR (Polymerase Chain Reaction) 

[45]. 

Despite pathogenic implications attributed to this bacterium, several studies highlight C. violaceum as a 

microorganism with diverse industrial, pharmaceutical, and ecological applications. Many researchers have 

reported the presence of genes involved in resistance to arsenic, cyanide, and iron, as well as capable of reducing 

halogen compounds to less toxic forms [2, 9, 31]. Thus, facing several biotechnological applications assigned to 

this microorganism, in 2001, the nucleotide sequencing national grid, inserted in the Brazilian genome project, 

began sequencing the ATCC 12472 lineage of C. violaceum, isolated from aquatic environments located in 

Mentekeb and Malaysia. This sequencing was finalized in 2003, thereby enabling the development and 

application of efficient techniques to combat and mitigate pollution of ecosystems [52].  

Therefore, a better understanding of the dynamics of C. violaceum bioremediation of heavy metals is 

required around the world and in diverse environments, aiming, with this knowledge, to allow improvement and 

application directed toward prevention and environmental pollution control. Thus, this study was structured from 

a systematic review of specialized references on the use of C. violaceum in bioremediation techniques for  heavy 

metals, utilized worldwide in diverse environments, aiming to analyze, compare, and describe the temporal 

evolution of developed research on this theme, from the sequencing of C. violaceum that began in 2001 to the 

present day. 

Materials and Methods 

This study consists of a systematic review, limited to research published between 2001 to 2015, whose 

theme approached the use of Chromobacterium violaceum in bioremediation of heavy metals in diverse 

environments and published anywhere in the world.  

The article search was performed in LILACS, PubMed, and SciELO databases. A systematized 

theoretical review was conducted, where keywords in Portuguese, English, and Spanish, proposed by DECs 

(Descritores de Assunto em Ciências da Saúde - Subject Keywords in Health Sciences), belonging to the BVS 

database (Biblioteca Virtual em Saúde - Virtual Health Library), were divided into three key terms: 1) 

Chromobacterium violaceum; 2) bioremediation and its synonyms; and 3) metals and related terms, as shown in 

Table 1. 
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Table 1 Keywords utilized in the theoretical survey 

 

Excluded from this review were studies not complying with the inclusion criteria, those that had only 

cited the above-mentioned keywords but whose focus of research was not bioremediation related to C. violaceum 

and heavy metals, those whose bioremediator organism was not C. violaceum, and/or those in which the 

degraded substrate differed from heavy metals.  

Finally, we tried to compare and discuss the temporal evolution research performed worldwide, which 

made use of the potential of C. violaceum for bioremediation of heavy metals in the last 14 years. Highlighted in 

our review were the countries with the highest prevalence, the main isolation environments of this 

microorganism, the main bioremediation techniques addressed, the most tested heavy metals, the main 

phenotypic and genotypic resistance mechanisms of C. violaceum on these metals, as well as the main genes 

associated with them.  

Results and Discussion 

From the theoretical review performed in all databases, 1053 studies were obtained. After application of 

the exclusion criteria, we found 17 publications, consisting of 16 articles (94.1%) and 1 master's thesis (11.8%). 

As for the publications list with database evaluated, 11 (64.8%) were from the PubMed and 3 (17.6%) from 

LILACS and SciELO, each. The studies were published between 2001 and 2013 in the North America and South 

America Americas(41.2%), Europe (17.6%), Asia (35.3%), and Oceania (5.9%). Brazil had the largest number 

of studies associated with the theme (35.3%) (Table 2). 

Essential Keywords 

Portuguese English Spanish 

TERM 1 

Chromobacterium violaceum 

TERM 2 

Bioremediação Bioremediation Bioremediación 

Sinônimos:  

Remediação;  

Metabolização;  

Mineralização; 

Transformação;  

Redução;  

Remoção;  

Eliminação; 

Degradação microbiana; 

Degradação biológica; 

Biorreparação e biolixiviação 

Synonims: 

Remediation; 

Metabolism; 

Mineralization 

Transformation; 

Reduction; 

Removal; 

Elimination; 

Microbial Degradation; 

Biological Degradation;  

Biorestauration and bioleaching 

Sinónimos: 

Remediación;  

Metabolismo;  

Mineralización 

Transformación; 

Reducción; 

Remoción; 

Eliminación;  

Deterioro Microbiano;  

Degradación Biológica;  

Biorreparación y biolixiviación 

TERM 3 

Metal pesado Heavy Metal Metale Pesado 

Sinônimos: 
Metal;  

Resíduo metálico 

Synonims: 
Metals;  

Metallic Waste 

Sinónimos:  

Metales;  

Residuo Metálico 
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Table 2 Searchable databases, type and year of publication, prevalence of continents and countries inserted in the 

studied subject 

Features N % 

Database   

PubMEd 11 64.8 

LILACs 3 17.6 

Scielo  3 17.6 

Type of Publication   

Article 16 94.1 

Other (monographs, dissertations and thesis) 1 5.9 

Year of Publication   

2001, 2007, 2008, 2009, 2011 1 each 23.5 

2006, and 2012 2 each 35.4 

2013 3 each 17.6 

2004 5 each 23.5 

Continents   

America 7 41.2 

Europa 3 17.6 

Asia 6 35.3 

Oceania 1 5.9 

Countries   

Brazil 6 35.3 

Switzerland 3 17.6 

North Korea 3 17.6 

United States 1 5.9 

Japan 1 5.9 

Singapore 1 5.9 

India 1 5.9 

Australia 1 5.9 

Total 17 100 

 

Assessing the methodology addressed in each selected study, we observed that 76.4% utilized the 

standard strains C. violaceum associated with the adaptation and bioremediation mechanisms of heavy metals. 

The studies which utilized standard strains frequently mentioned ATCC 12472 (46.1%), followed by DSMZ 

30191 (30.8%), and NBRC 12614, MTCC 2656 and KTCT strains, mentioned in 7.7% of the research. Only 

23.6% of the studies did not specify the type of strain, and one publication made use of isolated wild strains from 

an aquatic environment, in well water.  

C. violaceum adaptation to heavy metals was discussed in all selected studies, and among the 

bioremedied substrates, gold was the most researched (35.6%), followed by copper (13%); iron (9.8%); zinc, 

silver, arsenic, and nickel, 6.4% each; while platinum, aluminum, manganese, cadmium and mercury were less 

prevalent, each mentioned in 3.2% of publications. 

Phenotypic adaptation was the most commonly addressed mechanism (70.6%), and only cyanide 

production was highlighted in all the studies by bioleaching technique. Only five studies (29.4%) mentioned 

and/or described genetic mechanisms associated with the adaptation of C. Violaceum to iron, arsenic, 
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magnesium, zinc, cadmium and mercury heavy metals, as well as the correlation between bioleaching processes 

associated with hydrogen cyanide synthesis by this microorganism.  

As for the genetic mechanisms, 93 ORFs were mentioned associated with adaptive capacity and C. 

violaceum bioremediation of heavy metals. Among these, 88.8% made reference to adaptation and 

metabolization of iron, 4.3% to arsenic and zinc each, and 1.1% to cadmium, mercury and manganese metals, 

each, according to Tables 3, 4 and 5. 

Table 3 Proteins associated with metal metabolism in C. violaceum 

Gene ORF Definition Metal 

arsR 2438 
Transcription regulator protein, arsenical resistance 

operon repressor 
Arsenic 

arsC 2439 arsenate reductase Arsenic 

arsB 2440 arsenic resistance membrane protein ArsB/ACR3 Arsenic 

hcnC 1682 hydrogen cyanide synthase HcnC * 

hcnB 1683 hydrogen cyanide synthase HcnB * 

hcnA 1684 hydrogen cyanide synthase HcnA * 

fur 1797 ferric uptake regulation protein Iron 

fepA 2230 enterobactin-iron outermembrane receptor protein Iron 

fepC 2234 enterochelin ABC transporter ATP-binding protein Iron 

fepD 2236 iron-enterobactin transporter membrane protein Iron 

fepG 2235 iron-enterobactin transporter permease Iron 

fhuA 2251 ferrichrome-iron outermembrane receptor protein Iron 

fhuC 

1487 

1560 

1793 

iron ABC transporter ATP-binding protein Iron 

znuA 3064 high-affinity zinc transport system substrate-binding protein Zinc 

znuB 3065 high-affinity zinc transport system permease Zinc 

znuC 3066 zinc transport system ATP-binding protein Zinc 

zntA 
1154 

3478 
lead,cadmium,zinc and mercury transporting ATPase 

Cadmium, Zinc 

and Mercury 

mntH 0576 manganese transport protein MntH Manganese 

* gene associated with regulation and hydrogen cyanide synthesis by C. violaceum, playing an important role in 

bioleaching processes of heavy metals. 

From the protein function point of view, it was observed that most of the described proteins (66.7%) 

had adaptive potential of resistance to heavy metals, performing functions of regulation and/or metabolization of 

these elements, while 18.3% of proteins were considered hypothetical and whose sequencing has not been 

performed or completed, and 11.8% had the carrier function of heavy metals. In addition, it was observed in the 

literature that C. violaceum, when exposed to iron concentrations, tends to express several proteins with transport 

functions, regulation, and metabolization of these elements, which are subdivided into non-hypothetical (Table 4 

) and hypothetical (Table 5). 
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Table 4 Non-hypothetical protein expressed in C. violaceum cultivated in iron presence 

Gene ORF Definition 

- 0148 transcriptional regulator 

- 0124 inhibitor of septum formation 

glpK 0251 glycerol kinase 

aldB 0393 aldehyde dehydrogenase 

Soj 0475 chromosome partitioning protein ParA 

Atpf 0668 ATP synthase F0 subunit B 

Glms 0677 glucosamine--fructose-6-phosphate aminotransferase 

- 0889 methyl-accepting chemotaxis protein 

pstS 0938 phosphate ABC transporter substrate-binding protein 

nuoD 0944 NADH dehydrogenase subunit D 

ahcY 0965 S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase 

- 1029 GntR family transcriptional regulator 

- 1080 methyl-accepting chemotaxis protein 

gst1 1164 glutathione S-transferase family protein 

- 1222 aldehyde dehydrogenase 

ctaQ 1292 carboxypeptidase Taq 

phoA2 1513 alkaline phosphatase 

- 1541 3-oxoacyl-ACP synthase 

- 1646 porin 

cysS 1746 cysteinyl-tRNA synthetase 

metY 1934 O-acetylhomoserine (thiol)-lyase 

caiA 2084 acyl-CoA dehydrogenase 
- 2097 nitrilase 

trpE 2179 anthranilate synthase component I 
- 2181 short chain dehydrogenase 

Rpe 2182 ribulose-phosphate 3-epimerase 
- 2481 amino acid ABC transporter 
- 2802 peptide synthetase 

pepA 2914 leucyl aminopeptidase 
- 2932 signal peptide protein 

flaD 3011 flagellin D 
- 3012 serine carboxypeptidase 

Ugd 3041 UDP-glucose dehydrogenase 

nagD 3244 N-acetylglucosamine metabolism protein 

vioA 3274 vioA - tryptophan 2-monooxygenase 

acsA 3282 acetyl-CoA synthetase 

aceB 3304 malate synthase 

Pgm 3352 phosphoglyceromutase 

Prc 3354 carboxy-terminal processing protease 

cysI 3573 sulfite reductase hemoprotein subunit beta 

- 3605 hydrolase 

purM 3615 phosphoribosylaminoimidazole synthetase 

rpsF 3640 30S ribosomal protein S6 

rpoS 3682 RNA polymerase sigma factor RpoS 

trpS2 3715 tryptophanyl-tRNA synthetase 

greA 3801 transcription elongation factor 
- 3814 type II secretion system protein 

goaG 3926 4-aminobutyrate aminotransferase 
- 3943 ABC transporter ATP-binding protein 

hoxX 4142 hoxX-like protein 

ftsE 4204 cell division ATP-binding protein ftsE, ABC transporter ATP-binding protein 
- 4239 amidase 
- 4276 glutamate-cysteine ligase 
- 4392 ABC transporter 
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Table 5 Hypothetical protein expressed in C. violaceum cultivated in iron presence 

Hypothetical protein expressed in C. violaceum cultivated in iron presence. 

Gene ORF Definition 

- 0008 hypothetical protein 

- 0090 hypothetical protein 

CV_0856 0856 hypothetical protein 

CV_0884 0884 hypothetical protein 
CV_1082 1082 hypothetical protein 
CV_1175 1175 hypothetical protein 
CV_1543 1543 hypothetical protein 
CV_1628 1628 hypothetical protein 
CV_1790 1790 hypothetical protein 
CV_2374 2374 hypothetical protein 
CV_2376 2376 hypothetical protein 
CV_3001 3001 hypothetical protein 
CV_3099 3099 hypothetical protein 
CV_3694 3694 hypothetical protein 
CV_3824 3824 hypothetical protein 
CV_3850 3850 hypothetical protein 
CV_4107 4107 hypothetical protein 

 

Among the main bioremediation techniques discussed, bioleaching was the most frequently addressed, 

mentioned in 70.6% of the studies published, while other studies did not specify the technique. The applicability 

of bioremediator techniques was directed to several environments and materials. Among these, the compounds 

from electronic residues were most frequently related to remediation of heavy metals by C. violaceum (35.3%) 

evaluated separately and/or together with other compounds. Similarly, compounds originating from automotive 

catalytic converters were described in 11.8% of the research, while those from printed circuit boards were 

mentioned in only 5.9%.  

Among the selected publications, 17.6% mentioned the industrial sector, especially the mining industry, 

as the probable environment for applicability of bioremediator techniques, while other studies only described the 

techniques without highlighting the environment for application. In the obtained review, 23.5% of the studies 

were published in 2004, one year after the sequencing of C. violaceum, finalized in 2003. In addition, the Brazil 

pioneerism in research with this microorganism, associated with favorable weather conditions for adaptation and 

isolation, may explain the higher prevalence of studies associated with the theme (35.3%). 

The isolation of this microorganism has been reported worldwide. Countries such as Hong Kong, India, 

Australia, Colombia, the United States, Nigeria and South Africa, located in tropical and subtropical regions 

show favorable conditions to the growth of this organism [4, 11, 14, 18, 35, 40, 43, 51]. This also explains the 

performance of studies associated with this issue in countries such as North Korea (17.6%), as well as Japan, 

India, Singapore, Australia, and the United States (5.9% each).    

In Brazil, C. violaceum is present in three main ecosystems: the Amazon Forest, Cerrado, and Atlantic 

Forest [7, 15, 32]. There are also reports of C. violaceum isolation in other locations in Brazil, such as Rio Negro 
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(Black River) and sand banks located in Amazon region, as well as in rivers and soils of Serra do Cipó National 

Park (MG), thus showing the high adaptability of this bacterium [19]. 

Furthermore, studies have highlighted the high adaptability of C. violaceum strains isolated from 

aquatic environments to aluminium, copper, manganese and zinc heavy metals [49]. Another study, in turn, 

identified 35 genes associated with transport and storage of iron in this organism, as well as several other genes 

related to the complexion and decontamination of heavy metals [52]. This highlights the importance of the 

development and application of combat and mitigation biotechnology techniques for environmental problems, 

resulting from the release of metallic waste, such as, bioremediation.  

Diverse studies show the use of C. violaceum for bioremediation of heavy metals, emphasizing its bio-

decontamination potential, and/or as bio-indicator. A total of 496 Open Reading Frames (ORFs) were identified 

in C. violaceum, for instance, membrane proteins related to transport, among which are highlighted several 

transport proteins of heavy metals, thus indicating the versatility of this organism in controlling the concentration 

of diverse substances by intracellular means [21, 25, 52]. 

The genetic sequencing of C. violaceum disclosed the presence of a genome consisting of a circular 

chromosome with 4,751,080 base pairs, with 89% of the coding regions. Of these ORFs, approximately 61% 

encode known proteins. The other 39% are hypothetical proteins, which are divided into conserved proteins and 

exclusive  of this bacterium. The genome shows 98 tRNA genes, which are capable of transcribing carriers for 

20 amino acids of the cell. rRNA genes are grouped into eight operons, and they all contain identical sequences 

of the coding region, according to the Brazilian National Genome Project BNGP 2003 [52]. 

Table 6 C. violaceum genome characteristics 

C. violaceum Genome 

Length (pb) 4,751,080 

Content (Guanine + Cytosine) 64.83% 

ORFs 4,431 

Coding regions (%) 89% 

Average length per ORF (pb) 954 

Known proteins 2,717 

Conserved hypothetical proteins 958 

Exclusive hypothetical proteins 756 

Operons of rRNAs 8 x (16S-23S-5S) 

Genes of tRNAs 98 

 

In addition, 539 ORFs were identified in the C. violaceum genome, which encode proteins involved in 

metabolite transport. Of these, 489 ORFs encode protein sequences showing significant similarity to sequences 

of membrane proteins, which are related to transport in other organisms. The other 50 ORFs were characterized 

as hypothetical and/or conserved hypothetical. This significant number of potential carriers may be related to the 

fact that C. violaceum is found in different environments of tropical and subtropical regions, requiring adaptation 
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to different external conditions. What still stands out is its metabolic capacity to express proteins when facing 

stress situations, related to the presence of heavy metals [25].  

Metabolic interactions among heavy metals and microorganisms affect the chemical composition of 

those elements, changing characteristics such as solubility, mobility, bioavailability and toxicity; therefore, the 

use of C. violaceum may contribute decisively for the implementation of recovery, mobilization, immobilization, 

or metallic pollutant detoxification techniques. In this context, the use of C. violaceum appears to be an 

important tool for treating contaminated areas with heavy metals, since such bacteria are involved in several 

biogeochemical cycles and many of them show adaptive, plasmidial, and chromosomal mechanisms in elevated 

concentrations of metals, as well as conversion of toxic forms of these elements into less toxic forms [38]. 

Regarding such high adaptive capacity of C. violaceum to heavy metals, diverse bioremediator 

techniques have been described in the literature, among which  bioleaching is the most commonly mentioned. 

The bacterial leaching or bioleaching may be defined as a biotechnological process based on the use of 

microorganisms able to solubilize metal through oxidation of metallic sulfides [41, 42, 46]. In this process, the 

bacterial adaptation mechanisms become indispensable to the complexion and bioremediation of the heavy 

metals treated [3, 27]. 

Studies suggest the possible existence of two adaptive mechanisms of bacterial response during 

bioleaching technique application. The first mechanism is called "direct mechanism," and is based on microbial 

adhesion to the metal surface, followed by mineral dissolution through enzymatic reactions. The second 

mechanism is based on electrostatic interaction of extracellular polysaccharide (EPS), synthesized by the 

bacteria to the treated mineral, through oxidative reactions [44]. C. violaceum shows great applicability in 

bioleaching techniques, and has an Operon hcnABC associated with the production of Hydrogen Cyanide 

(HCN), which interacts with diverse metals, complexing them to stable and water-soluble forms. It is, therefore, 

of great value in gold solubilization processes, e.g., avoiding environmental pollution by the traditional process, 

which uses mercury to recover this precious metal, thus constituting an important bioremediation strategy in 

areas contaminated by gold-digging [8, 5, 6, 9, 20, 29, 21, 22, 23]. 

Studies have shown that C. violaceum was able to solubilize, for seven days, 15% of gold and copper of 

printed circuit board pieces [23]. The printed circuit boards may be found in most all-electronic equipment, 

being composed generally of ceramic or metallic polymers. Moreover, the growing waste disposal of electronic 

equipment has provided a bioaccumulation of these elements, causing large environmental problems, mainly due 

to the release of metallic waste from the industry [12, 26, 53]. 

The development of the industrial sector is a major contributor to the pollution problem of the 

ecosystems, whether by negligence in waste treating or by frequent accidents and carelessness. Besides, 
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environmental pollution due to the presence of metals has become recurrent in modern society, and heavy metals 

such as iron, copper, cadmium, zinc, lead, nickel and chromium are often found in the environment, presenting 

critical toxicity, especially to aquatic and terrestrial life, including humans. The review performed in this study 

demonstrated that these elements have been reported, with prevalence of 13% for copper and 9.8% for iron. Gold 

was mentioned in 35.6% of the studies. Although it is not commonly released into the environment, gold has a 

high economic value, justifying the large number of publications directed to this element [50]. 

Heavy metals are among the main agents responsible for environmental pollution, being involved in 

cytotoxicity, genotoxicity, and carcinogenesis. The environmental pollution by these elements makes possible 

the acidification in aquatic environments, accelerating the heavy metal solubilization process and making these 

environments selective to diverse microorganisms [17, 54]. 

In this way, the development and application of bioremediator techniques are required, as well as the 

use of microorganisms that present high adaptive capacity to heavy metals.  Highlighted among these is C. 

violaceum, which can possibly mitigate and/or combat the negative environmental impacts caused by such 

elements. 

Conclusion 

The literature review showed phenotypic and genotypic features of C. violaceum associated with the 

resistance and bioremediator capacity to heavy metals, and emphasizes the great importance of its 

biotechnological potential, attributed to the use of this bacterium in the control and mitigation processes of the 

problematic environmental pollution caused by heavy metals. In addition, the adaptive versatility of this 

microorganism allows a circumtropical distribution, evidenced by several studies performed in the American, 

European, Asian and Oceania continents, and, consequently, makes possible the application of bioremediator 

techniques through the use of C. violaceum in diverse environments. However, despite the biotechnological 

importance of C. violaceum, the systematic review found an even higher number of hypothetical ORFs related to 

the adaptation of this organism to heavy metals, and highlights the need for further research aimed at a better 

understanding of the C. violaceum dynamics on these elements.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

Resistência de Chromobacterium violaceum a metais pesados: proposição do 

desenvolvimento de ferramentas biorremediadoras em ambientes impactados 
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1
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2 

1,2
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), Center of Biosciences, Department of Microbiology and 

Parasitology, Natal/RN, Campos Universitário, Lagoa Nova/59078-900 S/N, Phone number - 55 84 3215-3437, 

cod 208, Brazil. 

RESUMO 

Os impactos ambientais provenientes do acúmulo de metais pesados ocasionam distúrbios muitas vezes de difícil 

recuperação e controle. O presente estudo avaliou e comparou os padrões fenotípicos de resistência em cepas 

selvagem e padrão (ATCC 12472) de Chromobacterium violaceum aos metais pesados, Ferro (Fe), Manganês 

(Mn) e Zinco (Zn) em diferentes tempos de exposição, concentrações e interações metálicas. A avaliação da 

resistência de C. violaceum aos metais pesados foi realizada em concentrações decrescentes de Fe, Mn e Zn, 

durante intervalos de 24, 48 e 72 horas por planejamento fatorial completo 2
3
, seguido da comparação dos 

padrões de resistência através do programa R Core Team. Ambas as cepas de C. violaceum apresentaram 

resistência aos metais testes em diferentes escalas de concentrações, interações e intervalos de exposição (p<10
-

5
). No entanto aquela dita selvagem apresentou uma resposta de fase aguda mais eficiente quando comparada à 

padrão, sobretudo para as concentrações metálicas de 80 a 480 g/100ml x 10
-3

. O elemento Zn quando interagiu 

de forma individual ou conjunta com os metais Fe e Mn elevou os padrões de resistência em cepa selvagem, ao 

passo que o processo inverso foi verificado para a cepa ATCC. A partir dos dados constatados se propõe a 

realização de estudos direcionados à avaliação da capacidade biorremediadora de C. violaceum a metais pesados 

e consequente desenvolvimento e aplicação de ferramentas biotecnológicas em áreas impactadas pela 

problemática citada. 

Palavras chave: Metais pesados, resistência bacteriana e Chromobacterium violaceum. 
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Chromobacterium violaceum resistance to heavy metals: proposition of developing 

bioremediation tools in impacted environments 

ABSTRACT 

The environmental impacts from the accumulation of heavy metals causes disorders, will often, difficult to 

recover and control. This study evaluated and compared the bioremediation and phenotypic resistance patterns in 

wild and Standards strains (ATCC 12472) of heavy metals, iron (Fe), zinc (Zn) and manganese (Mn), in different 

concentrations and metal interactions. The evaluation of C. violaceum resistance for heavy metals occurred in 

decreasing concentrations of Fe, Zn and Mn, at intervals of 24, 48 and 72 hours by a full factorial design 2
3
, 

followed by comparison of the resistance patterns through the R Core Team program. Both strains of C. 

violaceum showed resistance to the metals tests on different scales concentrations, interactions and exposure 

intervals (p<10
-5

). However that wild showed a more efficient acute phase response compared to the standard, 

especially for concentrations from 80 to 480 g/100ml x 10
-3

. Zn when interacting individually or jointly with the 

metals Fe and Mn increased the resistance patterns in wild type strain, whereas the reverse process was verified 

for ATCC strains. From the information obtained, we propose undertaking studies for the evaluation use of C. 

violaceum in bioremediation of heavy and the consequent development and application of biotechnology tools in 

areas affected by the issue under review.  

Key words: heavy metals, bacterial resistence and Chromobacterium violaceum. 

 

Introdução 

 

A baixa qualidade dos ecossistemas aquáticos consiste em um importante agravo enfrentado pelas 

sociedades contemporâneas e intensifica-se gradativamente nos últimos anos, principalmente, em virtude, da 

ação antrópica decorrente do despejo de agentes contaminantes e poluentes, oriundos de setores industriais ou 

ainda de comunidades situadas próximas a esses locais. Dentre esses agentes contaminantes e poluentes, os 

metais pesados têm gerado grande preocupação, uma vez que consistem em elementos persistentes, não 

degradáveis, teratogênicos, mutagênicos e carcinogênicos (Silva e Araújo, 2003; Andrade et al., 2010).  

A presença de metais pesados no ambiente provoca distúrbios muitas vezes de difícil recuperação e 

controle. Certas concentrações de metais pesados exercem efeitos tóxicos nos ecossistemas, interferindo 

negativamente nos processos biológicos que acontecem naturalmente. A acumulação desses elementos reduz a 

biomassa de organismos presentes no meio, a atividade de várias enzimas, a estrutura de comunidades 

microbianas, bem como a diversidade funcional de microrganismos menos tolerantes (De Mora et al., 2006). 
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Além disso, os processos de crescimento dos organismos, a morfologia da célula e seu metabolismo são também 

influenciados pelos metais pesados. Sua toxicidade está relacionada a alterações na estrutura dos ácidos 

nucleicos, proteínas, na fosforilação oxidativa e no balanço osmótico atuando, assim, de maneira 

comprometedora nas reações bioquímicas essenciais (Bruins et al., 2000).  

Frente à problemática observada tornar-se de extrema importância o desenvolvimento e a aplicação de 

ferramentas que visem mitigar ou combater a presença desses compostos no ambiente. Entretanto, destaca-se que 

a remoção de íons metálicos tóxicos em água trata-se de uma tarefa difícil, devido ao elevado custo dos métodos 

de tratamento. A eliminação desses produtos é, atualmente, um dos mais importantes assuntos em controle de 

poluição, o que tem levado diversos pesquisadores a buscarem novas técnicas e ferramentas mais eficientes que 

visem à remoção desses compostos do ambiente (Andrade, 2010). 

Dentre as técnicas que vem apresentando resultados promissores cita-se a biorremediação, no que tange 

à aplicação de microrganismos capazes de remover metais pesados do ambiente, através de processos ativos e 

passivos, os quais biodegradam ou ainda acumulam eficientemente esses elementos nos seus compartimentos 

celulares. As bactérias tolerantes a metais pesados apresentam interessantes aplicações biotecnológicas de 

biorremediação, removendo ou reduzindo poluentes e contaminantes do ambiente (Garbisu e Alkorta, 2003; 

Rajkumar e Freitas, 2008). Nesse contexto, o desenvolvimento ou a existência intrínseca de características 

metabólicas e adaptativas em microrganismos, associadas a mudanças fenotípicas ou ainda expressão gênica de 

resistência a metais pesados torna-os ferramentas promissoras para a biorremediação de ambientes impactados e 

consequente controle ou reversão dessa problemática ambiental (Abou-shanab et al., 2007; Kermani et al., 2010 

e  Ahemad e Malik, 2012). 

Entre os microorganismos potencialmente importantes para o desenvolvimento dessa atividade cita-se a 

Chromobacterium violaceum cuja versatilidade metabólica e adaptativa lhes permite a expressão de genes 

envolvidos na resistência a uma variedade de metais pesados, bem como genes capazes de reduzir compostos 

halógenos a formas menos tóxicas (Azevedo et al., 2008). Sendo assim, com base na contextualização e 

interelação entre poluição ambiental por metais pesados, desenvolvimento de mecanismos de resistência a esses 

elementos por C. violaceum, bem como a proposição de ferramentas biorremediadoras destinadas ao combate 

e/ou mitigação dessa problemática, o presente estudo se propõe a avaliar e comparar o comportamento fenotípico 

de resistência aos metais pesados, Ferro, Zinco e Manganês em cepas selvagem, isolada de ambientes 

impactados pela problemática estudada e padrões (ATCC 12472) de C. violaceum, correlacionando os padrões 

de crescimento desses organismos em diferentes fases de resposta, concentrações e interações metálicas. 
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Metodologia 

 

Amostragem, ativação bacteriana e contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) 

Para as análises das interações metálicas e respectivos efeitos sobre os padrões de resistência bacteriana 

foram utilizadas duas cepas de C. violaceum, sendo uma considerada selvagem, isolada da barragem Engenheiro 

Armando Ribeiro Gonçalves, situada no semiárido brasileiro do Rio Grande do Norte e impactada pela ação 

antrópica e outra considerada padrão (ATCC 12472), obtida do laboratório de biologia molecular e genômica 

(Departamento de biologia celular e genética, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN) . 

As cepas, selvagem e ATCC, de C. violaceum foram reativadas em caldo nutriente (Difco) durante 24 

horas a 37±2°C em ambiente aeróbio e, em seguida, repicadas em ágar sangue (Difco) para triagem e 

sicronização celular, sendo posteriormente incubadas por 24 horas a 37±2°C em ambiente aeróbio. A partir do 

crescimento microbiano observado, após a ativação bacteriana, foi preparada uma suspensão celular em solução 

fisiológica com turbidez equivalente à escala 0,5 da escala de MacFarland. A suspensão celular preparada foi 

diluída até 10
-6 

e as três últimas diluições decimais semeadas em superfície de ágar nutriente com inoculo de 

0,1mL, em duplicata, utilizando-se uma alça de Drigalski. As placas que apresentaram de 30 a 300 colônias 

foram quantificadas com a finalidade de estimar a proporção de bactérias presentes na suspensão. 

Preparo da suspensão de sais metálicos   

As soluções concentradas de cada sal metálico (Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês e Sulfato de Zinco), 

em concentrações decrescentes (480, 320, 160, 80, 40, 20 e 10 - g/100 ml x 10
-3

) foram adicionadas em caldo 

nutriente, segundo um planejamento fatorial completo 2
3
, em dois níveis de concentração, conforme a tabela 

abaixo. 

Tabela 1. Níveis de concentração dos sais metálicos Fe, Zn e Mn, respectivamente, usados no planejamento fatorial completo 23. 

Experimento 
Sulfato de ferro 

(mg/100ml) 

Sulfato de Zinco 

(mg/100mL) 

Sulfato de Manganês 

(mg/100mL) 

1 0 0 0 

2 100 0 0 

3 0 100 0 

4 100 100 0 

5 0 0 100 

6 100 0 100 

7 0 100 100 

8 100 100 100 
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Avaliação da resistência a metais pesados em C. violaceum (planejamento fatorial completo 2
3
)  

A avaliação da resistência de C. violaceum aos metais pesados foi realizada em concentrações específicas de 

Fe, Zn e Mn por planejamento fatorial completo 2
3
, seguido das medições das absorbâncias e comparação dos 

padrões de resistência, conforme Sumita e colaboradores (2007). Para análise dos dados, estabeleceu-se um 

comparativo entre as cepas selvagem e padrão (ATTC 12472) de C. violaceum, cultivadas em concentrações 

decrescentes de sais metálicos (480, 320, 160, 80, 40, 20 e 10 - g/100 ml x 10
-3

), durante os intervalos de 24, 48 

e 72 horas. 

A suspensão celular cuja contagem atendeu a intervalos de colônias pretendidas (entre 30 e 300) foi diluída 

a 10
-2

 em caldo nutriente e inoculada em orifícios de placas de cultura de células, em volumes de 0,1mL, exceto 

nos orifícios destinados à leitura do branco, nos quais foram postos 0,1mL apenas do meio líquido. Em seguida, 

oito tubos de ensaio foram numerados e em cada tubo foi adicionado 0,25mL de solução concentrada dos 

respectivos sais metálicos, em diferentes concentrações, completando-se o volume a 1 mL com água destilada 

estéril. Em seguida foi adicionado 1 mL de caldo nutriente,  preparado com concentração dupla em todos os 

tubos, obtendo-se, desse modo, meios com oito combinações diferentes de sais metálicos. Posteriormente, em 

uma placa de cultura de células com tampa e estéril foram distribuídos 0,1mL dos experimentos, de modo a se 

obter duplicatas de cada condição e oito leituras de branco.  

O caldo nutriente contendo o inoculo foi adicionado (0,1 mL) a todos os experimentos e o mesmo caldo 

estéril foi adicionado aos brancos, completando o volume de 0,2 mL em cada orifício, conforme a figura 2. Por 

fim, as placas foram incubadas, em intervalos de 24, 48 e 72 horas a 37±2°C, em ambiente aeróbio, realizando-

se, em seguida a leitura das absorbâncias a 410 nm de cada orifício da placa em uma leitora de microplacas 

Versamax (Molecular Devices), conforme a figura 1. 

 

Figura 1. Planejamento fatorial completo 23 dos experimentos. ADE - água destilada estéril; CN - caldo nutriente. 
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Análise estatística  

Para as análises estatísticas, além da estatística descritiva, foram realizados testes inferenciais de 

variância (ANOVA) e teste de Tukey, a partir do programa R Core Team (2013). R: A language and 

environment for statistical computing, considerando-se um nível de significância padrão, α=0,05 (Sokal e Rohlf, 

2012). 

Resultados 

A contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) revelou dados representativos, ambas as 

cepas, selvagem e ATCC, obtiveram valores médios de 6,3 x 10
7 

UFC/mL, sendo a amostragem da carga 

bacteriana inoculada em cada orifício, durante o planejamento fatorial, equivalente a 6,3 x 10
4
, valor adequado 

para o crescimento microbiológico das cepas teste.  A partir dos resultados observados constatou-se, que tanto as 

cepas selvagem de C. violaceum quanto àquela padrão (ATCC 12472) mostraram-se resistentes aos metais testes 

em diferentes intervalos de exposição, concentrações, interações metálicas, conforme as tabelas 2 e 3. 

Tipo de Cepa Cepa ATCC – C. violaceum 

Ordem Incubação 
Interações Concentração de sais metálicos (g/100 ml x 10

-3) 

Fe Zn Mn 480 320 160 80 40 20 10 

1 

24h 

- - - 0,20 0,21 0,21 0,20 0,22 0,21 0,21 

2 + - - 1,57 1,76 1,77 1,95 1,98 2,03 2,19 

3 - + - 1,04 1,08 1,08 1,13 1,56 1,68 1,77 

4 + + - 0,98 1,03 1,16 1,20 1,38 1,60 1,74 

5 - - + 1,20 1,53 1,70 1,75 1,93 1,96 1,98 

6 + - + 1,28 1,34 1,69 1,73 1,81 1,99 2,04 

7 - + + 0,86 0,96 1,00 1,027 1,21 1,59 1,67 

8 + + + 0,99 1,02 1,13 1,38 1,46 1,53 1,54 

1 

48h 

- - - 0,21 0,23 0,20 0,19 0,21 0,21 0,21 

2 + - - 2,10 2,17 2,11 2,22 2,22 2,23 2,29 

3 - + - 1,50 1,61 1,64 1,70 1,70 1,73 1,75 

4 + + - 1,54 1,72 1,75 1,85 1,86 1,91 2,09 

5 - - + 1,79 1,87 2,04 2,07 2,08 2,10 2,32 

6 + - + 1,79 2,02 2,03 2,06 2,08 2,12 2,16 

7 - + + 1,38 1,52 1,58 1,61 1,66 1,66 1,80 

8 + + + 1,46 1,50 1,55 1,57 1,60 1,69 1,74 

1 

72h 

- - - 0,20 0,21 0,21 0,19 0,22 0,20 0,21 

2 + - - 2,15 2,16 2,22 2,24 2,30 2,36 2,40 

3 - + - 1,67 1,70 1,79 1,80 1,83 1,84 1,87 

4 + + - 1,76 1,83 1,88 1,96 2,00 2,01 2,12 

5 - - + 1,83 1,88 2,12 2,14 2,19 2,21 2,24 

6 + - + 1,91 2,06 2,15 2,15 2,20 2,28 2,32 

7 - + + 1,66 1,68 1,68 1,72 1,74 1,81 1,86 

8 + + + 1,54 1,59 1,68 1,70 1,70 1,87 1,97 
Tabela 2.  Comparativo entre as absorbâncias obtidas em cepa ATCC de C. violaceum, após 24, 48 e 72 horas de incubação em espectro de 

410nm. 
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Tipo de Cepa Cepa Selvagem – C. violaceum 

Ordem Incubação 
Interações Concentração de sais metálicos (g/100ml x 10

-3) 

Fe Zn Mn 480 320 160 80 40 20 10 

1 

24h 

- - - 0,21 0,24 0,22 0,22 0,21 0,21 0,22 

2 + - - 1,66 1,76 1,81 1,80 1,82 1,92 2,00 

3 - + - 1,12 1,16 1,36 1,54 1,60 1,61 1,61 

4 + + - 1,26 1,38 1,45 1,49 1,53 1,77 1,89 

5 - - + 1,46 1,54 1,63 1,82 1,82 1,84 1,92 

6 + - + 1,58 1,61 1,64 1,64 1,86 1,92 2,09 

7 - + + 1,17 1,07 1,24 1,41 1,49 1,57 1,67 

8 + + + 1,42 1,49 1,50 1,53 1,66 1,69 1,88 

1 

48h 

- - - 0,21 0,22 0,22 0,21 0,22 0,21 0,21 

2 + - - 1,88 1,92 1,99 2,00 2,00 2,16 2,29 

3 - + - 1,63 1,69 1,69 1,65 1,70 1,73 1,80 

4 + + - 1,83 1,88 1,87 1,90 1,90 1,91 1,99 

5 - - + 1,69 1,89 1,91 1,96 1,97 2,01 2,15 

6 + - + 1,86 2,10 2,21 2,23 2,23 2,26 2,26 

7 - + + 1,48 1,68 1,73 1,72 1,51 1,70 1,77 

8 + + + 1,81 1,83 1,85 1,86 1,91 1,91 2,03 

1 

72h 

- - - 0,20 0,22 0,22 0,20 0,20 0,20 0,21 

2 + - - 1,89 1,93 2,00 2,04 2,04 2,18 2,32 

3 - + - 1,73 1,78 1,81 1,88 1,88 1,88 1,90 

4 + + - 1,87 1,90 1,93 2,00 2,01 2,06 2,13 

5 - - + 1,72 1,86 1,95 2,01 2,02 2,06 2,19 

6 + - + 1,89 1,90 1,92 1,93 2,03 2,06 2,27 

7 - + + 1,72 1,76 1,80 1,86 1,88 1,91 1,98 

8 + + + 1,87 1,81 1,85 1,86 1,94 2,03 2,05 
Tabela 3.  Comparativo entre as absorbâncias obtidas em cepa selvagem de C. violaceum, após 24, 48 e 72 horas de incubação em espectro 

de 410nm. 

 

A análise da relação concentração de metais pesados versus crescimento bacteriano revelou que ambas 

as cepas de C. violaceum apresentaram padrões inversamente proporcionais de crescimentos, verificados quando 

se analisou a concentração metálica e a taxa de absorbância. Durante as fases aguda e crônica de resposta 

bacteriana, observou-se que ambas as cepas apresentaram padrões similares de resistência quando expostas às 

concentrações mais baixas dos metais testados (10, 20 e 40 g/100 ml x 10
-3

). Entretanto, a cepa selvagem de C. 

violaceum, isolada de ambientes impactados pela ação antrópica, após 24 horas de incubação apresentou um 

padrão de resistência aos metais pesados, Fe, Zn e Mn e suas respectivas interações mais eficiente do que a cepa 

ATCC, sobretudo entre as concentrações de 80 a 480 g/100ml x 10
-3

, evidenciando, assim, uma resposta de fase 

aguda eficiente a elevadas concentrações de metais pesados, conforme as tabelas 2 e 3.  

Comparando-se somente a influência da variável tempo sobre os padrões de crescimento das duas 

cepas, expostas às concentrações metálicas referenciadas, constatou-se uma tendência de estabilização dos 

padrões de resistência, no decorrer do tempo de exposição, sendo observado um declínio na resposta aguda da 

cepa selvagem entre os intervalos de 48 a 72 horas quando comparada à cepa ATCC, conforme a figura 2.  
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Figura 2. Padrão de crescimento entre cepas selvagem e ATCC de C. violaceum, conforme o tempo de exposição aos metais pesados Ferro, 

Manganês e Zinco. * Desvio Padrão. 

 

As análises individuais da influência das concentrações metálicas sobre o crescimento das cepas 

testadas revelaram, mais uma vez, a relação inversa entre a taxa de crescimento bacteriano em função da 

concentração metálica, e evidenciou a eficiência decrescente na resposta de fase aguda à crônica em cepa 

selvagem de C. violaceum comparada àquela dita ATCC, conforme a figura 3. 

 

Figura 3. Padrão de crescimento entre cepas selvagem e ATCC de C. violaceum ,conforme a concentração dos metais pesados Ferro, 

Manganês e Zinco. 

 

Analisando a relação resistência bacteriana e interações metálicas percebeu-se que o Zn foi considerado 

o metal pesado, que mais interferiu nos padrões de resistência de C. violaceum, seguido do Mn e do Fe. 

Entretanto, constatou-se que o metal pesado Zn, quando interagiu com o Fe e Mn individualmente; ou com o Fe 

e Mn juntos, tendeu a aumentar o padrão de resistência em cepa selvagem de C. violaceum, diferentemente da 

cepa ATCC, na qual as mesmas interações potencializaram o efeito da toxicidade do Zn, diminuindo o padrão de 

resistência dessa cepa. No entanto, apesar da notável capacidade de resistência aos metais testados em cepas 

selvagem de C. violaceum, isoladas de ambientes impactados pela ação antrópica quando comparadas à ATCC, 

sobretudo na fase aguda de resposta, observou-se uma melhor eficiência nos padrões de resistência da ATTC de 
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C. violaceum ao metal pesado Fe, nas fases crônicas de resposta (48 e 72 horas) quando comparada aquela 

considerada selvagem (tabelas 3 e 2 e figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Padrão de crescimento entre cepas selvagem e ATCC de C. violaceum ,conforme o tipo de interação entre os metais pesados Ferro, 

Manganês e Zinco.  

 

As análises inferenciais quanto ao comparativo tempo, concentrações e interações metálicas revelaram 

que o tempo de exposição entre fase aguda e crônica e fase aguda e intermediária (48 horas) influenciaram 

significativamente nos padrões de resistência a metais pesados em ambas as cepas (selvagem e ATCC). Além 

disso, as menores concentrações de sais metálicos (variando entre 10 e 20 g/100 ml x 10
-3)

 apresentaram 

significância estatística sobre os padrões de crescimento em cepas selvagem e padrão, quando comparadas 

àquelas consideradas mais elevadas (80 a 480 g/100 ml x 10
-3

), com exceção das relações 40-80 e 40-160 g/100 

ml x 10
-3

.  

A análise da influência das interações metálicas sobre os padrões de resistência em ambas as cepas de 

C. violaceum revalou que o elemento Ferro diferencia-se significativamente dos demais elementos individual 

(Zn e Mn) e suas interações entre si (FeZn; FeZnMn e ZnMn) quanto as taxas de crescimento bacteriano, exceto 

para interação FeMn/Fe. Ao passo que o elemento Zinco diferencia-se significativamente apenas para as relações 

Zn/FeMn; Zn/FeZn e Zn/Mn, enquanto que o elemento Manganês diferencia-se quanto a relação  Mn/FeZn e 

ZnMn/Mn, conforme o quadro 1. 
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Quadro 1. Análise comparativa das variáveis – tempo, concentração e interação metálica sobre o crescimento de C. violaceum (ATCC e 

Selvagem). 

 

 

Análise comparativa das variáveis – tempo, concentração e interação metálica sobre 

o crescimento de C. violaceum (ATCC e Selvagem) 

Tempo (horas) 

Comparação Valor de P 

48-24 > 10
-5 

72-24 > 10
-5 

72-48 0.39 

Concentração (g/100 ml x 10
-3

) 

20-10 0.55 

40-10 > 10
-2

 

80-10 > 10
-5 

160-10 > 10
-5 

320-10 > 10
-5 

480-10 > 10
-5 

40-20 0.42 

80-20 0.04 

20-160 > 10
-4

 

320-20 > 10
-5 

480-20 > 10
-5 

80-40 0.97 

40-160 0.12 

40-320 > 10
-3

 

480-40 > 10
-5 

80-160 0.68 

80-320 0.01 

80-480 > 10
-5 

320-160 0.69 

480-160 > 10
-2

 

480-320 0.43 

Interações metálicas 

FeMn/Fe 0.5 

FeZn/Fe > 10
-5 

FeZnMn/Fe > 10
-5 

Mn/Fe > 10
-2

 

Zn/Fe > 10
-5 

ZnMn/Fe > 10
-5 

FeZn/FeMn > 10
-5 

FeZnMn/FeMn > 10
-5 

Mn/FeMn 0.73 

Zn/FeMn > 10
-5 

ZnMn/FeMn > 10
-5 

FeZnMn/FeZn 0.36 

Mn/FeZn > 10
-3

 

Zn/FeZn 0.02 

ZnMn/FeZn > 10
-3

 

Mn/FeZnMn > 10
-5

 

Zn/FeZnMn 0.95 

ZnMn/FeZnMn 0.26 

Zn/Mn > 10
-5

 

ZnMn/Mn > 10
-5

 

ZnMn/Zn 0.91 
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Discussão 

 

As concentrações dos respectivos metais pesados, Fe, Zn e Mn, encontram-se acima dos valores 

estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005, no que tange a qualidade de água para consumo e 

abastecimento humano, bem como aqueles referenciados pela resolução CONAMA 420/2009 para parâmetros de 

prevenção e intervenção em solo e águas subterrâneas impactadas por metais pesados. Mesmo diante das 

elevadas concentrações metálicas dos experimentos observa-se um padrão de resistência tanto na cepa selvagem, 

isolada de ambiente impactado pela atividade mineradora, quanto na padrão (ATCC 12472) de C. violaceum. Tal 

característica metabólica verificada neste estudo apontam a versatilidade e adaptabilidade da C. violaceum frente 

a agentes poluentes e contaminantes. Essa bactéria é responsável pela produção de uma diversidade de 

metabólitos secundários com potencial biotecnológico, e é constituída por proteínas relacionadas à tolerância 

contra substâncias antimicrobianas, metais pesados, temperatura e presença de ácidos, além de enzimas capazes 

de detoxificar espécies reativas de oxigênio. Esses fatores podem explicar a alta competitividade e habilidade 

desse organismo em sobreviver sob diferentes tipos de estresse ambiental (Hungria et al., 2004; Momen e 

Hoshino, 2000).  

Estudos realizados por Sumita e colaboradores (2007) constaram a elevada capacidade adaptativa da C. 

violaceum diante dos sais metálicos, sulfato de alumínio, sulfato de cobre, sulfato de manganês e sulfato de 

zinco, indicando a resistência desse organismo em presença dos respectivos metais. Além disso, inúmeros genes 

com ação biotecnológica são associados a essa bactéria. A capacidade desse microrganismo em solubilizar ouro, 

por exemplo, por um processo livre de mercúrio apresenta grande valia para a garimpagem desse metal (Smith e 

Hunt, 1985).  A resistência de C. violaceum ao Arsênio também foi constatada (Azevedo, et al., 2008), assim 

como mecanismos de resistência ao cianeto (Carepo et al., 2004) e ao Ferro (Lima, 2014). 

As características metabólicas observadas em C. violaceum evidencia seu uso potencial em áreas 

impactadas pela ação antrópica mineradora. No Brasil, as atividades mineradoras têm contribuído com a 

liberação de rejeitos que se constituem como uma das principais formas de contaminação do solo e da água por 

metais pesados. O setor industrial constitui-se, assim, na principal e mais diversificada fonte de introdução de 

metais pesados no ambiente. Os impactos da mineração em área urbana, sobre o meio ambiente, são resultantes 

da elevada densidade demográfica dessas áreas, sendo agravados face à proximidade entre as áreas mineradas e 

as áreas habitadas (Dias, 2001). Vários impactos relevantes são causados, dentre eles, destacam-se, alteração nos 

aspectos qualitativos e no regime hidrológico dos cursos de água, desencadeamento de processos erosivos; 

mortalidade da ictiofauna, fuga de animais silvestres, bem como consequências nocivas à saúde humana 

(Guilherme et al., 2005). 
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Nesse contexto, a redução dos impactos causados pela poluição do solo e da água, oriundos da ação 

mineradora tornar-se fundamental para a melhoria da qualidade ambiental e geração de qualidade de vida. 

Grande parte das técnicas para remediar e minimizar os impactos sobre o solo e água, contaminados por metais 

pesados, têm sido desenvolvidas para resolver problemas locais, devendo ser adaptadas em função das variações 

e das condições do meio. E a biorremediação mostra-se como uma ferramenta promissora diante dessa 

problemática e utiliza-se de organismos vivos para remediar ou reduzir poluentes ambientais, ou ainda degradar 

substâncias toxicamente perigosas, levando-se em consideração suas capacidades de resistência e produção 

metabólica (Gaylarde et al., 2005). 

Vários são os mecanismos de resistência bacteriana a metais pesados. A superfície das bactérias é 

análoga à superfície dos minerais, no que diz respeito à existência de grupos funcionais que atraem espécies 

catiônicas, tais como os metais pesados; de maneira geral células bacterianas não diferenciam metais 

fisiologicamente necessários daqueles considerados tóxicos, durante os processos de assimilação. Em altas 

concentrações, cátions metálicos são transportados através da membrana celular por um processo químio-

osmótico, a partir de proteínas transportadoras que atuam no sistema de transporte inorgânico de metais ou 

através de processos não específicos de transporte intracelular. Enquanto que em condições de baixas 

concentrações metálicas ocorre a ação de sistemas de co-transporte, expressos sob condições de limitação 

metálica e ativados por ATPs e/ou forças motriz de próton. Além disso, acredita-se que íons hidrofílicos de 

metais pesados são transportados através do espaço hidrofóbico da membrana bacteriana, através de mecanismos 

de difusão facilitada, no qual ocorrem ligações entre proteínas receptoras e íons metálicos, ao passo que, em 

situações de hidrofobia tende a ocorrer difusão direta dos íons metálicos ao citoplasma bacteriano (Florence et 

al., 1983). 

A relativa eficiência metabólica constatada em cepa selvagem de C. violaceum em relação à ATCC 

sugere que bactérias quando expostas a determinados agentes poluentes e contaminantes tendem a desenvolver 

mecanismos de resistência frente às pressões seletivas impostas pelo meio. De acordo com Ellis e colaboradores 

(2003) a exposição de microrganismos a metais pesados leva ao desenvolvimento de tolerância pela comunidade 

microbiana. Logo, para sobreviver a esta pressão imposta, os microrganismos desenvolvem mecanismos que os 

auxiliam a tolerar tais contaminantes e poluentes. Algumas bactérias adquirem mecanismos de resistência que 

permitem sua sobrevivência em condições estressantes, com níveis elevados de metais pesados. Esses 

mecanismos, codificados por genes cromossomais ou por loci plasmidiais, incluem, bombas de efluxo, 

detoxificação enzimática, sequestro iônico intra e extra celular e redução do contaminante a uma forma menos 

tóxica (Castro-silva et al., 2003; Rathnayake et al., 2009; Abdelatey et al., 2011).  
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Os padrões de resistência comparativos entre ambas as cepas, nos quais a selvagem de C. violaceum 

mostra-se mais eficiente em relação àquela ATCC sugerem uma possível influência do processo de eutrofização, 

visto que o isolamento da bactéria mais resistente foi realizado em ambiente impactado pela ação antrópica. 

Nesses locais o desequilíbrio ecológico, decorrente do excesso de elementos, tais como, C, N e P tendem a 

alterar o aporte nutricional de organismos que ali habitam, influenciando padrões biológicos de crescimento e 

resistência frente aos diferentes agentes contaminantes e poluentes lançados no ambiente, além da abundância, 

composição, virulência e sobrevivência de patógenos existentes nos ecossistemas aquáticos (Smith e Schindler, 

2009).  

Quanto às interações metálicas observadas no estudo verificou-se que o metal pesado Zn, quando 

interagiu com o Fe e Mn individualmente ou com o Fe e Mn juntos, aumentou o padrão de resistência em cepa 

selvagen de C. violaceum. Tal característica sugere uma possível interação entre os elementos citados e propõe 

um modelo de tratamento de ambientes impactados pelo metal pesado Zn, no qual a capacidade de resistência 

bacteriana, aliada a capacidade biorremediadora pode ser potencializada pela adição de Fe e/ou Mn. Além disso, 

os mecanismos de resistência desenvolvidos pela cepa selvagem diante dos metais pesados Fe e Mn propõem o 

uso dessa bactéria como ferramenta biorremediadora na área onde foi isolada, uma vez que, o isolamento da 

respectiva cepa ocorreu em um reservatório hídrico impactado por uma indústria de mineração de Ferro e sabe-

se que o Mn é comumente empregado no beneficiamento desse elemento.  

 

Considerações finais 

 

Os padrões de resistência bacteriana observados em C. violaceum diante de elevadas concentrações de 

sais metálicos indicam a versatilidade metabólicas desses organismos, bem como a presença de mecanismos de 

proteção e adaptabilidade. Os padrões de resistência analisados propõe a realização de estudos direcionados à 

avaliação da capacidade biorremediadora de C. violaceum a metais pesados e consequente desenvolvimento e 

aplicação de ferramentas biotecnológicas em áreas impactadas pela problemática em análise. 
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RESUMO  

A baixa qualidade hídrica no Semiárido brasileiro, em grande parte associa-se a ação 

antrópica, tal como o lançamento de resíduos metálicos no ambiente. O presente estudo 

avaliou os parâmetros físico-químicos e microbiológicos em cinco pontos distintos do 

reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, situado no município de Jucurutu 

(região semiárida do Rio Grande do Norte - RN), durante setembro de 2014 e março de 2015, 

bem como a capacidade biorremediadora comparativa de cepas selvagem e padrão (ATCC 

12472) de C. violaceum aos metais pesados Ferro (Fe), Manganês (Mn) e Zinco (Zn). O 

isolamento e a identificação microbiológica foram realizados conforme metodologia 

preconizada pelo Standard Methods for Examinations of Water and Wastewater, ao passo que 

a avaliação da capacidade biorremediadora de C. violaceum foi realizada por 

espectrofotometria de absorção atômica (EAA), seguida da comparação dos padrões 

metabólicos de degradação através do programa R Core Team. A análise físico-química da 

água revelou parâmetros aceitáveis, conforme a resolução vigente, exceto para o ponto cinco, 

no que tange a análise do pH, nesse ponto ocorreu o isolamento da Chromobacterium 

violaceum cuja capacidade biorremediadora aos elementos Fe, Mn e Zn mostrou-se mais 

eficiente quanto àquela desenvolvida pela cepa ATCC (12472) (p<10
-5

). Os dados avaliados 

chamam a atenção para a importância da C. violaceum como microorganismo biorremediador 

de metais pesados e evidencia a importância do monitoramento ambiental, desenvolvimento e 

aplicação da biorremediação em ambientes impactados pela problemática citada. 

 

Palavras chave: metais pesados; biorremediação e Chromobacterium violaceum. 

 

Water quality in the Brazilian semi-arid region: an analysis of Chromobacterium 

violaceum bioremediation capacity of heavy metals 

 

ABSTRACT  

The low water quality in the Brazilian semiarid, in the most of cases is associated to human 

activities, such as the release of metallic waste in environment. This study evaluated the 

physicochemical and microbiological parameters, at five different points from Engenheiro 

Armando Ribeiro Gonçalves reservoir, located in the county of Jucurutu (semiarid region of 

Rio Grande do Norte - RN), during September 2014 and March 2015, as well as the 

comparative use of wild and standard strains (ATCC 12472) of C. violaceum in 

bioremediation of heavy metals Iron (Fe), Manganese (Mn) and zinc (Zn). the isolation and 

microbiological identification were performed according to the methodology recommended 

by the Standard Methods for Examinations of Water and Wastewater; while the evaluation the 

use of the potential of C. violaceum for bioremediation of heavy metals was performed by 

atomic absorption spectrophotometry (AAS), followed by comparison of the metabolic 

degradation  patterns through the R Core Team program. The physicochemical water analysis 

revealed acceptable parameters as the current resolution, except for point five, as regards the 

analysis of pH, on this point was the isolation of C. violaceum, whose the use in 

bioremediation of Fe, Mn and Zn showed more efficient as the ATCC strains (p<10
-5

). The 
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evaluated data demonstrated the importance of C. violaceum in bioremediation of heavy 

metals and highlights the importance of environmental monitoring, development and 

application of bioremediation in  impacted environments.  

 

Keywords: heavy metals; bioremediation and Chromobacterium violaceum. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A baixa qualidade dos ecossistemas aquáticos consiste em um importante agravo 

enfrentado pelas sociedades contemporâneas e tornar-se cada vez mais um fator preocupante à 

saúde humana, sobretudo, devido à possibilidade da disseminação de doenças nesses 

ambientes. Em regiões semiáridas, no entanto, a problemática da baixa qualidade das águas 

mostra-se ainda mais preocupante, uma vez que nesses locais a escassez constante desses 

recursos, torna-o um bem limitado e uma valiosa fonte para o desenvolvimento econômico 

local (Silva e Araújo, 2003).  Diversos estudos apontam que um número significativo de 

reservatórios hídricos da região semiárida encontra-se eutrofizado, e com elevados níveis de 

contaminação e poluição, em grande parte associada à ação antrópica. A ação antropogênica 

desregulada tem promovido, em escala global, inúmeros impactos ambientais. Dentre esses 

agentes contaminantes e poluentes, os metais pesados têm gerado uma grande preocupação, já 

que consistem em elementos persistentes, não degradáveis, teratogênicos, mutagênicos e 

carcinogênicos (Sousa et al., 2008).  

Entretanto, apesar da relevância dessa problemática e da necessidade da proposição de 

medidas tecnológicas de combate e mitigação, no Brasil o uso de tecnologias de 

descontaminação ambiental ainda apresenta enormes déficits quantitativos. Esse uso menos 

expressivo das técnicas de descontaminação ambiental gera não somente impactos sobre o 

meio ambiente, mas também sérias consequências à saúde e à qualidade de vida da população. 

Assim, torna-se necessário o desenvolvimento e a aplicação de técnicas que visem reduzir o 

potencial patogênico da contaminação dos ecossistemas, e entre essas técnicas se destaca a 

biorremediação (Weber, 2004; Singh et al., 2012).   

A prática da biorremediação surge, nesse contexto, como uma ferramenta efetiva de 

controle e combate da poluição e contaminação do meio ambiente, definida como um 

processo, no qual plantas ou microrganismos são utilizados para remediar ou reduzir 

poluentes ambientais, ou ainda degradar substâncias toxicamente perigosas ao meio ambiente. 

Entre os microorganismos potencialmente importantes para o desenvolvimento dessa 

atividade destaca-se a Chromobacterium violaceum (Gaylarde, et al., 2005; Martins, et al., 

2003). C. violaceum trata-se de em um microrganismo de vida livre, com capacidade de 

utilizar inúmeras fontes energéticas através de suas enzimas oxidases e redutases, o que 

possibilita o desenvolvimento desse organismo em ambientes aeróbios e anaeróbios. C. 

violaceum além de possuir uma ampla variedade de mecanismos adaptativos a variações 

ambientais, possui genes associados à proteção contra o estresse oxidativo, bem como genes 

com funções biotecnológicas direcionadas a redução e/ou eliminação de poluentes ambientais, 

tais como os metais pesados (Lima-bittencourt et al., 2007).  

Sendo assim, com base no exposto, no que tange a baixa qualidade hídrica observada na 

região semiárida brasileira, o déficit em desenvolvimento e aplicação de metodologias de 

biorremediação destinadas ao combate e mitigação dessa problemática, assim como a 

diversidade genética e ampla capacidade adaptativa da C. violaceum, o presente estudo se 

propõe a avaliar a qualidade das águas do reservatório Engenheiro Armando Ribeiro 

Gonçalves, situado na região semiárida do Rio Grande do Norte - RN e nas proximidades de 

uma indústria mineradora de Ferro e a capacidade biorremediadora dessa bactéria quando 

exposta aos metais pesados Ferro, Zinco e Manganês, elementos empregados no 

beneficiamento do Ferro. 
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2. METODOLOGIA 

 

Foram selecionados cinco pontos específicos do reservatório Engenheiro Armando 

Ribeiro Gonçalves, inserido nos domínios da bacia hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu e 

situado no município de Jucurutu (região semiárida do RN-Brasil), onde a mineração de Ferro 

mostra-se como uma possível fonte antrópica de contaminação e poluição hídrica (MME, 

2005; IBGE, 2010). 

As coletas foram realizadas em setembro de 2014 e março de 2015, considerando-se 

os períodos seco e chuvoso, respectivamente, conforme a proximidade da indústria e o fluxo 

de água do reservatório (montante e jusante), conforme o tabela 1. 

 

Tabela 1. Descrição dos pontos de coleta. 

Ponto Localização Coordenadas 

1 Margem (próxima à descarga de efluentes) S5°52’60’’/W36°57’64’’ 

2 Entrada do fluxo de água (jusante da descarga) S5
°
52’91’’/W36°56’27’’ 

3 Margem (próxima à mina) S5
°
52’27’’/ W36°56’27’’ 

4 Fluxo de água (montante à barragem) S5
°
52’91’’/W36°57’27’’ 

5 Jusante a mina (proximidade de Jucurutu) 6
°
01’47’’/W37°01’09’’ 

   

Para cada ponto de coleta, as amostras destinadas ao isolamento e identificação 

bacteriana foram coletadas na sub-superfície da água a uma profundidade de 20 cm, em 

volume de 1000 mL. Após a coleta, os frascos foram armazenados e transportados sob-

refrigeração até o Laboratório de Microbiologia Aquática (LAMAq) da UFRN, onde foram 

processados, conforme metodologia preconizada pela Agência Nacional das Águas - ANA 

(ANA, 2011). 

A descrição e análise dos parâmetros físico-químicos basearam-se nas recomendações 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e do Ministério da Saúde, seguindo 

como referências os parâmetros estabelecidos pela resolução CONAMA 357, de 2005, para 

águas doces classe II, destinadas ao abastecimento e consumo humano, após tratamento 

convencional. Com o auxilio de uma sonda multiparâmetro foram realizadas as seguintes 

análises, “in situ”: Temperatura; Saturação de Oxigênio (DO); Potencial hidrogeniônico (pH); 

Potencial de Oxi-redução (ORP); Turbidez da água (NTU) ; Dosagem de íons Cloreto (Cl-), 

sendo ainda realizadas a medição da profundidade dos respectivos pontos de coleta. 

O isolamento e a identificação microbiológica ocorreram, conforme metodologia 

preconizada pelo Standard Methods for Examinations of Water and Wastewater (APHA; 

AWWA; WEF, 2012). Inicialmente as amostras coletadas foram filtradas em membrana 

porosa de éster de celulose de 47 mm de diâmetro com 0,45 µm de malha. Após a filtração 

mergulhou-se a membrana em caldo TSB (Triptone Soya Broth - HIMEDIA®), incubando-as 

a 35±2°C por 24 horas. Em seguida, após o crescimento bacteriano observado, realizou-se um 

repique da amostra em Ágar nutriente e nova incubação a 35±2°C por 24 horas. Após esse 

período, as colônias que apresentaram aspectos indicativos de C. violaceum, tais como, 

coloração roxa ou violeta foram repicadas para um novo Ágar nutriente e novamente 

incubadas a 35±2°C por 24 horas; o mesmo processo foi realizado às colônias isoladas cujo 

aspecto não foi indicativo de C. violaceum. Por fim, todos os isolados bacterianos foram 

submetidas à identificação pelo sistema automatizado VITEKII (Biomerieux®), no 

Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte Dr. Almino Fernandes - 

LACEN-RN. No VITEKII as colônias devidamente isoladas foram suspensas em solução 

salina estéril em um tubo de ensaio, com turvação correspondente a 0,5 na escala de 

MacFarland. Em seguida, procedeu-se com a identificação automatizada das cepas isoladas, 

após sua inoculação em cartelas plásticas específicas, destinadas a identificação de bacilos 

Gram-negativos. 
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Foram utilizadas duas cepas de C. violaceum, sendo uma considerada selvagem, 

isolada de ambiente aquático impactado pela ação antrópica (barragem Engenheiro Armando 

Ribeiro Gonçalves, município de Jucurutu – RN) e outra considerada padrão (ATCC 12472), 

obtida do laboratório de biologia molecular e genômica (Departamento de biologia celular e 

genética, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN). As cepas, selvagem e 

ATCC, de C. violaceum foram ativadas em caldo nutriente (Difco®) durante 24 horas a 

37±2°C em ambiente aeróbio e, em seguida, repicadas em Ágar Sangue (Difco®) para 

triagem e sincronização celular, sendo posteriormente incubadas por 24 horas a 37±2°C em 

ambiente aeróbio. A partir do crescimento microbiano observado, após a ativação bacteriana, 

foi preparada uma suspensão celular em solução fisiológica com turbidez equivalente à escala 

0,5 da escala de MacFarland. A suspensão celular preparada foi diluída até 10
-6 

e as três 

últimas diluições decimais semeadas em superfície de ágar nutriente com inóculo de 0,1mL, 

em duplicata, utilizando-se uma alça de Drigalski. As placas que apresentaram de 30 a 300 

colônias foram quantificadas com a finalidade de se estimar a proporção de células presente 

na suspensão. 

Para as soluções concentradas de cada sal metálico (Sulfato de Ferro, Sulfato de 

Manganês e Sulfato de Zinco) foram preparadas concentrações equivalentes a 160 g/100 ml x 

10
-3

, acima dos valores estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005, para águas doces 

classe II, destinada ao abastecimento e consumo humano, após tratamento convencional. 

As cepas isoladas de C. violaceum (selvagem e ATCC 12472) foram, então, avaliadas 

quanto à sua capacidade biorremediadora ao serem inoculadas em caldo nutriente, contendo 

os respectivos sais metálicos, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês e Sulfato de Zinco, em 

concentrações equivalentes a 160 g/mL x 10
-3

. As colônias puras de C. violaceum foram 

inoculadas em frascos de erlenmeyer, previamente tratados com solução de ácido clorídrico – 

HCl a 0,04M, contendo 30 ml de caldo nutriente adicionado às respectivas concentrações dos 

sais supracitados e incubadas por 24 horas, a 150rpm e 37±2°C, sendo o inóculo padronizado 

a 0,5 na escala de Macfarland. Após incubação por 24 horas, a 150rpm e 37±2°C, foram 

determinadas as respectivas concentrações dos sais metálicos por Espectrofotometria de 

Absorção Atômica (EAA). Estabelecendo-se, dessa forma, um comparativo entre a dosagem 

dos sais metálicos, previamente estabelecida e sua concentração final. 

Por fim, para as análises estatísticas, além da estatística descritiva, foram realizados 

testes inferenciais de variância e teste de Tukey, com o auxílio do programa R Core Team 

(2013). R: A language and environment for statistical computing, usando-se um nível de 

significância estatística de α=0,05 (SOKAL e ROHLF, 2012). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

As metodologias analíticas para a determinação dos parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos encontram-se em conformidade com as especificações recomendadas pelo 

Standard Methods for the examination of water and wastwater (2012) de autoria das 

instituições American Public Health Association (APHA), American Water Works 

Association (AWWA) e Water Environment Federation (WEF), das normas publicadas pela 

ISO (International Satandartization Organization), bem como se basearam na resolução 

CONAMA, número 357 de 2005, no que tange a análise da qualidade de águas para consumo 

e abastecimento humano.  

As análises físico-químicas e microbiológicas avaliadas entre os períodos seco e 

chuvoso encontram-se descritas de acordo com cada ponto estudado na tabela 2. 
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Tabela 2. Análise físico-química (períodos seco e chuvoso). Temperat - temperatura; Do - Densidade de 

Oxigênio; pH - Potêncial hidrogeniônico; ORP - Condutividade elétrica, Cl
- 
 - Íons cloreto; mV - milivolt; NTU 

– Turbidez da água e Profundid - profundidade.  

Análise físico-química da água 

Ponto Período Parâmetros avaliados 

 
 

 

Seco 

(setembro)

2014 

Temperat. 

 (ºC) 

Do 

(%) 
pH 

ORP 

(mV) 

Cl
- 

(mg/L)
 NTU 

Profund. 

(metro) 

1 31,4 85,8 8,6 69 166,4 22,5 4,1 

2 33,6 37,9 8,6 99 114 33,9 1,1 

3 34,1 25,5 7,9 95,7 113,2 1,9 1,2 

4 31,7 21,1 8,1 100,2 113,5 1,9 4,2 

5 36,2 20,7 6,1 67,7 108,7 1,9 1,0 

1 
 

Chuvoso 

(março) 

2015 

29,5 99 8,58 36,9 46,59 17,3 1,1 

2 28,1 88 7,42 42,4 31,43 1,9 6,3 

3 28,2 39 8,02 43,7 41,21 1,9 11,1 

4 27,9 23,2 7,22 50,3 42,55 1,9 7,2 

5 35,7 23,4 5,90 48,5 40,07 1,9 1,5 

 

Os valores de temperatura da água dos diferentes pontos de coleta apresentaram 

similaridades entre os períodos seco e chuvoso, com exceção do ponto cinco de coleta, o qual 

apresentou uma média de temperatura, acima da média observada entre os pontos 1, 2, 3 e 4 

para os respectivos períodos. Apesar das diferenças de temperatura observadas em relação ao 

quinto ponto de coleta, observa-se que os dados seguiram uma tendência de valores 

característicos para a região semiárida. As médias de temperatura para os períodos seco e 

chuvoso  podem está relacionadas as características de sazonalidade dos respectivos períodos. 

A temperatura da água é um fator abiótico de suma importância para os ecossistemas 

aquáticos, pois influencia diretamente a velocidade das reações químicas, aumentando ou 

diminuindo, entre outras coisas, a taxa de decomposição da matéria orgânica, a velocidade de 

crescimento dos microrganismos e o teor de gases dissolvidos. Além disso, a temperatura é 

provavelmente um dos parâmetros mais importante a ser avaliado e quando associada ao grau 

de salinidade do meio possibilita determinar a densidade e os padrões hídricos de circulação, 

permitindo um melhor gerenciamento da distribuição e as atividades de animais e plantas, e 

agindo, assim como um fator limitante à reprodução, ao crescimento e à distribuição de 

organismos. A salinidade da água analisada relaciona-se às concentrações de íons cloreto 

cujos valores apresentaram, médias de 113,16 para o período seco e de 40,37 para o período 

chuvoso. O cloreto, na forma de íon Cl
-
, é um dos principais constituintes aniônicos das águas 

e efluentes. Nas águas doces, a presença de cloreto ocorre naturalmente ou pode ser 

decorrente de poluições, por parte da água do mar, esgotos domésticos, ou despejos 

industriais (Siqueira, 2003; Santos, 2010).  

A análise da saturação de oxigênio seguiu aqueles preconizados cujos valores variam 

entre 10 e 60%, ou ainda aqueles recomendados pela resolução CONAMA 357/2005, para 

águas doces – classe II, para valores iguais ou superiores 5 mg.L
-1

. Ao comparar os dois 

períodos, observou-se uma relação proporcional entre aumento de temperatura e diminuição 

da saturação de oxigênio na água, constatando-se que o aumento da temperatura, observado 

no período seco, implicou na diminuição da saturação de oxigênio, e de modo contrário sua 

diminuição resultou em uma maior disponibilidade de oxigênio na água. A quantidade de 

oxigênio dissolvido na água é um dos principais indicadores da saúde dos ecossistemas 

aquáticos. Se a sua concentração baixar demasiadamente, os organismos com mobilidade irão 

abandonar o local, sempre que possível, enquanto que os animais sésseis entrarão em stress e 

eventualmente morrerão (Santos, 2010). 
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Os valores do potencial hidrogeniônico - pH da água não apresentaram variações 

significativas para os pontos 1, 2, 3 e 4, apresentando características alcalinas. No entanto, no 

ponto cinco de coleta tanto para o período seco quanto para o chuvoso, os valores indicaram 

características ácidas da água. Apesar do comportamento distinto entre os pontos 1, 2, 3 e 4 

em relação ao quinto, de acordo com a resolução CONAMA 357/2005, destinada a 

padronização de águas doces – classe II, todos os pontos, com exceção do ponto cinco 

(estação chuvosa), apresentam valores compatíveis para as faixas de pH permitidas entre seis 

e nove. Os valores ligeiramente ácidos observados no ponto cinco de coleta revelam a 

possibilidade da ação poluente de gases atmosféricos, fenômeno conhecido como deposição 

ácida, ou ainda de resíduos antrópicos presentes no meio, os quais ocasionam efeitos 

negativos ao ecossistema analisado (Rodrigues, 2006). 

Quanto para a análise do potencial de oxidação e redução da água observou-se valores 

compatíveis com aqueles estabelecidos pela legislação vigente. Do ponto de vista ambiental, 

alterações nos valores de ORP, sugerem a presença de resíduos poluentes e/ou contaminantes 

no meio, os quais afetam significativamente o equilíbrio ecológico dos ecossistemas, ou ainda 

a saúde daqueles que usufruem de recursos presentes nesses locais. A avaliação da turbidez do 

reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, em Unidade Nefelométrica de Turbidez 

(NTU), demonstrou valores aceitáveis de até 100 NTU, preconizados pela CONAMA 

357/2005, destinada a padronização de águas doces – classe II. Águas consideradas turvas 

tendem a apresentar, não apenas características desagradáveis, mas também afetar os 

processos fotossintéticos, necessários à manutenção da vida aquática. Dentre os principais 

fatores associados a alterações no NTU destacam-se a presença de resíduos sólidos em 

suspensão, tais como, silte, argila, coloides, matéria orgânica, dentre outros, os quais se 

originam de fontes naturais ou ainda antrópicas, essas por sua vez, podem resultar em 

diversos agravos à biologia aquática ou ainda à saúde humana (Siqueira, 2003; Santos, 2010).  

Entretanto, apesar das análises físicas e químicas realizadas na barragem Engenheiro 

Armando Ribeiro Gonçalves indicarem valores recomendáveis pela legislação, no que se 

refere à potabilidade de águas doces para abastecimento e consumo humano, Sterz e 

colaboradores (2011) afirmam que a avaliação da qualidade da água deve ter como base, não 

apenas as características físicas e químicas do ambiente, mas também aquelas de natureza 

biológica, no sentido de fornecer um espectro completo de informações para um manejo 

adequado dos recursos hídricos. Nesse sentido, o presente estudo ao avaliar as características 

biológicas da água do reservatório em análise revelou a presença de microorganismos 

associados à contaminação do reservatório e dotados de características patogênicas (tabela 3).   

 
Tabela 3. Análise microbiológica (períodos seco e chuvoso). 

Análise microbiológica da água 

Ponto Período Bactérias isoladas 

1 

Seco 

(setembro)

2014 

Enterobacter Cloacae complex; Aeromonas sobria 

2 Plesiomonas shingelloides; Enterobacter aerogenes 

3 Plesiomonas shingelloides; Escherichia coli 

4 Aeromonas sobria; Plesiomonas shingelloides 

5 Enterobacter Cloacae complex; Escherichia coli 

1 

Chuvoso 

(março) 

2015 

Enterobacter Cloacae complex 

2 Enterobacter Cloacae complex; Aeromonas sobria 

3 Plesiomonas shingelloides; Enterobacter aerogenes 

4 Aeromonas sobria; Plesiomonas shingelloides; Escherichia coli 

5 
Enterobacter Cloacae complex Morganella morganii SSP 

morganii; Chromobacterium violaceum 
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Na estação chuvosa, porém, além do isolamento dos organismos citados na tabela 2, 

também se identificou a bactéria Chromobacterium violaceum, a qual é classificada como 

uma Beta-proteobactéria, Gram-negativa, saprófita, aeróbia facultativa, com formato de 

bastonete, dotada de mobilidade, sendo caracterizada por um único flagelo polar e flagelos 

laterais ou subpolares, além de apresentarem, em meio sólido, colônias de aspecto cremoso e 

geralmente de coloração violeta, associada à síntese do pigmento violaceína (Dias et al., 

2005). Apresenta ainda distribuição circuntropical, geralmente isolada de ambientes terrestres 

e aquáticos, habita regiões tropicais e subtropicais, entre as latitudes 35°/Sul e 35°/Norte. No 

Brasil, C. violaceum está presente em três ecossistemas principais: Floresta Amazônica, 

Cerrado e Floresta Atlântica (Lima-bittencourt et al., 2007; Dall'agnol et al., 2008). Em 

estudos realizados por Nascimento e Araújo (2013), C. violaceum foi isolada de águas da 

bacia hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, situado entre os estados do Rio Grande do 

Norte e Paraíba e localizado no Semiárido brasileiro. Também há relatos do isolamento dessa 

bactéria em outras localidades do Brasil, como no Rio Negro, bancos de areia situados na 

região Amazônica, bem como em rios e solos do Parque Nacional da Serra do Cipó (MG), 

evidenciando, assim, a elevada capacidade de adaptação dessa bactéria (Dias Jr. et al., 2002; 

Bittencourt, 2003). 

Esse microrganismo destaca-se pela versatilidade metabólica e adaptativa, que lhe 

permite a expressão de genes envolvidos na resistência ao Ferro, Zinco, Cobre, Arsênio e ao 

cianeto, genes capazes de reduzir compostos halógenos a formas menos tóxicas, bem como 

outros genes que podem ser usados na redução de impactos provocados por metais pesados no 

ambiente (Carepo, et al., 2004; Azevedo et al., 2008). O comportamento metabólico da C. 

violaceum mostra-se como uma alternativa efetiva e de baixo custo em áreas impactadas pela 

ação antrópica de poluição e contaminação por metais pesados, sobretudo em ambientes 

aquáticos. De acordo com Javis (2000), os impactos causados pelas águas de minas em 

ambientes aquáticos são visíveis e muitas vezes podem causar, degradação química, 

geralmente com elevadas concentrações de metais e pH baixo; empobrecimento ecológico, 

em alguns casos tornando os cursos d’água sem vida; impactos estéticos, devido à deposição 

de Ferro cuja coloração e turbidez geram uma aparência desagradável ao corpo d’água; assim 

como abastecimento de água ameaçado, onde o descarte de efluente está acima do ponto de 

captação, comprometendo a homeostase ecológica do ambiente; e ainda ocasionando riscos à 

saúde humana. 

A presença de metais pesados no ambiente provoca distúrbios muitas vezes de difícil 

recuperação e controle. Certas concentrações de metais pesados exercem efeitos tóxicos nos 

ecossistemas, interferindo negativamente nos processos biológicos que acontecem 

naturalmente (De Mora et al., 2006). A introdução desses elementos potencialmente tóxicos 

no ambiente tem sido um dos principais problemas enfrentados, em especial, pelos órgãos 

ambientais e pesquisadores, de modo que diversos estudos e novas ferramentas de 

descontaminação têm sido propostos nas ultimas décadas. Dentre as técnicas que vem 

apresentando resultados promissores cita-se a biorremediação, sobretudo a partir da aplicação 

de microrganismos capazes de remover metais pesados no ambiente, através de processos 

ativos e passivos, os quais biodegradam ou ainda acumulam eficientemente esses elementos 

nos seus compartimentos celulares (Shi et al., 2008; Sheng et al., 2012; Hofer et al., 2013).  

Ao avaliar a capacidade biorremediadora de C. violaceum aos metais pesados Fe, Mn 

e Zn, os dados descritivos e inferenciais revalaram a eficiência de ambas as cepas testes 

quanto à biorremediação desses elementos. No entanto ao comparar a eficiência metabólica 

das cepas selvagem, isolada do reservatório estudado, e as cepas padrões, ATCC (12472), 

constatou-se, descritivamente, uma maior eficiência daquela dita selvagem em relação à 

padrão, sobretudo para o elemento Ferro (figura 2). 

 

 

 



85 

 

 

 
 

Figura 2. Análise descritiva e comparativa da atividade biorremediadora de C. violaceum, em 24 horas de 

exposição aos metais pesados Ferro, Manganês e Zinco. * Concentração inicial conhecida do metal pesado em 

g/100ml.10
-3

; ** SD, desvio padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A análise inferencial revelou, ainda, significância estatística comparativa entre as 

bactérias analisadas, evidenciando a eficiência metabólica da cepa selvagem em relação 

àquela dita ATCC. O mesmo grau de significância foi constatado quanto à capacidade 

biorremediadora individual de ambas as cepas, selvagem e ATCC, em relação à análise de 

leitura em branco (somente metal e ausência de crescimento bacteriano). Além disso, ao se 

estabelecer um comparativo entre a relação metal pesado biorremediado e ação metabólica de 

C. violaceum verificou-se uma significância estatística entre a associação Mn-Fe, Zn-Fe e Zn-

Mn, conforme a tabela 3. 

 
Tabela 4. Análise inferencial comparativa entre a eficiência metabólica de C. violaceum e a relação metal pesado 

biorremediado e ação bacteriana. 

Teste de Tukey – comparação entre espécie e metais 

pesados 

Espécie Valor de p 
Nível de 

significância  

Selvagem - 

ATCC 
< 10

-5 +++ 

Branco - ATCC < 10
-5

 +++ 

Branco - 

Selvagem 
< 10

-5
 

+++ 

Metal pesado   

Mn-Fe < 10
-5

 +++ 

Zn-Fe < 10
-5

 +++ 

Zn-Mn < 10
-5 

+++ 

 

A maior eficiência biorremediadora constatada para a cepa selvagem de C. violaceum 

em relação àquela ATCC, pode estar associada ao processo de eutrofização característico do 

reservatório, onde ocorreu o isolamento da cepa selvagem.  
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Estudos demonstram que a eutrofização compromete não somente o equilíbrio 

ecológico de ambientes impactados pela problemática ambiental, mas também a homeostase 

biológica de organismos expostos. O excesso de elementos, tais como, C, N e P alteram o 

aporte nutricional de organismos que habitam no meio, influenciando padrões biológicos de 

crescimento e resistência frente aos diferentes agentes contaminantes e poluentes lançados no 

ambiente, além da abundância, composição, virulência e sobrevivência de patógenos 

existentes nos ecossistemas aquáticos. De modo que, o reservatório estudado, em processo de 

eutrofização, pode ter influenciado os padrões metabólicos de resistência e consequente 

capacidade biorremediadora da cepa selvagem, ali isolada (Smith and Schindler, 2009).  

A acumulação de metais pesados no ambiente pode reduzir a biomassa de organismos 

presentes no meio, a atividade de várias enzimas, a estrutura de comunidades microbianas, 

bem como a diversidade funcional de microrganismos menos tolerantes, de modo que, a 

exposição de microrganismos a metais pesados pode exercer pressão seletiva e resistência a 

esses elementos por parte desses organismos (Ellis et al., 2003). Por sua vez, as bactérias 

tolerantes a metais pesados, tal como a C. violaceum, apresentam interessantes aplicações 

biotecnológicas e a biorremediação trata-se de um processo biotecnológico que remove ou 

reduz poluentes e contaminantes do ambiente (Garbisu and Alkorta, 2003; Rajkumar and 

Freitas, 2008). O desenvolvimento ou a existência intrínseca de características metabólicas e 

adaptativas em microrganismos, associadas a mudanças fenotípicas ou ainda expressão gênica 

de resistência a metais pesados, os tornam ferramentas promissoras para a biorremediação de 

ambientes impactados e consequente controle ou reversão dessa problemática ambiental. 

Dessa forma, os dados avaliados demonstram a fundamental importância da C. violaceum 

como microorganismo com capacidade de biorremediar metais pesados e evidencia a 

aplicabilidade de uso dessa bactéria, bem como a importância da ação de metodologias 

alternativas de remediação em ambientes impactados pela problemática em estudo (Abou-

shanab et al., 2007; Kermani et al., 2010; Ahemad and Malik, 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os ecossistemas aquáticos têm sido alterados em diferentes escalas em decorrência 

dos vários impactos ambientais resultantes das atividades antrópicas, os quais podem 

inviabilizar a utilização desses recursos tanto pela população quanto pelos organismos que ali 

habitam. O monitoramento ambiental através de parâmetros físicos, químicos e biológicos da 

qualidade de água surge, nesse contexto, como uma importante ferramenta para a 

administração dos recursos naturais, proporcionando conhecimentos e informações, no que 

tange à presença de resíduos contaminantes e poluentes, compreensão dos sistemas 

ambientais e consequente realização de políticas públicas direcionadas a mitigação e combate 

dessa problemática. No Brasil, o impacto sobre o meio ambiente, a saúde e a qualidade de 

vida da população não deixam dúvidas quanto à necessidade de um melhor gerenciamento 

dessas localidades, bem como do desenvolvimento e aplicação de metodologias limpas e 

alternativas, de manejo sustentável, que visem reduzir o potencial danoso da contaminação e 

poluição ambiental, tal como a biorremediação, evidenciada pela versatilidade adaptativa e 

metabólica da bactéria C. violaceum frente a metais pesados. 
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Resumo 

 

Entre as novas tecnologias aplicadas à atenuação da poluição ambiental, nos últimos anos, 

destaca-se a biorremediação, um assunto atual, contextualizado e interdisciplinar cuja 

incorporação em livros didáticos desperta no jovem um conhecimento amplo sobre ciências. 

O objetivo deste estudo foi analisar a abordagem da temática biorremediação em livros 

didáticos do ensino fundamental e médio aprovados e indicados pelo PNLD 2014 e 2012, 

respectivamente. Neste trabalho, todos os livros didáticos analisados, embora tenham sido 

recomendados pelo PNLD, ainda apresentam carências quanto à temática, de forma que uma 

reformulação da interface educação ambiental e biotecnologia precisam ser reavaliadas, com a 

finalidade de possibilitar ao docente e ao estudante de ensino médio e fundamental uma 

reflexão mais crítica sobre as relações que envolvem a poluição ambiental e as possíveis 

ferramentas mitigadoras dessa problemática. 

 

Palavras chave: Biorremediação; Livro didático; poluição ambiental. 

 

Justificativas 

 

 O livro didático no Brasil tem sido considerado por muitos professores e 

pesquisadores como importante ferramenta de auxílio à prática docente e necessário no 

processo de aprendizagem dos estudantes (TATARA e  LISOVSKI, 2011). Sua importância 

tem sido atestada, entre outros fatores, pelo debate em torno da sua função na democratização 

dos saberes relacionados aos diferentes campos do conhecimento, pelo seu papel como 

estruturador da atividade docente, pelos interesses econômicos em torno da sua produção e 

comercialização, e pelos investimentos dos governos em programas de avaliação (MARTINS; 

et al., 2012).   
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 No ensino de ciências e biologia os livros didáticos constituem um recurso de 

fundamental importância, já que representam, em muitos casos, o único material de apoio 

didático disponível para alunos e professores (SPIASSI, 2008), e devem obedecer as 

propostas do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), instituído desde a década de 90.  

 No PNLD de 2014, além dos critérios eliminatórios comuns a todas as áreas, para o 

componente curricular Ciências, entre os critérios específicos que podem incluir a discussão 

da temática avaliada, deve ser observado se a coleção apresenta:  

" 3. a iniciação às diferentes áreas do conhecimento científico, assegurando 

abordagem de aspectos centrais em física, astronomia, química, geociências, 

ecologia, biologia e saúde; 

  4. articulação dos conteúdos de ciências com outros campos disciplinares; 

  9. incentivo a uma postura de respeito ao ambiente, conservação e manejo 

corretos;"(BRASIL. MEC, 2014, p.10). 

 

 Usando-se essa mesma abordagem para o PNLD de 2012, além dos critérios comuns 

para todas as áreas do ensino médio, entre aqueles específicos do componente curricular 

Biologia, na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, deve ser observado se:  

" 2. possibilita ao aluno a participação no debate de temas polêmicos 

contemporâneos que envolvem os conhecimentos da área de Biologia em articulação 

com outros saberes (filosófico, sociológico e outros), como o uso de transgênicos, 

clonagem, reprodução assistida entre outros assuntos visando contribuir para que o 

aluno se posicione frente a essas questões e outras do seu dia a dia; 

  8.   propicia a relação dos conceitos da Biologia com os de outras ciências, para  

entender processos como os referentes à origem e à evolução da vida e do universo, 

o fluxo da energia nos sistemas biológicos, a dinâmica para sustentabilidade dos 

ambientes naturais, a própria produção do conhecimento biológico; 

  9.   possibilita que o aluno perceba e utilize os códigos intrínsecos da cultura da 

Biologia. Para isso, deve apresentar, de forma organizada, o conhecimento 

biológico, utilizando as formas específicas de expressão da linguagem científica e 

tecnológica, bem como suas manifestações nas mídias;" (BRASIL. MEC, 2012, p. 9-

10). 

 

 No contexto em que se enquadra a temática biorremediação, um assunto atual, 

contextualizado e interdisciplinar que pode ser levado não apenas para o espaço da sala de 

aula mas também para espaços não formais de ensino, é que se insere esta pesquisa. A 

abordagem da biorremediação nos livros de ciências e biologia pode estar relacionado a 

diversos tópicos de conteúdo e aspectos esperados ou propostos pelo PNLD de 2014 para o 

componente curricular Ciências, como a água e o ambiente; o desequilíbrio ambiental; a 

diversidade da vida na terra; e o reino monera.   
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Referencial Teórico 

 

Os avanços e as inovações tecnológicas têm proporcionado rápidas transformações no 

meio ambiente, pondo em risco a saúde humana e a qualidade dos nossos ecossistemas. Nos 

últimos anos, percebe-se uma gradativa conscientização social em relação à qualidade 

ambiental, exigindo-se atuações cada vez maiores das autoridades, através da implantação de 

medidas mitigadoras de combate à poluição do ambiente. Diante disso, muitos pesquisadores 

têm constatado que o futuro da humanidade depende diretamente da relação sustentável 

homem - natureza, levando assim a avanços tecnológicos significativos ocorridos nas últimas 

décadas, visando à recuperação ambiental (SPILBORGHS, 1997). 

Diversas tecnologias de remediação têm sido desenvolvidas e consolidadas 

principalmente pelos países desenvolvidos. No Brasil tem-se observado nos últimos anos uma 

maior preocupação com a degradação ambiental, e métodos de mitigação de poluentes 

ambientais têm sido desenvolvidos ou adaptados àqueles já existentes. Entre as novas 

tecnologias aplicadas à atenuação da poluição ambiental destaca-se a biorremediação, a qual 

pode ser definida como um processo biotecnológico baseado no uso de agentes biológicos, 

geralmente plantas, microrganismos ou suas enzimas com a finalidade de eliminar poluentes 

ambientais ou reduzi-los a compostos de baixa toxicidade (GAYLARD e BELLINASO e 

MANFIO, 2005). 

A biorremediação apresenta ampla diversidade de uso, sendo considerada uma valiosa 

ferramenta para o controle da problemática poluição ambiental, e entre as vantagens dessa 

técnica destacam-se: a capacidade de microrganismos biodegradar substâncias nocivas ao 

invés de transferir o contaminante de um meio a outro, baixo custo se comparado a outras 

técnicas de remediação e a elevada diversidade de ação, permitindo a incorporação dessa 

técnica a uma variedade de agentes contaminantes e poluentes (YAKUBU, 2007). 

O debate sobre a temática biorremedição em livros de ciências e biologia torna-se 

essencial para a construção de um conteúdo didático mais amplo, no qual a relação 

conhecimento técnico-científico e meio ambiente seja complementada (BRASIL, 1997). Essa 

discussão se insere nos critérios de seleção do PNLD 2014 e 2012 que avaliam os livros 

didáticos de ciências e biologia respectivamente, respeitando a legislação, as diretrizes e as 

normas oficiais relativas ao ensino fundamental e médio. 

Na educação não basta cumprir com uma exigência teórica, como a simples 

transmissão de conteúdos, sendo preciso ir além. Para preencher as lacunas com relação à 

construção do conhecimento, é necessário promover, além de atividades, a inserção da 
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comunidade para realidade global, demonstrando a importância dessa ação para a educação 

ambiental (RODRIGUES, 2008). 

A inserção, em livros didáticos, de conteúdos específicos sobre poluição ambiental e 

biorremediação, por exemplo, através da incorporação do saber científico no âmbito escolar, 

desperta no jovem cidadão um conhecimento amplo sobre ciências. Dessa forma, a 

acumulação do conhecimento científico no pensar crítico do jovem estudante garante-lhe 

maior embasamento técnico na discussão da problemática ambiental, transformando os jovens 

em valiosos agentes disseminadores do conhecimento, com capacidades sensibilizadoras para 

esse contexto. 

 Diversas pesquisas têm mostrado que o livro didático no Brasil, assim como em outros 

países, passou a ser o principal controlador do currículo, e que a maioria dos professores o 

utilizam como principal instrumento para orientar o conteúdo a ser ministrado, a sequência 

desses conteúdos, as atividades de aprendizagem e a avaliação para o ensino das ciências 

(NETO; FRACALANZA, 2003; VASCONCELOS; SOUTO, 2003; SPIASSI, 2008; 

MARPICA e LOGAREZZI, 2010).  

 Sendo assim, avaliar o conteúdo dos livros didáticos de ciências e biologia, no que 

concerne a temática biorremediação, compreende uma atividade de extrema importância que 

deve se basear tanto nos critérios de inclusão do PNLD de 2014 e 2012, como nos princípios 

norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio, do 

Ministério da Educação - MEC e do Conselho Nacional de Educação - CNE no que diz 

respeito à correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos. 

 

Objetivos 

 

Identificar a temática biorremediação em livros didáticos de ciências e biologia, 

descrevendo as principais técnicas abordadas, suas aplicações, os microrganismos 

relacionados a esse processo, inclusive os mais prevalentes, bem como as adequações 

conceituais sobre o tema. Além disso pretende-se identificar, nas unidades de registro 

utilizadas, a contextualização do tema em análise frente aos problemas ambientais 

contemporâneos. 
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Metodologia 

 

Para a determinação da expectativa conceitual realizou-se uma abordagem temática 

sobre biorremediação em livros didáticos de ciências e biologia. Os livros inicialmente foram 

agrupados conforme o grau de ensino, em livros de ciências, do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental e livros de biologia, do 1º ao 3º ano do ensino médio. Em seguida, estabeleceu-se 

uma correlação entre as unidades de registro contidas em cada livro com conceitos chaves 

previamente estabelecidos, através de um referencial teórico, sobre o tema biorremediação. 

Na pesquisa, foram realizados como unidades de registro, recortes de frases, parágrafos, 

títulos e subtítulos, os quais abordaram a temática biorremediação e posterior comparação 

com conteúdos pré-estabelecidos. 

A análise das unidades de registro contidas em cada livro foi realizada a partir da 

adaptação da metodologia de análise de conteúdo de Bardin (2004) e organizada conforme as 

seguintes etapas: levantamento teórico; escolha do universo da análise; exploração do 

material, tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Na etapa de levantamento teórico estabeleceu-se um planejamento sistematizado do 

tema biorremediação, através de um estudo em bibliografia especializada, objetivando-se criar 

uma expectativa conceitual sobre o tema, bem como a elaboração de termos chaves 

comparativos, associados à temática em análise (quadro 1). 

 

Quadro 1. Expectativa conceitual sobre biorremediação criada a partir dos referenciais teóricos, termos 

alternativos aceitos e classificação dos termos utilizados. 

Biorremediação é um processo (1) biotecnológico pelo qual determinados seres vivos (2) ou seus produtos 

metabólicos (3) realizam a degradação (4) de diversas substâncias (5), como compostos químicos tóxicos ou outros 

poluentes (6), lançados no meio ambiente (7) e considerados nocivos (8) aos ecossistemas. Esse processo tem como 

objetivo minimizar os efeitos (9) danosos dos poluentes. 

TERMOS ALTERNATIVOS CLASSIFICAÇÃO DOS TERMOS 

(1) (uma técnica) 

(2) (microrganismos, bactérias, fungos, plantas) 

(3) (enzimas) 

(4) (transformação, mineralização, metabolização, 

remediação, redução, remoção, eliminação) 

(5) (produtos, agentes, compostos, materiais) 

(6) (contaminantes, produtos tóxicos) 

(7) (lançados no solo, lançados na água) 

(8) (tóxicos, perigosos, danosos) 

(9) (mitigar os danos, amenizar os problemas, diminuir as 

consequências, gerar substâncias em níveis aceitáveis ou 

inócuas) 

Essenciais Complementares 

(1) processo 

(2) seres vivos 

(4) degradação 

(6) poluentes 

(7) lançados no meio 

ambiente 

(3) produtos metabólicos 

(5) substâncias 

(8) nocivos 

(9) minimizar os efeitos 

 

Após a elaboração dessa expectativa conceitual procedeu-se a escolha do universo da 

análise, selecionando-se todos os fragmentos textuais correlativos com os termos chaves da 

temática.  
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Por fim, procedeu-se com a elaboração de eixos de análise, categorizados como: 

conteúdo teórico; recursos visuais e atividades propostas inseridas na temática e foi construída 

uma ficha de avaliação (Figura 1), com o objetivo de unificar os critérios de análises.  

 

Figura 1. Ficha de avaliação dos livros didáticos de ciências e biologia sobre o conteúdo biorremediação. 

 

 

Na avaliação do conteúdo teórico foi realizada uma análise minuciosa sobre a 

biorremediação, buscando-se nas unidades de registro: detalhamento conceitual, classificação, 

técnicas, agentes biológicos prevalentes, bem como a correlação temática entre meio ambiente 

e biorremediação. Na avaliação dos recursos visuais foi discutida a relação estabelecida entre 

texto e imagem, enquanto que na avaliação das atividades propostas foi feita uma análise 

direcionada à contextualização e problematização do tema, bem como, a identificação de 

atividades propositivas voltadas a realização de trabalhos e projetos no âmbito escolar. 
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Resultados e Discussão 

 

Do total de 31 livros analisados, 20 (64,5%) são adotados no ensino fundamental 

(livros de ciências) e 11(35,5%) no ensino médio (livros de biologia). Analisando-se a 

distribuição dos livros por ano de ensino e ano de publicação, constatou-se que, do total de 

livros de ciências avaliados, cinco (25%) correspondiam ao 6º ano, sendo todos publicados no 

ano de 2012, seis (30%) ao 7º ano, sendo um publicado em 2011 e os demais em 2012, três 

(15%) ao 8º ano, todos publicados em 2012 e seis (30%) ao 9º ano, com cinco publicados em 

2012 e apenas um em 2011. Enquanto que para o livros de biologia, três (27,5%) pertenciam 

ao 1º ano, com um publicado em 2010 e dois em 2011, e quatro (36,3%) ao 2º e 3º anos cada, 

sendo dois publicados em 2010 e dois em 2011. Os livros avaliados do ensino fundamental 

enquadraram-se nos critérios do PNLD de 2014, ao passo que os livros do ensino médio 

inseriram-se no PNLD de 2012. 

De todos os livros de ciências analisados, a temática biorremediação somente foi 

abordada em quatro deles (20%), três do 6° ano e um do 9º, e entre esses, apenas um livro foi 

classificado de acordo com a expectativa conceitual proposta, sendo considerado como 

conceito parcial de biorremediação.  

Nas coleções de ensino de ciências, a maior parte dos livros que abordou a temática é 

do sexto ano. Resultados semelhantes foram encontrados por Suleiman e Zancul (2012), 

quando avaliaram a temática meio ambiente nos livros didáticos do ensino fundamental e, 

segundo esses autores, a abordagem nesses livros é considerada antropocêntrica e utilitarista 

dos recursos naturais já que, nos livros analisados, o meio ambiente deve atender aos 

interesses do ser humano. Resultados semelhantes também foram visos por Oliveira e Viviani 

(2008). 

Na análise dos livros de biologia, do total de 11 livros, apenas quatro (36,4%) 

abordaram a temática biorremediação, um (9,1%), pertencente ao 1º e 3 º anos cada e dois 

(18,2%) ao 2º ano. O conceito de biorremedição foi abordado, de forma parcial, somente em 

um livro do 2º ano. Dessa forma, é importante ressaltar que a temática biorremediação tem 

sido abordada nos livros didáticos, tanto de ciências quanto de biologia, no entanto, de forma 

ainda superficial. Isso fica claro quando vemos que oito livros abordam o tema, entretanto 

apenas dois descrevem o conceito, de forma parcial (Quadro 4). Resultados semelhantes 

foram encontrados por Marpica e Logarezzi (2010), quando avaliaram a abordagem sobre a 

temática ambiental nos livros didáticos de várias disciplinas em diversas pesquisas, e 

perceberam que, de uma forma geral, são encontradas várias lacunas e incoerências nos livros 

avaliados. Os autores ainda ressaltam que entre os trabalhos avaliados também é rara uma 
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abordagem atitudinal da prática educativa voltada ao ambiente, e nesse contexto pode ser 

inserida a biorremediação, considerada uma prática voltada à recuperação e preservação de 

áreas degradadas. 

Vale salientar que trabalhar conteúdos contextualizados junto aos alunos, possibilita o 

desenvolvimento de uma atitude crítica sobre seu comportamento, além de contribuir para a 

formação de cidadãos conscientes, aptos a decidirem e atuarem na realidade socioambiental, 

de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e 

global (OLIVEIRA; VIVIANI, 2008). Além disso, percebe-se que a temática biorremediação 

não apresentou um padrão de abordagem, sendo discutida em diferentes capítulos, tratada 

separadamente ou em conexão com outros conteúdos. Parece ser comum que a abordagem da 

temática meio ambiente siga esse padrão, já que resultados semelhantes foram encontrados 

em um trabalho que avaliou a temática meio ambiente nos livros didáticos para os anos finais 

do ensino fundamental (SULEIMAN; ZANCUL, 2012).  

A ausência de padronização também foi observada quando se avaliou a temática 

biorremediação e o tipo de técnica empregada nesse processo. Algumas técnicas foram 

correlacionadas à temática, sendo citadas, descritas e/ou ilustradas. Entre as unidades de 

registros dos livros de ciências que incluíram a temática biorremediação, 75% citaram ou 

descreveram as técnicas empregadas no processo, sendo o uso de biorreatores a mais 

prevalente, citada isoladamente (25%) ou concomitantemente à compostagem (50%). 

Avaliando-se os livros de biologia, nos quais o tema foi citado e/ou descrito, constatou-se que 

27,3% destacaram o tipo de técnica empregada na biorremediação, e o uso de biorreatores e a 

compostagem apresentaram um consonância de prevalência quando citados de forma isolada 

(9,1%) ou conjuntamente (9,1%). 

Neste trabalho, os livros de ciências que abordaram a temática não especificaram 

gêneros e/ou espécies de microrganismos envolvidos nas técnicas citadas. Constatou-se, 

apenas, a indicação do grupo taxonômico no qual o agente biológico se insere. Esses livros 

destacaram as bactérias como os agentes mais prevalentes (100%), associadas à 

biorremediação. Entre os livros de biologia 18,2% evidenciaram o grupo taxonômico do 

microrganismo envolvido na temática e apenas 9,1% especificou o gênero e a espécie do 

respectivo agente. A bactéria foi o grupo taxonômico mais prevalente (100%) das citações e a 

Pseudomonas spp, a única espécie de microrganismo citada.  

Não foram encontrados trabalhos com foco na análise de como os microrganismos são 

abordados nos livros didáticos de ciências e biologia, mas em uma pesquisa sobre concepções 

alternativas de alunos do ensino fundamental de 6° ao 9° ano, ficou claro que os estudantes do 

6° e do 7° ano apresentam concepções erradas sobre as bactérias e que no 8° e no 9º ano esses 
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erros são amenizados (SILVEIRA; OLIVEIROS; ARAÚJO, 2012). Nesse contexto, um fator 

preocupante sobre a temática biorremediação abordada nos livros de ciências, é que a maioria 

dos livros didáticos, onde foi encontrada uma discussão sobre o assunto, eram do 6º ano. E 

considerando que no 6º ano, o conteúdo referente aos microrganismos ainda não foi visto, 

podemos considerar que a discussão sobre a biorremediação pode não ser bem compreendida 

ou assimilada pelos estudantes.  

Entre os livros de ciências que abordaram a temática, 75% citaram ou descreveram o 

ambiente aquático como o mais prevalente para o uso da biorremediação, isoladamente (25%) 

ou juntamente com o solo (50%), por meio de tratamento de esgoto sanitário (biorreatores) e 

aterro sanitário (compostagem) respectivamente. Nos livros de biologia observou-se que 

36,4% destacaram o local de emprego das técnicas, sendo o ambiente aquático e o solo com 

igual prevalência (50%) cada e também a compostagem e o uso de biorreatores com 50% 

cada. 

As ilustrações referentes ao tema biorremediação, observadas nos livros avaliados 

nesse estudo, facilitam a atividade didática desempenhada pelo docente em sala de aula e 

conferem ao aluno uma melhor aprendizagem. Dessa forma, os recursos visuais quando 

associados à linguagem textual fornecem um eficiente suporte às informações presentes nos 

livros, tornando-as mais claras e objetivas e estimulando, portanto, a compreensão e a 

interação entre leitores e texto científico (VASCONCELOS; SOUTO, 2003).  

Verificou-se que, nos livros que abordavam a temática, fossem eles de ciências ou de 

biologia, apenas 25% apresentaram textos complementares e 50% ilustraram as técnicas de 

biorremediação. Diante do exposto, constata-se que a baixa prevalência de textos 

complementares contidos nos livros avaliados compromete a problematização do tema, visto 

que, a complementaridade do assunto garante uma abordagem atualizada, geradora de 

discussões entre os estudantes, bem como, possibilita ao aluno a incorporação de questões 

contextualizadas à sua realidade. Esses dados são corroborados pelo trabalho de Oliveira e 

Viviani (2008), que encontraram 34,6% de livros de ciências que utilizavam textos 

complementares.  

Entre os livros de ciências, 50% propuseram questões direcionadas ao tema no final de 

cada capítulo e incentivaram a busca de novas fontes de pesquisa, sendo a internet a mais 

comumente citada, e apenas 25% propuseram atividades em grupos e projetos relacionados ao 

tema. Dentre os livros de biologia que abordaram a temática constatou-se que 75% 

propuseram questões relativas à biorremediação, e apenas 25%, projetos para o trabalho do 

tema exposto. Também se constatou que 50% destacaram a necessidade da utilização de 
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novas tecnologias educacionais, sendo a internet a mais citada. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Oliveira e Viviani (2008). 

A aplicação de projetos científicos associados a questões problematizadas permite ao 

aluno perceber que o conhecimento científico não se limita a laboratórios sofisticados, mas 

pode ser reconstituído em sua sala de aula através de parcerias com docentes e colegas 

(VASCONCELOS; SOUTO, 2003). Além disso, a junção entre didática e tecnologia, 

possibilita ao estudante enxergar a poluição ambiental com um novo olhar, um olhar 

consciente e otimista, levando-os a passar a crer que a ciência dispõe de ferramentas eficientes 

que podem auxiliar na solução das problemáticas ambientais.  

É nesse contexto, que a biorremediação surge como um mecanismo promissor e de 

grande relevância tecnológica cuja aplicabilidade é ampla, abrangendo uma variedade de 

campos de ação, além de atuar eficientemente na mitigação ou combate a diversos agentes 

poluentes ou contaminantes do meio. E não deve ser entendida apenas como um conjunto de 

técnicas a ser memorizado, mas como um agrupamento de conhecimentos que de forma 

interdisciplinar se complementam para solucionar a problemática da contaminação ambiental. 

Dessa forma, pode ser considerada de grande valia a sua abordagem em livros didáticos, 

possibilitando um maior conhecimento sobre as novas ferramentas biotecnológicas 

incorporadas no mercado, bem como a sua relação com o meio ambiente.   

 

Conclusão 

 

A constante revisão didático-pedagógica do processo educacional torna-se 

imprescindível e reformulações, baseadas na interdependência entre os diversos campos do 

conhecimento, são essenciais para a formação de estudantes comprometidos com a realidade 

social (BITTENCOURT, 2004). O ensino de ciências e biologia precisa problematizar o 

contexto social no qual nos inserimos, abordando temáticas interdisciplinares que abranjam a 

dimensão ambiental, científica, cultural, filosófica, histórica e ética, das questões ambientais 

(RODRIGUES, 2008).  

 Neste trabalho, todos os livros didáticos analisados, embora tenham sido 

recomendados pelo PNLD, ainda apresentam carências quanto à temática biorremediação, de 

forma que uma reformulação da interface educação ambiental e biotecnologia precisam ser 

reavaliadas, com a finalidade de possibilitar ao docente e ao estudante de ensino médio e 

fundamental uma reflexão mais crítica sobre as relações que envolvem a poluição ambiental e 

as possíveis ferramentas mitigadoras dessa problemática.  
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Constatou-se ainda que a abordagem do tema proposto, bem como sua descrição 

conceitual, apresentam definições limitadas, as quais comprometem discussões aprofundadas 

sobre o tema.  Acreditamos que tal abordagem pouco contribui para a formação de sujeitos 

críticos, participativos e capazes de uma mudança de atitude frente às questões ambientais 

vigentes. Apesar disso, destacamos a impossibilidade de um livro didático conter todo o saber 

científico-educacional, sendo, portanto, relevante que a construção do saber se origine da 

reunião de diversas fontes de pesquisa, possibilitando ao aluno um conhecimento de 

diferentes abordagens didáticas.     

Portanto, apesar dos avanços tecnológicos e da enorme variedade de materiais 

curriculares atualmente disponíveis no mercado, o livro didático ainda constitui o recurso 

mais utilizado para a incorporação do saber educacional (VASCONCELOS; SOUTO, 2003; 

SPIASSI, 2008). Embora isso seja um fator relevante e considerável, a escolha de um bom 

livro, aliado ao comprometimento do docente, no que concerne à implantação de novos 

mecanismos educacionais, possibilita uma maior eficiência na abordagem de conteúdos e 

consequentemente na formação critica do estudante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os ecossistemas aquáticos têm sido alterados em diferentes escalas, em decorrência 

dos vários impactos ambientais resultantes das atividades antrópicas, os quais podem 

inviabilizar a utilização desses recursos tanto pela população quanto pelos organismos que ali 

habitam. Dessa forma, o monitoramento ambiental, através de parâmetros físicos, químicos e 

biológicos da qualidade da água trata-se de uma importante ferramenta para a administração 

dos recursos naturais, proporcionando conhecimentos e informações, no que tange à presença 

de resíduos contaminantes e poluentes, compreensão dos sistemas ambientais e consequente 

realização de políticas públicas direcionadas à mitigação e combate dessa problemática. 

Os dados observados nesse estudo mostram-se promissores, no que se refere à 

viabilidade de uso da C. violaceum como ferramenta biorremediadora de combate e mitigação 

da problemática poluição e contaminação ambiental por metais pesados. Os perfis de 

resistência bacteriana observados em C. violaceum diante de elevadas concentrações de sais 

metálicos indicam a versatilidade metabólicas desse organismo, bem como a presença de 

mecanismos de proteção e adaptabilidade. 

Entretando, apesar da relevância da aplicação dessa bactéria em ambientes impactados 

por metais pesados, destaca-se lacunas no conhecimento científico, diante da existência de 

inúmeros genes hipotéticos associados à metabolização de metais pesados por C. violaceum. 

Sendo assim, propõe-se a realização de estudos, não somente fenotípicos, mas também 

genotípicos direcionados à avaliação da resistência e capacidade biorremediadora de C. 

violaceum aos mais variados tipos de metais pesados, assim com o desenvolvimento e 

aplicação de ferramentas biotecnológicas em áreas impactadas pela problemática citada. 

Além disso, ao se analisar os parâmetros didáticos pedagógicos, relacionados à 

correlação entre a interface conhecimento técnico-científico e meio ambiente, constatou-se 

que a abordagem da biorremediação em livros didáticos e sua descrição conceitual 

apresentam definições limitadas, as quais comprometem discussões aprofundadas sobre o 

tema.  Acreditamos que tal abordagem pouco contribui para a formação de sujeitos críticos, 

participativos e capazes de uma mudança de atitude frente às questões ambientais vigentes, 

tornando-se necessária uma constante revisão didático-pedagógica do processo educacional, 

baseada em reformulações na interdependência entre os diversos campos do conhecimento.  
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ANEXO 

Ficha de avaliação- Metodologia do artigo intitulado – 

“Bioremediation of heavy metals by Chromobacterium 

violaceum: a systematic 
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Ficha de avaliação: metodologia do artigo intitulado – “Bioremediation of heavy metals by Chromobacterium 

violaceum: a systematic review”. 

 

 
 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTO 

 

LIVRO PARADIDÁTICO 

 

A BIOTECNOLOGIA E O MEIO AMBIENTE



105 

 

Feliphe Lacerda Souza de Alencar 

Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARADIDÁTICO 

 

A BIOTECNOLOGIA E O MEIO AMBEINTE 

 

 

 

 
 

 

 

Natal – RN, 2016 



106 

 

Para início de conversa 

 
ste livro surge a partir de estudos anteriores, realizados em livros de ciências e 

biologia, recomendados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), no 

qual a abordagem da biotecnologia no meio ambiental apresentou uma carência 

quanto à contextualização, definições e conteúdos, comprometendo, desse 

modo, uma discussão mais aprofundada do tema. 

As descobertas recentes no campo da biotecnologia, não deixam dúvida, quanto 

à importância das suas aplicações na sociedade, entretanto, a abordagem superficial 

desse tema em livros didáticos e outros meios de informação, como jornais, revistas e 

mídia pode comprometer o entendimento mais detalhado sobre o assunto. 

Ao longo deste material o leitor irá se deparar com imagens, atividades para 

reflexão, experimentos didáticos, curiosidades, descrições básicas e contextualizadas, 

bem como novas abordagens da biotecnologia. Serão discutidas neste livro, noções 

como: evolução histórica da biotecnologia; os principais tipos de biotecnologia; suas 

aplicações na alimentação, indústria, agricultura, pecuária, saúde e meio ambiente e a 

importância das tecnologias verdes ou limpas. 

A ideia principal deste paradidático, portanto, é apresentar ao leitor, noções 

básicas e contextualizadas da biotecnologia e suas implicações ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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Objetivos 

 
A biotecnologia está cada vez mais presente na nossa sociedade, tornando-se 

importante a divulgação de matérias didáticas que facilitem a aproximação dos 

estudantes e professores, para essa nova realidade. 

A elaboração deste material busca, portanto, complementar a abordagem da 

biotecnologia em livros didáticos dos ensinos fundamental e médio, possibilitando uma 

maior eficiência na abordagem desses conteúdos e sensibilizando o leitor sobre a 

importância da temática proposta para nossa sociedade. 

Ao fim da apresentação deste material esperamos suscitar no leitor um novo 

olhar sobre o uso da biotecnologia e suas implicações ambientais, assim como o ganho 

de novos conhecimentos, atitudes e responsabilidades, quanto à preservação do meio 

ambiente e maior embasamento sobre os avanços da tecnologia.   
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A palavra biotecnologia é formada 

por três termos de origem grega: 

 

Bio, que quer dizer vida;  

Logos refere-se a conhecimento;  

Tecnos designa o uso da ciência. 

 
 

O que é a biotecnologia? 

“A biotecnologia consiste no conjunto de conhecimentos científicos e/ou práticos, os 

quais permitem o uso de agentes biológicos (moléculas, células, organismos e 

organelas, por exemplo) ou substâncias por eles produzidas com a finalidade de geração 

de bens ou produtos, serviços ou ainda novos organismos”. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas defini-se biotecnologia como:  

“qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou 

seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização 

específica”. 

 

 

 

 

 

 

 

A biotecnologia pode ser dividida em três etapas históricas: 

 
 

 

Muitas vezes ao termo biotecnologia atribui-se a ideia de uma ciência nova, com  

poucos anos de surgimento, baseada na inovação e grande quantidade de tecnologias 

agregadas. No entanto, apesar da “biotecnologia” ser considerado, por muitos, um termo 

que remete à inovação, tecnologias modernas, sofisticadas e recentes, destaca-se que 

esta faz parte da vida humana a mais tempo do que possamos imaginar.  

Biotecnologia antiga  

Biotecnologia clássica  

Biotecnologia moderna  

•Pré-história: relacionada à alimentação e 
abrigo; Inclui domesticação. 

•Estabeleceu-se com base na biotecnologia 
antiga; fermentação promoveu a produção 
de alimentos, e medicina. 

•Manipula a informação genética nos 
organismos; Engenharia genética.  
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Segundo alguns historiadores a produção do pão 
teria surgido juntamente com o cultivo do trigo 
na Mesopotâmia (atual Iraque), porém o 
processo de fermentação somente se iniciara no 
Egito há cerda de 6000 anos. 

 

A produção e consumo da cerveja datam de 
épocas remotas da história. A figura ao lado 
refere-se à citação da cerveja na epopeia de 
Gilgamesh (poema sumeriana datado do Século 
VII a.C), representando a deusa dos cervejeiro, 
Ninkase. 

 

Os egípcios possuíam grande relação com a 
fermentação e produção do vinho, sendo 
considerados os primeiros a registrarem o 
processo de vinificação em pinturas, com obras 
datadas de até 3000 anos a.C 

 

Saiba mais 

Quando pensamos em biotecnologia não devemos apenas nos lembrar da 

chamada biotecnologia moderna, porém devemos saber da sua existência 

durante milênios. 

A aplicação da biotecnologia, através do uso de processos biológicos como 

ferramentas de transformação de matérias-primas em bens e serviços, por exemplo, é 

empregada desde a pré-história.  

 

As aplicações da biotecnologia remontam do inicio da história da humanidade e 

surge com as técnicas de fermentação, produção de bebidas alcoólicas, fabricação de 

pães, vinhos, queijos, medicamentos e outros bens ou serviços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dom-

agostinho.blogspot.com.br/2011_11_01_
archive.html 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alf

a/historia-da-cerveja/historia-da-
cerveja.php 

http://www.menuespecial.com.br/blog/
2011/12/vinho-no-antigo-egito/ 
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O estudo da biotecnologia, propriamente dito, somente se iniciaria no século 

XIX, período marcado pelas revoluções industriais, êxodo rural e crescimento 

populacional desordenado. As condições sanitárias insalubres levaram ao surgimento de 

pestes e fome, tornando-se cada vez mais necessário o desenvolvimento de métodos 

alternativos para controlar essa nova realidade. O século XX, por sua vez, é marcado 

pelas tecnologias eletrônicas e da informática, aliada ao desenvolvimento de variedades 

vegetais, novos alimentos, enzimas e antibióticos. Já o século XXI caracteriza-se pelo 

avanço da engenharia genética, aplicada à cura de doenças e fabricação de novos 

medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba mais 
SÉCULO XIX: Crescimento populacional desordenado e o surgimento de 

métodos alternativos de controle ambiental e agravos à saúde 

 

O processo de desenvolvimento industrial 

contribuiu consideravelmente para o 

crescimento populacional desordenado. E 

graças a esse grande fluxo, as cidades 

foram crescendo, no entanto, grande parte 

das construções era realizada sem 

planejamento, desrespeitando as leis e 

trazendo graves consequências ao meio 

ambiente e a sociedade de forma geral. As 

condições insalubres das moradias 

levavam ao aparecimento de vários tipos 

doenças, agravos à saúde e o surgimento 

de epidemias.  
Diante dessa nova realidade, a biotecnologia começa a ser estudada com outro olhar, um olhar mais 

científico. O progresso da revolução industrial exigia processos industriais mais eficientes e, dessa 

forma, o entendimento dos fenômenos naturais tornava-se indispensável para responder às 

necessidades da população. É nesse contexto que a partir de 1850, surgem novas áreas do 

conhecimento: a microbiologia, imunologia, bioquímica e genética. Em seguida surge a vacinação, o 

desenvolvimento de novos medicamentos, novos métodos de intervenção da engenharia agrícola e 

pecuária na administração do campo, dentre outros. A biotecnologia se afirmava cada vez mais como 

um método alternativo de aplicabilidade em diversos campos da sociedade: saúde, alimentação, 

agricultura, pecuária, e meio ambiente.  

 

 

 

Crescimento urbano na Inglaterra: Grande 

número de trabalhadores em busca de novas 

oportunidades. 

http://www.infoescola.com/historia/rev
olucao-industrial/ 
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A seguir segue alguns dos principais eventos ocorridos no campo da 

biotecnologia ao longo da história humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, apesar da biotecnologia ter ganhado mais destaque nas ultimas 

décadas, vale destacar que suas aplicações têm sido usadas por milhares de anos, 

desde a pré-história até os períodos atuais. 

No entanto, apesar do uso de técnicas de biotecnologia, ser considero algo 

muito antigo, suas aplicações somente começam a ganhar destaque a partir dos anos 

de 1950, com a descoberta do DNA, e nos anos seguintes com o surgimento da 

clonagem, células troncos e transgenia, sendo essa nova tecnologia chamada de 

biotecnologia moderna. 

 

 

 

 

 

 

Você sabia que 

A descoberta do DNA foi considerada um marco para a biotecnologia 

moderna? 
Todos os seres vivos possuem em sua essência a molécula de DNA, fazendo com 

que muitos pesquisadores denominem o DNA como a verdadeira molécula da vida. O DNA 

reproduz o código genético, responsável pela transmissão das características hereditárias 

de cada espécie de plantas, animais e microrganismos.  
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Mas afinal, o que é o DNA, quais as suas 

características? 



DNA é definido como ácido desoxirribonucleico, sua função geral 

consiste no controle da síntese proteica, sendo considerado o 

responsável pela hereditariedade. 

A molécula de DNA é formada por várias unidades denominadas de 

nucleotídeos, e cada nucleotídeo é forma por três outras moléculas:  

I. Pentose – Desoxirribose 

II. Fosfato (ácido fosfórico) 

III. Bases nitrogenadas  

III.I. Púricas (Adenina e Guanina) 

III.II. Pirimídicas (Citosina e Timina) 

 

 

 


 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/me

c/12889 

Molécula de DNA: bases púricas e 

pirimídicas complementares 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachi
llerato/biomol/contenidos17.htm 

 

http://objetoseducacionais
2.mec.gov.br/handle/mec/

12889 

http://www.canstockphoto

.com.br/crian%C3%A7a-

pensando-
espa%C3%A7o-

di%C3%A1logo-

12536933.html 
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Atividade 

 
Responda as seguintes questões: 

 
1. Sabendo-se que a biotecnologia trata-se de uma ciência muito antiga, descreva 

de forma resumida a evolução temporal da biotecnologia, destacando os 

principais eventos ocorridos ao longo da história. 

2. Qual foi a importância da revolução industrial, ocorrida no século XIX, para o 

surgimento de novas pesquisas no campo da biotecnologia? 

3. Qual foi o marco para o desenvolvimento da biotecnologia moderna, cite as 

principais características dessa descoberta, bem como sua importância aos seres 

vivos. 

 

A descoberta do DNA ocorreu em 1869, quando o bioquímico suíço Johann Friedrich 

Miescher, constatou em seus experimentos a presença de um composto de natureza 

ácida, denominado de nucleína. Em 1880 o alemão Albrecht Kossel, verificou que a 

nucleína descoberta anteriormente era rica em nitrogênio, sendo formada por bases 

nitrogenadas. Nove anos depois o patologista e histologista alemão Richard Atmann, 

purificou a nucleína e comprovou sua natureza ácida, dando-lhe o nome de ácido 

nucleico. Em seguinda novos experimentos foram realizados, constatando-se que a 

degradação do ácido nucleico liberava 4 bases nitrogenadas, duas púricas (Adenina e 

Guanina) e duas pirimídicas (Citosina e Timina), além de um glicídio, formado por 

cinco carbonos (pentose – Desoxirribose) e um fosfato. Em 1953 o biólogo norte-

americano James Dewey Watson e o físico inglês Francis Harry Compton Crick 

propuseram que o DNA era constituído por duas cadeias (fitas) helicoidais, enroladas 

ao longo de um mesmo eixo, formando uma dupla hélice de sentido rotacional à 

direita, no qual as fitas permaneciam unidas por pontes de hidrogênio entre os pares 

complementares Adenina-Timina e Guanina-Citosina. (Ver figura: molécula de DNA 

– bases púricas e pirimídicas, página anterior). 

Curiosidades 

https://en.wikipedia.or
g 



114 

 

A biotecnologia 

moderna e suas 

aplicações 

A descoberta do DNA e o advento da engenharia 

genética possibilitaram o surgimento de uma nova 

biotecnologia, a biotecnologia dita moderna, surgindo, 

assim, um aperfeiçoamento nos bens e produtos gerados 

em diversos campos da sociedade, destacando-se os 

campos da saúde, alimentação, energia, produção de 

matérias, e meio ambiente. 

A biotecnologia moderna consiste na aplicação 

científica e tecnológica à organismos vivos, suas partes, 

produtos e/ou modelos com o objetivo de modifica-los e 

produzir novos conhecimentos, bens e serviços. 

Pode-se dizer que a modernização da 

biotecnologia tem permito a transformação da vida de 

milhares de pessoas, trazendo novas possibilidades 

econômicas, a partir da geração de renda, empregos e 

desenvolvimento industrial.  

Atualmente, a biotecnologia moderna tem 

contribuído para o desenvolvimento de plantas mais 

resistentes a doenças, produção de detergentes mais 

eficientes, plásticos biodegradáveis, desenvolvimento e 

melhoria de gêneros alimentares, métodos de 

biorremediação, que contribuem para o combate à 

poluição ambiental, bem como métodos de diagnósticos e 

novos medicamentos. 

A biotecnologia moderna tem proporcionado 

novos benefícios para a nossa sociedade. Pode-se afirmar 

que o desenvolvimento de novos métodos biotecnológicos 

possibilita um incremento no número de processos 

industriais que utilizam recursos renováveis. De modo 

que, recursos não renováveis como o petróleo, passam a 

ser substituídos por matérias-primas de origem vegetal 

para a produção de combustíveis mais limpos. No setor 

agrário, a biotecnologia moderna pode ser aplicada 

através do uso de biopesticidas para preservar e proteger 

as florestas, bem como através da produção e utilização de 

organismos geneticamente modificados, os quais 

oferecem uma série de vantagens, destacando-se, por 

exemplo, o desenvolvimento de características desejáveis, 

melhoria na qualidade do produto, resistência a pragas e 

doenças.  

NOVAS 

POTENCIALIDADES 

DA BIOTECNOLOGIA 

 

SAÚDE 

Remédios e vacinas mais 

eficazes; 

Diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças.  

ALIMENTAÇÃO 

Novos gêneros 

alimentícios; 

Melhores rendimentos e 

qualidades na produção 

agropecuária. 

ENERGIA 

Maior eficiência na 

conversão de biomassa em 

combustíveis; 

Menor consumo 

energético em processos 

industriais. 

MATERIAIS 

Menor custo na produção 

de produtos químicos, a 

partir de matéria-prima. 

Extração econômica de 

minerais de baixo teor. 

MEIO AMBIENTE 

Alternativas biológicas a 

herbicidas e pesticidas; 

Uso da biorremediação no 

combate à poluição e 

contaminação ambiental. 
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Logo abaixo segue um resumo que destaca os principais produtos 

e/ou serviços associados ao desenvolvimento da biotecnologia moderna, 

com base em diferentes campos de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETORES 

 

PRODUTOS OU SERVIÇOS ASSOCIADOS AO USO DA 

BIOTECNOLOGIA MODERNA 

 

ENERGIA 

 

 

Etanol, biogás e outros combustíveis (a partir de biomassa).  

 

INDÚSTRIA 

 

Butanol, acetona, glicerol, ácidos, vitaminas, enzimas destinadas à indústria 

têxtil, de detergentes, dentre outras. 

 

 

AMBIENTE 

 

 

Recuperação de petróleo, biorremediação. 

 

AGRICULTURA 

 

Adubo, biopesticidas, biofertilizantes, mudas de plantas livres de doenças, 

mudas de árvores para reflorestamento. Plantas com características novas 

incorporadas (transgênicas): maior valor nutritivo, resistência a pragas e 

condições de cultivo adversas (seca, salinidade, etc.). 

 

PECUÁRIA 

 

Embriões, animais com características novas (transgênicos), vacinas e 

medicamentos para uso veterinário.  

 

ALIMENTAÇÃO 

 

Panificação (pães e biscoitos), laticínios (queijos, iogurtes e outras bebidas 

lácteas), bebidas (cervejas, vinhos e bebidas destiladas), proteínas, alimentos 

transgênicos, etc. 

  

 

SAÚDE 

 

Antibióticos, medicamentos, hormônios, vacinas, reagentes, testes para 

diagnóstico, tratamentos novos etc. 
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A nova biotecnologia, a biotecnologia moderna, abrange diferentes áreas do 

conhecimento, sendo considerada uma ciência multidisciplinar. 

      

Entre as áreas de aplicabilidade da nova biotecnologia destacam-se: 

 

Ciências básicas 
Biologia Molecular 

Microbiologia 

Biologia celular 

Genética 

Genômica 

Embriologia, etc. 

Ciências aplicadas 
Técnicas imunológicas 

Químicas 

Bioquímicas 

Outras tecnologias 
Informática 

Robótica 

Controle de processos 

 

Multidisciplinar: Conjunto de conhecimentos (especialidades) 

ou disciplinas, objetivando atingir metas, dentro de um 

programa específico. 
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Vários são os campos de atuação da nova biotecnologia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biotecnologia consiste, portanto, em uma importante ferramenta 

de bem-estar social, oferecendo inúmeras aplicações que melhoram a 

qualidade de vida da nossa população. 

 

 

 

 Você sabia que a biotecnologia possui três importantes 

funções: econômica, social e ambiental? 
1- Na economia, a biotecnologia permite a diminuição de custos de obtenção de matéria-

prima, na produção industrial, e geração de novos produtos, mais eficientes, porém com 

custos de produção reduzidos. 

2- Na área social, a biotecnologia possibilita o desenvolvimento de novas tecnologias, as quais 

favorecem a geração de inúmeros empregos e novas oportunidades. 

3- Na área ambiental, a biotecnologias permite a prevenção, remediação e monitoramento de 

ambientes contaminados e/ou poluídos. 
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Rimando com a biotecnologia 
   

O MESTRE SUASSUNA 

CERTA VEZ JÁ DIZIA 

COMO SERIA IMPORTANTE 

ESSA TAL BIOTECNOLOGIA 

NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE 

E TAMBÉM NO DIA-A-DIA. 

JÁ OUTRO AMIGO MEU 

CHAMADO DE LAMPIÃO 

FALOU-ME QUE 

BIOTECNOLOGIA 

TEM GRANDE ATUAÇÃO 

SEJA NA SAÚDE, PECUÁRIA, 

AGRICULTURA OU MINERAÇÃO. 

A EXTRAÇÃO BIOLÓGICA 

NAS VACINAS APLICADAS É, 

SORO E BIOFÁRMACOS. 

POR ISSO EU BOTO FÉ, 

APRENDI TUDO ISSO 

COM PATATIVA DO ASSARÉ. 

ETANOL E OS AMINOÁCIDOS 

DESCOBERTOS NO JAPÃO, 

ANTIBIÓTICOS, VITAMINAS 

TRAZEM BEM À POPULAÇÃO 

OUVI TUDO ISSO DE LUIZ 

GONZAGA O REI DO BAIÃO. 

OS PROCESSOS 

BIOTECNÓLOGICOS 

TEM SUA CONTRIBUIÇÃO 

ISOLAMENTO, 

CROMATOGRAFIA, 

POLIMENTO E DESTILAÇÃO 

MESTRE VITALINO APROVOU 

COM GRANDE LOUVAÇÃO. 

A CRISTALIZAÇÃO É ANTIGA 

 

VISTO NO SAL DE COZINHA 

PRECIPITAÇÃO, ELETROFORESE 

TAMBÉM DÃO UMA FORCINHA 

PERGUNTE A ELBA RAMALHO 

QUE NO FORNO É RAINHA 

A DESTILAÇÃO É 

O OUTRO PROCESSO DA CANA 

NO BRASIL É IMPORTANTE 

E VEM DO MELAÇO DA CANA 

APRENDI ISSO EM SALVADOR 

E FOI COM UMA BAIANA. 

OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

NA FILTRAÇÃO INDUSTRIAL, 

POSSO CITAR: FILTRO PRENSA, 

FILTRO ROTATIVO E O VERTICAL 

O REPENTISTA NORDESTINO 

CANTE ISSO, POIS É GENIAL. 

NA BIOTECNOLOGIA 

TEM A BIORREMEDIAÇÃO 

QUE É O PROCESSO 

PARA REDUZIR A POLUIÇÃO 

DESCOBRI ESSA HISTÓRIA 

COM UM VAQUEIRO DO SERTÃO. 

A BIOTECNOLOGIA É BOA. 

O EQUILÍBRIO É 

BIODIVERSIDADE 

JUNTO DOS ECOSSISTEMAS 

TRAZEM ESTABILIDADE 

TEMOS DE SER CONSCIENTES 

PARA O BEM DA HUMANIDADE. 

(Irapuan Oliveira Pinheiro – Núcleo de 

Estudos em Educação à distância – 

Universidade de Pernambuco) 

http://mundocordel.blogspot.com.br/2008/06/cord
el-e-tecnologia-da-informao.html 

 

http://cordelparaiba.blogspot.com.br/2011/04/cord
el-encomendado-em-cima-da-hora.html 

 

http://cordelparaiba.blogspot.com.br/2011/04/cordel-encomendado-em-cima-da-hora.html
http://cordelparaiba.blogspot.com.br/2011/04/cordel-encomendado-em-cima-da-hora.html
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Quais os tipos de biotecnologia? 
 

Sendo a biotecnologia uma ciência multidisciplinar, ou seja, que abrange diferentes 

áreas do conhecimento, surgiu várias classificações de conceitos e aplicações, de modo que a 

biotecnologia passou a ser agrupada em cores específicas, de acordo com suas aplicações e 

funcionalidades.   

 

A biotecnologia pode ser dividida em 10 grupos com aplicações e funcionalidades 

distintas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotecnologia azul 

 

 

Biotecnologia amarela 

 

 

Biotecnologia branca 

 

 

Biotecnologia preta 

 

 

Biotecnologia vermelha 

 

 

Biotecnologia cinza 

 

 

Biotecnologia dourada 

 

 

Biotecnologia rosa 

 

 

Biotecnologia castanha 

 

 

Biotecnologia verde 

 

As cores da  

Biotecnologia 
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Principais objetivos da biotecnologia Azul 
Elevar a oferta e a segurança de produtos obtidos do mar, controlar a 

proliferação de microrganismos nocivos transmitidos pela água, bem como 

contribuir para o desenvolvimento de novos medicamentos. 

 

 

A biotecnologia azul 
 

Nos últimos anos, a escassez de recursos terrestres de uso biotecnológico, aliada ao 

rápido crescimento populacional, tem contribuído para busca de novos ambientes de pesquisa 

e os oceanos têm surgido com uma nova fonte de estudo. A biotecnologia azul, também 

conhecida como biotecnologia marinha, consiste no uso de organismos marinhos ou de água 

doce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se afirma que este tipo biotecnologia surge como uma grande promessa, diante 

da elevada biodiversidade dos mares, eleva-se também o potencial de descoberta de novas 

espécies com capacidade terapêutica, cosmética, industrial; novas fontes energéticas; novos 

alimentos; metodologias de descontaminação ambiental ou biorremediação, entre outras 

aplicações. 

Entretanto, a elevada biodiversidade de nossos mares, e o pouco conhecimento ainda 

existente, nesses locais, faz com que a biotecnologia azul seja considerada uma ferramenta 

biotecnológica em desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planetaazul.com.mx/site/2014/11/05/crea

n-vivero-de-coral-que-preserva-ejemplares-en-

sistemas-de-acuario-y-de-mar/ 

 

http://www.dicyt.com/noticias/descrifran-el-

genoma-de-un-virus-que-ataca-a-la-alfalfa-en-

argentina 
A B 

A - Pesquisadores buscam decifrar o genoma de vírus que ataca a Alfalfa; 

B - Cultivo de corais e verificação do efeito da alimentação no 

desenvolvimento dessas espécies. 
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A biotecnologia amarela 
A biotecnologia amarela é considerada a mais antiga das biotecnologias, suas 

aplicações remontam à idade antiga, sendo empregada na produção de bebidas alcoólicas, 

fermentação de vinhos e cereais, por exemplo. 

 

 
 

 

Portanto, pode-se dizer que a biotecnologia 

amarela abrange os setores relacionados à 

produção de alimentos. Relacionando-se 

diretamente com a biotecnologia verde, 

uma vez que a produção de alimentos 

também é um dos objetivos desta 

tecnologia. Entretanto, a biotecnologia 

amarela é atuante, sobretudo na indústria de 

fermentados, no que se referem à 

otimização da produção de cervejas, vinhos, 

picles, queijos, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os microorganismos são o principal alvo de trabalho da biotecnologia 

amarela. Organismos que aumentem a capacidade de produção de 

fermentados são estudados por pesquisadores que trabalham nessa área.  

 

http://gusti.com.br/vinhos.php 

 

http://www.certosabor.com.br/b
log/tag/pao-frances-alta-

fermentacao/ 

http://www.sm.com.br/detalhe/
produto-nacional 

http://cursosgratis.blog.br/c

urso-de-cerveja-caseira/ 

http://www.almanaqueculi

nario.com.br/receitas/picle
s 
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i. Plantas e frutos mais resistentes à ação de pragas 

e outros contaminantes, reduzindo assim, 

prejuízos nas lavouras e aumentando a geração 

de renda de agricultores e comerciantes; 

ii. Frutas e hortaliças que demoram mais para 

amadurecer, reduzindo perdas e maiores gastos 

nas plantações; 

iii. Plantas mais adaptadas às condições adversas do 

meio ambiente, com destaque à seca e perda de 

biodiversidade do solo; 

iv. Gêneros alimentícios com valor nutricional 

enriquecido com vitaminas, proteínas, ou outras 

substâncias de importância à saúde, as quais 

atuam na redução do risco de doenças 

cardiovasculares,  materno-infantis, 

gastrointestinais, oculares e até diferentes tipos 

de câncer; 

v. Alimentos modificados, com o objetivo de 

diminuir a quantidade de substâncias 

indesejáveis em sua composição, como aquelas 

que naturalmente podem causar alergias, por 

exemplo. 

 

A biotecnologia na alimentação 
 

Com o advento da biotecnologia moderna, bactérias, leveduras e fungos geneticamente 

modificados vêm sendo utilizados em diferentes processos de fermentação, conservação, 

adição de sabor e aromas a um grande número de bebidas e alimentos, usados no nosso 

quotidiano, por exemplo. 

 

Através da biotecnologia pesquisadores têm desenvolvido plantas, ditas 

biofortificadas, com o objetivo do desenvolvimento de novas características.   

 

 

Entre os principais benefícios gerados pelo uso da biotecnologia na alimentação destacam-se 

o desenvolvimento de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morango enriquecido 

com vitamina C 

 

Arroz (golden 

rice), enriquecido 

com vitamina A 

 

Soja e milho 

enriquecidos com 

aminoácidos 

Plantas resistentes 

à salinidade e seca 

 

https://eco4u.wordpress.com/tag/transgenicos/ 

 

http://www.agroconect.com.br/?p=2183 

 

http://www.planetaarroz.com/site/noticias_deta

lhe.php?idNoticia=12627 

 

http://www.bioceres.com.ar/es/node/87 

 

https://eco4u.wordpress.com/tag/transgenicos/
http://www.agroconect.com.br/?p=2183
http://www.planetaarroz.com/site/noticias_detalhe.php?idNoticia=12627
http://www.planetaarroz.com/site/noticias_detalhe.php?idNoticia=12627
http://www.bioceres.com.ar/es/node/87
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. 

Saiba mais 
Transgenia 

 
Inúmeros são os benefícios da transgenia 

A transgenia possibilita o desenvolvimento de 

plantas resistentes a insetos que prejudicam as 

plantações. Além disso, vários alimentos já foram 

desenvolvidos, tais como: frutas e hortaliças que 

demoram mais para amadurecer, reduzindo perdas no 

campo e no comércio; plantas com valor nutricional 

enriquecido, como o arroz e o feijão com mais 

vitaminas; vegetais que absorvem menos óleo quando 

são fritos; e plantas que são mais apropriadas para a 

agricultura e/ou mais adaptadas às condições adversas 

do ambiente, entre outros. 

A transgenia também está presente na produção 

de medicamentos, nas indústrias de papel, têxtil, 

química, petrolífera, ambiental e de mineração. No 

nosso dia-a-dia, convivemos com inúmeros produtos 

industriais fabricados por meio da aplicação de 

organismos transgênicos ou geneticamente modificados 

(OGMs), como roupas e produtos de limpeza. No sabão 

em pó, por exemplo, enzimas produzidas por bactérias 

geneticamente modificadas são usadas para degradar a 

gordura dos tecidos e resistir às condições do processo 

de lavagem.  

 

 

A legislação brasileira, através 

do decreto 4680/2003, determina 

que todo produto com mais de 1% 

de matéria-prima geneticamente 

modificada traga a informação no 

rótulo, além do símbolo que 

caracteriza os transgênicos. 

 

No entanto, quando 

pensamos em transgenia não 

podemos apenas relacioná-la 

a produção de alimentos. 
 

http://sewingandbones.blogspot.com
.br/2011/02/mundo-de-jeans.html 

 

http://www.pdt.org.br/index.ph

p/noticias/transgenicos-camara-

quer-retirar-simbolo-
identificador-das-embalagens 

Curiosidade 

A transgenia nas calças Jens 

Há alguns anos, era comum colocar a calça jeans 

nova com pedras e ácido em máquinas para obter 

um efeito “desbotado” e aumentar a maciez do 

tecido, num processo conhecido como 

stonewashing. Graças à biotecnologia, foram 

desenvolvidos microrganismos transgênicos capazes 

de dar ao jeans as mesmas características, 

eliminando-se, assim, um processo altamente 

poluidor do meio ambiente. 
 

http://sewingandbones.blogspot.com.br/2011/02/mundo-de-jeans.html
http://sewingandbones.blogspot.com.br/2011/02/mundo-de-jeans.html
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A transgenia, chamada também de técnica do 

DNA recombinante ou engenharia genética, teve 

origem em 1972, através da observação de uma 

bactéria, chamada Agrobacterium tumefasciens. Essa 

bactéria, presente no solo, causa uma doença em 

plantas conhecida como galha de coroa (ver figura 

abaixo). A bactéria insere parte de suas informações 

genéticas nas células da planta infectada, 

modificando-as e passando a produzir um tumor que 

alimenta a bactéria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, a partir dessas observações 

iniciais, e realização de estudos posteriores, 

constatou-se que a transgenia pode modificar qualquer 

ser vivo, vírus, plantas e o próprio ser humano, de 

modo que novas espécies podem ser criadas em 

laboratório, com novas características e funções. A 

transgenia, portanto, consiste no desenvolvimento de 

organismos geneticamente modificados, através da 

transferência de informações genéticas de um ser vivo 

para outro, geralmente de espécies diferentes, os quais 

passam a expressar uma nova característica de 

especial interesse. Por exemplo, um peixe que recebe 

características de outro animal ou o milho que recebe 

informações genéticas de vírus, bactérias ou outros 

organismos. Ou ainda uma planta que tem sua 

qualidade nutricional melhorada a partir da 

transferência de uma dada informação genética de 

outro organismo, que possui aquela característica 

desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A polêmica dos transgênicos 

“O caos genético” 
Um organismo geneticamente 

modificado, se liberado no meio 

ambiente, pode crescer, multiplicar-se, 

sofrer modificações e interagir com toda 

a biodiversidade, ocasionando, assim, 

uma espécie de caos genético, no qual o 

controle do padrão biológico das 

espécies se tornaria algo impossível. 

Estes novos seres vivos passariam a 

interferir em todos os ciclos da natureza. 

Os seus genes exógenos (de outras 

espécies) podem ser transferidos para 

uma espécie selvagem relacionada 

(semelhante) ou apresentar um 

comportamento imprevisível, causando 

estragos ao ecossistema. Esses efeitos 

podem ser irreversíveis, e nosso 

conhecimento de como e quando o dano 

pode surgir é limitado, causando 

surpresas desagradáveis. 

Entre as possíveis consequências dos 

transgênicos, os cientistas preveem o 

empobrecimento da biodiversidade, o 

que pode interferir negativamente no 

equilíbrio ecológico do planeta e na 

segurança alimentar. 

Mas o que é a 

transgenia? 

http://www.greenpeace.org.br/transg

enicos/pdf/cartilha.pdf 

 

Galha de coroa – 

doença causada pela 

bactéria, 

Agrobacterium 

tumefasciens. 

http://sustentavel.wix.c

om/floredee#!__entend
a-os-problemas 

http://www.greenpeace.org.br/transgenicos/pdf/cartilha.pdf
http://www.greenpeace.org.br/transgenicos/pdf/cartilha.pdf


125 

 

 

 

 
 

A biotecnologia 

branca 

 

A biotecnologia branca é também conhecida 

como biotecnologia industrial, e abrange áreas de 

utilização da biotecnologia dentro da indústria química, 

alimentar, ambiental e energética, por exemplo.  

Diversas são as aplicações da biotecnologia 

branca. No campo ela busca substituir tecnologias 

poluentes e contaminantes em tecnologias consideradas 

limpas, através do uso de organismos vivos e/ou 

enzimas, com finalidades de obtenção de produtos de 

fácil degradação ou ainda que requeiram um menor 

consumo energético, aliado a geração de menos 

resíduos ao ambiente. O uso de enzimas ou 

biocatalizadores é um dos avanços mais significativos 

na área da biotecnologia branca. As vantagens da sua 

utilização residem na alta seletividade e eficiência das 

enzimas em comparação com os processos químicos. 

Enquanto os processos químicos convencionais 

requerem alta pressão e alta temperatura. Os 

microrganismos e as suas enzimas trabalham a pressão 

e temperaturas normais, além disso, as enzimas são 

biodegradáveis e muitas delas podem funcionar em 

solventes orgânicos, alta concentração de sais e outras 

condições extremas. As enzimas são aplicadas hoje a 

praticamente todas as indústrias, incluindo a 

farmacêutica, alimentar, química, têxtil, de detergentes, 

do papel, etc.  

 

Saiba mais 

O que são enzimas? 

A vida depende de um serie de reações 

químicas que ocorrem no interior das 

células ou fora dela. E para toda reação 

química é necessária a participação de 

um ou mais enzimas. 

Enzimas são substâncias pertencentes ao 

grupo das proteínas que agem como 

catalisadores de uma reação, isto é, 

aceleram a velocidade para que uma 

reação química ocorra. 

Mas para que ocorra uma reação química 

é preciso que haja uma interação entre o 

substrato e um sítio de ligação na enzima, 

além de certa quantidade de energia, ou 

seja, uma energia de partida, que dá um 

“empurrão” para que uma reação 

química aconteça (energia de ativação). 

No final do processo ocorre a formação 

de produtos que vão desempenhar várias 

funções no organismo 

 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/qui

mica_vida/quimica11.php 

Reação enzimática 

O objetivo da biotecnologia 

branca é produzir substâncias 

tais como o álcool, as 

vitaminas, os aminoácidos, os 

antibióticos ou as enzimas de 

modo compatível com o 

ambiente e com os recursos. 
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A aplicação da biotecnologia no 

setor industrial tem proporcionado 

avanços na melhoria da geração 

de bens e serviços, destacam-se: 

 

Novas fontes de energia/ 

tecnologias:  

Produção de tecnologias limpas, 

reduzindo os efeitos tóxicos sobre 

o meio ambiente (bioplásticos, 

novos tecidos, etc.), bem como 

biocombustíveis (bioetanol e o 

biodiesel, ou a biomassa). 

Química e Nanobiotecnologia  

Utilização de enzimas e células, 

com maior eficiência, em 

transformações químicas, assim 

como a utilização de moléculas 

provenientes de seres vivos, com 

vista à produção de novos produtos 

e serviços. 

Bioprocessos  

Desenvolvimento de novas 

enzimas, com funções de 

detergentes, degradação ou 

conservação de materiais, 

vitaminas e proteínas 

recombinantes aplicados à saúde 

ou à alimentação.  

 

 

 

 
 

A biotecnologia no setor industrial 
 

A biotecnologia branca ou industrial apresenta-se como uma grande promessa de solução 

para desafios globais, oferecendo novo potencial para o atendimento da demanda mundial 

por alimentos, nutrição animal, combustível, materiais, além de possibilitar a redução de 

impactos poluidores sobre o meio ambiente. 

 

Dado o potencial das aplicações da biotecnologia 

moderna numa ampla variedade de setores, tais como 

produtos biofarmacêuticos, e a produção biotecnológica de 

produtos químicos, a biotecnologia é vista como uma das 

tecnologias essenciais deste século. Ao mesmo tempo, 

contribuiu para importantes avanços na ciência básica e é 

objeto de grandes programas nacionais de incentivo e 

financiamento. 

Além disso, a biotecnologia apresenta-se como uma 

indústria facilitadora de novas oportunidades para 

fazer frente a muitas necessidades e, portanto, é 

considerada como um fator importante para o sucesso dos 

objetivos políticos no crescimento econômico e na 

criação de emprego, na saúde pública, na proteção do 

meio ambiente e no desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valongo-bewater.com.pt/pt/etar 

http://biotecnologiaagora.blogspot.com.br/ 

 

Drenagem e tratamento de água residuais. 

Idústria com controle de poluição do ar – 

baixa geração de resíduos poluente. 

http://www.valongo-bewater.com.pt/pt/etar
http://www.valongo-bewater.com.pt/pt/etar
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Atividade 
Responda as seguintes questões: 

 
1. Qual a importância da biotecnologia para alimentação? Destaque os principais 

benefícios e limitações do uso da transgenia. 

2. A Biotecnologia Industrial se fundamenta na microbiologia, nas fermentações e na 

biocatálise, recebendo o impacto da biotecnologia moderna (genômica, engenharia 

metabólica, engenharia genética) que abre perspectivas novas no melhoramento das 

linhagens microbianas e das variedades vegetais. Diante do enunciado destaque os 

benefícios da biotecnologia branca para a sociedade, citando de forma resumida suas 

principais aplicações industriais.    

 

 

 

 

 

 

Curiosidade 
       

O PROCESSO WEIZMANN 

 

 

O processo Weizmann foi o primeiro experimento laboratorial realizado na indústria, 

em condições assépticas de manipulação, sendo considerado um marco histórico na 

biotecnologia industrial. 

 

A microbiologia começa a ganhar a força como ciência, sobretudo, a partir do século 

XX, novos estudos e experimentos começam a ser realizados com o objetivo do 

desenvolvimento de novos serviços e produtos. No ano de 1917, o pesquisador Chaim 

Weizmann, pela primeira vez na história, realizou um experimento laboratorial na 

industrial, através do uso de culturas de bactérias. Inicialmente o objetivo da pesquisa 

seria empregar uma bactéria de nome Clostridium acetobutylicum para a produção de 

amido de milho, posteriormente, o foco da pesquisa passou a ser outro, a fabricação da 

substância acetona, com intuito militar da produção de bombas, durante a primeira 

guerra mundial. 

Chaim Weizmann: nascido na 

Bielorússia em 1874, considerado 

o precursor do emprego da 

microbiologia na indústria. 

http://israeled.org/chaim-weizmann-passed-

away/ 

 

http://israeled.org/chaim-weizmann-passed-away/
http://israeled.org/chaim-weizmann-passed-away/
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A biotecnologia negra 
  

É a biotecnologia que abrange as aplicações e investigações relativas com o 

bioterrorismo. Trata-se da investigação sobre todos os aspectos relacionados ao 

bioterrorismo: áreas militares, policiais, de vigilância, luta contra o terrorismo, guerra 

biológica, entre outros.  

 

 

 

 

 

A biodefesa refere-se a uma série de ações contra o desenvolvimento de agentes 

patológicos com finalidade de bioterrorismo, como determinadas toxinas e microorganismos. 

Muitas organizações apoiam a biodefesa e patrocinam investigações de doenças suspeitas de 

tornarem-se pandêmicas - uma série de medidas deve ser tomada para evitar a liberação de 

organismos ou substâncias de potencial patológico, além de manter uma vigilância constante 

nos índices de casos de doenças para que se contenham epidemias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldados americanos realizam uma 

simulação de ataque bioterrorista em 

Washington (USA).Fonte: El País – 

Archivo.  

http://elpais.com/diario/2005/01/16/internacional/110583

0006_740215.html 

Funcionário do serviço de 

emergência dos estados unido em 

trajes de proteção contra o vírus 

antraz 

http://pessoas.hsw.uol.com.br/bioterrorismo3.htm 

É a biotecnologia voltada para a biodefesa 
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A liberação proposital de bactérias, vírus ou patógenos tornou-se uma nova realidade 

mundial. Estima-se que uma dúzia de países teria armas biológicas de destruição em massa, 

envolvendo aproximadamente 70 agentes infecciosos. E embora, já existam vacinas para 

grande parte desses agentes infecciosos, o método mais eficaz de combate ao bioterrorismo 

seria o investimento de novas pesquisas biotecnológicas, direcionadas ao diagnóstico e a 

procura de novos medicamentos antivirais e antibacterianos.  

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikihow.com/Reconhec

er-Agentes-de-Bioterrorismo-da-
Categoria-C 

http://medicinatatica.blogspot.com
.br/2009/05/curso-de-introducao-

ao-bioterrorismo.html 

Mas o que é bioterrorismo? 

O bioterrorismo consiste na produção, armazenamento 

ou distribuição intencional de conteúdos patológicos (vírus, 

bactérias ou toxinas). 

 

 
 

Curiosidade 

No ano de 2001, o estado de New Jersey, localizado nos Estados 

Unidos, foi vitima de um dos mais recentes atentados bioterroristas do 

século XXI. Cartas infectadas com o vírus Antraz foram enviadas a 

senadores e diversos veículos de comunicação. O saldo final do 

atentado resultou na morte de cinco pessoas e a infecção de outras 18, 

além de aumentar o medo e a paranóia da população local e mundial, 

diante das ameaças bioterroristas. 

O vírus Antraz 

A contaminação por anthraz, doença também conhecida como carbúnculo é causada pela 

bactéria Bacillus anthracis. Esta bactéria apresenta grande capacidade de disseminação através 

do ar, facilitando, assim, sua manipulação e mistura à poeira ou pó, o qual entra em contato com 

a pele e/ou mucosa da vítima. Os sintomas se assemelham aqueles causados por quadros de 

gripe: febre alta, lesões escuras na pele, fadiga e dores, no entanto, a doença evolui para quadros 

mais graves e a morte por choque tóxico pode ocorrer entre 24 a 36 horas, após o contato. Existe 

uma grande chance de cura, quando a doença é descoberta no seu estágio inicial, tratando-a com 

medicamentos antibacterianos específicos. 

 



130 

 

 

 

 

Saiba mais 
O bioterrorismo data de 1340, quando cadáveres de cavalos doentes eram catapultados sobre as 

muralhas de castelos na França. Corpos humanos infectados com a peste também foram usados como 

munição na Europa central durante os séculos 14 e 15. Em 1763, um general do exército britânico ordenou 

que cobertores usados por pacientes com varíola fossem enviados a tribos indígenas americanas. Na Guerra 

Revolucionária britânica, os soldados se infectavam com traços de varíola, tornando-se imunes, com a 

intenção de transmitir a doença para o inimigo. Durante a Primeira Guerra Mundial os alemães infectaram 

com antraz o gado que era enviado aos Aliados. Em 1984, ocorreu o primeiro caso de bioterrorismo nos 

Estados Unidos. Membros de uma seita na zona rural do Oregon espalharam salmonela em bares que 

vendiam saladas na região do condado de Wasco County, com o objetivo de influenciar o resultado de um 

voto judicial. No fim das contas, foram relatados 750 casos de intoxicação alimentar e 45 vítimas tiveram de 

ser hospitalizadas. Em 1995, outro culto matou 12 pessoas e feriu muitas mais em Tóquio ao liberar gás 

sarin em um metrô lotado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a Primeira Guerra Mundial os 

alemães infectaram com o vírus antraz o 

gado que era enviado aos inimigos 

 

http://www.mundogump.com.br/chemtrails/ 

 
 

http://japonia-online.pl/news/2752 

 
 

Ataque bioterrorista no metro de Tóquio, 

Japão, no ano de 1995, resultando em 12 

mortes e centenas de feridos. 

 

http://japonia-online.pl/news/2752
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Atividade proposta: 

 

Leia a seguinte tradução da música “Biotech Is Godzilla” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora responda as seguintes questões 
 

1- De acordo com a visão do compositor da música, pode-se inferir que a biotecnologia é 

vista com um olhar positivo ou negativo? Justifique sua resposta. 

2- No seguinte fragmento do texto: “Dinheiro – experiências extremas: Novo alimento + 

remédio?” qual relação se pode fazer com a biotecnologia amarela, e as aplicações da 

biotecnologia no setor de produção de alimentos? 

3- Ao citar o verso “Não que seja prejudicial, como toda tecnologia, está em mãos 

erradas”, podemos estabelecer uma relação com a biotecnologia negra? Justifique sua 

resposta 

4- Ao final da música o compositor exclama: Pare! A que o compositor se refere? Dê sua 

opinião a cerca do mau uso da biotecnologia e proponha uma possível solução. 

 

Godizila é Biotecnologia 

 

Encontro no Rio de Janeiro em 1992 

Pessoas de rua sequestradas 

Escondidas de vista 

Para salvar a Terra 

Nossos governantes se reuniram 

Alguns ainda tiveram 

Outros planos secretos 

Não, não, não, não! 

Biotecnologia 

Biotecnologia 

Biotecnologia 

Dizer o quê? 

Mina a céu aberto no Amazonas 

De células da própria vida 

A procura pelo ouro por genes é iniciada 

Os nativos não recebem nada 

Biotecnologia 

Biotecnologia 

Biotecnologia 

É o Godizila (Godizila) 

 

 

Mutações cozinhadas em laboratórios 

Dinheiro - experiências extremas: 

Novo alimento + remédio? 

Novo micróbio + acidentes! 

Como Cubatão 

As cidades mais poluídas do mundo 

O ar derrete seu rosto 

Crianças deformadas por toda parte 

Biotecnologia 

Não que seja prejudicial 

Como toda tecnologia 

Está em mãos erradas 

Corporações cruéis 

Não se preocupam 

Quando muitas pessoas morrem 

Do que eles têm feito 

Biotecnologia 

Biotecnologia 

Biotecnologia 

É a AIDS? Pare! 

Composição: Jello Biafra / Sepultura 
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A biotecnologia vermelha 
 

A biotecnologia vermelha, também chamada de biotecnologia sanitária abrange o 

ramo da biotecnologia direcionado ao desenvolvimento de terapias e tecnologias ligadas à 

saúde.   

O objetivo central da biotecnologia vermelha 

consiste na produção de anticorpos, de 

hormônios como a insulina, por exemplo, a 

bioprospecção de novos medicamentos, terapia 

gênica, produção de vacinas, processos 

fermentativos para a produção de antibióticos e 

vacinas, bem como o desenvolvimento de testes 

genéticos e kits de diagnósticos. 

 

Áreas de aplicação da biotecnologia vermelha 
 

Diagnóstico 

molecular 

 

Desenvolvimento de marcadores moleculares específicos, os quais 

indicam o estado fisiológico do corpo, facilitando o tratamento e cura de 

doenças. 

 

Engenharia celular 

Produção de células e tecidos, com a finalidade de regenerar aqueles 

lesados, ou com perda de função, destacando-se, por exemplo, o uso das 

células troco. 

Terapia genética 

 

Modificação do material genético das células, com o objetivo de reduzir a 

expressão de proteínas causadoras de doenças, contribuindo, desse modo, 

no tratamento e cura de doenças ou características fisiológicas não 

desejadas. 

 

Novos medicamentos 

e vacinas 

Maior eficiência da capacidade terapêutica a diferentes tipos de doenças. 

Novos sistemas de 

administração de 

fármacos e vacinas 

 

A implantação da nanotecnologia e o avanço da química têm possibilitado 

a administração controlada de medicamentos e vacinas, aumentando a 

eficiência da ação terapêutica. 

 

http://guiadoestudante.abril.com

.br/orientacao-

vocacional/consulte-
orientador/biotecnologia-

profissao-futuro-779232.shtml 
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Saiba mais: “Insulina” 

 
Uma das primeiras aplicações comerciais 

da biotecnologia vermelha na saúde é 

também uma das mais úteis: a produção da 

insulina humana com base em micro-

organismos transgênicos. Até a década de 

80, ela era extraída de bois e porcos, e, 

frequentemente, causava alergias. De lá 

pra cá, diabéticos do mundo inteiro se 

beneficiam dessa tecnologia, que tornou a 
insulina mais segura e aumentou a 

eficiência dos tratamentos. 

 

 

 

Importância da insulina 

 
A insulina trata-se de um hormônio produzido pelo pâncreas cuja 

principal função consiste no controle da quantidade de glicose (açúcar) no 

sangue. Através da insulina a glicose, em excesso no organismo, é 

transportada para o interior das células (principalmente musculares e 

adiposas) ou é estocada no fígado, onde atuará como reserva energética do 

nosso corpo. 

 
 

A produção da insulina em escala industrial exemplifica um dos grandes avanços 

da biotecnologia vermelha. 
 

http://ajusticeiradeesquerda.blog
spot.com.br/2013/04/a-

producao-nacional-de-insulina-

foi.html 

Você sabia que 

  
 

O primeiro transgênico foi a bactéria Escherichia coli, que sofreu adição 

de genes humanos para a produção de insulina na década de 1980. 
 

http://capimexeu.blogspot.com.
br/2010/04/sobre-filas-vacinas-

jovens-e-idosos.html 
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Atividade Proposta 
 

Assista ao vídeo citado no link abaixo:  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Agora responda as seguintes questões: 

 

1- De acordo com vídeo observa-se que a biotecnologia sofreu um processo de 

modernização nos últimos anos, tornado-se uma ciência interdisciplinar, isto é, 

formada por diferentes áreas do conhecimento: genética, microbiologia, química, 

medicina dentre várias outras. Com base nessa evolução histórica da biotecnologia 

destaque os principais benefícios gerados pela modernização da biotecnologia. 

 

2- No inicio do vídeo uma criança de nome Javie joga futebol normalmente, porém em 

pouco tempo sente-se mal, ele é encaminhado ao médico e diagnosticado com uma 

doença chamada de diabetes melitus tipo 1, uma doença caracterizada pela produção 

insuficiente do hormônio insulina no pâncreas. Com base nessas informações destaque 

a importância da biotecnologia no campo da saúde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que es la biotecnologia? 

https://youtu.be/QFV-hpGO8s8 

DICA: 

Caso apresente alguma dúvida 

quanto ao entendimento do vídeo, 

clique na opção configurações, 

selecione legendas/CC e em 

seguinda traduzir legenda para o 

português. 
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Saiba mais 

O que são feromônios? 

Os feromônios também são conhecidos como feromonas e tratam-se 

hormônios sexuais, trabalhados biotecnologicamente, os quais permitem que seres 

de mesma espécie se reconheçam e acasalem. Vários são os tipos de feromônios, e 

destacam-se aqueles com funções sexuais, de atração macho e fêmea, os de alarme, 

secretados em situações de risco e os de ataque usados para atrair membros da 

mesma espécie em situações ataques a outros organismos, por exemplo. De forma 

geral o uso de feromônios apresenta grande importância econômica, sobretudo, na 

pecuária e agricultura, auxiliando no manejo reprodutivo de determinados rebanhos 

ou ainda na eficiência e produtividade de novas espécies de plantas. 

 

 

 

A biotecnologia cinza 
 

É a biotecnologia relacionada diretamente com o meio ambiente. 

 

Divide-se em duas áreas: manutenção da biodiversidade e a eliminação de resíduos 

poluentes.  

A biotecnologia ambiental ou cinza trata-se do setor das tecnologias biológicas 

voltadas ao meio ambiente. Isto inclui processos biotecnológicos que ajudam no saneamento 

dos solos, no tratamento de águas residuais, na limpeza e reaproveitamento do lixo residual e 

principalmente em uma menor agressão ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mundobiologia.com/20
13/11/controle-de-pragas-por-

feromonios.html 

 

Controle biológico de pragas, através 

do uso de feromônios 

 

Algumas lavouras utilizam menos 

poluentes no solo por terem 

implantado o uso de biotecnologias. 

 

Estes agentes que causam poluição 

tornam-se indispensáveis,  devido ao 

grau de importância, por exemplo, do 

uso de biopesticidas e controle 

biológico de pragas. 

 

 

 

http://www.mundobiologia.com/2013/11/controle-de-pragas-por-feromonios.html
http://www.mundobiologia.com/2013/11/controle-de-pragas-por-feromonios.html
http://www.mundobiologia.com/2013/11/controle-de-pragas-por-feromonios.html
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A biotecnologia dourada 
 

É a biotecnologia que se refere à bioinformática e à nanobiotecnologia. 
 

Entre as principais aplicações da biotecnologia dourada destacam-se: 

 

I. Construção de bancos de dados (bibliotecas) de 

DNAs, com o objetivo de reunir informações 

genéticas acerca dos mais variados tipos seres vivos; 

 

II. Elaboração de estruturas tridimensionais de 

biomoléculas, e demais constituições microscópicas, 

com vista a facilitar o desenvolvimento de pesquisas;  

 

III. Produção de nanossensores, nanofibras, sistemas de 

liberação controlada de substâncias e biomarcadores. 

 

 

 

 

 

A biotecnologia rosa 

 
Relativa ao âmbito de patentes, publicações e invenções. 

 

Os processos que se utilizam de algum organismo vivo ou alguma biomolécula obtida 

a partir destes são protegidos por patentes. No entanto, ainda é um tema bastante complexo.  

 

 

 

A biotecnologia castanha 
 

É a biotecnologia conhecida como biotecnologia de desertos e zonas áridas, cujo 

objetivo central consiste na aplicação da biotecnologia nessas localidades. 

 

http://www.cessi.org.ar/ver-noticias-

simposio-internacional-sobre-

bioinformatica-en-buenos-aires-678  
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A biotecnologia verde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biotecnologia verde abrange: 

I. Agropecuária  

II. Meio ambiente.  

 

A biotecnologia verde destina-se ao desenvolvimento de tecnologias destinadas à 

redução e combate da contaminação e poluição do meio ambiente; seleção de microrganismos 

e plantas com capacidades biorremediadoras, isto é, de descontaminar áreas poluídas e/ou 

contaminadas; monitoramento de processos de tratamento biológico de águas residuais, 

resíduos sólidos e emissões gasosas, por exemplo; produção de bioenergia, biocombustíveis e 

técnicas de biorremediação, com vista à redução da poluição dos ecossistemas; seleção de 

indicadores biológicos, com o objetivo de avaliar a biodiversidade dos ecossistemas; 

desenvolvimento de biossensores e produtos que gerem pouco ou nenhum impacto ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mundoeduc
acao.com/geografia/agr

opecuaria-5.htm 
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Áreas de aplicação da biotecnologia verde 

 

Organismos 

transgênicos 

 

Desenvolvimento de plantas, resistentes a pragas, pesticidas e fatores 

ambientais adversos, tais como seca, salinidade, falta de luz, etc.; 

aumento da produtividade de gêneros alimentícios, bem como 

microrganismos modificados com objetivos de biorremediação.  

 

Alimentos 

funcionais 

Alimentos enriquecidos com substâncias nutritivas e terapêuticas 

(vitaminas, fibra, probióticos, antioxidantes, dentre outros), auxiliando na 

prevenção e cura de uma variedade de doenças. 

 

Micropropagação 

Prática que consiste em multiplicar rapidamente e/ou regenerar matéria 

vegetal, objetivando produzir novas plantas geneticamente idênticas, em 

escala industrial, permitindo, portanto, a distribuição de novas formas de 

plantio mais eficientes. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba mais 
O que é a revolução verde? 
 

 

 

 

A revolução verde surge no final da década de 1940, período marcado por 

diversos processos de modernização agrícola. Sendo caracterizada como um 

programa governamental baseado no desenvolvimento e disseminação de novas 

tecnologias no campo da agricultura. No entanto, a expressão hoje conhecida 

como “revolução verde”, somente surgiria em 1966, em uma conferencia 

ambiental realizada em Washington (EUA). O principal objetivo da revolução 

verde consiste no aumento da produção agrícola, a partir do desenvolvimento de 

pesquisas em sementes transgênicas, insumos industriais (fertilizantes e 

agrotóxicos), e novas ferramentas de produção de alimentos (irrigação, plantio, 

colheita e gerenciamento de produção). 
 

 

http://ecoinovaca
o-

ti.blogspot.com.b

r/ 



139 

 

Conhecendo mais sobre a biotecnologia: 

 
Assita ao documentário, exibido pela TV Brasil, sobre o desenvolvimento da 

biotecnologia no nosso país, e os principais benefícios gerados por essa nova ciência na 

economia, sociedade e meio ambiente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agora responda as seguintes questões: 

 

1. Segundo o vídeo, a biotecnologia é considerada uma área estratégica de 

desenvolvimento tecnológico, e muitos são os campos de aplicação da biotecnologia, 

destacando-se, por exemplo, a produção de vacinas, remédios com maiores poder de 

cura, inseticidas, aplicação de enzimas, dentre outros bens e serviços geradores de 

impactos positivos para a sociedade. No entanto, apesar da grande importância social 

da biotecnologia, ela ainda permanece como uma ciência em desenvolvimento no 

Brasil. Como base nessas informações, destaque os principais fatores relacionados ao 

baixo desenvolvimento dessa ciência no nosso país.  

2. Durante o documentário exposto, é citado um exemplo de grande importância da 

biotecnologia. Na cidade de São Sebastião, localizada em Brasília, foi desenvolvido 

um inseticida usado no combate às larvas da Dengue. Diante do enunciado estabeleça 

uma relação entre as aplicações da biotecnologia no meio ambiente e os benefícios 

dessas aplicações para a sociedade. 

3. As enzimas são consideradas um importante biocatalizador de reações, conforme 

exposto no documentário e apresenta diversas funções industriais. Sendo assim, 

destaque o que são enzimas? E quais as principais aplicações da biotecnologia branca 

no setor industrial? 

4. Ao final do documentário, exponha sua opinião a respeito da importância do 

desenvolvimento da biotecnologia no Brasil.   

 

 

 

 

 

Caminhos da reportagem - Biotecnologia 
https://www.youtube.com/watch?v=EgdFI67CuuY&list=PLtIfsQlKaTgiAuAa602kH

R7vzkjez4cG2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EgdFI67CuuY&list=PLtIfsQlKaTgiAuAa602kHR7vzkjez4cG2
https://www.youtube.com/watch?v=EgdFI67CuuY&list=PLtIfsQlKaTgiAuAa602kHR7vzkjez4cG2
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A biotecnologia e o meio ambiente 

A Biotecnologia Ambiental consiste na aplicação de diferentes técnicas 

biológicas destinadas à prevenção ou a resolução de problemas de 

contaminação ambiental. 

 

Quais os objetivos da biotecnologia ambiental? 

 
I. Reduzir ou eliminar a poluição e/ou contaminação ambiental; 

II. Prevenir os impactos causados pelo homem na natureza; 

III. Gerar energia renovável;  

IV. Produzir alimentos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

O que é biotecnologia ambiental? 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=remedios+e+vacinas

&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ei=6ktNVYPHJ4jYggSx5IGoAg&v

ed=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=ambientes

+limpos+desenhos&imgrc=lJ_WbBglewIg1M

%253A%3BMQetcZsarVKrPM%3Bhttp%253

A%252F%252Fblog.cancaonova.com%252Fp

aisecatequistas%252Ffiles%252F2009%252F0

5%252Ffundo-

natureza06a.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F

www.umnovocaminho.com%252F%253Fp%2

53D8043%3B400%3B300 

A Biotecnologia Ambiental pode ser compreendida como o uso e a aplicação de 

diferentes técnicas biológicas para a prevenção ou a resolução de problemas de 

contaminação ambiental. 
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Tecnologias verdes ou limpas 
As tecnologias verdes ou limpas abrangem o desenvolvimento e prática de novos 

processos industriais ou mesmo aqueles já existentes, no entanto modificados, com o objetivo 

de diminuir: impactos ambientais, consumo de matérias-primas e consumo energético, 

durante ciclos de produção. Este tipo de tecnologia refere-se, sobretudo, a aplicação de 

métodos industriais, que visam combater a origem de problemas ambientais, reduzindo tanto a 

quantidade de resíduos gerados quanto a contaminação e poluição dos ecossistemas.  

De acordo com as nações unidas, quando se fala em tecnologias verdes devemos levar 

em consideração cinco categorias de grande relevância e aplicabilidade no contexto 

ambiental vigente. 

 

 

 
 

Fatores que contribuem para a eficiência 

no desenvolvimento de tecnologias verde: 

1. Uso racional de água;  

2. Uso racional de energia;  

3. Uso racional de materiais;  

4. Gerenciamento de resíduos;   

5. Substituição de produtos químicos. 

 

Saiba mais 

Para a aplicação da biotecnologia ambiental, cinco elementos básicos têm de ser 

sempre considerados: 

I. O composto tóxico que será reduzido ou eliminado; 

II. O meio onde esse composto efetivamente se encontra (líquido, ar, sólido); 

III. As características específicas do local; 

IV. O agente biológico responsável pela biodegradação (plantas, enzimas, micro-

organismos); 

V. As condições efetivas do processo, como temperatura, umidade, pH, condições 

anaeróbicas ou aeróbicas. 

Para a solução de problemas de contaminação ambiental, três características 

determinam a escolha da tecnologia a ser aplicada: 

I. O custo do tratamento; 

II. A efetiva duração do processo a ser implementado; 

III. O nível ou aproveitamento esperado, envolvendo tanto aspectos técnicos 

quanto legislativos. 
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Saiba mais 
 

A consultoria Cleantech e o grupo ambientalista 

WWF avaliaram 40 países a partir de indicadores 

relacionados ao desenvolvimento de empresas voltadas às 

soluções ambientais; a políticas públicas e regulações; 

estímulos acadêmicos; investimentos privados no setor; 

número de patentes ambientais registradas, entre outros.  

 

O levantamento considera fatores como as fontes renováveis (eólica, solar e biomassa), 

soluções de eficiência energética, tratamento de lixo e sistemas de reuso de água. Mas quais países 

têm o maior potencial para produzir e comercializar esse futuro limpo? 

Veja a seguir quem são os países que lideram a revolução verde, segundo o The Global 

Cleantech Innovation Index (2014).  

 

1. Israel: Israel é o país que mais recursos investe no tratamento e 

reciclagem de água e também é o criador em irrigação por 

gotejamento, técnica que transforma desertos em terras cultiváveis. 

  

2. Finlândia: O clima severo do interior, a falta de recursos ligados 

a combustíveis fósseis e a recente contração da indústria de TI são 

fatores que impulsionaram a Finlândia à criação de novas 

perspectivas de emprego em atividades de tecnologia limpa.  

 

3. Estados Unidos: O país combina ambiente propício à inovação 

com uma infraestrutura atraente para energias renováveis, além de 

acesso excepcional ao financiamento privado. O país possui a 

maior usina solar do mundo (Topaz), construída em 2014. 

 

4. Suécia: A tradição no desenvolvimento de soluções ambientais 

está presente em vários setores – da construção verde à reciclagem 

mecânica e energética do lixo. Para enfrentar os desafios 

ambientais, o país possui centros de excelência e know-how que 

mantém parcerias estratégicas com indústrias de ponta. 

 

5. Dinamarca: Apoio a novas empresas que desenvolvem 

tecnologias limpas. A produção do setor de tecnologia limpa 

representa 3% do PIB do país, sendo o setor de energia eólica um 

dos mais avançados do mundo.  

 

Confira o ranking completo dos 40 países consultando o material intitulado: “The global cleantech 

inovation índex: Nurturing Tomorrow’s transformative entrepreneurs, através do link: 
http://www.cleantech.com/wp-content/uploads/2014/08/Global_Cleantech_Innov_Index_2014.pdf 

 
 

O Brasil aparece apenas na 25ª 

colocação, com média de 1,79, no ranking 

dos países que mais investem e 

desenvolvem políticas ambientais 

direcionadas a chamada “revolução 

verde”. 

http://www.canaldoprodutor.com.br/co

municacao/noticias/tecnicos-do-senar-

participam-de-treinamento-com-
empresa-israelense-de-irrigacao 

 

http://www.watchonepiecepoint.com/2

010/03/nokia-mobile-factory-in-

finland-pics/ 

 

http://canaltech.com.br/noticia/sustenta
bilidade/Maior-usina-solar-do-mundo-

entra-em-funcionamento-nos-Estados-

Unidos/ 

 

http://www.mundosustentavel.com.br/2

014/07/os-10-gigantes-mundiais-em-

tecnologia-limpa-brasil-e-o-25o-pais-
do-ranking/ 
 

http://www.eon.pl/pl/how_windpower_
works/how_windpower_works/offshor

e.html 

 

http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/noticias/tecnicos-do-senar-participam-de-treinamento-com-empresa-israelense-de-irrigacao
http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/noticias/tecnicos-do-senar-participam-de-treinamento-com-empresa-israelense-de-irrigacao
http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/noticias/tecnicos-do-senar-participam-de-treinamento-com-empresa-israelense-de-irrigacao
http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/noticias/tecnicos-do-senar-participam-de-treinamento-com-empresa-israelense-de-irrigacao
http://canaltech.com.br/noticia/sustentabilidade/Maior-usina-solar-do-mundo-entra-em-funcionamento-nos-Estados-Unidos/
http://canaltech.com.br/noticia/sustentabilidade/Maior-usina-solar-do-mundo-entra-em-funcionamento-nos-Estados-Unidos/
http://canaltech.com.br/noticia/sustentabilidade/Maior-usina-solar-do-mundo-entra-em-funcionamento-nos-Estados-Unidos/
http://canaltech.com.br/noticia/sustentabilidade/Maior-usina-solar-do-mundo-entra-em-funcionamento-nos-Estados-Unidos/
http://www.mundosustentavel.com.br/2014/07/os-10-gigantes-mundiais-em-tecnologia-limpa-brasil-e-o-25o-pais-do-ranking/
http://www.mundosustentavel.com.br/2014/07/os-10-gigantes-mundiais-em-tecnologia-limpa-brasil-e-o-25o-pais-do-ranking/
http://www.mundosustentavel.com.br/2014/07/os-10-gigantes-mundiais-em-tecnologia-limpa-brasil-e-o-25o-pais-do-ranking/
http://www.mundosustentavel.com.br/2014/07/os-10-gigantes-mundiais-em-tecnologia-limpa-brasil-e-o-25o-pais-do-ranking/
http://www.eon.pl/pl/how_windpower_works/how_windpower_works/offshore.html
http://www.eon.pl/pl/how_windpower_works/how_windpower_works/offshore.html
http://www.eon.pl/pl/how_windpower_works/how_windpower_works/offshore.html
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Resumindo 

 
Muito pode ser feito e cabe a cada um de nós a responsabilidade 

de cuidarmos do nosso planeta !!! 

 
A aplicação dos diferentes tipos de biotecnologia tem contribuído decisivamente 

para a melhoria do nosso planeta, vários são os benefícios sociais, econômicos e 

ambientais. Entretanto, não cabe apenas a ciência e o desenvolvimento de novos 

métodos de pesquisa e tecnologia, a função de cuidar do nosso planeta, todos 

fazem parte disso.  Somos a primeira geração a dispor de ferramentas que 

possibilitam uma melhor compreensão das causas e consequências dos impactos 

ambientais gerados pelo homem. E a conscientização ambiental é o inicio de 

tudo, o dia em cada um de nós entender a verdadeira importância do meio 

ambiente, e saber que quando o preservamos estamos preservando a nossa própria 

existência, será o dia em que não haverá mais a necessidade de defensores do 

meio ambiente; desastres ambientais, causados pela ganância do homem não mais 

ocorrerão; milhares de seres vivos serão salvos e a poluição e contaminação dos 

ecossistemas não mais afetará a biodiversidade do nosso planeta. Esta é a hora de 

mudar o curso da história ambiental do nosso planeta.  
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