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RESUMO 

A contaminação de solos por arsênio (As) é um problema para a saúde pública e para o meio 

ambiente. O As é encontrado em altas concentrações associado a minerais de alto valor 

econômico como os minérios auríferos, bastante explorados na região de Ouro Preto-MG. 

Com objetivo de investigar formas mais ambientalmente amigáveis e igualmente eficientes 

para a remoção de As em solos, foi empregada a técnica de lavagem (soil washing) com uso 

de extratos contendo biossurfactantes (BS), visando promover a mobilização do As contido 

em solo de mina de ouro abandonada. Para a produção dos extratos foram selecionadas duas 

culturas mistas de bactérias produtoras de biossurfactantes provenientes micro-organismos 

cultivados em Meio Postgate C (MPCB) e em Meio Postgate B obtidos de um Reator 

(MPBR) tolerantes a altas concentrações de arsênio (8 mg.L-1). Os tensoativos produzidos 

foram estáveis em ampla faixa de pH, 3-11; temperatura, 28-50°C e salinidade, 1-5% NaCl 

(p.v-1) e removeram controladamente e seletivamente o As do solo por solubilização que foi 

influenciada pelo pH e pela proporção sólido/líquido, não havendo influência significativa 

da temperatura e salinidade dentro das faixas utilizadas. Os maiores percentuais de remoção 

total de As no solo empregando os extratos MPCB (25,43%) e MPBR (22,43%) foram 

obtidas em pH 11,0 na proporção 1:40 (g.mL-1).  Nas condições de pH 11,0; temperatura de 

28°C; salinidade 1,0% NaCl (p.v-1) e na proporção 1:10 (g.mL-1), as remoções obtidas com 

o emprego dos BS MPCB (14,01%) e MPBR (12,04%) foram superiores àqueles obtidos 

com o emprego de surfactantes comerciais: SDS (0,87 e 0,71%), saponina (0,57 e 0,55%) e 

lecitina de soja (2,05 e 2,63%), todos os surfactantes comerciais foram preparados na 

concentração de 1,0% (p.v-1). Comparando com a remoção obtida com agentes extratores 

usados em metodologias para extração sequencial de frações de As em sedimentos, pode ser 

considerado que os extratos MPCB e MPBR removeram As nas frações solúvel em água, 

fracamente adsorvido, ligado a carbonatos e fortemente adsorvido. Ambos os extratos 

tiveram comportamento semelhante ao EDTA e ao extrato de cultura microbiana comercial 

(GorduraKlin®). Os testes de remoção em coluna com os extratos MPCB e MPBR em 

temperatura ambiente, pH 11,0 e 1,0% NaCl (p.v-1) tiveram remoções acumuladas de As 

após 10 ciclos de 26,04 e 24,77%, respectivamente. Os valores de remoção de As alcançados 

usando os extratos MPCB e MPBR representam uma quantidade significativa da fração de 

As que pode ser facilmente mobilizada e, podendo dessa forma, colocar em risco a saúde 

humana e o meio ambiente. 

PALAVRAS CHAVE: Arsênio, biorremediação, biossurfactante, solo. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Arsenic (As) Soil contamination is a public health and an environment problem. Arsenic 

is highly associated with minerals of high economic value such as gold, a mineral widely 

exploited in Ouro Preto-MG region. The soil washing technique using biosurfactants 

containing extracts was tested to promote the mobilization of the As contained in some 

soil samples collected in an abandoned gold mine, in order to investigate an 

environmental friendly but equally efficient alternative to removing As from soils. Two 

mixed cultures of biosurfactant-producing bacteria, Postgate C Medium Microorganism 

(MPCB) and Postgate B Medium Reactor Microorganism (MPBR), were selected for 

extracts production, both adapted to cultivation at high As concentrations (8 g.mL-1).  

Biosurfactants were stable over a wide pH range, 3-11; temperature, 28-50 °C and 

salinity, 1-5% NaCl (p.v-1) and promoted the selective and controlled mobilization of As 

by solubilization, which removal efficiency was influenced by pH and solid:liquid ratio. 

However, there were no significant temperature or salinity influence in those ranges used. 

The highest removals were obtained at pH 11.0 and a solid liquid ratio of 1:40 (g.mL-1).  

Under pH 11.0, 28°C, 1.0% NaCl (p.v-1) conditions, and a solid liquid ratio of 1:10 (g.mL-

1), the results obtained with the use of MPCB (14.01%) and MPBR (12.04%) 

biossurfactants, were superior to those obtained with commercial surfactant: SDS 

(0.87%), saponin (0.57%) and soy lecithin (2.63%), all commercial surfactant solutions 

were prepared in the concentration 1% (p.v-1). Comparing the As removal using MPCB 

and MPBR extracts to As removal using extractor agents used in sequential extraction 

methods for arsenic fractionation in sediments, it can be considered the MPCB and MPBR 

removed As fraction was easily adsorbed, water soluble, carbonate bound and strongly 

adsorbed. Both extracts had similar behavior to EDTA and a commercial microbial 

extract (GorduraKlin®). The column removal tests for MPCB and MPBR extracts at 

room temperature, pH 11.0, and 1% NaCl (p.v-1) had cumulative arsenic removals in 10 

cycles of 26.04 and 24.77%, respectively. The As removal values achieved using MPCB 

and MPBR extracts represent a significant amount of As fraction which could be easily 

mobilized and endanger human health and the environment. 

KEYWORDS: Arsenic, bioremediation, biosurfactant, soil. 
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1. INTRODUÇÃO 

O arsênio (As) é um metaloide tóxico bioacumulativo considerado um agente 

cancerígeno, teratogênico e perturbador endócrino (O’DAY, 2006). A toxicidade do 

elemento, depende principalmente da sua estrutura química e do seu estado de oxidação 

(O'DAY, 2006). Desde 1993, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011) recomenda 

um limite máximo de concentração de As de 10 µg.L-1 em água destinada ao consumo 

humano. Entretanto, em todo o mundo, cerca de 137 milhões de pessoas ingerem, todos 

os dias, águas contaminadas por As (SMEDLEY e KINNIBURGH, 2002).  

As fontes naturais de As são solos, sedimentos, rochas, atividades geotérmicas e 

vulcanismo. As principais fontes antropogênicas de As são a contaminação dos solos por 

pesticidas e herbicidas arsenicais, a fundição de metais, a queima de combustíveis fósseis 

e a má disposição de resíduos industriais nas atividades de mineração de metais não 

ferrosos (SMEDLEY e KINNIBURGH, 2002). A região do Quadrilátero Ferrífero, em 

Minas Gerais, é citada como uma das localidades com grande ocorrência de contaminação 

por As devido aos longos anos de exploração mineral, principalmente, devido à 

mineração de ouro (FIGUEIREDO et al., 2007). 

O ouro é encontrado frequentemente na natureza associado a minerais sulfetados 

contendo As, como é o caso da arsenopirita (FeAsS), mineral arsenical mais abundante 

na natureza (O’DAY, 2006) e no Quadrilátero Ferrífero (FIGUEIREDO et al., 2007). 

Durante a mineração de ouro é formada uma grande quantidade de rejeito contendo 

arsenopirita que poderá ser oxidada via O2 (Equação 1) ou via Fe3+ (Equação 2) através 

de processos inorgânicos ou biológicos. Pela via biológica, na presença das bactérias ferro 

oxidantes como o Acidithiobacillus ferrooxidans, ocorre uma aceleração na taxa de 

oxidação da arsenopirita, liberando-se as espécies de arsênio (ALTUN et al., 2014).  

 FeAsS+2H2O+3.5O2→FeAsO4.2H2O+SO4
2-

+2H+              (1) 

 FeAsS+13Fe3++8H2O→14Fe
2+

+H3AsO4 +SO4
2-

+13H+              (2) 

Os métodos mais utilizados para recuperação de solos e rejeitos contaminados 

com As são o tratamento por Estabilização e Solidificação (E/S) do solo, vitrificação, 

recuperação por processo pirometalúrgico, lavagem de solo in situ e ex situ, processo 

eletrocinético e fitorremediação (USEPA, 2002). Um método alternativo que vem sendo 

estudado é o uso de biossurfactantes na solubilização do As em solos contaminados por 

meio da lavagem deste solo. Pesquisas usando ramnolopídeo (WANG e MULLIGAN, 
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2009) e saponina (GUSIATIN, 2014), dois biossurfactantes, indicaram ser possível 

promover a remoção de As em rejeitos de mineração por essas biomoléculas. 

Os biossurfactantes são moléculas sintetizadas por organismos vivos como 

bactérias, fungos e plantas e são empregados em diversos setores industriais graças as 

suas propriedades de dispersão de fase, capacidade de detergência, emulsificação, 

lubrificação e solubilização (BANAT et al., 2000). Uma das potenciais aplicações 

ambientais dos biossurfactantes é o seu uso na biorremediação de solos contaminados por 

compostos orgânicos, metais e metaloides tóxicos. As principais vantagens do uso dos 

biossurfactantes comparados com os surfactantes sintéticos são sua baixa toxicidade, 

biodegradabilidade e alta tolerância a amplas faixas de temperatura, pH e salinidade 

(SANTOS et al., 2016).  

A proposta desta pesquisa é avaliar o desempenho de biossurfactantes produzidos 

por culturas microbianas mistas para remover, por mobilização controlada, o arsênio em 

solos contaminados de minas de ouro abandonadas através de testes de remoção por 

lavagem de solo (soil washing) e em colunas de lixiviação (soil flushing). O pós-

tratamento, que pode envolver coagulação-precipitação, adsorção, troca iônica ou 

filtração por membranas, seria necessário para remoção do As do efluente líquido 

(KARTINEN, 1995) para permitir o seu reuso. A Figura 1 ilustra resumidamente a 

proposta desta pesquisa.  

Figura 1 – Resumo esquemático da proposta da pesquisa. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

O objetivo deste projeto é testar a viabilidade do emprego de biossurfactantes 

produzidos por culturas bacterianas mistas na biorremediação de solos contaminados por 

arsênio devido as atividades de mineração de ouro. 

2.2. Específicos  

• Selecionar os melhores consórcios microbianos produtores de biossurfactantes. 

• Otimizar os parâmetros para o emprego dos biossurfactantes produzidos para 

biorremediação dos solos contaminados. 

• Avaliar a cinética dos processos de biossolubilização sobre diferentes condições 

experimentais. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1.Química do arsênio 

O Arsênio é 20° elemento mais abundante na crosta terrestre, possuindo número atômico 

33 e massa molar 75u. O As está localizado no grupo VA da tabela periódica e sua 

configuração eletrônica na sua forma neutra é [As]3d10 4s2 4p3 (O’DAY, 2006). O As 

possui propriedades químicas de metais e não metais, de forma que é classificado como 

semi-metal ou metaloide. O As pode combinar com vários elementos para formar ligações 

covalentes, porém é mais facilmente encontrado na natureza ligado ao oxigênio e ao 

enxofre (O'DAY, 2006). No meio ambiente, o As pode ser encontrado sob quatro estados 

de oxidação (-3, 0, +3 e +5), formando vários compostos, sendo que as principais espécies 

contendo arsênio encontradas são as espécies inorgânicas arsenito As(III) e arsenato 

As(V); e as espécies orgânicas, como o ácido monometilarsônico MMAA(V) e o ácido 

dimetilarsínico DMAA(III), mostradas na Figura 2. 

Figura 2 – Estruturas químicas de alguns compostos de arsênio comuns. 

 

Fonte: Adaptado de Barra (2000). 

O As é liberado tanto por atividades naturais quanto por atividades humanas. 

Aproximadamente 60% do As no meio ambiente é de origem natural decorrente de 

atividades vulcânicas, volatilização e lixiviação de rochas ricas em As 

(MATSCHULLAT et al., 2000). As fontes antropogênicas de liberação de As são:  

• Queima de combustíveis fósseis: O As é volatilizado em altas temperaturas no 

processo de combustão e liberado para atmosfera (MANDAL e SUZUKI, 2002).  

• Resíduos da agricultura intensiva: contaminação do solo por herbicidas à base de As 

usados em excesso nas atividades agrícolas e preservantes de madeiras tais como os 

arseniato de cobre (Cu3AsO4) e de zinco (Zn3 (AsO4)2) (SMITH et al., 1998) 

• Produção de vidro: O emprego de trióxido de Arsênio na manufatura de vidro pode 

gerar efluentes líquidos e gasosos com conteúdo arsenical (MATSCHULLAT, 2000). 



5 

 

 

 

• Indústria eletrônica: Na produção de semicondutores é usado arseneto de gálio como 

matéria-prima, que produz vapores de arsina (MANDAL e SUZUKI, 2002; 

GONTIJO e BITTENCOURT, 2005).  

• Tratamento de ligas metálicas: O As é adicionado como elemento de mistura de liga 

na indústria metalúrgica. Esse processo gera efluentes líquidos e resíduos sólidos 

durante todo o processo produtivo (O'DAY, 2006). 

• Mineração: O As é liberado principalmente no solo durante o processo de extração de 

metais não ferrosos como o ouro, cobre, prata, zinco e cobalto. O fato de mineração 

evolver uma grande quantidade de material sólido ela é considerada a principal 

atividade humana geradora de contaminação de solo por As (CORKHILL e 

VAUGHAN, 2009). A contaminação ocorrer devido ao aumento da exposição dos 

minerais arsenicais a um ambiente oxidante que irá permitir a solubilização do As 

(TEIXEIRA, 2004).  

3.2. Toxicidade do arsênio 

A toxidade do As advém de sua capacidade de interação e inativação de cerca de 

200 enzimas, em particular aquelas envolvidas na produção de energia e as relacionadas 

à síntese e reparo do DNA (GONTIJO e BITTENCOURT, 2005). Geralmente a 

contaminação por arsênio se dá por inalação de ar ou ingestão de alimentos e águas 

contaminadas, sendo esta última a principal forma de contaminação. Os indivíduos mais 

susceptíveis à contaminação por As são aqueles que trabalham diretamente com o 

elemento (MANDAL e SUZUKI, 2002) e os que vivem em locais onde a água de 

abastecimento contem elevado nível de As (SMEDLEY e KINNIBURGH, 2002). 

O contato contínuo com pequenas doses de As pode resultar em acumulação 

crônica, que pode, por sua vez,  provocar  problemas como hiperqueratinação e ulcerações 

da pele, doenças cardiovasculares, diabetes, disfunção renal, pulmonar, má formação do 

feto e câncer em diversos órgãos (ABDUL et al. 2015). Quando se trata de intoxicação 

aguda, podem haver sintomas como vômito, dores abdominais e diarreia (GONTIJO e 

BITTENCOURT, 2005). 

A toxicidade do arsênio depende principalmente da sua estrutura química e do seu 

estado de oxidação. A arsina (AsH3) é a forma mais tóxica dos compostos arsênicais, 

seguida pelos oxiânions arsenito As(III) e arsenato As(V), e seus compostos orgânicos 

(O’DAY, 2006). O As(III) é 60 vezes mais tóxico que o As(V) e as formas inorgânicas 

são 100 vezes mais tóxicas que os compostos orgânicos (BARRA, 2000). 
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3.3. Contaminação de As no Mundo e no Brasil 

Em 1993, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011) recomendou o limite de 

concentração máxima de As em águas potáveis de 10 µg.L-1. A concentração de As em 

águas doces é variável, sendo as maiores concentrações encontradas em águas 

subterrâneas onde há uma interação maior entre a água e as rochas, além de condições 

físicas e geoquímicas que favorecem a mobilização e o acúmulo do As. O nível de As 

pode atingir teores muito elevados, como por exemplo no norte do Chile, onde as águas 

subterrâneas podem atingir concentrações de 21.800 µg.L-1 (SMEDLEY e 

KINNIBURGH, 2002). No Brasil, a região onde há presença de contaminação de As é o 

quadrilátero Ferrífero no Estado de Minas Gerais, águas coletadas próxima as áreas de 

mineração de ouro e nascentes nas cidades nas proximidades Ouro preto e Mariana 

apresentaram concentrações de As de até 2980 µg.L-1 (GONÇALVES et al., 2006) 

As fontes de águas subterrâneas são os principais veículos de contaminação, 

atingindo mais de 137 milhões de pessoas no mundo inteiro. A Figura 3 destaca as 

regiões no mundo com problema por contaminação com As (SMEDLEY e 

KINNIBURGH, 2002). A região no Brasil com maior problema com a contaminação por 

As é o Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. Esta contaminação se deu principalmente 

devido às atividades de mineração auríferas nos municípios de Nova Lima, Raposos, 

Mariana, Santa Bárbara e Ouro Preto (BORBA; FIGUEIREDO e MATSCHULLAT, 

2003). GONÇALVES et al (2006) estudaram 17 pontos de capitação de águas superficiais 

e subterrâneas utilizadas pela população e constataram que 4 destes pontos apresentaram 

concentrações de As impróprias para consumo. Atualmente em 2018, a companhia de 

Serviços Municipais de Água em Ouro Preto ressalta que nenhum dos pontos de capitação 

usados possuem contaminação por As acima da dos limites exigidos e que faz todos os 

testes exigidos por pela legislação. 
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Figura 3 – Principais localidades com problemas por contaminação de As no Mundo. 

 
Fonte: Smedley e Kinniburgh (2002) atualizada. 

3.4. Arsênio no meio aquoso 

O As é encontrado geralmente no meio aquoso nas formas dos oxiânions arsenito 

e arsenato, e nas formas orgânicas metiladas. A especiação destes oxiânions dependerá 

principalmente dos valores do potencial hidrogeniônico (pH) e do potencial elétrico de 

oxi-redução (Eh). A Figura 4 representa o diagrama de Pourbaix para espécies aquosas 

do As. Os oxiânions de arsênio estão nas formas livres não apenas em valores de pH 

típicos de águas subterrâneas (pH 6,5-8,5), mas também em ambas condições oxidativas 

e redutivas (SMEDLEY e KINNIBURGH, 2002). A espécie H2AsO4
- é predominante em 

condições oxidantes e em pHs ácidos menores que 6,9, enquanto que em pHs maiores, a 

espécie HAsO4
2- é a predominante. Em ambientes extremamente alcalinos e ácidos, 

devem estar presentes, respectivamente, as espécies AsO4
3- e H3AsO4. Em condições 

reduzidas, com pH inferior e por volta de 9,2, a espécie neutra de arsenito H3AsO3 irá 

predominar; enquanto que as espécies H2AsO3
-, HAsO3

2- e AsO3
3-  irão predominar nas 

faixa de pHs 10-12, 12-13,5 e 13,5-14, respectivamente (SMEDLEY e KINNIBURGH, 

2002). 
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Figura 4 – Digrama Eh-pH para espécies de arsênio em meio aquoso no sistema As-O2-

H2O a 25°C e a 1 bar de pressão total. 

 
Fonte: Smedley e Kinniburgh (2002) 



9 

 

 

 

As espécies contendo As na forma inorgânica em meio aquoso são provenientes 

da dissociação dos ácidos arsenioso e arsênico. A Figura 5 apresenta a distribuição dos 

íons (a) arsenito e (b) arsenato em equilíbrio em função do pH. O oxiânion arsenito é 

encontrado 100 % na sua forma neutra H3AsO3 na faixa de pH de 0-6. No entanto à 

medida que o pH aumenta, as espécies dissociadas H2AsO3
-, HAsO3

2- são formadas. O 

oxiânion arsenato terá as formas H2AsO4
- e HAsO4

2- predominantes nas faixas de pH 3-6 

e 8-10, respectivamente.  

Figura 5 – Especiação do Arsenito (a) e do Arsenato (b) em função do pH 

(concentração da força iônica aproximadamente 0,01 M).  

 
Fonte: Smedley e Kinniburgh (2002) 

 Obs: As concentrações redox escolhidas indicavam o estado de oxidação dominante de cada espécie, em 

ambos os casos. 

A Tabela 1 apresenta as reações de dissociações dos ácidos responsáveis pelas 

principais formas do As encontradas no meio aquoso. A constante de dissociação (pKa) 

representa a força de dissociação do ácido. Quanto maior o pKa, mais fraco o ácido. 

Tabela 1 – Especiação do Arsênio em meio aquoso. 

Ácido Arsênico 

H3AsO4⇌H2AsO4
-
+ H+ pKa=2,25 

H2AsO4
- ⇌ HAsO4

2-
+ H+ pKa=6,98 

HAsO4
2-⇌ AsO4

3-
+ H+ pKa=11,58 

Ácido Arsenoso H3AsO3⇌H2AsO3
-
+ H+ pKa=9,24 

Ácido 

Metanoarsênico 

CH3AsO(OH)
2
⇌ CH3As(OH)O2

-
+H+ pKa=4,19 

CH3As(OH)O2
- ⇌CH3AsO3

2-
 +H+ pKa=8,77 

Ácido 

Dimetilarsênico 
(CH

3
)
2
AsO(OH)⇌ (CH

3
)
2
AsO2

-
+H+ pKa=6,14 

Fonte: Bowell (2015) 
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3.5. Arsênio no solo e mineração de ouro 

O As está presente na constituição de mais de 200 minerais, incluindo As 

elementar, arsenetos, sulfetos, óxidos, arsenatos e arsenitos (MANDAL e SUZUKI, 

2002). O mineral de arsênio mais abundante é a arsenopirita (FeAsS), que é geralmente 

encontrado em altas concentrações em áreas mineralizadas de metais de transição como 

Cd, Pb, Ag, Au, Sb, P, W e Mo (CORKHILL e VAUGHAN, 2009). Além de estar 

presente nas formas minerais, o arsênio pode ser encontrado adsorvido em óxidos, 

principalmente de Fe, Al e Mn, carbonatos, minerais argilosos e materiais orgânicos. A 

mobilização e disponibilidade do arsênio no solo irá depender das reações que ocorrem 

na fase sólida (GOLDBERG et al., 2005).  

Segundo Bowell (2015), a mineração de ouro pode ser considerada a principal 

atividade humana geradora de contaminação de solo por As. Isto ocorre porque a maioria 

das minas auríferas possuem concentrações de As substancialmente maiores que as 

concentrações de ouro extraído. Em média, nas minas de ouro, para cada 1 kg de rejeito 

produzido, obtém-se menos que 30 mg de ouro e 50 g de As. Dessa forma, para cada 

quilograma de ouro extraído, mais de 15 toneladas de As são liberadas junto com rejeito 

sólido. O Quadro 1 mostra que durante todas as etapas de extração do minério, há risco 

de contaminação por As, ou seja, desde as etapas de separações físicas, como escavação 

e moagem, até as etapas de separação química, como flotação, calcinação e cianetação. 

Os minerais contendo arsênio são expostos à oxidação, umidade e meio altamente ácido 

que podem causar a mobilização de uma grande quantidade de As. 

A mineração é principal atividade no Estado de Minas Gerais desde os tempos 

coloniais. Apesar da importância econômica, histórica e social da mineração de ouro na 

região do quadrilátero ferrífero, com destaque para cidade de Ouro Preto, esta atividade 

contribuiu significativamente para a contaminação por As de águas e solos (BORBA et. 

al., 2003). Estima-se que do início das atividades mineradoras (séc. XVII) até o ano de 

1980 foram liberadas 390.000 toneladas de As na forma de rejeito de mineração de ouro 

no quadrilátero ferrífero (BORBA et al., 2004). Segundo BUNDSCHUH et al. (2012), o 

teor de As nas regiões próximas às minas de ouro do Quadrilátero Ferrífero, pode exceder 

1000 mg.kg-1 no solo. Tais valores são muito superiores às concentrações de As 

encontrados em solos não contaminados (0,2-40,0 mg.kg-1) (USEPA, 2002) e aos limites 

exigidos pela resolução CONAMA nº 460/2013 para solo destinado a uso residencial (55 

mg.kg-1) e industrial (150 mg.kg-1).       
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Quadro 1 –  Etapas de beneficiamento de minerais auríferos e seus efeitos sobre o meio ambiente. 

Estágio do processamento Produto Efeitos sobre os minerais de As Impacto ambiental 

Escavação da Mina (a céu aberto, 

túneis subterrâneos) 

Pedregulhos Superfície exposta à oxidação e à 

dissolução em água 

A água que escoa é rica em As 

acumulado em covas, túneis e 

descargas 

Deposição de resíduos de rochas Pilhas grandes de rochas 

oxidadas com presença de As 

Superfície exposta à oxidação e à 

dissolução em água 

Elevada concentração As na água 

de descarga e beneficiada, além 

da acidificação  

Moagem e britagem primária do 

minério 

Lama e areia concentrada Grãos de tamanhos menores, 

exposição da superfície minerais 

sulfetados como a arsenopirita 

Mobilização do As nas águas da 

mina: potencial acidificação do 

rejeito 

Concentração do sulfeto por flotação 

ou gravidade 

Resíduos ricos em óxidos e 

sulfatos  

Aumento da proporção de minerais 

sulfetados 

Mobilização do As nas águas da 

mina: oxidação e acidificação do 

rejeito 

Oxidação sobre pressão, aquecimento 

e calcinação  

Similar resíduo do minério 

extraído 

Oxidação para arsenatos, 

especialmente escorodita 

Mobilização do As do rejeito: 

dissolução do As mineral  

Lixiviação por uma solução leve de 

cianeto 

Resíduos de cascalho, areia e 

lodo 

Exposição da superfície à oxidação 

e à dissolução em água 

A solução de água alcalina pode 

conter As e CN adicional. Pode 

se acidificar a longo prazo 

Cianetação Resíduo de cascalho, areia e lama 

com pH 10-11 

Dissolução do As durante o 

processo de agitação 

Alta concentração do As nas 

águas residuais; o alto valor de 

pH facilita a dissolução do As da 

escorodita  

Deposição de rejeito Cascalho, areia e lodo represado 

em barragens 

Exposição à dissolução por águas 

residuais ou de chuvas 

A lavagem pela água pode levar a 

longo prazo uma alta dissolução 

do As 
Fonte: Bowell (2015) 
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Uma vez que a arsenopirita (FeAsS) é o mineral arsenical mais comum nas minas 

de ouro, a mobilização do As na mineração pode ser explicada pelos processos que afetam 

esse mineral (BOWELL, 2015). O processo de mineração irá expor a arsenopirita a um 

meio úmido e oxidativo, podendo ser oxidada via O2 ou Fe3+ através de processos 

inorgânicos ou bióticos (SMITH et al., 1998). Nas pilhas de rejeito, a arsenopirita reage 

com a água e o oxigênio para formar a escorodita (FeAsO4.2H2O) (Equação 3). A 

escorodita por sua vez, pode formar o hidróxido de ferro (Fe(OH)3) pela (Equação 4). A 

arsenopirita ainda pode oxidar formando óxido de ferro hidratado (FeOOH) (Equação 5) 

ou também sofrer oxidação pelo Fe3+ (Equação 6). Esta última reação ocorre em pHs 

ácidos e é catalisada pela bactéria Acidithiobacillus ferrooxidans (ALTUN et al., 2014). 

 FeAsS+2H2O+3.5O2→FeAsO4.2H2O+SO4
2-

+2H+ (3) 

 FeAsO4.2H2O+H2O↔Fe(OH)
3
+H2AsO4

- (aq)+H+ (4) 

 FeAsS+2H2O+3.5O2→FeOOH+H2AsO4
-
+SO4

2-
+3H+ (5) 

 FeAsS+13Fe3++8H2O→14Fe
2+

+ H3AsO4 +SO4
2-

+13H+ (6) 

3.6. Técnicas de tratamento de solos e rejeitos contaminados com arsênio 

O tratamento de solos e de rejeitos sólidos contaminados com As é realizado de 

maneira semelhante, empregando as mesmas técnicas. Quando a descontaminação ocorre 

no próprio local de geração do material contaminado, o processo é denominado in situ, 

porém quando a descontaminação exige a remoção do solo ou rejeito do local de origem, 

o tratamento é ex situ. Entre os principais tratamentos convencionais e alternativos 

utilizados, estão: 

Estabilização/Solidificação (E/S): A Figura 6 esquematiza o procedimento do 

tratamento por Estabilização/Solidificação. O procedimento envolve a mistura dos 

agentes ligantes com o solo contaminado, podendo ser necessário um pré-tratamento para 

separação de rochas e detritos presentes (USEPA, 2002). A diminuição da toxidade do 

material se dá devido à sua menor mobilidade. O contaminante é estabilizado fisicamente 

(encapsulado) em um sólido e convertido em formas menos solúveis e, portanto, menos 

tóxicas. Esta é a técnica convencional mais empregada para descontaminação de solos e 

rejeitos contendo As em grande escala (USEPA, 2002). Para preparo do sólido 

encapsulante, são usados agentes ligantes como polímeros e materiais pozolânicos, como 

cimento Portland (USEPA, 2002).  
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Figura 6 – Diagrama do procedimento e imagem de operação do tratamento de 

Estabilização/Solidificação 

 

Fonte: Adaptado de USEPA (2002) e Grobbel e Wang (2013)  

O método de tratamento por E/S é avaliado através do procedimento para obtenção 

de extrato de lixiviado de resíduos sólidos descrito pela norma ABNT NBR 1005. Esse 

procedimento se baseia no método para caracterização da toxicidade do líquido lixiviado 

TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) e utiliza soluções de extrações para 

analisar a capacidade de transferência de substâncias orgânicas e inorgânicas presentes 

no resíduo sólido, por meio de dissolução no meio extrator. O limite máximo de 

concentração de As permitido no extrato é de 1,0 mg.L-1 de acordo com a normas de 

classificação de resíduos sólido (ABNT NBR 1005). Entre os fatores que podem afetar a 

eficiência desta técnica de tratamento estão: o estado de valência do As, pH e potencial 

de redução, presença de material orgânico, as características do resíduo sólido, a presença 

de materiais particulados e o procedimento de preparo da mistura para estabilização 

(USEPA, 2002).  

O tratamento por E/S não remove o As do resíduo sólido, mas somente reduz a 

lixiviação do As, o que exige que o sólido tratado seja permanentemente monitorado, 

aumentando o seu custo (USEPA 2002). Infelizmente, de acordo com USEPA (2002), 

quase 20% das plantas avaliadas tiveram As lixiviado com concentração maior que 5,0 

mg.L-1, limite bem maior que o exigido pelas normas brasileiras.  

Vitrificação: Trata-se também de uma técnica de tratamento por imobilização e 

redução da toxicidade. O contaminante sólido é submetido a altas temperaturas até a 

formação de uma massa vítrea estável e resistente à lixiviação que incorpora o As, 

impedindo sua mobilização. Este tratamento requer uma alta quantidade de energia, uma 
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vez que a vitrificação só ocorre a temperaturas acima de 1100 °C (USEPA, 2002). O 

tratamento consiste no aquecimento do solo contaminado presente na zona de fundição 

utilizando eletrodos, arcos elétricos, micro-ondas e tochas de plasmas. A Figura 7 

esquematiza o tratamento por vitrificação in situ. O solo na zona de fusão é submetido a 

altas temperaturas, enquanto que os gases de escape formados são coletados e tratados. 

Figura 7 – Modelo de um sistema de tratamento por vitrificação (in situ) 

 

Fonte: Adaptado de USEPA (2002) 

Assim como a técnica de E/S, o tratamento por vitrificação apenas imobiliza o As 

no solo e requer testes de lixiviação para monitoramento. Além disso, as altas 

temperaturas empregadas exigem maiores cuidados e formam os gases de escape 

potencialmente tóxicos que precisam ser tratados, aumentando seu custo.  

Recuperação Pirometarlúrgica: Essa técnica é utilizada quando há interesse 

econômico na recuperação do arsênio para sua reutilização. O tratamento consiste em 

aquecer o solo a altas temperaturas até que ocorra a fusão do arsênio que é então 

recuperado. Para tornar viável a recuperação do elemento, a sua concentração no rejeito 

deve ser acima de 10.000 mg.kg-1. O tamanho da partícula, a presença de impureza e a 

condutividade térmica podem influenciar na eficiência do tratamento (USEPA, 2002).  

Tratamento eletrocinético in situ: o solo contaminado é submetido a uma 

diferença de potencial com a adição de soluções eletrolíticas, como ácidos, para que haja 

a ionização e mobilização dos contaminantes em direção aos eletrodos, sendo em seguida 

removidos. A performance deste tratamento depende de fatores como a polaridade e 

magnitude das cargas elétricas presentes no meio, pH, propriedades dos contaminantes e 

tipo do solo (USEPA, 2002).  



15 

 

 

 

Fitorremediação: essa técnica emprega plantas para extração do As em solos 

rasos contaminados. A espécie de samambaia Pteres vittata é a planta mais 

frequentemente utilizada para descontaminação de solo contendo As. Estas plantas 

podem tolerar solos com teores de As superiores a 1500 ppm e acumular cerca de 2% de 

seu peso em As (massa seca). A eficiência desta técnica depende do clima da região, da 

ocorrência de pragas e da concentração inicial do contaminante no solo (USEPA, 2002). 

Lavagem de solo (soil washing): é uma técnica ex situ em que o material fino do 

solo é lavado com uma solução visando remover o As presente no solo, reduzindo a 

concentração do contaminante remanescente (Figura 8). Esse método de tratamento se 

baseia no conceito de que a maior parte do contaminante se encontra adsorvido nas 

partículas mais finas do solo (argila e silt) ao invés das partículas maiores (areia e 

cascalho) (USEPA, 2002). Neste tratamento, os solos contaminados passam por etapas 

de separação física como peneiramento e flotação e são usadas soluções extratoras para 

lavagem (USEPA, 2002; FENG et al., 2014).  

Figura 8 – Processo de tratamento por lavagem de solo ex situ. 

 
Fonte: Adaptado de  USEPA (2002) 

O tratamento por soil washing é recomendado para solo com ampla faixa de 

distribuição granulométrica e para tratar contaminantes que se adsorvam 

preferencialmente nas partículas mais finas. A técnica é relativamente simples, requer 

baixos custos para operação e remove o As presente como contaminante no material, 

diferentemente das técnicas de E/S e vitrificação. Entretanto, como o tratamento envolve 

a lixiviação do As no solo, há a formação de efluente líquido que exige pós-tratamento 

para remover o As. 



16 

 

 

 

Lavagem de solo in situ (soil flushing): Neste tratamento o As é extraído do solo 

no próprio local. A lavagem pode empregar somente água ou soluções com alguns 

aditivos químicos como ácidos, agentes quelantes e surfactantes para ajudar na dissolução 

do contaminante. A solução é pulverizada no solo contaminado e o As é lixiviado e 

recolhido no líquido de descarga que é então tratado posteriormente (Figura 9). As 

condições hidrológicas e geológicas são relevantes neste tratamento porque é importante 

a presença de uma camada impermeável que impeça os contaminantes de atingir fontes 

de água subterrâneas para controle hidráulico do tratamento (USEPA, 2002). 

Figura 9 – Sistema de tratamento por lavagem de solo in situ. 

 

Fonte: Adaptado de Feng et al., (2014) 

O Quadro 2 descreve as principais técnicas para tratamento de solo contaminado 

com As, destacando suas vantagens, desvantagens e custos médios de operação. Além 

dos tratamentos por eletrocinética e fitorremendiação, existe um outro método alternativo 

que vem sendo testado nas últimas décadas, trata-se da biorremediação de solo 

contaminado por As e metais pesados usando-se biossurfactantes que demonstram ser 

eficientes e menos agressivos ao meio ambiente (WANG e MULLIGAN, 2009).  

As técnicas de tratamento de solo usadas para imobilização do As, apesar de serem 

as mais comumente usadas, são interessantes apenas para pequenas áreas e, além disso, 

são tratamentos paliativo porque o solo permanece contaminado e inutilizado, exigindo 

um monitoramento contínuo, sujeito abandono, que irá se perpetuar por gerações futuras, 

uma ideia totalmente contra ao desenvolvimento sustentabilidade (USEPA, 2002).  
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As técnicas de mobilização do solo promovem a remoção do contaminante 

presente no solo, permitido a sua utilização para atividades humana atualmente utilizam 

agentes químicos e quelantes, os quais, geralmente, são prejudiciais ao meio ambiente 

por serem tóxicos, de difícil degradação e por agredirem a estrutura mineralógica do solo. 

Para substituir estes agentes de remoção, vem sendo estudado o uso dos biossurfactantes 

para biorremediação dos solos contaminados compostos orgânicos e inorgânicos (WANG 

e MULLIGAN, 2009).  

A termo biorremediação é conceituado de várias maneiras, muitos autores o 

definem como processos de tratamentos de áreas degradadas utilizando organismos vivos 

(fungos, bactérias, leveduras e plantas) ou seus componentes (LOPES, 2014). No caso de 

solos contaminados por elementos tóxicos como o As, é importante ter em mente que o 

uso da biorremediação é possível de ser realizada e de extrema importância, uma vez que 

está indo ao encontro das ideias de tratamentos sustentáveis e ecologicamente corretas.  

O As é difícil de ser totalmente removido, a biorremediação utilizando os 

biossurfactantes se propõe em remover o As nas formas biodisponíveis através da sua 

mobilização controlada da matriz sólida. Os biossurfactantes podem surgir como agentes 

de remoção alternativos pois são biodegradáveis, baixa toxicidade e se mostraram 

eficientes na remoção de As e outros metais tóxicos em solos contaminados (WANG e 

MULLIGAN, 2009
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Quadro 2 – Métodos para tratamento de solo contaminado por As. 

Tecnologia Descrição Reagentes/procedimento Vantagens Desvantagens Custo* 

Estabilização/Solidificação 

(in situ) 
Tratamento por imobilização 

e redução da toxicidade 

através da estabilização do 

As em uma matriz sólida. 

Essas técnicas não remove o 

As no solo. 

Polímeros e materiais 

pozolânicos. 

Reduz a lixiviação do As, converte os 

compostos de As em formas menos 

tóxicas, possui baixo custo inicial. 

Aumenta o volume do rejeito, não 

remove o As e requer monitoramento. 

60-290 

U$/ton 

Vitrificação (in situ/ex 

situ) 

Eletrodos, arcos elétricos, 

micro-ondas e tochas de 

plasmas. 

Reduz o volume do rejeito e a 

lixiviação do As, remove compostos 

orgânicos e pode ser aplicado em solos 

com até 7 m de profundidade. 

Custo mais elevado, não remove o As e 

requer tratamento de gases de escape e 

monitoramento.  

375-425 

U$/ton 

Tratamento 

pirometarlúrgico (ex situ) 

Uso de elevada temperatura 

de extração e aproveitamento 

do do As em altas 

concentrações. 

Energia elétrica para 

atingir altas temperaturas 

O As recuperado pode ser reutilizado 

ou vendido. 

Interessante somente para solo com 

concentração de As de 10.000 mg/kg de, 

requer tratamento de recuperação dos 

gases de escape e do As.  

208-458 

U$/ton 

Lavagem de solo (ex situ) 

 Tratamento mobilização do 

contaminante por lavagem 

em finos. Ácidos, agentes quelantes 

e surfactantes. 

Remove As do solo, custo 

relativamente baixo, reduz o volume do 

material tratado, pode ser combinado 

com outras técnicas. 

Reque separação física, gasto com 

transporte, gera efluente tóxico e é 

limitado a solo com menos 20 % de finos 

e com alto teor de material orgânico. 

30-400 

U$/ton  

Lavagem de solo (in situ) 
Tratamento mobilização do 

contaminante por lixiviação. 

Baixo custo, tratamento no local, não 

requer pré-tratamento físico. 

Depende da geologia e hidrologia do 

local, gera efluente tóxico. 

100-200 

U$/ton 

Eletrocinética (in situ) 
 Mobilização do As por 

corrente elétrica. 

Uso de soluções ácidas 

para ionização do As. 

Pode ser tratado no local, não requer 

escavação. 

Depende das características do solo e sua 

profundidade de tratamento é limitada. 
210 U$.m3 

Fitorremediação (in situ) 
Uso de plantas para extração 

do As. 

Crescimento de plantas 

que acumulam As. 

Tratamento no local, não requer 

escavação e necessita de agentes 

químicos ou biológicos. 

Limitado a solos rasos, depende do clima 

da região, presença de pragas e 

concentração do contaminante no solo. 

200-10.000 

U$/hectares 

*Custo em dólares por tonelada (ton), metros cúbicos (m3) ou hectares tratado 

Fonte: USEPA, (2002); Mulligan et al, (2001); Feng et al., (2014); Khan et al., (2004) 
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3.7. Surfactantes e Biossurfactantes 

3.7.1. Surfactantes 

Os surfactantes ou tensoativos são moléculas anfifílicas, ou seja, apresentam uma parte 

estrutural com característica hidrofílicas e maior afinidade por grupos polares e outra porção 

com características hidrofóbicas e maior afinidade por grupamentos apolares. Por possuírem 

essa característica, os surfactantes são classificados com substâncias anfóteras ou anfipáticas e 

são capazes de reduzir a tensão interfacial, o que os tornam compostos de grande aplicabilidade 

no setor industrial devido a suas propriedades como detergência, emulsificação, lubrificação, 

solubilização e dispersão de fases (DALTIN, 2011).  

A classificação dos surfactantes é dada de acordo com as características da porção polar. 

Dessa forma, eles podem ser classificados em quatros grupos: 

• Catiônicos: surfactantes que possuem um ou mais grupamentos funcionais que formam 

íons carregados positivamente ao se solubilizarem em água (DALTIN, 2011).  

• Aniônicos: surfactantes que possuem um ou mais grupamentos funcionais que formam 

íons carregados negativamente ao se solubilizarem em água (DALTIN, 2011).  

• Não-iônicos: surfactantes que possuem grupos hidrofílicos sem carga ligados a cadeias 

carbônicas (DALTIN, 2011). 

• Anfóteros: surfactantes que possuem características aniônicas ou catiônicas dependendo 

das condições de pH da solução (DALTIN, 2011).  

A maioria dos surfactantes comercializados são sintetizados a partir de derivados do 

petróleo. Estes surfactantes são tóxicos, não se degradam com facilidade e tanto seus processos 

de produção quanto seus subprodutos podem ser ambientalmente danosos (MAIER, 2003). 

Alternativamente, em aplicações ambientais, os tensoativos convencionais podem ser 

substituídos pelos biossurfactantes.  

3.7.2. Biossurfactantes 

Os biossurfactantes são tensoativos naturais produzidos por organismos vivos como 

bactérias, leveduras, fungos filamentosos e plantas. Os biossurfactantes possuem as mesmas 

propriedades dos surfactantes sintéticos (LUANA et al., 2016). Os biossurfactantes, de forma 

geral, apresentam uma porção com afinidade pela água (hidrofílica), constituída por um ou mais 

grupos pequenos polares; e uma porção que não possui afinidade pela água (hidrofóbica), 

constituída por longas cadeias de carbono (LUANA et al., 2016). A Figura 10 mostra o 

biossurfactante mono-ramnolipídeo. Sua estrutura molecular é composta por um grupo 
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carboxílico, parte hidrofílica mais forte, e duas cadeias carbônicas lineares, que são a parte 

hidrofóbica.  

Figura 10 – Estrutura do mono-ramnolipídeo. 

 

Fonte: Luana et al., (2016) 

Nos biossurfantantes, as porções hidrofílicas podem ser formadas por carboidrato, 

aminoácidos, peptídeos cíclicos, fosfato, ácido carboxílico e álcool. As porções hidrofóbicas 

podem ser ácidos graxos de cadeia longa, hidroxiácidos ou α-alquil-β-hidroxi ácidos 

(ALMEIDA, 2015). Devido à diversidade de compostos, os biossurfactantes são classificados 

de acordo com suas estruturas, podendo ser lipopeptídeos, surfactinas, ramnolipídeos, 

sorolipídeos, fosfolipídeos e glicolipídeos. O Quadro 3 apresenta a diversidade de 

biossurfactantes produzidos por micro-organismos.  

Quadro 3 – Diversidade de biossurfactantes produzidos por micro-organismos. 

Micro-organismos Bissurfactantes 

Bacillus licheniformis Lipopeptídeo 

Bacillus subtilis Surfactina 

Bacillus sp. Ramnolipídeo 

Candida bombicola Soforolipídeo 

Candida lipolytica Y-917 Soforolipídeo 

Corynebacterium isidiosum Fosfolipídeo 

Pseudomonas aeruginosa Ramnolídeo 

Pseudomonas fluorecens Lipopeptídeo 

Rhodococcus sp. Glicolipídeo 
Fonte: Gouveia, (2003) 

Por ano, são produzidas cerca de 3 milhões de toneladas de biossurfactante em todo o 

mundo (BANAT et al., 2000). Os biossurfactantes são empregados em diversos setores 

industriais graças às suas propriedades de dispersão de fase, capacidade de detergência, 
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emulsificação, lubrificação e solubilização (Quadro 4) (ALMEIDA, 2015). Sua ação de 

emulsificação e dispersão é muito utilizada na indústria de alimentos, tintas e cosméticos e sua 

ação antibiótica é empregada tanto no setor farmacêutico quanto na agricultura para produção 

de defensivos agrícolas (SANTOS et al., 2016). A indústria petrolífera é a maior consumidora 

de biossurfactantes na atualidade, empregando-os na recuperação e melhoramento do petróleo 

(GOUVEIA et al., 2003).  

Quadro 4 – Funções e aplicações industriais dos biossurfactantes. 

Indústria Aplicação Papel do biossurfactante 

Petróleo Refinaria Recuperação e melhoramento do petróleo 

Ambiental Biorremediação 

Tratamento de hidrocarbonetos por 

emulsão, de lodo de águas residuais com 

óleo 

Alimentos Emulsificação 
Solubilizador, suspensão e agente molhante 

e espumante 

Bioprocessos 
Downstream 

processing 
Microemulsão, biotransformação 

Cosmético 
Produtos de saúde e 

beleza 

Solubilizador, agente espumante, molhante 

e de limpeza 

Biológica 

Microbiologia 
Competição entre células, patogênese de 

plantas e animais 

Farmacêutica e 

terapêutica 

Ação antibacteriana e antifúngica, agente 

antivirais 

Agricultura Biocontrole 
Agentes emulsificantes na formulação de 

pesticidas e herbicidas 
Fonte: Almeida, (2015) 

Os biossurfactantes são capazes de interagir com as duas fases do sistema, o que leva à 

redução da energia livre de Gibbs e à diminuindo da tensão interfacial do sistema (MYERS, 

1999). À medida que o biossurfactante é introduzido no sistema, ele tende a ir preferencialmente 

para a interface onde pode interagir com as duas fases do sistema. Entretanto, há um momento 

onde ocorre a saturação de moléculas do biossurfactante na interface, o que gera interações ou 

forças desfavoráveis entre suas moléculas. Esse ponto de saturação é chamado de Concentração 

Micelar Crítica (CMC). A tensão superficial de um sistema é reduzida até os biossurfactantes 

atingirem o ponto de CMC. Em concentrações maiores que a CMC, os monômeros do 

biossurfactante passam a formar complexos agregados ou micelares para conferir uma menor 

energia livre ao sistema (MYERS, 1999). A Figura 11 mostra o comportamento de um 

biossurfactante hipotético em torno do seu ponto de CMC. 
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Figura 11 – Representação esquemática do biossurfactante ao redor do ponto CMC.  

 

Fonte: Burgos-díaz (2012) 

Os biossurfactantes são metabólitos secundários essenciais para os micro-organismos, 

possuindo diversas funções fisiológicas, as quais podem ser destacadas: 

• Promover a emulsificação e solubilização de hidrocarbonetos, permitindo que os 

substratos hidrofóbicos sejam transportados para o interior da célula microbiana (SINGH et al., 

2014); 

•  Permitir o transporte de hidrocarbonetos para o interior das células, uma vez que os 

biossurfactantes são capazes de propiciar a ligação dos mesmos com a parede celular dos micro-

organismos, promovendo sua biodisponibilidade (SINGH et al., 2014); 

• Formação, manutenção e maturação do biofilme para fixação no substrato. Os biofilmes 

microbianos são agregados de células aderidas a uma superfície e entre si e embebidas por uma 

matriz de substâncias extracelulares poliméricas (VAN HAMME; SINGH e WARD, 2006); 

• Induzir quimicamente a comunicação célula-célula para regulamentação do crescimento 

celular (quorum sensing), apresentando um importante papel na mobilidade microbiana 

(SARUBBO et al., 2015); 

• Ação antimicrobiana e antibiótica como método para competição por fontes de 

nutrientes através da solubilização dos principais componentes da membrana celular 

microbiana. Alguns surfactantes metabolizados por bactérias agem como antibióticos, 

impedindo o crescimento de outros micro-organismos  (NITSCHE e SILVA, 2017); 

• Permitir a formação de complexos quelantes com metais através de ligações covalentes 

coordenadas com os íons metálicos  (LUNA; RUFINO e SARUBBO, 2016). 
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Apesar das diferentes composições químicas e propriedades dos biossurfactantes, 

algumas características são comuns à maioria deles. Muitas destas características representam 

vantagens sobre os surfactantes químicos convencionais: 

• Baixa toxicidade – Os biossurfactantes têm recebido especial atenção devido à crescente 

preocupação com os efeitos alérgicos de produtos artificiais. Além disso, a baixa toxicidade dos 

biossurfactantes permite sua utilização em alimentos, cosméticos e produtos farmacêuticos 

(BANAT et al., 2010; SRIDHAR et al., 2015); 

• Biodegradabilidade: Os biossurfactantes são facilmente degradados na água e no solo, 

o que os tornam adequados para aplicações como biorremediação e tratamento de resíduos 

(SOBRINHO; LUNA; RUFINO; PORTO  e SARUBBO, 2014); 

• Tolerância à temperatura, pH e força iônica: Podem suportar concentrações salinas de 

10%, enquanto concentrações na faixa de 2-3% são suficientes para inativar surfactantes 

químicos convencionais por favorecer a agregação e a precipitação do tensoativo. Muitos 

biossurfactantes apresentam ainda elevada estabilidade térmica suportam grandes variações de 

pH, podendo ser utilizados em condições ambientais variadas. Alguns surfactantes naturais são 

estáveis em temperaturas de 75 °C por até 5 dias, em pH entre 5 e 12 (NITSCHKE e PASTORE, 

2002); 

• Maior eficiência na atividade superficial e interfacial: os biossurfactantes são capazes 

de causar menor tensão superficial e interfacial com uma concentração menor que os 

surfactantes químicos (DESAI; BANAT, 1997); 

• Especificidade: As estruturas dos biossurfactantes são complexas e diversificadas, 

aumentando sua especificidade. Isso é considerado importante para sua aplicação na indústria 

de alimentos, cosmética e farmacêutica (SINGH et al., 2014). 

Entre os fatores que precisam ser superados para viabilização da produção e 

comercialização dos biossurfactantes em grandes escalas e que são desvantagens em relação 

aos surfactantes químicos estão:  

Preço: Os biossurfactantes ainda são mais caros que os surfactantes sintéticos, podendo ser 

50 vezes mais caros (WINTERBURN e MARTIN, 2012); 

• Baixa produtividade: Os micro-organismos produzem pouca quantidade de 

biossurfactantes o que pode impedir que sejam produzido por baixo custo (NITSCHKE e 

PASTORE, 2002); 

• Etapa de purificação (downstream): A obtenção dos biossurfactantes puros exige várias 

etapas que diminuem a recuperação dos biossurfactantes e formam um grande volume de 
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efluente, tornando esta etapa dispendiosa. Estima-se que 60 % de todo o custo da produção dos 

biossurfactantes está na etapa de purificação (WINTERBURN e MARTIN, 2012). 

A produção de biossurfactantes é uma área nova que ainda está se desenvolvendo, logo essa 

desvantagem econômica pode ser superada a partir do uso de substratos mais baratos e 

otimização da produção e da etapa de isolamento dos biossurfactantes (NITSCHKE e 

PASTORE, 2002).  

3.8. Biorremediação de solos contaminados por metais tóxicos usando 

biossurfactantes 

A utilização de biossurfactantes para descontaminação de ambientes poluídos tem 

apresentado excelentes resultados. Características como natureza iônica, propriedades 

superficiais, baixa toxicidade e biodegradabilidade tornam os biossurfactantes promissores no 

tratamento de solos contaminados por metais pesados e metaloides (SANTOS et al., 2016). 

Além da descontaminação de solos, os biossurfactantes podem ser usados para dispersão e 

degradação de derramamento de óleo e seus derivados, para remoção de hidrocarbonetos e 

pesticidas e tratamento de lodos de águas residuárias (SOBRINHO et al., 2014). 

O uso dos biossurfactantes para tratamento de solos contaminados com As e metais 

pesados ainda é muito recente e precisa de mais estudos para ser melhor elucidada (WANG, 

2009). Entretanto, já se encontra um número considerável de pesquisas que indicam um grande 

potencial da aplicação dos biossurfactantes nesta área de remediação. Umas das pesquisas 

pioneiras foi a de Herman (1995) que obteve boa avaliação da remoção de cádmio (Cd) e 

chumbo (Pb) em solo usando biossurfactantes ramnolipídeos. Slizovskiy et al., (2011) 

compararam a remoção de zinco (Zn), Cobre (Cu), Chumbo (Pb) e Cádmio (Cd) de solo pelos 

surfactantes sintéticos cloreto de 1-dodecilpiridina e dimetil benzilamônio com o 

biossurfactante ramnolipídeo (JBR-425). Nesse estudo o tensoativo natural apresentou melhor 

desempenho na mobilização dos metais pesados. Também utilizando o biossurfactante 

ramnolipídeo, Juwarkar et al. (2007) investigaram seus efeitos na remoção de metais pesados 

(Cd, Cr, Pb, Cu e Ni) utilizando colunas de lavagem. 

Mulligan, Yong e Gibbs (1999) removeram 70% de Cu e 22% de Zn usando surfactina 

em solos contaminados. As pesquisas de Luna et al. (2016) e Rufino et al. (2012) que obtiveram  

biossurfactantes através do emprego de leveduras do gênero Candida e resultaram em 

percentagens de remoção de Fe e Zn entre 79 e 96%, em função da condição experimental 

empregada. Maity et al. (2013) avaliaram o processo de remediação de contaminantes metálicos 
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em solo com o biossurfactante saponina, extraído de nozes (soapberry), foram removidos 99% 

de Ni, 73% de Cr e 25% Mn. 

Não são muitas as pesquisas de biorremediação de solos contaminados com arsênio 

usando biossurfactantes, porém os valores de remoção encontrados são promissores. O uso de 

biossurfactantes ramnolopídeos foi testado para determinar a eficiência da remoção de arsênio 

em rejeitos de mineração de zinco e chumbo oxidado em Brunswick no Canadá (WANG e 

MULLIGAN, 2009). Os resultados mostraram que os surfactantes naturais foram capazes de 

aumentar em 21,6 vezes a mobilização do As. Em uma outra pesquisa, uma mistura do 

biotensoativo saponina e fosfato foi utilizada para analisar a remoção de As em solos, a mistura 

removeu 70% do As adsorvido na superfície do sólido na faixa de pH entre 4 e 5 

(MUKHOPADHYAY et al., 2013).  

Em resumo, este capítulo se propôs em apresentar as principais propriedades e 

características do As; a toxicidade do As; uma visão geral da contaminação do As no mundo e 

em Minas Gerais, especificamente em Ouro Preto e região; a presença das principais formas de  

As no meio aquoso;  a contaminação do solo devido à mineração de ouro; os tratamentos 

convencionais e alternativos para solos contaminados por As; as propriedades dos 

biossurfactantes e  os seus usos para biorremediação de solos contaminados por metais tóxicos 

e pelo As, destacando os solos contaminados por As. A Figura 12 traz um resumo dos temas 

tratados neste capítulo. 
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Figura 12 – resumo dos temas tratados no capítulo de referências bibliográficas. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Amostras de solo 

A amostragem foi realizada na mina de ouro desativada, Chico Rei, em Ouro 

Preto/MG/Brasil. As amostras de solo foram coletadas a 20 cm de profundidade, utilizando pás, 

e acondicionadas em sacos plásticos. As amostras foram secas à temperatura ambiente e 

homogeneizadas por quarteamento e peneiramento mecânico. Foi escolhida a fração do solo 

com granulometria inferior a 0,25 mm para os testes subsequentes. O pH e o potencial de 

oxirredução (Eh) de suspensões de solo (razão solo/água = 1:2,5, p.v-1) foram determinados 

utilizando-se medidor digital de pH/mV (DIGIMED, DM-20) com eletrodo combinado de 

platina-Ag/AgCl (DMR-CP1). Após digestão com Água Régia (ANEXO 1) foi determinada a 

composição química do solo, por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente 

acoplado (ICP-EOS) (Spectro, modelo Ciros CCD). A análise mineralógica por difração de 

raio-X (XRD), e as análises microscópicas do material foram previamente realizadas e descritas 

por Lopes, 2014.  

4.2. Culturas microbianas 

Foram cultivadas culturas mistas de bactérias redutoras de sulfato (BRS) com tolerância 

à presença de íons arsenicais (8mg.L-1) obtidas e mantidas no Laboratório de Biotecnologia 

Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto (COSTA, 2012; MATOS, 2017). Dez 

consórcios microbianos foram testados quanto à sua capacidade de produção de BS através dos 

testes de emulsificação e tensão superficial. Para identificar as culturas, foram utilizados 

códigos que representam suas características de cultivo quando empregadas em outros estudos 

do grupo. As quatro culturas provenientes de cultivo em meio Postgate B (MPB), cinco 

provenientes de culturas em meio Postgate C modificado (MPC), uma proveniente de cultivo 

em meio McKeen (MCKD) e uma obtida a partir do cultivo do bioaditivo comercial (GK), 

obtida a partir do produto comercial GorduraKlin® (Bio-System Internacional/Bio-Brasil 

Limpeza Biológica Ltda.). Este produto é um bioaditivo recomendado para limpeza de caixas 

de gorduras e, segundo dados do fabricante “é composto pelos micro-organismos Bacillus 

subtilis e Pseudomonas stutzeri”, capazes de sintetizar os BS surfactina e ramnolipídeo, 

respectivamente, e ainda por “Escherichia hernanii e Bacillus sp”. Os extratos produzidos pela 

cultura GK foram usados para comparação com as culturas mantidas no laboratório de 

Biotecnologia Ambiental da UFOP. Dessa forma, as culturas foram assim denominadas: 

MPBR, MPBRB, MPB2L, MPB3L, MPCA, MPCAO, MPCB, MPCBO, MCKD e GK.  Foram 

selecionadas as culturas que apresentaram as maiores reduções nas tensões superficiais.  
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Utilizou-se meio de cultura líquido para produção de biossurfactante, Meio S, cuja 

composição está descrita na Tabela 2. Após o preparo, o pH do meio era neutralizado (se 

necessário) com adição de soluções de HCl ou NaOH (1 mol.L-1) e esterilizado (120 °C; 1,5 

atm, 20 min.). Os cultivos foram feitos em condições aeróbias usando frascos de vidro de 500 

mL com 15,0 cm de diâmetro contento 100 mL de meio de cultivo esterilizado e concentração 

inicial de inóculo de aproximadamente 10,0 g.L-1 de massa celular úmida das culturas 

microbianas. Os frascos foram incubados em agitador orbital (150 rpm, 30°C, 5 dias). Findo o 

tempo de cultivo, o meio de cultura foi centrifugado (10.000 rpm, 20 min.) e filtrado em papel 

filtro (3 micras). Os sobrenadantes de cultura, livres de células, obtidos (extratos de BS) foram 

utilizados nas demais etapas experimentais. Tanto as condições quanto o meio utilizados foram 

de acordo com a metodologia usada por GOMES (2017), pesquisa que padronizou e otimizou 

as condições de cultivos dos consórcios de micro-organismos usados nesta pesquisa.  

Tabela 2 – Composição do meio de cultura - Meio S. 

Componente Concentração Final 

(g.L-1) 

MgSO4.7H2O 

KCl 

K2HPO4 

FeSO4.7H2O 

CaCl2.2H2O 

NaNO3 

Extrato de levedura 

Glicose 

Glicerol 

0,5 

0,1 

0,1 

0,01 

0,01 

0,01 

7,0 

0,1 

10,0 

4.3. Atividade e estabilidade dos biossurfactantes 

Para determinação da atividade dos BS foram realizados os testes de índice de 

Emulsificação (IE24) e determinação da tensão superficial pelo método Du Nouy (TECHAOEI 

et al., 2007). O primeiro teste avalia a estabilidade da emulsificação formada pelos 

biossurfactantes e o segundo avalia a redução da tensão superficial provocada pela presença 

dos biossurfactantes na solução aquosa.  

A estabilidade dos extratos de BS foi avaliada em diferentes temperaturas (28 e 50°C), 

valores de pH (2, 4, 7, 9 e 11) e concentrações salinas (1 e 5% de NaCl, p.v-1). Essas condições 

foram usadas por analisar o comportamento do extratos em possíveis condições rigorosas de 

aplicação para lavagem de solo. Os pHs das soluções foram ajustados pela adição de soluções 

de HCl ou NaOH, (2 mol.L-1). As amostras foram agitadas (150 rpm, 25 ou 50°C, 24h) antes 

de serem submetidas aos testes de determinação de atividade surfactante.  
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A capacidade de emulsificação (IE24) foi avaliada a 28°C, adicionando-se 2 mL de 

parafina líquida padrão analítico e 2 mL de extrato de BS em tubos de ensaio de vidro. As 

misturas foram agitadas por 5 min (Vortex Mixer, série 7787) e deixadas em repouso por 24 h. 

O IE24 é dado pela proporção relativa percentual da altura de fase emulsionada em função da 

altura total da coluna de líquido na mistura (TECHAOEI et al., 2007), conforme Equação 7. 

IE24 =
Altura da emulsificação formada

Altura total da coluna de líquido
x100% 

(7) 

A determinação da tensão superficial foi realizada pelo método de deslocamento do anel 

de platina, método Du Nouy, em um tensiômetro (KRUSS, Modelo K6). A tensão superficial 

foi obtida por meio do valor da tensão dada por (mN.m-1) no tensiômetro após o anel se 

desprender da interface do extrato de BS com o ar.  

4.4. Lavagem de solo – Soil washing  

Os testes de lavagem de solo foram feitos utilizando-se frascos de vidro (50 mL), 

mantidos sob agitação (incubadora de bancada com agitação orbital Quimis, Modelo 0816M20) 

com o objetivo de analisar remoção de As na amostra de solo. Para avaliar os efeitos do pH, da 

temperatura e da salinidade nos extratos, foram empregadas as seguintes condições: razão 

sólido líquido, 1:10 (p.v-1); pH, 3,0; 4,5; 7,0; 8,5 e 11,0; temperatura, 28 e 50 °C; salinidade, 

1,0 e 5,0% (p.v-1); agitação, 150 rpm, 48 h. A decisão de condições foi por pegar faixas com 

condições mais brandas e mais extremas em uma possível operação de lavagem de solo em 

grande escala. Nesses testes foram usando água destilada e os extratos puros como amostras 

controle. O efeito do tempo sobre a atividade dos extratos foi avaliado usando-se a mesma 

proporção sólido:líquido, salinidade e agitação. Foram empregados os valores de pH 4,5; 8,5 e 

11,0 e temperatura de 28 °C; nos tempos de 0, 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 48 h. Para análise do 

efeito da proporção sólido:líquido foram empregadas as proporções 1:40, 1:20, 1:15 1:10, 1:5, 

1:4, 1:2,5 (p.v-1), usando água destilada como amostra controle. Para essas análises foram 

fixadas as seguintes condições: pH 11,0; 28 °C; NaCl, 1,0% (p.v-1); 150 rpm; 48 h. Para 

comparar a remoção de As com extratores comerciais, foram realizados testes com os BS 

comerciais lecitina de soja e saponina, com o surfactante dodecil sulfato de sódio (SDS) e com  

o agente quelante ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), todos na concentração de 1% (p.v-

1). Também foi testado o extrato GK. As condições experimentais empregadas foram: 

proporção (1:10 p.v-1); pH 4,5; 8,5 e 11,0; 28 °C; 1,0 e 5,0% de NaCl (p.v-1), 150 rpm; 48 h.  

Por fim, foram feitos testes utilizando diferentes agentes extratores para determinação da 
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solubilidade do As a partir das diferentes fases minerais do material coletado na mina de Chico 

Rei. Tais testes de solubilidade foram realizados de acordo com procedimentos propostos para 

extração sequencial de frações de As em sedimentos (JAVED, KACHANOSKI e SDDIQUE, 

2013) e para solubilização de metais pesados (PIRES e MATTIAZO, 2007). O Quadro 5 

apresenta os extratores empregados, suas concentrações e pHs; as frações de As removidas e os 

possíveis mecanismos envolvidos na solubilização do mesmo. 

Quadro 5 – Agentes extratores utilizados para remoção de As e os possíveis 

mecanismos envolvidos 

Agente extrator Fração 

removida 

Possíveis mecanismos de 

solubilização 

Referência 

Água destilada As solúvel Dissolução com água  

 

 

 

(JAVED et 

al., 2013) 

Acetato de sódio (1,0 

mol.L-1, pH 8,2) 

As fracamente 

adsorvido 

Troca iônica do As com o 

acetato 

Acetato de sódio (1 mol.L-

1, pH 5,0) 

As ligado em 

carbonatos 

Liberação do As pela 

dissolução dos minerais 

contendo carbonatos 

CaCl2 (1,0 mol.L-1, pH 7,0)  As facilmente 

trocável 

Troca iônica do As com os 

íons cloreto. 

NaH2PO4 (1,0 mol.L-1 pH 

5,0) 

As fortemente 

adsorvido 

Troca iônica do As com os 

íons fosfatos 

Ácidos orgânicos 0,1 

mol.L-1 (acético 0,043 

mol.L-1, cítrico 0,031 

mol.L-1, lático 0,021 mol.L-

1, oxálico 0,005 mol.L-1) 

As fortemente 

e fracamente 

adsorvido 

Troca iônica das formas de 

As mais lábeis e 

provenientes de sítios de 

adsorção mais específicos 

(PIRES e 

MATTIAZO, 

2007) 

Após os testes de lavagem de solo, as amostras foram centrifugadas (10.000 rpm por 20 

min.) filtradas em papel de filtro qualitativo (3 µm) e em membrana microporosa de acetato de 

celulose de (0,45 µm). Os filtrados foram preservados com a adição de 100 µL de HNO3, e 

enviados para análise por ICP-EOS. Os resultados apresentados tratam-se das médias 

aritméticas das replicatas. A Equação 8 foi usada para calcular a porcentagem de remoção de 

As removida nos testes de lavagem de solo.  

Remoção de As (%)=
Vex.CAs

Ms.Ts

.100%  
(8) 

onde: 

Vex é o volume do extrato de biossurfactante usado (mL) 

CAs é a Concentração de As no volume do extrato de biossurfactante usado (mg.mL-1) 

Ms é a massa do solo contaminado usado (kg) 

Ts é o teor de As no solo (mg.Kg-1)  
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4.5. Lavagem de solo em colunas 

Foram realizadas lavagens de solo em colunas em batelada sequencial usando os 

biossurfactantes MPCB e MPBR em temperatura ambiente. As colunas usadas apresentavam 

15,5 cm de comprimento e 2,0 cm de diâmetro. Foram adicionados 10 mL de solo (peso médio 

= 11,3 g) na coluna. A cada ciclo era adicionado 10 mL de extrato de biossurfactante MPBR e 

MPCB (pH 11,0; 1,0% NaCl) que ficavam 24 h em contato direto com solo e então o líquido 

era escoado da parte inferior da coluna através de uma mangueira de silicone por gravidade 

(Figura 13). Em seguida, era adicionado mais 10 mL de extrato de biossurfactantes puro, 

repetindo o mesmo procedimento para cada ciclo. As amostras efluentes coletadas eram em 

seguida processadas (conforme descrito no item 4.5) e analisadas por ICP-EOS, em condição 

semelhante aos procedimentos de lavagem de solo. Foram feitos 10 ciclos de lavagem. 

Figura 13 – Esquema da coluna de lixiviação. 

 

A Figura 14 representa esquematicamente o resumo de toda a metodologia empregada 

nesta pesquisa. O solo coletado na mina de ouro abandonada foi preparado e caracterizado 

quanto às suas propriedades químicas e mineralógicas; as culturas microbianas foram 

selecionadas e cultivadas para produção dos extratos de biossurfactantes, que foram testados 

para remoção de As presente nas amostras de solo contaminadas por As por meio dos testes de 

lavagem de solo e por colunas de lixiviação. Outros agentes extratores também foram 

analisados quanto a suas remoções de As.
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Figura 14 – Representação esquemática das etapas laboratoriais desenvolvidas no projeto. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Caracterização do solo da Mina de Chico Rei 

De acordo com a classificação granulométrica (NBR 6502; ABNT, 1995), mais de 50% 

do solo foi classificado como solo arenoso fino. O solo possui pH ácido, 3,48, e um potencial 

de oxidação (Eh) positivo, Eh +479,9mV. A análise por difração de raio-X (XRD), Tabela 3, 

indicou um solo altamente intemperizado com a presença das fases cristalinas de quartzo, 

caulinita e muscovita (LOPES, 2014). A muscovita é um mineral micáceo, ou seja, pertence ao 

grupo de mineral que quando degradado torna-se um bom adsorvente de metais, bem como 

espécies arsenicais que podem ser precipitadas na presença de Fe2+ (LOPES, 2014).  

A análise da composição química do material apontou presença de As (4598.541), Al 

(3683,13), Mn (5766.29) e Fe (87779.14), em mg.kg-1 de solo. Os principais resultados obtidos 

da caracterização do solo estão apresentados na Tabela 3. A composição deste material é 

semelhante ao de outros solos de minas de ouro (MULLIGAN, 2009) e confirma a ocorrência 

de alto teor de As. Isso se deve à semelhança na formação geológica das rochas compostas por 

minerais arsenicais e auríferos, que faz com que esses elementos sejam geralmente encontrados 

juntos na natureza (CORKHILL e VAUGHAN, 2009). O ferro, assim como o alumínio e o 

manganês, nas formas de óxidos e hidróxidos, pode adsorver nas suas superfícies o As em 

diferentes formas, principalmente na forma oxidada, As(V) (SHING et al., 2015). Esses óxidos 

são usados em alguns casos para tratamento de águas contaminadas por As através da remoção 

por adsorção (SHING et al., 2015). Os resultados mostram que o solo é contaminado por As, 

(>150 mg.kg-1 de solo) e, assim, caso este resíduo venha a sofrer um processo de lixiviação, 

deve-se considerar o risco potencial de contaminação ambiental de corpos d'águas. 

Tabela 3 – Propriedades físico-químicas do solo da mina de Chico Rei. 

Granulometria   (%) Composição elementarc  (mg.kg-1 de solo) 

 0,250 <φ< 0,420 mm  23.30 As/Asd  4598.541/2760,49 

0,105 <φ< 0,250 mm  25.80 Cd  15.877 

 0,088 <φ< 0,105 mm  5.87 Cu  63.976 

 0,053 <φ < 0,088 mm  28.67 Ni  105.301 

 0,044 <φ< 0,053 mm  11.26 Pb  25.428 

 0,044 <φ< 0,037 mm  3.34 Zn  61.230 

φ< 0,037 mm  1.77 Fe  87779.136 

pHa   3.48 Al  3683.127 

Eha 
 + 479.9 mV Mn  5766.289 

Mineraisb   Qz, Ka, Mu Mg  906.028 
a medidas feitas com suspensões na proporção 1:2,5 (solo:água);b Qz: quartzo (SiO2), Ka: Caulinita 

(Si2Al2O5(OH)4), Mu: Muscovita (KAl2Si3AlO10(OH,F)2); c Concentração total das amostras de solo digeridas; d 

As total/concentração de As encontrada na faixa granulométrica de diâmetro 0,105 < φ < 0,250 mm usada para 

os testes desta pesquisa. 
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5.2. Seleção dos consórcios microbianos e estudo do Efeito do pH temperatura e 

salinidade sobre as atividades dos biossurfactantes  

Os testes de tensão superficial e emulsificação foram realizados com os extratos de BS 

visando avaliar a estabilidade dos mesmos e seus potenciais usos em processos de 

biorremediação de solo. Os valores da tensão superficial e do índice de emulsificação obtidos 

estão apresentados nas Figuras 15 e 16. Os resultados mostraram que os consórcios 

microbianos MPBR e MPCB são capazes de produzir BS e possuem estabilidade em uma faixa 

ampla de temperatura (28-50°C), pH (4-11) e salinidade (1-5% NaCl). As tensões superficiais 

foram reduzidas de 68 mN.m-1, valor da tensão superficial do meio puro, para um faixa entre 

28 a 33 mN.m-1, indicando que ambos os extratos MPBR e MPCB apresentam boas atividades 

superficiais. Fixando-se a temperatura (28°C), os índices de emulsificação foram testados 

variando-se pH (4-11) e salinidade (1-5% NaCl). Os resultados mostraram que não houve 

mudanças significativas na capacidade emulsificante dos extratos com BS, MPCB e MPBR, 

variando-se sob condições de pH e salinidade (Figuras 16). Os índices de emulsificação 

detectados para os extratos MPCB e MPBR permaneceram entre 8,30-8,50% e 11,8-12,50%, 

respectivamente. 

Figura 15 – Valores da tensão superficial dos extratos de BS das culturas MPBR e MPCB em 

pH 4,0; 7,0; 9,0; 11,0, temperatura de 28 e 50 °C e salinidade de 1,0 e 5,0% NaCl (p.v-1). 
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Figura 16 – Valores da tensão superficial dos extratos de BS das culturas MPBR e MPCB em 

pH 4,0; 7,0; 9,0; 11,0, temperatura de 28 e 50 °C e salinidade de 1,0 e 5,0% NaCl (p.v-1). 

 

 
Figura 17 – Valores do Índice de Emulsificação após 24 h (IE24) dos extratos de BS das 

culturas MPBR e MPCB em pH 4,0; 7,0; 9,0; 11,0, temperatura de 28°C e salinidade de 1,0 e 

5,0% NaCl (p.v-1). 
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Os BS são capazes de reduzir a tensão superficial da água devido às suas propriedades 

anfifílicas de atuarem na superfície do líquido, diminuindo as forças de coesão entre as 

moléculas de água, consequentemente, ocasionando a diminuição deste fenômeno físico. Um 

bom tensoativo pode reduzir a tensão superficial da água de 72 para 35 mN.m-1 (SANTOS et 

al., 2016). Desta forma, as reduções das tensões superficiais do meio de cultura atingidos após 

os cultivos microbianos dos consórcios MPCB e MPBR, de 68 para 28 mN.m-1, indicam 

indiretamente, ter havido síntese de compostos tensoativos. As reduções das tensões 

superficiais encontradas para os extratos MPCB e MPBR também foram compatíveis com 

aquelas descritas na literatura como sendo características dos BS ramnolipídeos (29 mN.m-1), 

surfactinas (27 mN.m-1) e sorolipídeos (29 mN.m-1) (SANTOS et al., 2016). Somente a medida 

da tensão superficial, entretanto, não permite quantificar a concentração dos biossurfactantes 

presentes nos extratos. Isto ocorre porque há um limite do número de moléculas dos BS que 

podem permanecer na superfície do líquido que é atingido na concentração micelar crítica 

(CMC). Após este valor, a adição de novas moléculas não mais interfere sobre o valor da tensão 

superficial. Para quantificar, seria preciso conhecer a estrutura química do BS produzido. 

Os BS também podem atuar como agentes emulsificantes na formação de emulsões, que 

são sistemas heterogêneos constituídos de, pelo menos, dois líquidos imiscíveis os quais estão 

um, em uma fase dispersa e o outro, em uma fase contínua (SANTOS et al., 2016). Um 

emulsificante bom e estável precisa atingir um índice de emulsão de 24 h igual ou maior que 

50% (WILLUMSEN e KARLSON, 1997). Seguindo esse critério, os extratos de BS MPCB e 

MPBR não apresentaram emulsões estáveis e, portanto, não são bons agentes emulsificantes. A 

baixa capacidade de emulsificação pode fazer com que os extratos obtidos não sejam ideais 

para biorremediação de solos impactados com contaminação de petróleo porém não afeta o 

tratamento de solos contaminados por metais (BANAT et al.,2000). Apesar dos extratos de BS 

não terem apresentado formação de emulsões estáveis, tal fato não interferiu em suas boas 

atividades superficiais (diminuição da tensão superficial) porque embora ambas as propriedades 

sejam básicas para os BS, elas raramente estão associadas entre si (BALAN et al., 2016). 

Na temperatura de 50°C, as tensões superficiais apresentaram valores um pouco 

menores que os observados a 28°C, o que era esperado uma vez que a temperatura é diretamente 

proporcional à agitação média de átomos e moléculas. Logo, o aumento da temperatura causa 

um aumento médio da agitação térmica das moléculas o que aumenta a distância média entre 

elas, diminuindo as forças coesivas intermoleculares, que são responsáveis pelo fenômeno da 
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tensão superficial (CARDOSO e TOLENTINO, 2005). Dessa forma, em geral, espera-se a 

diminuição da tensão superficial dos líquidos quando há um aumento de temperatura. 

Foram avaliados os extratos em diferentes pHs e os resultados mostraram que houve 

discreto aumento da tensão superficial com o aumento do pH nos extratos dos BS MPBR e 

MPCB. Os BS são moléculas orgânicas complexas que contêm grupos hidrofílicos, como 

aminoácidos, fosfato e ácido carboxílico, que podem sofrer alteração dependendo do pH do 

meio. Um exemplo é o BS ramnolipídeo, que tem sua tensão superficial aumentada com o 

aumento do pH devido à desprotonação do seu grupo carboxílico que irá provocar um aumento 

das forças repulsivas entre as moléculas dos BS (WANG e MULLIGAN, 2009). Alguns BS, 

como surfactina e ramnolipídeo, também podem sofrer precipitação em pHs ácidos e perder sua 

atividade tensoativa. 

Foram analisadas as tensões superficiais dos extratos com BS nas concentrações salinas 

de 1,0 e 5,0% NaCl e os resultados mostraram que não houve influência significativa na medida 

da tensão superficial dos extratos nas concentrações salinas estudadas. O fato destes BS serem 

tolerantes a concentrações salinas elevadas é uma vantagem para justificar seu uso, uma vez 

que os surfactantes convencionais perdem suas funções tensoativas em ambientes com 

concentrações salinas maiores que 3,0%. Isso ocorre porque os surfactantes derivados do 

petróleo sofrem precipitação ou relargagem (salting out) devido à alta concentração salina 

(forção iônica) na solução (BOGNOLO, 1999). Testes realizados por Helvaci e seus 

colaboradores (HELVACI et al., 2004) mostraram que a adição de NaCl fazia com que os 

grupos carboxilas dissociados de ramnolipídeos sofressem neutralização devido à blindagem 

eletrostática dos íons Na+, ocasionando uma redução da tensão superficial. 

Os efeitos sobre a mobilização do As usando os extratos MPCB e MPBR foram 

avaliados variando-se temperatura, pH e salinidade. Foram usados o meio de cultivo microbiano 

e água destilada como amostras de controle. Não foram encontradas presenças significativas de 

As nos extratos de BS e nem nas amostras de controle nos testes de caracterização das amostras 

por ICP-IOS, procedimento que é capaz de detectar concentrações de até 0,01 µg.L-1 de As. Os 

resultados obtidos por meio dos testes de remoção de As pelos extratos de BS, variando as 

condições de temperatura, pH e salinidade, são apresentados na Figura 17. 
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Figura 18 – Testes de lavagem de solo para remoção de As a 28 e 50°C, em pH 3,0; 4,5; 7,0; 

8,5 e 11,0 e salinidade 1,0 e 5,0% NaCl (p.v-1). 
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Os extratos de BS foram mais eficientes na mobilização de As que as amostras de 

controle dentro das condições estudadas. Além disso, os extratos não tiveram suas capacidades 

de mobilizar o As significativamente alteradas com as mudanças de temperaturas e salinidades 

testadas, indicando que são tolerantes às condições mais drásticas, podendo assim serem 

empregados em processos onde temperatura e salinidade sejam variáveis, dentro das condições 

estudadas. Tanto a água destilada quanto o meio de cultura microbiano tiveram 

comportamentos parecidos, o que indica que nenhum componente do cultivo teve influência 

significativa no comportamento de mobilização do As pelos extratos de BS.  

Somente o pH apresentou influência significativa na remoção do As para os dois 

extratos de BS. Houve uma maior extração de As com o aumento do pH para 11, sendo que os 

valores encontrados para extração de As com os extratos MPCB e MPBR em pH 11 foram na 

faixa de 800-900 mg.L-1. Diferente da maioria dos cátions de metais pesados (Pb2+, Cu2+, Cd2+, 

Co2+, Ni2+, Zn2+), a maioria dos oxiânions tende a se tornar mais fracamente adsorvida à medida 

que o pH se eleva (SMEDLEY et al., 2002). Dessa forma, é possível que o As na forma de 

oxiânions tenha aumentado sua solubilização devido ao aumento do pH, que irá aumentar a 

concentração de íons hidroxilas (OH-) no meio que irão competir com os oxiânions arsênicais 

pelos sítios de adsorção. Entretanto, somente o aumento do pH não é capaz de explicar a 

diferença de remoção entre os extratos de BS e as amostras de controle, água destilada e meio 

puro, que solubilizaram menos de 100 mg.L-1 de As.  

Na pesquisa realizada por Wang e Mulligan (2009), foi testada a eficiência de remoção 

de As em rejeito de minas utilizando uma mistura de BS ramnolipídeos JBR425 e assim como 

os resultados desta pesquisa, a maior remoção foi em pH 11. Há vários motivos para explicar o 

aumento da mobilização do As devido ao aumento do pH: (1) O meio fortemente alcalino pode 

ter ionizado possíveis grupos, como grupos carboxílicos encontrados por exemplo nos 

ramnolipídeos, aumentando assim, a quantidade de sítios de ligações para interagir com metais 

catiônicos, os quais podem se ligar com o As através de ligações metálicas, aumentando sua 

solubilização; (2) meios alcalinos aumentam a dissolução de material orgânico que podem 

liberar o As para o meio, entretanto por serem amostras de mina subterrânea, os solo analisado 

não apresentam quantidades consideráveis de material orgânico; (3) a adição do BS ao meio 

faz com ele seja adsorvido na superfície do solo de mineração, aumentando sua densidade de 

grupos funcionais com cargas negativas. Quanto maior o pH, mais negativo o potencial, o que 

leva a um aumento das interações eletrostáticas repulsivas que favorecem a mobilização dos 
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ânions arsenicais; (4) é comprovado que em pHs alcalinos há uma redução da tensão interfacial 

entre o BS e o solo, permitindo o aumento da mobilização do As adsorvido no solo. 

5.3. Influência do tempo de contato na mobilização do As 

Foram realizados testes de lavagem de solo usando 3 g de solo para 15 mL (1:3, p.v-1) 

do extrato de BS MPBR e MPCB variando o tempo de contato de 0 a 48 h para identificar a 

influência do tempo na mobilização do As. Como o pH foi a única variável testada que 

influenciou consideravelmente a remoção de As, estes testes foram feitos fixando a temperatura 

em 28°C, a concentração salina em 1,0% e variando o pH em 4,5; 8,5 e 11,0. A Figura 18 

apresenta as concentrações de As removidas em função do tempo para os extratos MPBR e 

MPCB. Os resultados apontam uma relação direta, quanto maior o tempo de contato, maior 

solubilização de As pelo extrato MPBR e MPCB, sobretudo em valores de pH mais elevados. 

A remoção de As em função do tempo teve comportamento mais próximos de uma função 

linear para MPBR e logarítmica para MPCB, apesar dos valores de R2 terem sido insuficientes 

(<99%). Na Tabela 4 encontram-se os dados relativos à análise do comportamento dos extratos 

em cada condição.  

Figura 19 – Remoção de As (%) em função do tempo para extrato MPBR e MPCB a 28°C, 

em pH 4,5; 8,5 e 11,0, temperatura de 28°C; salinidade 1,0% NaCl (p.v-1), proporções solido 

líquido de (1:5 p.v-1). 
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Tabela 4 – Análise da linearidade das variáveis: Remoção de As versus tempo, sob diferentes 

condições experimentais: Extrator MPBR e MPCB, temperatura 28°C; pH 4,5; 8,5; 11,0 

proporções solido líquido de (1:5 p.v-1). 

Extrato de 

biossurfactante 
Condição Equação 

Coeficiente 

de 

determinação 

(R2) 

MPBR 

MPBR (28°C; pH 4,5; 1% 

NaCl) 
Y=1842X + 4638   0,924 

MPBR (28°C; pH 8,5; 1% 

NaCl) 
Y=15691X + 3060   0,961 

MPBR (28°C; pH 11,0; 1% 

NaCl) 
Y=5079X + 16,89   0,977 

MPCB 

MPCB (28°C; pH 4,5; 1% 

NaCl) 

Y=4636,2.ln(X) + 

5108,9  
0,953 

MPCB (28°C; pH 8,5; 1% 

NaCl) 

Y=6735,5.ln(X) + 

7762,9 
0,916 

MPCB (28°C; pH 11,0; 1% 

NaCl) 

Y=16207.ln(X) + 

22638 
0,953 

Assumiu-se que o estado de equilíbrio foi atingido quando não houve mais efeito 

considerável do tempo com a concentração de As dessorvido. Para os pHs 4,5 e 8,5, o estado 

de equilíbrio foi atingido no intervalo entre 4-8 h tanto para o extrato MPBR quanto para o 

MPCB. Entretanto, não foi atingido o estado de equilíbrio para o pH 11,0 em nenhum dos dois 
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extratos de BS. É provável que o equilíbrio possa ser atingido em um tempo maior que o tempo 

de 48 h. Wang e Mulligan (2009) usando soluções de ramniolipédeos para remover As em 

rejeito de minas, realizaram testes de remoção em função do tempo e obtiveram valores no 

estado de equilíbrio no intervalo entre 12-24 h. Já Mukhopadhyay et al. (2015) realizaram testes 

de remoção de As em solo usando o BS saponina e encontraram o estado de equilíbrio no tempo 

de 4 h e a cinética de dessorção do As foi melhor descrita pelo modelo logarítmico de Elovich.  

5.4. Efeito da mobilização do As variando a proporção de solo 

Foram realizados testes de lavagem de solo variando as proporções de solo:extrato na 

condição de 28 °C, 1,0% NaCl e pH 11,0 por 48 h. Os resultados encontrados estão apresentados 

na Figura 19. Observou-se que houve um aumento da remoção de As com o aumento da 

quantidade BS presente nos extratos, indicando que essas biomoléculas tiveram um papel 

importante na mobilização do As. Enquanto a água destilada foi capaz de solubilizar apenas 

0,12% de As na proporção de 1:40, os extratos de BS MPCB e MPBR foram capazes de remover 

25,43 e 22,43% de As, respectivamente.  

Figura 20 – Porcentagem total de remoção de As em função da proporção sólido:líquido (p.v-1). 

Condições: 28 °C; 1,0% NaCl; pH 11,0; 48 h 
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Espera-se que com o aumento da quantidade de líquido extrator, haja uma maior 

remoção até que atinja um ponto de saturação, o qual não foi atingindo nos testes devido volume 

limitado extrato de BS. A dessorção de As devido à presença de BS presentes nos extratos pode 

ocorrer por diferentes mecanismos. O BS pode promover a dessorção do As do solo através do 

seu acúmulo na interface líquido-sólido, reduzindo a tensão superficial e permitindo o contato 

direto entre BS e o As para a formação de complexos que são liberados do solo para solução 

(WANG e MULLIGAN, 2009; MILLER, 1995). Outro possível mecanismo é a complexação 

das formas de As lábil na solução de modo que ocorra a dessorção de As pelo deslocamento de 

equilíbrio conforme os princípios de Le Chatelier (MILLER, 1995). Um terceiro mecanismo 

descrito é a dessorção por troca iônica caso o BS seja aniônico, o que poderia permitir que os 

oxiânions arsenicais fossem liberados (SANTOS et al.; 2016).  

5.5. Agentes extratores químicos versus extratos de biossurfactantes MPCB e MPBR 

Os experimentos de extração foram realizados com diferentes agentes extratores 

químicos com a finalidade de comparar a eficiência dos BS comerciais e dos extratos de BS 

MPCB e MPBR. Em todos os testes foram usados 20 mL de agente, com as concentrações 

descritas Quadro 5, no  para 2,0 g de solo (1:10 p.v-1) sob uma temperatura de 28°C e agitação 

de 150 rpm por 48 h. Os testes se baseiam em duas metodologias: uma para extração sequencial 

para frações de As em sedimentos (JAVED et al., 2013) e outra para solubilização de metais 

pesados (PIRES e MATTIAZO, 2007) descritos no Quadro 5. A porcentagem de remoção de 

As foi dada em relação à quantidade de As total encontrado na digestão da amostra de solo por 

Água Régia. Os resultados da remoção de As para cada agente extrator são apresentados na 

Figura 20. 
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Figura 21 – Remoção de As utilizando diferentes agentes extratores em diferentes valores de 

pH. 

 
 

Apenas 0,04% do As total presente na amostra foi dissolvido em água destilada, pH 7,0 

comprovando a existência de uma pequena fração de As que seja facilmente solúvel em água 

(JAVED et al., 2013). Apesar de tratar-se de um percentual pequeno, devido ao elevado 

conteúdo de As na amostra, a concentração de As dissolvido em água destilada atingiu valores 

médios de 110 µg.L-1. Tais valores são mais de 10 vezes superiores ao valor máximo de As 

permitido em água para consumo humano, que é de 10 µg.L-1 (OMS, 2004). Isso indica que o 

solo da Mina de Chico Rei é uma potencial fonte de liberação de As para meios hídricos por 

meio de lixiviação provocada por águas que possam entrar em contato com o solo mesmo em 

pH neutro, como, por exemplo, a percolação das águas de chuvas. O cloreto de cálcio, por sua 

vez, solubilizou 0,16% (675,74 µg.L-1) do As presente na amostra, 6 vezes mais que a água 

destilada pura. Trata-se de um agente extrator que promove a solubilização do As através da 

troca iônica dos íons cloro (Cl-) com íons arsenicais facilmente trocáveis (JAVED et al., 2013). 

O acetato de sódio em pH 8,2 e pH 5,0 removeu, respectivamente 0,46 e 0,64% do As do 

material. Em pH 8,2, o acetato de sódio removeu o As facilmente adsorvido, enquanto que em 

pH 5,0 este extrator foi capaz de remover também os átomos de As associados a carbonatos, 

através da dissolução destes minerais.  

As soluções extratoras de fosfato monosódico (NaH2PO4) e ácidos orgânicos 

apresentaram remoções de 17,24 e 9,40% de As, respectivamente. Soluções contendo íons 

fosfato em diferentes espécies têm sido usadas para tratamento de solos contaminados por As, 

enquanto que a solução de ácidos orgânicos simulam a dinâmica de um solo natural com a 

presença de raízes de plantas e atividades microbianas (PIRES e MATTIAZO, 2007). Os íons 
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fosfato podem realizar troca iônica devido à semelhança estrutural com os íons arsenicais, 

sobretudo os íons arsenato, que estão fortemente adsorvidos no solo. No caso da solução de 

ácidos orgânicos, a atividade extratora é fundamentada no mecanismo de troca iônica com os 

íons acetato (presentes no ácido acético) e por dissolução ácida de minerais contento As, 

confirmada pela solubilização concomitante de outros elementos contaminantes (PIRES e 

MATTIAZO, 2007). Além do As, a solução fosfato monosódico (NaH2PO4) removeu 10,61% 

de Al, 7,62% de Fe e 1,60% de Mn, já os ácidos orgânicos removeram 18,87% de Al, 38,59% 

de Fe e mais de 42% de Mn. Apesar da lixiviação ácida ser eficiente para extração de metais, 

ela apresenta significativas desvantagens ambientais e econômicas porque afeta fortemente a 

estrutura mineral e biológica do solo e gera águas residuárias que demandam altos custos em 

tratamento (DERMONT et al., 2008). 

Do ponto de vista dos extratos biológicos, objeto central desta pesquisa, os extratos 

MPCB e MPBR solubilizaram respectivamente 11,84 e 10,03% do As total das amostras de 

solo. As concentrações de As nos extrato MPCB e MPBR foram de 27731,8 e 32690,3 µg.L-1, 

respectivamente. Apesar dos resultados de remoção próximos, o extrato MPCB apresentou, na 

maioria dos testes nas mesmas condições, remoções maiores que MPBR. Esses resultados 

podem estar correlacionados os resultados dos testes de tensão superficial e de índice de 

emulsificação, em que o MPCB teve melhor desempenho por produzir biossurfactantes mais 

eficiente ou por ter produzido essas biomoléculas em maior quantidade. Esses valores estão 

próximos aos valores de remoções encontradas para os ácidos orgânicos e o monofosfato de 

sódio (NaH2PO4). Porém, não é possível comparar a eficiência dos agentes extratores com os 

BS MPCB e MPBR porque esses ainda não foram quantificados. Diferentemente desses agentes 

extratores, os extratos de BS MPCB e MPBR removeram especificamente o As presente na 

amostra, não apresentando remoções significativas de outros elementos, como Al, Fe e Mn, que 

exigiriam mais esforços para o pós-tratamento do efluente gerado. Esses resultados indicam 

que o As solubilizado pelos extratos não depende expressivamente de uma possível presença 

de ácidos orgânicos sintetizados pelas culturas MPCB e MPBR uma vez que as melhores 

remoções foram em pH básico, ou de íons fosfatos, não identificados nos extratos puros.  

Os extratos MPCB e MPBR obtiveram remoções próximas às encontradas por Wang e 

Mulligan (2009), que obtiveram uma remoção de 6,32% de As para rejeitos de solo de 

mineração nas condições de pH 11,0 e proporção 1:10 (p.v-1). Pela quantidade de  As removida 

(Figura 20), os extratos de biossurfactantes provavelmente removeram As nas frações solúvel 

em água, facilmente trocável presentes em carbonatos e fortemente adsorvido. A fração residual 
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representa o maior percentual de As em solos naturais (maiores que 50%), por ser fortemente 

estável, o As nesta fração oferece pouco risco de sofrer mobilização por efeitos naturais 

(WANG e MULLIGAN, 2009). Dessa forma, apesar das remoções dos extratos MPCB e MPBR 

serem relativamente baixas quando comparadas com o total de As presente na amostra, esses 

valores são significativos com relação à quantidade de As biodisponível que potencialmente 

pode sofrer mobilização por vias naturais.   

5.6.Agentes extratores comerciais versus extratos de biossurfactantes MPCB e 

MPBR 

Foram feitos testes de lavagem de solo utilizando saponina, lecitina de soja, SDS, EDTA 

e extrato GK para comparar com suas remoções com os extratos de BS GK, MPCB e MPBR. 

Os testes foram feitos a temperatura de 28°C e proporção sólido:líquido de 1:10 (p.v-1), variando 

pH e concentração salina. Os resultados das remoções encontram-se na Figura 21. 

Figura 22 – Remoção de As utilizando diferentes extratores: saponina, lecitina de soja, SDS, 

EDTA, e extratos de biossurfactantes (GK, MPBR e MPCB) sob diferentes condições 

experimentais. 

 

Condições: A = pH 4,5; NaCl, 1%; B = pH 4,5; NaCl, 5%; C = pH 8,5; NaCl, 1%; D = pH 

8,5; NaCl, 5%; E = pH 11,0; NaCl, 1%; F = pH 11,0; NaCl,5%; temperatura 28°C e 

proporção sólido líquido 1:10 (p.v-1). 
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O SDS e a saponina resultaram na menor remoção de As, os valores obtidos foram 

inferiores a 1,0%. Comparando-se estes resultados aos obtidos na extração com CaCl2, pode-se 

pressupor que ambos extratores removeram apenas o As presente nas fases facilmente solúveis 

e facilmente trocáveis. O SDS é um surfactante químico sintético enquanto a saponina é um 

surfactante de origem natural. Ambos apresentam bons desempenhos comprovados na remoção 

de metais tóxicos catiônicos em solos contaminados, sendo a saponina mais eficiente que o SDS 

para a remoção de cátions Cu2+, Pb2+ e Zn2+ (CHEN et al., 2008). O SDS é um surfactante 

aniônico que pode, por ação de seus grupos funcionais de natureza hidrofílica, interagir com 

cátions metálicos promovendo sua remoção do solo. A saponina, por outro lado, é um 

surfactante não-iônico e remove os cátions metálicos através da formação de complexos entre 

seus grupamentos carboxílicos e os metais. Entretanto, ambos extratores não apresentam 

grupamentos ativos com afinidade por íons de natureza aniônica, formas sob as quais o As é 

encontrado disponível no meio aquoso.  

Em testes de lavagem de solos realizados por Mukhopadhyay e Hashim (2015), o SDS 

e saponina (C52H84O21.2H2O) foram capazes de remover 47,1 e 61,9% de As presente na 

amostra sólida. Entretanto, foram utilizadas amostras de solo artificialmente contaminadas por 

arseniato de sódio heptaidratado (Na2HAsO4.7H2O). Dessa maneira o As pode ter sido mais 

facilmente removido quando comparado a um solo natural onde as interações entre o elemento 

e as fases minerais são, naturalmente mais complexas e estáveis, tornando mais difícil a 

remoção do As. Por outro lado, quando o SDS foi testado para lavagem de solos de rejeito de 

mineração de atividade industrial, foi considerado de pouca eficiência para remoção de As 

(CHOI et al., 2013). Testes de lavagem de solo realizados para remoção de As em rejeito de 

mineração usando saponina obtiveram remoções entre 15,9 e 24,8% de As, porém a capacidade 

de remoção do As foi diretamente ligada com a capacidade do BS em se ligar com Fe3+ e liberar 

os As para o meio (GUSIATIN, 2014). Dessa forma, a eficiência do surfactante para remoção 

de As no solo dependerá muito das características do solo nos casos de tratamento por lavagem 

de solo. 

A lecitina de soja apresentou remoção de As entre 3,0 e 5,0%. A lecitina é um tensoativo 

natural e é muito utilizado na indústria alimentícia, porém não se encontra menção na literatura 

a respeito de sua utilização para biorremediação de solo contaminado por metais ou metaloides 

tóxicos. Neste estudo experimental, entretanto, sua eficiência de remoção foi superior à 

observada para os surfactantes SDS e saponina, independentemente das condições empregadas, 

sendo, portanto, considerada a melhor opção a ser empregada na mobilização de As do que os 
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surfactantes rotineiramente empregados e citados na literatura para remoção de contaminantes 

inorgânicos.   

Dentre os agentes extratores utilizados, o EDTA foi aquele que apresentou os melhores 

resultados, 24,77% de remoção de As. Sua capacidade de remoção, entretanto, foi dependente 

do pH e da salinidade do meio. O EDTA não é um surfactante, trata-se de um agente quelante 

que é o principal agente utilizado na remoção de metais tóxicos de fases sólidas (DERMONT 

et al., 2008). O EDTA é aparentemente ineficiente para remoção de metais aniônicos como os 

oxiânions arsenicais. Entretanto, o EDTA pode liberar As através da dissociação de óxidos e 

hidróxidos de ferro e manganês pela complexação dos seus cátions (DERMONT et al., 2008). 

A principal vantagem do uso do EDTA para lavagem de solo comparado com a extração com 

ácidos fortes é o menor comprometimento da estrutura do solo tratado. Por outro lado, a 

principal desvantagem do seu uso é o alto custo associado e sua baixa biodegradabilidade que 

faz o EDTA persistir por muito anos no meio ambiente, podendo provocar a remobilização de 

metais tóxicos (DERMONT et al., 2008).  

O extrato de BS GK foi produzido para ser um padrão de comparação com os extratos 

MPBR e MPCB. Seus testes de tensão superficial apresentaram um valor de 28 mN.m-1 

indicando que suas bactérias produziram BS. Assim como nos testes de Wang e Mulligan 

(2009), o extrato GK apresentou maiores remoções em pH 11,0, removendo mais de 9,0% do 

As. 

Os extratos de BS MPBR e MPCB promoveram maiores remoções de As no pH 11,0, 

removendo 12,04 e 14,10%, respectivamente, e tiveram comportamento parecido com EDTA 

e o extrato GK. Somente o EDTA apresentou maiores remoções de As que os extratos MPBR 

e MPCB. Ambos os extratos tiveram influência do pH nos seus comportamentos para remoção 

de As, entretanto essa influência só foi nítida no pH mais básico (pH 11,0). Nos pHs 4,5 e 8,5, 

os extratos tiveram remoções próximas às encontradas utilizando-se lecitina de soja e o extrato 

GK. É possível que os extratos tenham BS com grupos funcionais, como o grupo carboxílico 

presente no EDTA e nos ramnolipídeos, que possam formar complexos estáveis com íons 

metálicos e que se potencializam na remoção de As em meios alcalinos. 
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5.7. Remoção de arsênio com a lavagem de solo em coluna 

Foram realizados testes de lavagem de solo em colunas usando os extratos MPCB e MPBR nas 

condições de temperatura ambiente, pH 11,0 e 1,0 % (p.v-1) NaCl. Os dados de remoção de 

arsênio usando colunas são apresentados na Figura 22. Os resultados de remoção estão 

apresentados de forma acumulativa, ou seja, cada ciclo apresenta sua porcentagem de remoção 

mais a soma das remoções dos ciclos anteriores. Em cada ciclo era adicionado 10 mL de extrato 

de biossurfactante que ficava em contato direto com a amostra de solo contaminado por 24 h e 

então era extraído por gravidade e adicionado um novo volume de 10 mL de extrato novo. Os 

testes foram feitos em bateladas devido as condições disponíveis no laboratório e porque os 

tratamentos de soil flushing são realizando seguindo a metodologia semelhante a de batelada. 

Figura 23 – Remoção de arsênio acumulado para lavagem de solo em coluna por batelada 

sequencial de ciclos de 24 h usando MPCB e MPBR nas condições de temperatura ambiente, 

pH 11,0 e 1,0 % (p.v-1) NaCl. 

 

As remoções de arsênio total acumulado usando o extrato de biossurfactante MPCB e 

MPBR foram 26,04 e 24,77% respectivamente, apresentando curva de remoções bem próximas. 

Por ciclo, o MPCB apresentou remoções variando de 1,10 a 4,60% de remoção, enquanto que 

usando o MPBR as remoções variaram de 1,00 a 3,40%. Os testes em colunas simulam o uso 

dos extratos por lavagem de solo in situ (soil flushing) em que o arsênio é removido por 

lixiviação. 
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Comparados com os testes de lavagem de solo simulando o tratamento de soil washing, 

os testes de lavagem em colunas tiveram uma eficiência 4 vezes maior. Essa maior remoção 

está ligada principalmente ao maior tempo de contato do experimento em colunas, uma vez que 

cada ciclo teve um tempo de duração de 24 horas. Foram, portanto, necessário 10 dias para 

completar todo tratamento. Entretanto, quando analisamos a porcentagem de remoção por soil 

washing em um intervalo de tempo de 24 h (Figuras 18 e 19), as remoções totais de As, no pH 

11,0, para os extratos MPCB e MPBR foram de 10,0 e 8,0% respectivamente. Esses valores são 

duas vezes maiores que a remoções simulando soil flushing, 5,0% para o MPCB e 4,0% para 

MPBR. O tratamento por soil washing permite um maior contato entre a superfície do solo e o 

líquido extrator que o tratamento por soil flushing. Esta técnica de tratamento de solo somente 

é usada em condições hidrológicas e geológicas específicas que não comprometam corpos 

d’águas subterrâneos. Ela é uma tecnologia inovadora para remediar solos contaminados 

através do fluxo de solução de lavagem no subsolo, movendo os contaminantes, no caso o 

arsênio, para uma determinada área na qual a solução será removida e tratada. A solução de 

lavagem é determinada de acordo com as especificações físicas e químicas do contaminantes. 

Essas soluções comumente são compostas por água e aditivos tais como ácidos, bases e 

tensoativos químicos que podem comprometer a estrutura do solo e causar problemas 

ambientais graves por permanecerem no solo. Os resultados obtidos indicaram, que os 

biossurfactantes podem ser utilizados para aplicações de soil flushing e substituir os tensoativos 

químicos usados para o tratamento de solos contaminados por As.  
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6. CONCLUSÃO 

Nesta pesquisa foram selecionadas culturas mistas de bactérias, MPBR e MPCB, que são 

capazes de produzir extratos de biossurfactantes com potencial uso para biorremediação de solo 

contaminado com As. Os extratos resultaram na reduções das tensões superficiais satisfatórias 

e foram estáveis em ampla faixa de temperatura, pH e concentração salina. Os extratos de BS 

das culturas MPCB e MPBR tiveram sua capacidade de mobilização de As aumentada com o 

aumento do pH, sendo que as maiores remoções foram obtidas nos testes de lavagem de solo 

realizados em pH 11,0 e proporção 1:40 (sólido:extrato), em 48 h. Os extratos de BS foram 

capazes de remover mais 25 % do As total no solo ligados facilmente solúvel e trocável; ligado 

a carbonatos e fracamente e fortemente adsorvido. Além disso, as remoções de As obtidas com 

o uso dos extratos biológicos foram maiores que aquelas obtidas com uso dos surfactantes SDS, 

saponina e lecitina de soja (1% p.v-1). Apesar dos agentes extratores, ácidos orgânicos, 

NaH2PO4 e EDTA, terem tido maiores remoções do As, eles não apresentaram especificidade 

para remoção do As, removendo altas concentrações de outros minerais, como o Al, Fe e Mn, 

sendo, portanto, mais agressivos ao solo e ao meio ambiente, além de resultar em efluentes mais 

complexos cujo o tratamento seria mais oneroso. Os testes de lavagem em coluna apresentaram 

consideráveis remoções de As (26 %), indicando que os biossurfactantes possuem potencial 

para biorremediação através do tratamento de solos contaminados por As por lavagem in situ 

(soil flushing). Como perspectivas de pesquisas futuras, espera-se isolar os micro-organismos 

produtores dos biossurfactantes e identificar e quantificar os biossurfactantes sintetizados pelas 

culturas mistas MPBR e MPCP. 
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Apêndice 

Apêndice 1 – Procedimento de digestão em Água Régia – Protocolo modificado (LOPES, 

2014) 

Reagentes: 

• Água Milli-Q ou destilada 

• Ácido Clorídrico 12,0 mol.L-1 d: 1,19 g.mL-1 

• Ácido Nítrico 15,8 mol.L-1 d: 1,42 g.mL-1 

Procedimento de extração: 

• Colocar cerca de 5g de solo seco na estufa a 100°C por 2 horas. 

• Pesar 1 g ± 0,001 do solo seco e colocar em um béquer de 100 mL. 

• Adicionar de 0,5 a 1,0 mL de água Milli-Q para obter uma lama e adicionar 7 mL de 

Ácido Clorídrico 12,0 mol.L-1, seguido por 2,4 mL de Ácido Nítrico 15,8 mol.L-1 

• Tampar com vidro relógio e deixar em repouso por 16 horas em temperatura ambiente, 

dentro de uma capela para permitir uma lenta oxidação da matéria orgânica do solo. 

• Ligar uma chapa aquecedora até atingir 100°C, colocar o béquer tampado contendo a 

amostra e deixar por 2 horas em temperatura constante. Se começar a ferver, deve-se 

abaixar a temperatura. Se a amostra secar, deve-se fazer outra. 

• Deixar esfriar lentamente em temperatura ambiente. 

• Filtrar em membrana de celulose com poro médio de 8 micrometros. 

• Molhar a membrana dentro do funil com água Milli-Q para dar mais aderência e evitar 

a formação de bolhas. 

• Deixar todo o filtrado passar através do filtro. 

• Lavar o béquer e o vidro relógio com água Milli-Q para retirar qualquer resíduo que 

tenha ficado e passar o líquido resultante pelo filtro. 

• Com o filtro ainda no funil, lavar, com água Milli-Q, o resíduo sólido que ficar retido, 

o béquer e o vidro relógio até completar um balão de 50 mL. 

• Passar o conteúdo do balão para um frasco com tampa, homogeneizar e guardar até o 

momento da análise. 

 


