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RESUMO 

SILVA, VALÉRIO DAMÁSIO DA MOTA. Degradação microbiana de quelantes 
orgânicos em solo contaminado por chumbo. Areia – PB, Centro de Ciências 
Agrárias, UFPB, Novembro de 2012, 42 p. Monografia. Orientador: Prof. Dr. 
Adailson Pereira de Souza. 
 
Os estudos de biorremediação têm se intensificado nos últimos anos, 

principalmente, devido ao aumento de áreas contaminadas por atividades 

antrópicas. A baixa solubilidade natural do íon Pb no solo, apresenta-se como um 

grande entrave dos programas de biorremediação. Desta forma o uso de 

quelantes apresenta-se como alternativa para manter elevados os teores desse 

metal na solução do solo. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar 

em condições de laboratório a capacidade da microbiota do solo de decompor o 

ácido cítrico usado como complexante de íons metálicos no solo. A atividade 

global da microbiota foi determinada pela capacidade de C-CO2 do solo, em 

solução de NaOH 0,1 M, sob um sistema de fluxo contínuo de ar. Foi utilizado um 

delineamento inteiramente casualizado com três repetições. Os tratamentos foram 

dispostos em um esquema fatorial 3 x 2 x 4 + 3, correspondendo a três situação 

de solo (contaminado, contaminado submetido a calagem em campo e solo não 

contaminado de mata nativa) duas formulações de ácido cítrico (puro para análise 

– P.A., e comercial), quatro doses de ácido cítrico (10; 20; 40 e 80 mmol dm-3) e 

três testemunhas (situações do solo sem ácido cítrico), em parcelas subdivididas 

nos tempos de leitura (4; 8; 12; 24; 48; 96; 144; 240; 336; 432; 528; 624 e 720 h), 

com três repetições. O solo contaminado com Pb apresentou menor atividade 

microbiana. Os maiores estímulos à microbiota do solo ocorreram na presença do 

ácido cítrico, P.A.. Não houve resposta da microbiota do solo a correção do pH, 

quando da aplicação do ácido cítrico P.A.. 

 

Palavras-Chave: biorremediação; poluição; 
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ABSTRACT 

SILVA, VALÉRIO DAMASIO DA MOTA. Microbial degradation of organic chelators 
in soil contaminated by lead. Areia – PB, Centro de Ciências Agrárias, UFPB, 
November 2012, 40 p. Monograph. Advisor:. Dr. Adailson Pereira de Souza. 
 
The bioremediation studies have intensified in recent years, mainly due to the 

increase of areas contaminated by human activities. The low solubility of natural 

Pb ion in the soil, appears as a major impediment programs bioremediation. Thus 

the use of chelating presents as an alternative to maintain high levels of this metal 

in the soil solution. Thus, the present study aimed to evaluate laboratory 

conditions on the ability of soil microbes to decompose the citric acid used as 

complexing metal ions in the soil. The global activity microbial was determined by 

the ability of C-CO₂ soil in 0.1 M NaOH solution under a continuous flow system of 

air. We used a completely randomized design with three replications. Treatments 

were arranged in a factorial 3 x 2 x 4 + 3, corresponding to three state soil 

(contaminated, contaminated subjected to liming on the field and uncontaminated 

soil of native forest) two formulations of citric acid (pure for analysis - PA and 

commercial), four doses of citric acid (10, 20, 40 and 80 mmol dm-3) and three 

witnesses (soil situations without citric acid), split plot in reading times (4, 8, 12, 24 

, 48, 96, 144, 240, 336, 432, 528, 624 and 720 h), with three replications. The soil 

contaminated with Pb had lower microbial activity. The largest stimuli to soil 

microorganisms occurred in the presence of citric acid, P.A. There was no 

response of soil microbes to correct the pH, when applying citric acid P.A. 

Keywords: bioremediation, pollution 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento das atividades industriais e de mineração vem liberando 

cada vez mais resíduos poluentes, comprometendo em muitas situações os 

ecossistemas e principalmente a saúde humana. Alguns resíduos sólidos 

provenientes desses processos trazem em sua composição metais pesados, que 

ao serem lançados diretamente no ambiente, contaminam o solo, a vegetação, 

águas superficiais e subterrâneas (KABATA-PENDIAS E PENDIAS, 2001; 

VAMERALI et al., 2010). 

Ainda que a reciclagem seja uma opção potencial para seu 

acondicionamento final, a geração de resíduos, embora em escala menor, pode 

conter elementos potencialmente tóxicos, de tal maneira que a prática de 

deposição desses materiais no solo tem levado o acúmulo desses íons metálicos 

nos solos (KREBS et al., 1998), a exemplo do chumbo (Pb), dificultando o 

desenvolvimento natural de plantas e microrganismos. 

O Pb proveniente de atividades antropogênicas comumente acumula-se 

na camada superficial do solo em vista de sua baixa mobilidade no perfil. Isso se 

deve a sua baixa solubilidade e forte adsorção na fase sólida do solo (MATOS et 

al., 2001; KABATA-PENDIAS E PENDIAS, 2001; KABATA-PENDIAS, 2010). Os 

solos possuem características únicas quando comparados aos outros 

componentes (ar, água e biota), pois se apresentam não apenas como um dreno 

para contaminantes, mas também como tampões naturais que controlam o 

transporte de elementos químicos e outras substâncias (MOREIRA E SIQUEIRA, 

2006). Com a deposição desses metais pesados algumas espécies microbianas 

do solo, podem ter seus processos inibidos (SIQUEIRA et al., 1994), entretanto, 

alguns microrganismos como as bactérias do gênero Bacillus e Pseudomonas 

podem promover sorção de metais (VOSS E THOMAS, 2001). 

Nesse contexto, ações remediadoras vêm sendo utilizadas para reduzir 

as concentrações de metais pesados a teores ambientais seguros, como a 

fitorremediação, que se da através do emprego de sistemas vegetais 

fotossintetizantes e sua microbiota como agentes remediadores 

(PADMAVATHIAMMA e LI, 2007; VAMERALI et al., 2010). Uma das maiores 

dificuldades no emprego dessa técnica é manter elevados os teores desses 
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metais na solução do solo, devido à sua baixa solubilidade natural (PEREIRA et 

al., 2007). Assim, a utilização de quelantes sintéticos (orgânicos e inorgânicos) 

possibilita a remoção do metal ligado ao colóide, complexando-o para a solução 

do solo, possibilitando conseqüentemente sua remoção através da fitoextração 

(SHEN et al., 2002). 

Dentre os quelantes, o mais utilizado é o EDTA, devido o seu alto poder 

de solubilização. Entretanto, apresenta alta toxicidade e baixa degradação no solo 

o que pode provocar riscos ambientais indesejáveis (GABOS et al., 2009). Dessa 

forma, o uso de quelantes orgânicos, a exemplo do ácido cítrico, tem despertado 

grande interesse, devido, entre outras vantagens, a sua degradação no solo 

(STRÖM et al., 2001). 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento 

da microbiota do solo, mediante as taxas de emissão de C-CO2, de um 

Espodossolo Cárbico hidromórfico contaminado com chumbo sob influência da 

adição de ácido cítrico. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Degradação ambiental 

Ao mesmo tempo em que os centros urbanos ganham indiscutível 

protagonismo econômico, afirmando-se como espaços territoriais mais propícios à 

criação de riqueza, eles também são dotados de um conjunto significativo de 

aspectos negativos, tais como a degradação ambiental, refletindo uma crise 

socioambiental, a qual esta relacionada a diversos impactos negativos como a 

extinção de recursos naturais, a poluição do ambiente natural e consequente 

deterioração da qualidade de vida (MORAES e ABIKO, 2009). De acordo com 

Saint Marc e Diamond (2007), a Revolução Industrial rompeu de vez com o 

equilíbrio que o homem mantinha com a natureza. Nas décadas de 60 e 70, o 

crescimento das zonas urbanas e industriais agravou muito o problema, 

adquirindo proporções dramáticas, tanto pela sua intensificação como pela 

extensão geográfica. 

2.1.1. Poluição ambiental 

Conforme o Centro Tecnológico de Saneamento Básico de São Paulo 

(CETESB), uma área contaminada pode ser definida como área, terreno, local, 

instalação, edificação ou benfeitoria, anteriormente classificada como área 

contaminada sob investigação na qual, após a realização de avaliação de risco, 

foram observadas quantidades ou concentrações de matéria em condições que 

causem ou possam causar danos à saúde humana. Uma área poderá ser 

considerada contaminada sem a obrigatoriedade de realização de avaliação de 

risco à saúde humana quando existir um bem de relevante interesse ambiental a 

ser protegido. Nessa área, os poluentes ou contaminantes podem concentrar-se 

em sub-superfície nos diferentes compartimentos do ambiente, como por 

exemplo, nas rochas, no solo, nos sedimentos e nas águas subterrâneas 

(CETESB, 2007). 

No Brasil, ainda não existe uma legislação específica para as questões 

que envolvam áreas contaminadas. Apesar disso, a legislação ambiental existente 

oferece certa base referindo-se indiretamente a diferentes aspectos do problema 

de áreas contaminadas, como, por exemplo, os itens que abordam a preservação 
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ou a recuperação da qualidade ambiental (CONAMA, 2011). Há também leis 

específicas que estabelecem instrumentos legais especiais com certa relevância 

para o problema de áreas contaminadas, como, por exemplo, o parcelamento do 

solo urbano. As atuais técnicas de valoração, ao ignorarem estes dois aspectos 

na apuração do valor econômico dos recursos ambientais, vêm provocando sérias 

distorções no processo de tomada de decisão e de gerenciamento dos recursos 

ambientais (FALCO et al., 2012). 

A contaminação edáfica e aquática esta pautada com a locação final 

inadequada dos resíduos sólidos. Conforme Ribeiro e Lima (2000), ao ser 

disposto no solo, os resíduos sólidos urbanos (RSU) estão sujeitos a sofrerem 

infiltrações de águas superficiais, que ao percolar através da massa de resíduos 

se soma à água resultante da umidade natural do lixo, à água de constituição de 

várias substâncias e aos líquidos que resultam da dissolução da matéria orgânica, 

pela ação das enzimas lançadas por microrganismos. 

Os solos são comumente degradados por sistemas agrícolas e utilizados 

como depósitos de resíduos domésticos e industriais. Segundo Porto et al., 

(2009), todos os sistemas agrícolas causam perda de qualidade do solo, sendo 

esse fato mais eminente nas áreas sob manejo mais intensivo. A indústria por sua 

vez lança indiscriminadamente cada vez mais resíduo poluente no solo e na água 

deixando os mesmos muitas vezes sem condições de se restabelecer sem 

interferências antrópicas. Tais resíduos, em muitos casos, possuem em sua 

composição metais pesados que contaminam o solo e todo o ecossistema que 

depende dele para sua sobrevivência. A degradação ambiental é uma questão de 

primordial importância para a humanidade, fruto de uma concepção e uma 

relação com a natureza que se contrapõe à sustentabilidade (MUGGLER et al., 

2006). 

Segundo Muggler et al., (2006), importante é reconhecer que a 

degradação ambiental está relacionada com a concepção que as pessoas, 

individual ou coletivamente, têm da sua relação com a natureza, com o meio 

ambiente. De forma geral, observa-se que a percepção e sensibilização 

relacionadas com os vários elementos que integram o meio ambiente são 

diferenciadas: alguns desses elementos são conhecidos e compreendidos e 

outros são pouco conhecidos ou até mesmo desvalorizados. O homem não 

percebe que o meio ambiente é resultado do funcionamento integrado de seus 
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vários componentes e, portanto, a intervenção sobre qualquer um deles estará 

afetando o todo, um desses elementos é o solo. 

De acordo com estudos da European Environment Agency (EEA), 

realizados em 2007, aproximadamente 250 mil áreas nos países membros da 

EEA estão com seus solos contaminados, e esse número tende a crescer. 

Estima-se que até 2025 este número deverá aumentar em torno de 50%. Nos 

Estados Unidos, estima-se que o número de áreas contaminadas chegará a 294 

mil em 2033 (USEPA, 2004). Entretanto, na Europa 80 mil das áreas 

contaminadas já foram remediadas, sendo os metais pesados e o óleo mineral os 

contaminantes mais frequentes. 

A Agência Ambiental Paulista (CETESB), contabilizadas 2.904 áreas com 

contaminação até novembro de 2009, um aumento de 13% em relação ao ano 

anterior. As atividades mais poluidoras são os postos de combustível e as 

indústrias. É importante localizar as áreas problemáticas para evitar danos 

ambientais e de saúde (CETESB, 2009). No Brasil, dados sobre essas áreas 

ainda são restrita a alguns estados, sendo imprescindível o levantamento dessas 

áreas contaminadas, uma vez que a identificação dessas áreas possibilita a ação 

dos órgãos competentes para a realização da descontaminação das devidas 

áreas. 

2.2. Chumbo (Pb) 

Em geral, o chumbo é um elemento encontrado na natureza desde a 

formação da terra, juntamente com outros minerais tais como: o zinco, a prata e o 

cobre. Quantidades menores de outros elementos são encontradas, algumas 

vezes, combinadas com minério de chumbo, inclusive o ouro. Tanto a extração do 

metal contido na galena (mineral composto de sulfeto de chumbo), é feita através 

de processos físicos e termoquímicos, como a reciclagem de chumbo (baterias) 

uma fonte potencial de poluição ambiental. 

O controle dos processos de extração e reciclagem deve ser rigoroso 

para se atingir padrões ambientais aceitáveis e a necessidade de muitos 

equipamentos de controle ambiental contribui de forma significativa para a 

elevação dos custos dos processos (Machado, 2002). 
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2.2.1. Caracterização do Pb 

O chumbo é um metal cinzento, azulado brilhante, não elástico, mole, 

dúctil, maleável, trabalhável a frio, razoável condutor de calor e eletricidade, 

possui condutibilidade térmica, coeficiente de expansão térmica linear de 29x10-6 

/1°C, e aumento em volume (20 °C ao ponto de fusão) de 6,1%. Peso específico 

11,37, baixo ponto de fusão (327°C), peso atômico 207,2 e ponto de ebulição a 

1.717°C, emitindo, antes desta temperatura, vapores tóxicos. Exibe retração linear 

na solidificação de 1 a 2,5% e alongamento de 31%. Dissolve-se a quente nos 

ácidos nítrico, acético, sulfúrico e clorídrico em ebulição, porém reage á ação dos 

outros ácidos (Silva, 2001). 

Em geral, o chumbo é dificilmente atacado pelo ácido clorídrico, mesmo 

concentrado. O ácido sulfúrico diluído não provoca reação, mas concentrado e 

quente transforma-o em sulfato de chumbo, liberando anidrido sulfuroso. O ácido 

nítrico dissolve-o à temperatura normal, dando origem ao nitrato de chumbo e a 

vapores nitrosos. O chumbo fundido liga se com numerosos metais (KREUSCH, 

2005). 

Geralmente o chumbo quando associado a outros elementos dá origem à 

vários compostos. Na solução do solo, o Pb ocorrer sob as formas catiônicas: 

Pb2+, PbCl+, PbOH+, e aniônicas: PbCl3-, Pb(CO3)2
2- (KABATA-PENDIAS; 

SADURSKI, 2004). Sendo Pb da solução do solo a principal fonte de absorção 

pelas plantas, e a concentração do Pb em solução está em equilíbrio dinâmico 

com as formas “trocáveis” ou “lábeis” de Pb na matriz do solo (HOUGH, 2010). 

O chumbo é relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma 

concentração média de 13 mg/kg (WHO, 1996). Com o aumento significativo da 

atividade antrópica a concentração de Pb vem aumentando. As maiores fontes 

naturais de chumbo são emissões vulcânicas, intemperismo geoquímico e névoas 

aquáticas. As maiores fontes geológicas de chumbo são as rochas ígneas e 

metamórficas (WHO, 1996). 

A disponibilidade de Pb pode ser grandemente afetada por determinadas 

práticas de manejo, a exemplo da calagem que pode promover diminuição na 

solubilidade. A localização de maiores concentrações de Pb próximas à superfície 

do solo está relacionada à acumulação superficial de matéria orgânica (KABATA-

PENDIAS E PENDIAS, 2001). 
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2.2.2. Panorama do mercado de Pb 

O Brasil é o décimo sexto maior produtor de Chumbo, com 

aproximadamente 25.000 toneladas em 2008. Essa quantidade representa 0,7% 

da produção mundial, que foi de 3,8 milhões de toneladas. A China é o maior 

produtor mundial, seguida pela Austrália e pelos EUA. A produção do metal 

secundário, no Brasil, alcançou 142.450 toneladas em 2008, representando 3,2% 

da produção mundial. O metal secundário é obtido a partir de reciclagem de 

material usado, especialmente de baterias automotivas, industriais e das 

telecomunicações em usinas refinadoras nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste 

(IBRAM, 2008; DNPM, 2009). 

O consumo interno no ano de 2008 alcançou 228.028 toneladas. A 

indústria de acumuladores responde por 95,6% desse consumo, especialmente 

na fabricação de baterias de automóveis, que representam 89,9% do consumo 

interno, e 5,8%, para as baterias industriais. Em seguida, vêm os óxidos utilizados 

na indústria química, eletrônica, de vidro, cerâmica, pigmentos e na indústria 

siderúrgica, respondendo, juntos, por 4,3% (IBRAM, 2008; DNPM, 2009). 

A consciência ambiental brasileira vem aumentando, especialmente ao 

descarte das baterias. Cada vez mais as pessoas estão devolvendo os produtos 

usados aos fabricantes por meio de postos de coleta. A média de recuperação 

anual está por volta de 142 mil t de chumbo e em torno de 14 milhões de baterias, 

em um universo de produção de 20 milhões de baterias (IBRAM, 2008; DNPM, 

2009). 

2.2.3. Toxidez do Pb 

Alguns processos naturais são responsáveis pela liberação e dispersão 

do chumbo em todo o ambiente, poluindo não só o ar, mais o solo e as águas, 

contaminando desta forma os organismos vivos, por meio do efeito 

bioacumulativo, principalmente, pelas ações antropogênicas (ATSDR, 2007), em 

decorrência do seu largo uso industrial, evento que condiciona a esse metal, 

status de um dos maiores poluentes do meio, (KABATA-PENDIAS E PENDIAS, 

2001). 

A acumulação do Pb no organismo afeta todos os órgãos e sistemas do 

organismo, sendo que as alterações subcelulares e os efeitos neurológicos sobre 

o desenvolvimento parecem ser os mais críticos. Em níveis de exposição 
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moderada ao chumbo, pode ocorrer reversibilidade das mudanças bioquímicas e 

funcionais induzidas, resultando principalmente na interferência do funcionamento 

das membranas celulares e enzimas, formando complexos estáveis com ligantes 

contendo enxofre, fósforo, nitrogênio ou oxigênio, que funcionam como doadores 

de elétrons (SADAO, 2002). 

Esse metal produz efeitos sobre muitos processos bioquímicos; em 

particular, afeta a síntese da heme, o sistema hematopoético e a homeostase do 

cálcio, interferindo em outros processos celulares. Embora os ossos sejam os 

maiores depósitos de chumbo do organismo, os dados disponíveis sobre seu 

efeito e mecanismo de ação são inconclusivos (MOREIRA e MOREIRA, 2004a). 

As crianças são mais vulneráveis aos efeitos do chumbo por razões 

neurológicas, metabólicas e comportamentais. A encefalopatia é um dos mais 

sérios desvios tóxicos induzidos pelo chumbo em adultos e crianças, levando a 

disfunções psicológicas e neurocomportamentais. Os danos sobre o sistema 

nervoso periférico são encontrados principalmente em adultos (MOREIRA e 

MOREIRA, 2004a). 

No homem, o Pb é absorvido principalmente na forma de Pb inorgânico 

ou tetraetil de Pb pelas vias respiratória, oral ou cutânea. A maior ou menor 

entrada do contaminante no nosso organismo depende do estado físico e químico 

do metal, assim como da idade e das condições físicas do indivíduo, onde os 

pulmões e o trato gastrointestinal são as principais vias de absorção do Pb 

inorgânico (USEPA, 1994, WHO, 1996). 

Nível aceitável de chumbo regulamentado para a água através da 

Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005 em substituição a CONAMA 20 de 

1986 é de 0,01 a 0,033 mg L-1. Em relação às concentrações de Pb no solo o 

CONAMA em sua resolução 420/2009, regulamenta como valor de prevenção 

para o chumbo, que se refere ao valor abaixo do qual o solo é capaz de sustentar 

as suas funções principais é de 72 mg kg-1, acima da qual existem riscos 

potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana (CONAMA, 2009). 

Entretanto, a concentração aceitável em humanos, só existe 

regulamentação para a exposição ocupacional, através das normas trabalhistas. 

 

 

 



9 

 

2.3. Biorremediação 

A tecnologia da biorremedição é um processo bioquímico realizado por 

microrganismos, em condições aeróbias e/ou anaeróbias, sobre compostos 

estranhos ao ambiente natural, sendo capaz de modificar ou decompor o 

composto original em formas mais simples como CO2, H2O e sais inorgânicos 

simples, sendo a mineralização do contaminante o benefício máximo alcançado 

nesse processo (SEMPLE et al., 2000). 

Esse processo pode ocorrer naturalmente pela ação dos microrganismos 

autóctones, processo denominado atenuação natural. No entanto, em geral, os 

solos apresentam limitações nutricionais que submetem os microrganismos a 

condições estorvantes, o que reduz a eficácia da biorremediação por atenuação 

natural. Nesses casos o solo pode receber a adição de nutrientes, como fontes de 

nitrogênio e fósforo, que ao estimular o metabolismo microbiano, contribuirão para 

o aumento das chances de sucesso do tratamento (SERRANO et al., 2007; 

STUCKI et al., 2007). 

De acordo com Moreira e Siqueira (2006), a biodegradação é 

caracterizada pela degradação completa do poluente a formas inorgânicas como 

dióxido de carbono, água, amônia e outros, estando esses microrganismos em 

processos predominantemente aeróbios, porém nem sempre o processo de 

biodegradação leva a mineralização completa do poluente. 

Contudo, em algumas situações a melhorai nas condições nutricionais do 

solo não é suficiente para atingir os resultados esperados. Por exemplo, quando 

inexistem microrganismos hábeis em atuar na modificação e decomposição dos 

compostos xenobióticos ou seu número é muito baixo. Então, torna-se necessário 

realizar a introdução de microrganismos alóctones, processo conhecido como 

bioaumento (BENTO et al., 2005; OLANIRAM et al., 2006; SERRANO et al., 2007; 

STUCKI et al., 2007). 

2.3.1. Tecnologia de biorremediação 

Existem diversas estratégias tecnológicas de biorremediação, sendo 

divididas entre as técnicas in situ, em que não há necessidade de remoção do 

substrato contaminado, realizando-se a biorremediação no próprio local poluído; e 

as técnicas ex situ, em que é necessário remover o substrato, procedendo-se a 

biorremediação em instalações apropriadas, fora do local contaminado (Ramsay 
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et al., 2000). Hoje diversas técnicas são apresentadas, das quais destacam-se 

bioaumento, bioestimulação, biorremediação, biossurfactantes, sistema 

landfarming, técnica de bioventing ou bioventilação e compostagem 

(JORGENSEN et al., 2000; JACQUES et al., 2007; MARIANO et al., 2007). 

Para a eficácia do tratamento por biorremediação da área impactada o 

número de microrganismos e a diversidade de espécies são fatores primordiais. 

No geral sabemos que quanto maior for a versatilidade enzimática e o número de 

células metabolicamente ativas, maior será a eficiência da degradação do 

contaminante. 

Embora as bactérias tenham papel de destaque, os demais grupos 

microbianos (fungos, actinobactérias e cionobactérias) também já foram descritos 

pelo seu potencial para a biorremediação de derivados de petróleo (GALLEGO et 

al., 2006; MANCERA-Lopez et al., 2007). Contudo, algumas espécies dos 

gêneros Nocardia, Pseudomonas, Micrococus e Bacillus já são amplamente 

difundidas pela capacidade de degradar hidrocarbonetos presentes em 

combustíveis derivados do petróleo (GHAZALI et al., 2004; DOU et al., 2007). 

Em geral, a composição química dos contaminantes é heterogênea e 

altamente complexa. Dessa forma é improvável a existência de um único 

microrganismo, que naturalmente, seja capaz de decompor todas as substancias 

químicas presentes. Por isso, em processos de biorremediação é comum o 

emprego de consórcios microbianos para obter um melhor resultado final 

(GHAZALI et al., 2004). 

Entretanto, é importante ressaltar que o aumento da população com 

potencial degradador só ocorre se o solo apresentar condições favoráveis 

(Semple et al.,  2001). A biorremediação de solos pode ser afetada por diferentes 

fatores como a concentração de oxigênio dissolvido, pH, temperatura, presença 

de metabólitos tóxicos, potencial de oxi-redução, disponibilidade de nutrientes e 

umidade (RODRIGUEZ, 2006). 

A presença de oxigênio, que atua como doador de elétrons estimula o 

metabolismo aeróbico, permitindo a geração de maior quantidade de energia para 

as células. No entanto, na sua ausência outros compostos podem substituí-lo 

como, por exemplo, NO-3, SO4
-2, Mn+4 e Fe+3, estabelecendo uma condição de 

anaerobiose (MADIGAN et al., 2004). 

A presença de água e sua disponibilidade, assim como os nutrientes 

também são fundamentais, já que estão diretamente relacionados à homeostase 
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e ao transporte de nutrientes através da membrana celular (Moreira e Siqueira, 

2006). Nos solos, a temperatura na camada superior, onde se concentra o maior 

número de microrganismos, praticamente não varia, estando próximo da 

temperatura ambiente do local. Por isso, os microrganismos são 

predominantemente mesófilos (MADIGAN et al., 2004). 

O estabelecimento de condições ambientais adequadas é fundamental 

para que o processo de biorremediação aconteça de forma eficaz. Caso isto não 

ocorra, o crescimento e a sobrevivência dos microrganismos envolvidos no 

processo de degradação serão severamente afetados e, consequentemente, a 

biorremediação dos compostos poluentes ficará comprometida (RIZZO et al., 

2007). 

2.4. Quelantes 

A descontaminação de áreas com teores elevados de metais pesados 

pela utilização de técnicas de biorremediação tem atraído à atenção da 

comunidade científica, principalmente pelas vantagens oferecidas em relação às 

técnicas tradicionais. Entretanto, muitas vezes a absorção dos metais é dificultada 

pela baixa solubilidade e difusão destes no solo. Reforçando desta forma a 

importância do uso de agentes quelantes, a fim de promover a solubilização e 

facilitar o processo de biorremediação (TAVARES, 2009). 

No solo, os metais pesados são encontrados em diversas formas: como 

íon livre ou complexo solúvel na solução do solo; adsorvidos ou não aos 

constituintes inorgânicos; ligados à matéria orgânica; precipitados com óxidos, 

hidróxidos e carbonatos; e constituintes da estrutura dos silicatos. Dentre as 

várias formas dos metais existentes no solo são considerados disponíveis as da 

solução do solo e a adsorvida aos constituintes inorgânicos e orgânicos. As 

formas associadas à matéria orgânica, precipitadas com os óxi-hidróxidos e 

carbonatos são pouco disponíveis na solução do solo (LASAT, 2000). 

Uma das principais dificuldades da biorremediação está em manter 

elevadas as taxas de metais pesados na solução do solo (SHEN, et al., 2002; 

JARVIS et al., 2001). Alguns autores como Shen et al., (2002), têm indicado a 

utilização de agentes quelantes que podem dessorver os metais pesados da 

matriz do solo para formar complexos solúveis na solução do solo, aumentando 

assim o contato dos microrganismos com os metais. 
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Entretanto, existe uma preocupação com relação ao uso de quelantes 

sintéticos, especialmente EDTA, a sua baixa biodegradabilidade, resultando em 

alto risco ambiental pela manutenção de elevados teores de metais solúveis no 

solo prontos para lixívia por um longo período, contaminando desta forma lençóis 

freáticos e cursos de rios (MEERS et al., 2005). 

Como alternativa ao uso dos quelantes sintéticos, sugere-se a utilização 

de ácidos orgânicos naturais de baixo peso molecular. Por serem mais 

rapidamente degradados no solo esses ácidos apresentam vantagens sobre os 

quelantes sintéticos, evitando contaminação de águas subterrâneas (FREITAS et 

al., 2009). De acordo com Marschner (1995) os ácidos orgânicos de baixo peso 

molecular presentes na rizosfera são efetivos na solubilização de metais ligados a 

fração sólida do solo. 

Segundo Duarte et al., (2007), relatam a eficiência do ácido cítrico em 

aumentar a absorção de Cadinho pelas raízes de Halimione portulacoides. Jean 

et al., (2007) também obtiveram sucesso na absorção de Cromo por plantas de 

Datura innoxia utilizando ácido cítrico. Contudo, segundo Melo et al. (2008), os 

ácidos cítricos testados não foram eficientes na indução da fitoextração. 

A disposição das cargas dos ácidos orgânicos também influencia a 

formação de complexos no solo. O ácido cítrico, com grupamento OH no meio da 

molécula e ao lado de um dos grupamentos COOH, é favorecido no momento da 

interação com a fração mineral do solo, podendo formar quelatos e neutralizar, de 

forma estável, os sítios de adsorção do solo. O ácido oxálico, embora apresente 

maior número de grupos funcionais, abrange apenas grupamentos COOH, os 

quais são mais difíceis de participar das reações que os grupos funcionais do 

ácido cítrico, e, quando essas reações ocorrem, são menos estáveis. 

Em solos com alto teor de contaminados, degradação cumulativa dos 

quelatos e ligantes são menores do que nos solos não contaminantes (WEN et 

al., 2009). Esta mobilização é o resultado de uma competição entre associação 

com a fase sólida e os complexos dissolvidos (GOEL et al., 2010). Para uma 

proporção de 10:1 quelante / metal, as soluções de extração são dominadas pela 

forma livre dos agentes quelantes, indicando a incapacidade de tais espécies aos 

traços de metais complexos, devido as fortes interações que existem entre os 

íons de metais pesados e constituintes de sedimentos (POLETINI et al., 2007). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no laboratório de Biotecnologia de Solo e 

Água do Departamento de Solo e Engenharia Rural da Universidade Federal da 

Paraíba, com amostras de um Espodossolo Cárbico hidromórfico, de uma área da 

empresa Metais PB - LTDA (6º 43’ 51,2’’ S, 35º 07’ 17,1’’ O e 178 m de altitude), 

localizada no Sítio Capim, km 28 da BR 101, município de Rio Tinto, PB, Brasil. 

Este município faz parte da microrregião do Litoral Norte, mesorregião da Mata 

Paraibana. Coletado na camada de 0 a 10 cm de profundidade, em três situações: 

solo contaminado com chumbo, solo contaminado com chumbo e submentido a 

correção de pH (calagem a campo 90 dias antes da coleta do solo) e solo sob 

mata nativa sem contaminação. As amostras coletadas foram secas ao ar, 

passada em peneira de 2,0 mm de abertura de malha, e posteriormente 

caracterizadas quanto a sua composição química (Tabela 1). 

A avaliação da atividade global da microbiota do solo foi obtida mediante 

as taxas de emissão de C-CO₂ do solo, à temperatura ambiente (23°C ± 5). 

Captura do CO₂ foi obtido através de uma solução de NaOH, sob um sistema de 

fluxo contínuo de ar (CURL e RODRIGUEZ-KABANA, 1972). 

Tabela 1. Características químicas do solo utilizado no ensaio de respirometria 

Características 
Solo 

contaminado 

Solo contaminado 
submetido a 

correção de pH 

Solo não 
contaminado 

pH (H2O 1:2,5)  3,44 6,35 4,80 

Al3+ (cmolc dm-3)  0,90 0,70 0,75 

Ca2+ (cmolc dm-3)  0,40 0,65 0,55 

Mg2+ (cmolc dm-3)  0,65 0,57 0,60 

P (mg dm-3)  4,91 4,66 4,23 

K (cmolc dm-3)  14,99 13,98 46,11 

Na (cmolc dm-3)  0,033 0,030 0,095 

H + Al (cmolc dm-3)  7,43 5,06 9,41 

M.O (g kg-1)  19,27 19.27 77,84 

Pb total (mg dm-3)  660,40 660,40 - 
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O sistema de captura de CO₂ é apresentado na Figura 1. Este sistema 

teve a função de fornecer ar livre de CO₂ em grandes quantidades. O ar entra em 

um sistema de filtros que removem todo o CO₂, e em seguida é injetado sobre as 

amostras de solo. Inicialmente o ar atmosférico é injetado por uma bomba (A) até 

o 1º filtro (B) contendo uma sequência de lã de vidro, dissecante (CaSO₄ p.a.) e lã 

de vidro. Após a passagem por esse filtro o ar, agora sem umidade, entra no 2º 

filtro (C) que contém uma sequência de lã de vidro, NaOH peletizado e nova 

camada de lã de vidro. A passagem neste filtro resulta na retirada do CO₂ do ar. 

Em sequência o ar sem CO₂ passa pelo erlenmeyer D de 1 L que 

permanece vazio, este funciona como um captador de refluxo, sendo fundamental 

uma vez que a falta de energia elétrica, ou qualquer parada repentina do fluxo, 

resultará numa diferença na pressão interna do sistema levando a um 

encharcamento dos filtros, principalmente o que contém o NaOH peletizado. O 

erlenmeyer E, com 600 mL de NaOH 1 M, foi destinado a remover algum traço de 

CO₂ remanescente e para iniciar o processo de reumidecimento do ar. O 

erlenmeyer F, com 600 mL de Ba(OH)₂ 0,1 M, atuou como um indicador da 

presença CO₂.  

Figura 1. Sistema utilizado na determinação da evolução do CO2 do solo. (A) bomba; (B) 

CaSO4; (C) NaOH; (D) refluxo; (E) solução de NaOH 1 M (600 mL); (F) solução 

de Ba(OH)2 0,1 M (600 mL); (G) linha de distribuição; (H) amostra de solo (100 

cm³); e (I) solução de NaOH 0,1 M (100 mL) (SOUZA, 1999). 

 

 

O ar livre de CO2 que chega a linha de distribuição (G) é canalizado para 

frascos erlenmeyers de 250 mL, contendo 100 cm³ de solo (H). Após a passagem 

sobre a amostra de solo o ar, agora com CO₂, resultante da atividade microbiana, 
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é levado para um segundo erlenmeyer de 125 mL (I), contendo 100 mL de uma 

solução de NaOH 0,1 M que fará a captura do CO₂. A presilha colocada entre os 

erlenmeyers H e I, regula o fluxo de ar, sendo utilizado agulhas de seringa de 

diâmetro de 1 mm na extremidade da mangueira para facilita o controle do fluxo 

de ar, sendo o mesmo ajustado entre 15 a 20 bolhas por minuto. 

3.1. Procedimentos para a Determinação do C-CO2 

Nos frascos erlenmeyer de 250 mL foi colocado 100 cm³ de solo, sendo 

aplicada água destilada necessária para alcançar a umidade de 70% no solo e 

após uma hora, foi aplicado doses de ácidos cítricos, os mesmos conectados na 

posição H do sistema. Um frasco adicional com solo autoclavado também é 

conectado ao sistema, funcionando como branco (BR). A bomba foi ligada 

deixando um fluxo livre por 15 minutos. Após este período foi realizado o controle 

do fluxo com o auxilio das presilhas. 

Em intervalos pré-estabelecidos, foi realizada a substituição do 

erlenmeyer com 100 mL de NaOH (I). Inicialmente fechou-se completamente a 

presilha (nº 1) que faz a conexão entre os erlenmeyers D e E em seguida 

desligou-se a bomba (A). Após 5 minutos, tempo necessário para o sistema entrar 

em equilíbrio, foram retirados os erlenmeyers I, sendo os mesmos imediatamente 

vedados com rolha de borracha para que não ocorra contaminação com o ar do 

ambiente, sendo os mesmos substituídos por novos erlenmeyers já contendo a 

mesma concentração e volume da solução dos erlenmeyers anteriores. Realizado 

a substituição o sistema é religado, até ser realizada a nova substituição. 

Os erlenmeyers substituídos foram imediatamente levados para realizar a 

quantificação do CO2 retido em sua solução por titulação com uma solução de 

HCl 0,1 M (Figura 2). 
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Figura 2. Procedimento para titulação da solução contendo C-CO₂ (SOUZA, 1999). 

 

 

A quantificação do C-CO2 em mg dm-3 de solo, dentro de cada intervalo 

de tempo, foi calculada segunda a expressão matemática (SOUZA, 1999): 

 

Em que: 

BR = titulação do branco (mL); 

AM = titulação da amostra (mL); 

M = molaridade do HCl (g L-1); 

F = fator de correção do HCl; 

V1 = volume do NaOH usado na captura do CO2 (mL); 

V2 = volume do NaOH usado na titulação (mL); 

FC = 110, fator de conversão para mg dm-3 

A quantidade de C-CO2 produzido é igual ao somatório dos valores 

obtidos durante cada amostragem. 
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3.2. Preparo das soluções 

Utilizou-se o método da concentração molar (mol/L) onde, se prepararam 

duas soluções de NaOH a 1M e 0,1M, uma solução de Ba(OH)₂ na concentração 

de 0,5 molar; outra solução de Ba(Cl)₂ 2H₂O na concentração de 0,1 molar. Todas 

essas soluções foram diluídas com água destilada em balões de 1000 mL até 

completa diluição. 

Para o preparo do HCl foi utilizado a relação entre a concentração do 

ácido e a sua densidade relativa (DR). Sendo a DR do HCl concentrado igual a 

1,185 e sua concentração de 11,8 N. Assim, o volume necessário de HCl 

concentrado é de 8,5 mL por litro. 

3.3. Características químicas dos ácidos cítricos 

Especificações Ácido cítrico P.A Ácido cítrico comercial 

Peso Molecular 210,14 192,12 

Pureza 99,5% 99,5% 

Cloreto 0,001% - 

Sulfato 0,002% Passa no teste da USP 

Fosfato 0,001% - 

Chumbo 0,0002% < 0,5 mg kg-1 

Ferro 0,0003% - 

Arsênio - < 1 mg kg-1 
Oxalato Passa no teste Passa no teste da USP 

Subst. Carbonizáveis Passa no teste Passa no teste da USP 

 

3.4. Delineamento experimental 

Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado em parcelas 

subdivididas no tempo, com três repetições. Os tratamentos das parcelas foram 

dispostos em um esquema fatorial 3 x 2 x 4 + 3, correspondendo o primeiro fator a  

três situações de uso do solo (solo contaminado com chumbo, solo contaminado 

com chumbo e submetido a correção de pH e solo com vegetação nativa sem 

contaminação); o segundo fator, dois ácidos cítricos (puro para análise, PA, e 

comercial); o terceiro fator, quatro doses (10; 20; 40 e 80 mmol kg-1) e três 

testemunhas. As subparcelas foram constituídas pelos tempos de leituras (4; 8; 
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12; 24; 48; 96; 144; 240; 336; 432; 528; 624 e 720 h). A análise de variância dos 

dados foram realizadas de acordo com o modelo para experimentos em parcelas 

subdivididas, sendo os fatores quantitativos (tempo e dose) desdobrados em 

regressão, segundo sua significância pelo teste F.  
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

As quantidades acumuladas de C-CO₂ liberadas dos tratamentos após 30 

dias de incubação apresentou-se bastante variada de acordo com os tratamentos 

aplicados (Figura 3). As menores taxas de respiração foram observadas na dose 

de 10 mmol dm-³, para todas as situações. Um aspecto interessante observado foi 

a ocorrência, para todos os tratamentos, da fase lag, que é uma fase de 

adaptação da comunidade microbiana às novas condições do meio, cujo tempo 

de adaptação foi de aproximadamente 48 h. 

Com a aplicação do ácido cítrico P.A. (Figura 3 A), em solo contaminado 

sem correção do pH, houve acréscimo significativo na emissão de C-CO2, cuja 

maior atividade microbiana (2.529,68 mg dm-3 de C-CO2) ocorreu na dose de 

49,31 mmol dm-3. O mesmo comportamento, entretanto, não foi observado para o 

ácido cítrico comercial (Figura 3 B), onde a resposta linear da atividade 

microbiana, não permitiu a estimativa do seu ponto de máxima, tendo na dose de 

80 mmol dm-3 uma emissão de (1.524,8 mg dm-3 de C-CO2). 

Deste modo, como o solo utilizado possui uma baixa concentração de C 

orgânico, em relação à de mata nativa, e provavelmente, havendo uma pequena 

comunidade microbiana e baixa atividade respiratória, sugerindo que a microbiota 

estaria metabolicamente pouco ativa e que o efeito do chumbo estaria 

contribuindo para esse desequilíbrio, ao adicionar uma fonte orgânica 

prontamente disponível, ativou essa comunidade aumentando a atividade 

respiratória, observado através da liberação de CO₂, sendo esse aumento, 

provavelmente, decorrente das populações metabolicamente ativas. Contudo, 

segundo Insam et al., (1996), são as mais afetadas pelo excesso de metais 

pesados no solo, demonstrando que a adição do quelante colaborou para um 

acréscimo da microbiota do solo ao complexar o chumbo dando uma condição 

favorável aos microrganismos presentes. 
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Figura 3. C-CO₂, mg dm-³, em solo contaminado (SC), solo contaminado 

submetido a correção de pH e solo não contaminado (SÑC) de mata 

nativa, em função das doses (10, 20, 40 e 80 mmol dm-³) de dois 

ácidos cítrico puro para análise (P.A.) e comercial (CML) e do tempo de 
incubação (4; 8; 12; 24; 48; 96; 144; 240; 336; 432; 528; 624 e 720 h). 
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De acordo com Melo et al. (2008) a aplicação de ácidos orgânicos 

aumenta a disponibilidade de metais na solução do solo, sendo o ácido cítrico 

responsável pelo aumento de 75% da concentração de Pb na solução do solo. 

Ainda segundo estes autores, a alta capacidade do ácido cítrico em mobilizar 

esse metal, também está associada a sua rápida degradação no solo 

demonstrando o seu efeito biodegradativo, não mantendo, assim, o metal solúvel 

por muito tempo na solução do solo. No entanto, Fiori et al., (2011), observaram 

que a utilização de complexantes ameniza o efeito dos metais na comunidade 

microbiana do solo. 

Quando avaliamos o comportamento da microbiota do solo sob doses de 

ácido cítrico submetido à correção de pH (Figura 3), observamos resultados 

semelhantes ao anterior. Ao compararmos as maiores atividades de liberação 

acumulada C-CO2 no solo contaminado sem correção do pH (2.529,68 mg dm-3) 

com o solo contaminado submetido a correção de pH (1.785, 96 mg dm-3) em 

função da aplicação do ácido cítrico P.A., observa-se maior atividade no solo da 

área contaminada sem correção, em consequência, provavelmente, da adaptação 

dos microrganismos no solo já contaminado, onde o mesmo demonstra um pH 

ácido, tendo em vista que a correção do pH onde o elevou para 6,3 pode ter 

diminuído a atividade microbiana, contribuindo para um desequilíbrio da 

comunidade. Entretanto, segundo Moreira e Siqueira (2006), solo com faixas de 

pH em torno da neutralidade colabora para uma biodegradação mais efetiva. 

Sendo que a atividade microbiana é fortemente dependente do pH do meio. Da 

mesma forma, a solubilidade dos contaminantes e a sorção destes ao solo podem 

variar em função do pH (PROVIDENTI et al., 1993) onde essa variação pode ter 

contribuído para uma menor atividade no solo contaminado submetido a correção 

do pH. 

De acordo com Moreira e Siqueira (2006), além da disponibilidade de 

nutrientes, o pH é um dos fatores essenciais para a atividade microbiana através 

da regulação das reações químicas. Sendo que as variações de pH podem afetar 

a fisiologia dos microrganismos autóctones através da desnaturação de proteínas 

estruturais e enzimas, desestabilização da membrana e canais de troca iônica, 

disponibilidade de íons e aumento da toxicidade de alguns compostos iônicos. 

Segundo Oliveira et al. (2010) pH em torno de 5,0 e 6,5 ocorre um melhor 

desempenho dos microrganismos sem apresentar nenhuma modificação no seu 

comportamento. Entretanto, observamos que ao submetermos o solo a correção 
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de pH ocorreu uma diminuição na atividade microbiana em relação ao solo 

contaminado sem correção de pH. Segundo Bezdicek et al. (2003), a correção do 

pH aumenta a respiração tendo efeitos marcantes sobre a biomassa microbiana, 

a estrutura da comunidade e a resposta a adição de substrato. No entanto, a 

adição de uma fonte orgânica como o ácido cítrico, pode diminuir o pH 

inicialmente pela produção de metabólitos ácidos (Moreira e Siqueira, 2006). 

No solo não contaminado, com uma concentração maior de C orgânico 

(44,84 g kg-1), a adição de matéria orgânica na forma de ácido cítrico estimulou a 

atividade microbiana independente da fonte de ácido cítrico (Figura 3), contudo 

verificou-se maior resposta ao ácido cítrico P.A.(Figura 3 E) na dose 80 mmol dm-

3 (3.538,63 mg dm-3) enquanto no ácido cítrico comercial (Figura 3 F) foi na dose 

de 65,95 mmol dm-3 (2.519,71 mg dm-3). 

A atividade heterotrófica da biomassa microbiana, avaliada pela 

respiração basal do solo não contaminado obteve valores bem mais elevados em 

relação as demais situações de solo, independente do ácido cítrico utilizado. De 

acordo com Kuzyakov et al. (2000), a adição de substâncias orgânicas facilmente 

degradáveis causa aumento na atividade dos microrganismos e aceleração da 

mineralização da matéria orgânica originalmente presente no solo, portanto, este 

solo apresenta elevada atividade heterotrófica, indicando rápida decomposição de 

resíduos orgânicos. 

De modo geral, observa-se que a respiração edáfica apresentou maiores 

incrementos a partir das 48 h, ou seja, após a fase lag, resultado observado 

também por Chaves et al., (2006), o que pode estar associado com o aumento da 

comunidade microbiana metabolizando o ácido orgânico adicionado. Estudo 

realizado por Machado et al., (1999), demonstrou que a disponibilização de 

compostos prontamente decomponíveis, promovem acréscimo na comunidade 

microbiana, aumentando a liberação de CO2.  
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5. CONCLUSÕES 

O solo contaminado com Pb apresentou menor atividade microbiana; 

Os maiores estímulos à microbiota do solo ocorreram na presença do ácido 

cítrico, P.A.; 

Não houve resposta da microbiota do solo a correção do pH, quando da aplicação 

do ácido cítrico P.A. 
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