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RESUMO 
 
 

O meio ambiente proporciona ao Homem todos os recursos básicos e indispensáveis para sua 
sobrevivência, pois dele provem a água para sua nutrição, o solo para o cultivo de alimentos e 
fonte de renda para as famílias, e, o ar limpo, necessário para a respiração. Durante décadas 
as atividades humanas vêm provocando a degradação ambiental, interferindo de maneira 
drástica nos recursos naturais, podendo citar a contaminação do solo e da água por meio de 
lançamento de efluentes e produtos tóxicos, os vários níveis de erosão devido ao uso 
excessivo do solo, o assoreamento dos corpos d’água, as queimadas, o desmatamento e o 
carreamento de sedimentos, dentre outros, ocasionando desequilíbrio aos ecossistemas, em 
consequência da falta de conscientização, atenção e valorização do mesmo. O solo é um dos 
recursos naturais mais importantes, e, há, portanto, a necessidade de mantê-lo em equilíbrio 
dinâmico, a fim de fornecer “melhor” qualidade de vida para a humanidade, pois, exerce muitas 
funções, podendo citar a disponibilidade de nutrientes por meio da produção de alimentos, por 
fazer parte do ciclo da água – filtrando-a, e, também, na sustentabilidade dos sistemas 
naturais. Em meio a tantas atividades danosas que vêm sendo realizados com reflexos 
negativos aos ecossistemas, alguns indivíduos empenharam-se na busca por novas formas de 
contribuir com um meio ambiente mais saudável. Uma dessas formas é por meio de novas 
tecnologias, podendo citar o uso da “biotecnologia” empregada na área ambiental. Esta técnica 
nada mais é do que o uso de microrganismos que possuem capacidade de realizar a 
degradação de agentes contaminantes, xenobióticos e recalcitrantes dispostos no meio 
ambiente, oferecendo novas maneiras de proteção e melhoria para o solo, como também para 
a água e na atmosfera. Nesse contexto, o trabalho visa apresentar os tipos de biotecnologias 
existentes na literatura; abordar técnicas utilizadas em estudo de caso, especificamente em 
áreas degradadas, e, explanar cada técnica aplicada na remediação de solos. Após revisão 
bibliográfica, verificou-se que os principais processos de reversão utilizados em solos são: 
biodegradação – por meio da decomposição natural, biorremediação – empregando o processo 
de bioestimulação, isto é, as plantas liberam exudatos que servem de alimento para 
aumentaremos microrganismos existente em determinada local, a fitorremediação – que é o 
uso de plantas com capacidade de extrair contaminantes, e, a biotransformação – processo 
que altera a estrutura química dos contaminantes, tornando-os menos agressivos ao meio, até 
mesmo volatilizando-os. Pode-se constatar que esse recurso aplicado à área ambiental, apesar 
de jovem, as técnicas advindas da biotecnologia - as quais foram aplicadas -, mostraram-se 
eficientes na recuperação de áreas contaminadas por metais pesados ou que sofreram outros 
tipos de ações ocasionando degradações. Pode-se concluir, portanto, no tocante à área 
ambiental, que há necessidade de maiores investimentos, sejam por meio de pesquisa com a 
realização de maior número de experimentos com as novas tecnologias, ou, por intermédio de 
leis que estabelecem a recuperação de áreas degradadas, e assim, manter preservado e 
conservado os recursos naturais básicos, os quais são os elementos fundamentais à existência 
do Homem e demais seres vivos. 


