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Ingineria mediului consta in aplicarea a stiintelor ingineresti pentru  protectia si 
ameliorarea mediului inconjurator. Umanitatea fiind o parte a naturii, depinde in mod 
direct de functionarea neîntreruptă a sistemelor naturale, care asigură alimentarea cu 
energie şi substanţe nutritive[1] . Utilizarea durabilă constă în utilizarea componentelor 
diversităţii biologice într-o manieră şi cu o viteză care să nu conducă la declinul pe 
teremen lung al resurselor biologice, menţinând în consecinţă potenţialul acestora de a 
îndeplini necesităţile şi aspiraţiile generaţiilor prezente şi viitoare[2] . 

Biotehnologiile mediului ofera beneficiile utilizarii unor combinatii  de 
microorganisme selectate  pentru capacitatile lor sinergetice de a imbunatati calitatea 
apei, a solului si  a aerului. Bazandu-se pe  Biotehnologiile mediului, ingineria mediului 
studiază tehnologii curate, adică tehnologii de prelucrare care să aibă un impact asupra 
mediului cât mai mic[3] . 
 Inocularea de microorganisme pentru a obtine rezultate specifice nu este un 
concept nou. Asemenea metode, cunoscute sub denumirea de bioaugmetare, se folosesc 
pentru producerea berii, a diferitelor sortimente de branza, a painii si a multor alte 
produse alimentare.  
 Utilizarea acestor tehnici la nivel de sistem ecologic constau in optimizarea unor 
metode de implantare si utilizare  unor structuri vii specializate, de la microbi pana la 
plante si pesti, pentru Imbunatatirea calitatii apei, solului si aerului. 
 Ultimele cercetari in domeniu ofera informatii extrem de interesante asupra 
comportamentului microorganismelor, deschizand perspective noi in utilizarea acestora 
pentru protectia mediului. 

Caracteristicile generale ale  microorganismelor utilizate in ingineria 
mediului: 

1. sa provina din natura  
2. sa nu fie patogene sau toxice,  
3. sa manifeste flexibilitate metabolica 
4. sa posede echipament enzimatic adecvat 
5. sa se dezvolte pe seama agentului poluant disparand odata cu mineralizarea 

acestuia 
6. sa nu modifice echilibrul ecosistemul in care sunt utilizate 

 
Metodologii moderne in ingineria mediului 
 
Scurgeri din rezervoarele fermelor, pesticidele, campurile de ulei sunt cele mai 

frecvente motive de contaminare a solului cu produsi chimici periculosi. Consecintele 
sunt apa freatica poluata si contaminarea mancarii in cazul in care zona este destinata 
agriculturii. Solul contaminat disruge genotipul oamenilor si naturii. 

Protecţia solului, a apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor aferente au 
ca obiect menţinerea şi ameliorarea calităţii şi productivităţii naturale ale acestora, în 



scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi a bunurilor 
materiale. 

Bioremedierea utilizeaza microorganisme sau produsi biologici pentru a 
biodegrade deseurile din mediul inconjurator prin descompunerea acestora in compusi 
chimici ce pot fi asimilati cu usurinta de biosistemele din natura.  degradare micro-
biologica de contaminanti organici in Co2 si H2O in interiorul sistemului tehnic. Procesul 
ecologic si inofensiv asigura ca poluantii nu sunt relocati in alt mediu asa cum se 
obisnuieste la procesele mecanice (de ex. spalarea solului). Un alt avantaj al metodelor 
ecologice de purificare este acela ca nu se schimba structura biochimica a solului 

Un exemplu  de asemenea metode de purificare ecologica prin bioremediere il 
constituie utilizarea biomaselor imobilizate in retinerea uraniului si metalelor grele. Cele 
mai utilizat microorganisme in acest scop sunt:  

 Geobacter mettallireducens – un  microorganism care are capacitatea 
interna de a detecta metalele si de a se deplasa catre ele cu ajutorul 
flagelilor care ii cresc spontan in cazul in care sesizeaza prezenta unei 
surse de hrana. Converteste uraniul dintr-o forma solubila intr-o forma 
insolubila, incapabila sa se mai poata infiltra in panza freatica. 

 Desulfovibrionaceae - Bacterii sulfat-reducatoare se  utilizeaza pentru 
indepartarea sulfatilor si a ionilor metalici din apele de suprafata si 
subterane. Se dezvolta in medii aerobe si anaerobe. 

 Tulpina de Trichoderma sp.  - utilizata in preluarea ionilor de uraniu si 
molibden din apele contaminate.  

 
Modelarea proceselor de bioremediere in ingineria mediului 
 
In modelarea proceselor de bioremediere din ingineria mediului mediului terbuie 

avute in vedere urmatoarele aspecte: 
 stabilirea scopului tratamentului dorit (eliminarea unei hidrocarburi 

specifice, proces de nitrificare sau denitrificare etc.); 
 identificarea conditiilor de mediu în care se va desfãsura procesul  
 integrarea variabilelor si parametrilor corespunzãtori în ecuatiile ce 

definesc modelul; 
 identificarea efectelor inhibitoare sau activatoare ale diferitilor 

compusi sau ale diferitelor categorii de microorganisme existente sau care 
se pot adãuga pentru îmbunãtãtirea condiþiilor de desfãsurare a procesului 
(o nitrificare eficientã, de exemplu, necesitã un nivel scãzut al BOD 
carbonic, necesitate ce poate fi îndeplinitã utilizând o anumitã categorie de 
heterotrofe) [3] . 
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