
 Remedierea este procesul utilizat pentru tratarea apelor sau solurilor poluate prin
eliminarea poluanților sau transformarea lor în produsi inofensivi.
Exemplu 1: Chelatarea ionilor de metale grele folosind membrană nanofibră



Tehnici de remediere a solurilor si apelor contaminate cu 
metale grele

• Fizice (acoperire de suprafață, incapsulare)
• Electrice (electrocinetica, vitrificare)
• Chimice (spalarea solului, imobilizare)
• Biologice (fitoremedierea, bioremedierea, remediere enzimatica)

In situ (tratarea 
solului/apei, la locul 
contaminarii, fara 
translocarea 
materialului poluat)

• Fizice (depozitarea deseurilor)
• Chimice (spalarea solurilor, solidificare)
• Termice (vitrificare)

Ex situ (implică 
extragerea fizică a 
materialului dintr-
un loc contaminat 

și mutarea acestuia 
într-o altă locație 
pentru tratament)



 Remedierea biologică = Bioremedierea este o tehnică de gestionare a 
deșeurilor care presupune utilizarea organismelor biologice pentru curățarea
solului și a apelor poluate.

BacteriiCiuperci

Plante

Planeta
verde/curata

Bioremediere



Bioremedierea apelor contaminate cu metale grele
Scurgere acida dintr-o mina

Thiobacillus sp.

 Bioleaching (Biosolubilizare):
procesul de utilizare a
microorganismelor pentru a extrage
anumite metale din minereuri (roci,
sedimente).

 Aceste organisme secreta diferiți
compuși organici care chelează
metalele din mediul înconjurător.

 Bacteriile pot curăța mediul
absorbind acești compuși toxici
(metale grele: Cu, Fe, Zn, Au, U, Th)
pentru a crea energie în celulă, pot
curăța deversări de petrol, purifică
aurul și pot utiliza elemente
radioactive pentru energie.



pH

Metale grele

 Precipitarea selectivă a metalelor grele, ca sulfuri sau hidroxizi, pe diferite domenii
de pH 



Bioremedierea solurilor contaminate cu metale grele
Sol contaminat cu metale



 Remedierea enzimatică este o tehnică de gestionare a deșeurilor care presupune
utilizarea enzimelor pentru curățarea solului și a apelor poluate.



• Prezentare generală – Remediere enzimatică/biologică

ENZIME
Microorganisme

Biosolubilizare

Bioacumulare

Biopulpare

Biostimulare

Bioinformatica

Bioatenuare

Biosorbție

Bioalbire

Biodegradare

Bioaugmentare

BiocatalizăBiotransformare

Bioinginerie



Remedierea enzimatică/biologică
• Enzimele încep descompunerea

rapidă a reziduurilor de natură
organică iar bacteriile intră în
acțiune degradând prin oxidare
biologică reziduurile rezultate din
descompunerea enzimatică.

• Prin această metodă reziduurile
organice sunt transformate în
compuşi simpli precum dioxidul
de carbon şi apă, iar mirosurile
neplăcute sunt înlăturate.

Sol/apa contaminate Izolarea bacteriilor/drojdiilor
rezistente la diferite metale

Caracterizarea moleculara si
biochimica

Teste de bioremediere in 
solutii sintetice

Eficienta de remediere



Teste de viabilitate celulara, pe diferite concentratii de cupru

1 2 3 4

Pregatirea mediilor
si solutiilor

Turnarea mediilor continand diferite
concentratii de cupru, in placi

Pregatirea tulpinilor de 
bacterii si drojdii

Inocularea unui volum
din preculturi, pe placi



Pregatirea solutiilor, mediilor de cultura si culturilor de cellule
Teste de viabilitate celulara, pe diferite concentratii de cupru

4 5 6 7

Incubarea placilor la 
TC, sau 37°C, 24-48h

Observarea rezultatelor, viabilitate
pe diferite conc, de cupru

Eliminarea coloniilor de pe
placi si vizualizare in UV

Perfectionare/Reproductibilitate
/Interpretare/Concluzii



Dezvoltarea unor metode spetrofotometrice de detectie si dozare a 
cuprului la nivel celular

1 2 3

Testarea metodei dezvoltate pe
diferite tulpini de bacterii si drojdiiDezvoltare de metode spetrofotometrice pentru detectie de cupru si de 

metode de discriminare intre cupru si alte metale



Determinarea cuprului in solutie si la nivel celular folosind ABTS

H2O2, 
CuSO4

Degradarea culorii

Antioxidanti
celulari

Extract celule



Dezvoltarea unor metode spetrofotometrice de detectie si dozare a 
cuprului la nivel celular

4 5

Pregatirea extractelor celulare, prin spargerea
celulelor la turrex sau chimic (HNO3)

Analiza ICP-OES (Spectrometru de emisie
optica cu plasma cuplata inductiv) a probelor

de celule
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