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RESUMO 

 

O uso de defensivos agrícolas é uma prática muito comum em empreendimentos rurais no 

Brasil. Em Rondônia essa atividade vem crescendo paralelamente ao aumento da produtividade 

agropecuária. Estes produtos químicos, com fórmulas variadas e propriedades específicas, são 

classificados quanto a forma de aplicação (foliar ou solo), translocação pela planta (de contato 

ou sistêmicos), bem como quanto à sua toxidade e periculosidade ambiental. O ácido 2,4-

diclofenoxiacético (2,4-D) é um herbicida de aplicação foliar, sistêmico, com toxidade classe I 

e periculosidade ambiental classe III. Foi amplamente utilizado durante a Guerra do Vietnã e 

nos dias atuais é componente principal de muitos herbicidas comercializados em todo o 

território nacional. Na região de Ariquemes, de dez marcas mais utilizadas pelos agricultores 

locais, sete são 2,4-D. Este trabalho tem como objetivo estudar a diversidade microbiana 

proveniente de solos do município de Ariquemes, Rondônia, envolvida na degradação aeróbia 

do 2,4-D e a rota metabólica utilizada. Para isso, foi realizado um ensaio de enriquecimento em 

meio mineral basal contendo 2,4-D, para seleção de microrganismos resistentes do solo de 

pastagem. Em seguida, outro ensaio foi feito utilizando os microrganismos selecionados para 

verificar a degradação do 2,4-D por cromatografia líquida de alta eficiência. A população 

microbiana foi também analisada através de técnicas de Biologia Molecular. Uma avaliação 

comparativa das comunidades microbianas do solo, das culturas de enriquecimento e do ensaio 

de degradação foi feita através de PCR-DGGE e algumas amostras foram submetidas ao estudo 

metagenômico. Algumas cepas resistentes ao 2,4-D foram isoladas das culturas de 

enriquecimento e fragmentos dos seus genes de RNAr 16S foram sequenciados para análise 

filogenética. Os resultados evidenciaram uma acentuada redução da diversidade bacteriana após 

o processo de enriquecimento na presença de 2,4-D e do ensaio de degradação, sugerindo que 

houve a seleção de um pequeno grupo de bactérias resistentes ao herbicida e com capacidade 

de degradá-lo. A análise metagenômica da amostra de solo S7 e da respectiva cultura de 

enriquecimento indicou a seleção de bactérias do gênero Burkholderia. Os consórcios 

microbianos selecionados degradaram o 2,4-D significativamente, reduzindo-o de 36,4% a 

74,9% do 2,4-D inicial do ensaio. As cepas isoladas foram identificadas como Acinetobacter 

ursingii, Pseudomonas nitroreducens e Burkholderia sp., as quais foram responsáveis pelas 

taxas de degradação 36,6%, 21% e 57,4% do 2,4-D inicial do ensaio, respectivamente. Dessa 

forma, considera-se que Burkholderia sp. foi o microrganismo principal da degradação do 2,4-

D neste estudo. O processo de degradação resultou nos intermediários 2,4-diclorofenol, a p-

benzoquinona e a hidroquinona, confirmando que a rota de degradação adotada ocorreu via 

oxidação, convertendo 2,4-D em 2,4-DCP, as demais rotas visivelmente existentes no processo 

não foram esclarecidas, sendo este um excelente tema para novas pesquisas visando a 

continuidade da construção do conhecimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia. Biodegradação de compostos orgânicos. Biorremediação. 

Diversidade microbiana.  
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ABSTRACT 

 

The use of pesticides is a very common practice in rural enterprises in Brazil. In Rondônia this 

activity has grown in parallel to increased agricultural productivity. These chemicals, with 

varying formulas and specific properties, are classified as a form of application (foliar or soil), 

translocation by the plant (contact or systemic), and as to their toxicity and environmental 

hazard. 2,4-diclofenoxiacético acid (2,4-D) is a foliar-applied herbicide, systemic, toxicity with 

environmental hazard class I and class III. It was widely used during the Vietnam War and 

today is the main component of many herbicides sold throughout the country. In the region of 

Ariquemes, ten brands most used by local farmers, seven are 2,4-D. This study aims to study 

microbial diversity from the soil Ariquemes, Rondônia involved in the aerobic degradation of 

2,4-D and metabolic route used. For this, it performed an enrichment assay basal mineral 

medium containing 2,4-D for the selection of resistant pasture soil microorganisms. Then, a 

further test was done using the selected microorganisms to verify 2,4-D degradation by high-

performance liquid chromatography. The microbial population was also analyzed by molecular 

biology techniques. A comparative evaluation of the microbial communities of the soil, the 

enrichment cultures and degradation test was performed by PCR-DGGE and some samples 

were subjected to metagenomic study. Some strains resistant to 2,4-D were isolated from 

enrichment cultures and fragments of their 16S rRNA genes were sequenced to phylogenetic 

analysis. The results showed a marked reduction in bacterial diversity after the enrichment 

process in the presence of 2,4-D and the degradation test, suggesting that there was the selection 

of a small group of bacteria resistant to the herbicide and the ability to degrade it. The 

metagenomic analysis of S7 soil sample and its enrichment culture indicated the selection of 

bacteria from the genus Burkholderia. Microbial consortia selected 2,4-D degraded 

significantly reducing the 36,4% and 74,9% of 2,4-D initial of the test. The strains were 

identified as Acinetobacter ursingii, Pseudomonas nitroreducens and Burkholderia sp., which 

were responsible for the degradation rate of 36,6%, 21% and 57,4% of 2,4-D initial of the test, 

respectively. Thus, it is considered that Burkholderia sp. it was the main microorganism of 2,4-

D degradation in this study. The degradation process resulted in intermediate 2,4-

dichlorophenol, p-benzoquinone and hydroquinone, confirming that the route was adopted 

degradation via oxidation converting 2,4-D 2,4-DCP, clearly other existing routes in the process 

have not been clarified, and this an excellent subject for further research in order to continue 

the construction of knowledge. 

 

KEY WORDS: Amazon. Biodegradation of organic compounds. Bioremediation. Microbial 

diversity. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. 

 

Figura 2. 

 

Figura 3. 

Figura 4. 

 

Figura 5. 

 

Figura 6. 

 

Figura 7. 

Figura 8. 

Figura 9. 

 

Figura 10. 

Figura 11. 

 

Figura 12. 

Figura 13. 

 

Figura 14. 

 

 

Figura 15. 

 

 

Figura 16. 

 

 

 

Número de receituários emitidos por cultura em Rondônia, período de 

2011 a 2015................................................................................................... 

Número de receituários agronômicos emitidos em Rondônia por 

classificação toxicológica no período de 2012 a 2016.................................. 

Estrutura química do herbicida ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D)....... 

Quantidade de embalagens comercializadas em Rondônia no período de 

2011 a 2016................................................................................................... 

Principais rotas de destino ambiental para o Ácido 2,4-

Diclorofenoxiacético (2,4-D)........................................................................ 

Proposta de via de degradação do 2,4-D codificada pelos genes tfd em R. 

eutropha JMP134......................................................................................... 

Fluxograma detalhado da pesquisa............................................................... 

Mapa da localização da Fazenda Nova Vida, Ariquemes, Rondônia........... 

Demarcação dos pontos de coleta das amostras de solo na Fazenda Nova 

Vida, Ariquemes, Rondônia......................................................................... 

Ilustração dos frascos utilizados para o ensaio de enriquecimento.............. 

Ilustração do isolamento de microrganismos em placa e seleção das 

colônias......................................................................................................... 

Cromatogramas dos padrões cromatográficos utilizados no experimento... 

Curvas de calibração dos padrões cromatográficos do 2,4-D e seus 

intermediários............................................................................................... 

Fotografia do gel de DGGE do DNA das amostras coletadas na floresta 

(F1-5) e na pastagem (P1-5) na Fazenda Nova Vida, Ariquemes, Rondônia, 

2015.............................................................................................................. 

Dendrograma de similaridade, comparativo dos perfis de DGGE das 

amostras de DNA extraído dos solos coletados na floresta e pastagem da 

Fazenda Nova Vida, Ariquemes, 2015.......................................................... 

Gráfico comparativo de crescimento microbiano das cinco amostras de 

solo em duplicatas (P1-P5)........................................................................... 

 

42 

 

43 

45 

 

47 

 

49 

 

50 

61 

62 

 

63 

65 

 

67 

70 

 

71 

 

 

76 

 

 

77 

 

79 

 

 



11 
 

Figura 17. 

 

 

Figura 18. 

 

 

Figura 19. 

 

 

Figura 20. 

 

 

 

Figura 21. 

 

 

 

Figura 22. 

 

 

 

Figura 23. 

 

 

 

Figura 24. 

 

 

 

Figura 25. 

 

 

 

Ensaio microbiológico dos consórcios microbianos obtidos a partir da 

amostra de pastagem P1, verificação da degradação do 2,4-D e os 

intermediários metabólicos do processo...................................................... 

Ensaio microbiológico dos consórcios microbianos obtidos a partir das 

amostras de pastagem P2 (A) e P3 (B), verificação da degradação do 2,4-

D e os intermediários metabólicos do processo............................................ 

Ensaio microbiológico dos consórcios microbianos obtidos a partir da 

amostra de pastagem P4 (A) e P5 (B), verificação da degradação do 2,4-D 

e os intermediários metabólicos do processo................................................ 

Fotografia do gel de DGGE do DNA das amostras coletadas de solo de 

pastagem (S 6-10), das culturas de enriquecimento dos inóculos (P 1-5) e 

do ensaio de degradação pós-enriquecimento em duplicata (P 1-5, a e b) 

das respectivas amostras de solo................................................................... 

Fotografia do gel de DGGE e dendrograma das amostras de DNA: solo de 

pastagem (S6), final do processo de enriquecimento com 2,4-D (P1) e do 

final do ensaio de degradação em duplicata (P1a e P1b) da respectiva 

amostra de solo............................................................................................. 

Fotografia do gel de DGGE e dendrograma das amostras de DNA:  solo de 

pastagem (S7), final do processo de enriquecimento com 2,4-D (P2) e do 

final do ensaio de degradação em duplicata (P2a e P2b) da respectiva 

amostra de solo............................................................................................. 

Fotografia do gel de DGGE e dendrograma das amostras de DNA: solo de 

pastagem (S8), final do processo de enriquecimento com 2,4-D (P3) e do 

final do ensaio de degradação em duplicata (P3a e P3b) da respectiva 

amostra de solo............................................................................................. 

Fotografia do gel de DGGE e dendrograma das amostras de DNA: solo de 

pastagem (S9), final do processo de enriquecimento com 2,4-D (P4) e do 

final do ensaio de degradação em duplicata (P4a e P4b) da respectiva 

amostra de solo............................................................................................. 

Fotografia do gel de DGGE e dendrograma das amostras de DNA:  solo de 

pastagem (S10), final do processo de enriquecimento com 2,4-D (P5) e do 

final do ensaio de degradação em duplicata (P5a e P5b) da respectiva 

amostra de solo............................................................................................. 

 

 

80 

 

 

81 

 

 

82 

 

 

 

84 

 

 

 

85 

 

 

 

86 

 

 

 

87 

 

 

 

88 

 

 

 

89 



12 
 

Figura 26. 

 

Figura 27. 

 

Figura 28. 

 

Figura 29. 

 

Figura 30. 

 

 

Figura 31. 

 

 

Figura 32. 

 

Figura 33. 

 

Filos identificados na análise metagenômica do DNA extraído da amostra 

do solo de pastagem S7................................................................................ 

Filos identificados na análise metagenômica do DNA extraído da amostra 

do final enriquecimento P2.......................................................................... 

Descrição dos gêneros identificados nas amostras de solo S7 (A) e do final 

do processo de enriquecimento da respectiva amostra de solo P2 (B)......... 

Árvore filogenética resultante do sequenciamento dos isolados P1C1, 

P3C1 e P4C2................................................................................................. 

Crescimento microbiano comparativo das cepas Acinetobacter ursingii, 

Pseudomonas nitroreducens e Burkholderia sp., utilizando 2,4-D como 

fonte de carbono............................................................................................ 

Estudo e Degradação do 2,4-D nos ensaios realizados com as cepas 

Acinetobacter ursingii (A) e Pseudomonas nitroreducens (B), e verificação 

dos intermediários metabólicos..................................................................... 

Estudo de Degradação do 2,4-D nos ensaios realizados com a cepa 

Burkholderia sp., e verificação dos intermediários metabólicos................... 

Rota metabólica da degradação do 2,4-D sugerida neste estudo................... 

 

 

90 

 

91 

 

92 

 

94 

 

 

95 

 

 

96 

 

98 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. 

 

Tabela 2. 

Tabela 3. 

 

 

Tabela 4. 

 

Tabela 5. 

 

Tabela 6. 

 

 

Tabela 7. 

 

 

Tabela 8. 

Tabela 9. 

Tabela 10. 

 

 

Tabela 11.  

 

Tabela 12.  

 

Tabela 13. 

Tabela 14. 

Número de petições de registro de agrotóxicos por categoria e por ano, 

ANVISA, 2016......................................................................................... 

Consumo de agrotóxicos no Brasil de 2002 a 2011................................... 

Resultados das análises de amostras de alimentos nacionais pelo 

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 

(PARA), de 2009 a 2015........................................................................... 

Casos registrados de intoxicação humana por agrotóxicos de uso 

agrícola devido a atividade laboral, 2010-2015......................................... 

Número de revendas de agrotóxicos no estado de Rondônia, período de 

2011 a 2016............................................................................................... 

Resultados das análises de amostras de alimentos de Rondônia pelo 

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 

(PARA), de 2009 a 2012........................................................................... 

Número de casos registrados de intoxicações por agrotóxicos agrícolas 

em exposição de trabalho no âmbito nacional, Região Norte e Rondônia, 

no período de 2010 a 2015......................................................................... 

Principais bactérias do solo degradadores do herbicida 2,4-D.................. 

Composição do meio mineral inorgânico completo.................................. 

Concentração final e volume das soluções usadas no processo de 

enriquecimento dos consórcios microbianos do solo de pastagens da 

Fazenda Nova Vida, Ariquemes, Rondônia.............................................. 

Concentração final e volume das soluções usadas no cultivo dos 

microrganismos isolados em placas de Petri............................................. 

Concentração final e volume das soluções usadas no ensaio de estudo de 

degradação do composto 2,4-D................................................................. 

Descrição dos primers utilizados na amplificação do DNA por PCR....... 

Concentração dos reagentes para realizar o PCR domínio Bacteria.......... 

 

28 

29 

 

 

33 

 

35 

 

41 

 

 

44 

 

 

44 

52 

64 

 

 

66 

 

67 

 

68 

72 

73 

 

 

 

 



14 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

2-CP 

3-CP  

4-CP  

2,4-D  

2,4-DCP 

2,4,5-T 

3,5-DCC 

ANVISA 

BPA 

COFINS 

DAS 

DDT 

DGGE 

DNA 

Dntp 

DO 

EPIs 

EMBRAPA 

HPLC 

HRAC 

IBAMA 

 

IBGE 

IDARON 

 

IDH 

IFRO 

INC 

IPI 

LACEN 

LMR 

2 Clorofenol 

3 Clorofenol 

4 Clorofenol 

Ácido 2,4-diclofenoxiacético  

2,4-diclorofenol 

Triclorofenoxiacético 

3,5-dichlorocatechol 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Boas Práticas Agrícolas 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

Secretaria de Defesa Agropecuária 

Dicloro-difenil-tricloroetano 

Eletroforese em Gel de Gradiente Desnaturante 

Ácido Desoxiribonucléico 

Desoxirribonucleotideos 

Densidade Óptica 

Equipamentos de Proteção Individual 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

Herbicide Resistence Action Committee 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

Instituto Brasileiro de Geopolítica e Estatística 

Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de 

Rondônia 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Instituto Federal de Rondônia 

Instrução Normativa Conjunta 

Imposto sobre Produtos Industrializados 

Laboratório Central de Saúde Pública 

Limites Máximos de Resíduos 



15 
 

MAPA 

MIP 

MMA 

NCBI 

NCM 

OGMs 

OMS 

PARA 

PCF 

PCR 

PIB 

PIS/PASEP 

 

P&D 

RENACIAT 

rDNA 

rpm 

SIAFRO 

 

SINAN 

SINITOX 

SNVS 

TAE 

TEB 

UPGMA 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Manejo integrado de pragas 

Ministério do Meio Ambiente 

National Center for Biotechnology Information 

Nomenclatura Comum do Mercosul 

Organismos Geneticamente Modificados 

Organização Mundial de Saúde 

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 

Pentaclorofenol 

Reação em Cadeia da Polimerase 

Produto Interno Bruto 

Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor 

Pesquisas e desenvolvimento 

Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica 

Ácido Ribonucléico ribossomal 

Rotações por minuto 

Sistema de Fiscalização do Comércio de Agrotóxicos do Estado de 

Rondônia 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

Tris-Acetato-EDTA 

Tris-EDTA-ácido bórico 

Unweighted Pair Group Method using Arithmetic averages 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO........................................................................................................... 

1 JUSTIFICATIVA..................................................................................................... 

2 OBJETIVOS............................................................................................................. 

2.1 OBJETIVO GERAL................................................................................................ 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................................................................. 

3 REVISÃO DA LITERATURA................................................................................ 

3.1 AGROTÓXICOS: Definição................................................................................... 

3.1.1 Um breve histórico sobre agrotóxicos............................................................... 

3.1.2 Os agrotóxicos no Brasil..................................................................................... 

3.1.3 Os agrotóxicos e seus Impactos socioambientais............................................. 

3.1.4 Os agrotóxicos na Amazônia e Rondônia......................................................... 

3.2 O ÁCIDO 2,4 DICLOROFENOXIACÉTICO (2,4-D)........................................... 

3.3 A DEGRADAÇÃO AERÓBICA DO 2,4-D........................................................... 

3.4 MICRORGANISMOS DO SOLO DEGRADADORES DO 2,4-D........................ 

3.5 TÉCNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MICRORGANISMOS 

DEGRADADORES DO 2,4-D...................................................................................... 

3.5.1 Polymerase Chain Reaction (PCR)..................................................................... 

3.5.2 Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE).......................................... 

3.5.3 Sequenciamento e Metagenômica..................................................................... 

3.6 HIGH PERMORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC)...................... 

3.7 BIORREMEDIAÇÃO DE SOLOS CONTAMINADOS........................................ 

4 MATERIAL E MÉTODOS..................................................................................... 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO................................................... 

4.2 AMOSTRAGENS DO SOLO................................................................................. 

4.3 COMPOSIÇÃO E PREPARO DE SOLUÇÕES E MEIO DE CULTIVO............. 

4.4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS............................................................... 

4.4.1 Enriquecimento do consórcio microbiano........................................................ 

4.4.2 Isolamento dos microrganismos........................................................................ 

4.4.3 Estudos de degradação do composto 2,4-D...................................................... 

4.4.4 Estudos de degradação do composto 2,4-D com as cepas isoladas................. 

  18 

  20 

  21 

  21 

  21 

  22 

  22 

  23 

  25 

  31 

  40 

  45 

  48 

  51 

   

  53 

  53 

  55 

  55 

  56 

  57 

  61 

  61 

  63 

  64 

  65 

  65 

  66 

  68 

  69 

   



17 
 

4.5 PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS 

EXPERIMENTOS LABORATORIAIS........................................................................ 

4.5.1 Acompanhamento do crescimento microbiano por espectrofotometria UV-

VIS................................................................................................................................. 

4.5.2 Determinação da concentração do 2,4D e os intermediários metabólicos por 

HPLC............................................................................................................................ 

4.6 COMPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

MICROBIANA............................................................................................................. 

4.6.1 Extração e purificação de DNA.......................................................................... 

4.6.2 Amplificação do rDNA 16S pela técnica de Reação em Cadeia da 

Polimerase.................................................................................................................... 

4.6.3 Estudo da comunidade dos consórcios obtidos pela técnica de DGGE............ 

4.6.4 Sequenciamento e análises filogenéticas............................................................ 

4.6.5 Análise metagenômica........................................................................................ 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO.............................................................................. 

5.1 ANÁLISE DA DIVERSIDADE MICROBIANA DOS SOLOS COLETADOS..... 

5.2 ENRIQUECIMENTO DE MICRORGANISMOS RESISTENTES AO 2,4-D....... 

5.2.1 Análise de degradação do 2,4-D por HPLC no ensaio dos consórcios 

microbianos.................................................................................................................. 

5.2.2 Análise comparativa da diversidade microbiana dos solos de pastagem e 

dos ensaios microbiológicos......................................................................................... 

5.2.3 Análise metagenômica........................................................................................ 

5.3 ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS RESISTENTES AO 2,4-D................. 

5.3.1 Estudo de degradação do 2,4-D com as cepas isoladas..................................... 

5.4 ROTA METABÓLICA DE BIODEGRADAÇÃO DO 2,4-D................................. 

6 CONCLUSÃO........................................................................................................... 

REFERÊNCIAS........................................................................................................... 

ANEXOS....................................................................................................................... 

 

  69 

 

  69 

   

  69 

   

  71 

  72 

   

  72 

  74 

  75 

  75 

  76 

  76 

  79 

 

  80 

   

  84 

  90 

  93 

  94 

100 

104 

105 

123 

 

  

 

 

 

 



18 
 

INTRODUÇÃO 

 

A criação de bovinos extensiva, tem por característica a necessidade de grandes áreas 

de pastagens nas quais as plantas daninhas se alastram de forma descontrolada. Visando 

melhorar o manejo de plantas daninhas nas pastagens e diminuir o tempo de trabalho, o 

pecuarista comumente utiliza-se de herbicidas seletivos, os quais eliminam as plantas daninhas 

preservando o capim. 

O herbicida ácido 2,4-diclofenoxiacético (2,4-D), juntamente com o ácido 2,4,5-

triclorofenoxiacético (2,4,5-T) e o pentaclorofenol (PCF) constituindo o chamado “agente 

laranja”, foi utilizado pela Força Aérea Norte-Americana para desfolhagem de florestas durante 

a Guerra do Vietnã, hoje esse é amplamente utilizado para controle de plantas daninhas nas 

culturas de trigo, arroz, milho, sorgo, cana-de-açúcar e pastagens de todo o Brasil, em Rondônia 

o herbicida é utilizado tanto pelo grande quanto pelo pequeno produtor. O herbicida também é 

utilizado para controlar infestações de plantas dicotiledôneas nos acostamentos das estradas e 

sob as linhas de transmissão elétrica (VIEIRA et al., 1999). 

 O 2,4-D é um herbicida seletivo agindo de forma sistêmica sobre a planta, é altamente 

tóxico aos seres humanos e perigoso para o meio ambiente.  No entanto, herbicidas da classe 

dos ácidos fenóxidos, classe a qual pertence o 2,4-D, possuem histórico de baixa persistência 

no solo, por degradarem facilmente na água, por ação solar e de microrganismos. Porém, 

algumas formas comerciais do produto vem associadas a outras formulações química, como por 

exemplo o Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico (Picloram), aumentando sua toxidade e 

persistência no solo (CAIRES; CASTRO, 2002; SANCHES et al., 2003; MUSSY et. al., 2013). 

 Os microrganismos são muito importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental, 

uma vez que são capazes de degradar a matéria orgânica disponível.  O mesmo ocorre com 

outros compostos, por exemplo, os herbicidas, os quais podem ser degradados pela microbiota 

autóctone. Marrón-Montiel et al. (2006) e Silva et al. (2007) obtiveram resultados satisfatórios 

em estudos de degradação do herbicida 2,4-D por microrganismos provenientes de solos do 

México e do Paraná, Brasil, respectivamente. Mussy et al. (2013) em estudos realizados em 

Porto Velho, Rondônia, conseguiram isolar microrganismos que se mostraram resistentes ao 

2,4-D em ambiente laboratorial. 

O estado de Rondônia possui forte desenvolvimento da agricultura e da pecuária. 

Paralelamente à expansão agropecuária no estado, surgem os problemas com o uso abusivo de 
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pesticidas pela facilidade que os mesmos trazem ao manejo no campo. O 2,4-D é o pesticida 

mais encontrado nas formulações comercializadas na região de Ariquemes e é amplamente 

utilizado, principalmente em pastagens, devido à sua seletividade para plantas dicotiledôneas. 

O uso frequente do 2,4-D nas pastagens leva à contaminação do solo, água, e animais, podendo 

ocorrer traços do herbicida inclusive no leite comercializado. 

 Visando ampliar os estudos, ainda escassos, sobre a degradação do 2,4-D, 

principalmente nos solos da região amazônica, este estudo busca alcançar resultados que, no 

futuro, contribuam para o embasamento de propostas de biorremediação dos solos 

contaminados por este composto. 
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1 JUSTIFICATIVA 

 

O estado de Rondônia possui uma área de 237.765 km², às áreas agrícolas somam 40% 

do total da área do estado, nos últimos anos, o estado está sofrendo uma mudança na sua 

paisagem com a constante substituição das culturas perenes pelo cultivo da soja, da pecuária e 

piscicultura (IBGE, 2018). A base da economia local é o agronegócio, principalmente pecuária 

e a piscicultura, o estado possui o quinto maior rebanho bovino do país.  

A expansão da fronteira agrícola do estado vem acompanhada de um consumo 

expressivo de agroquímicos, entre os quais está o ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), um 

herbicida seletivo muito utilizado para a limpeza das pastagens. O uso desse herbicida se dá em 

média a cada 3 meses. O 2,4-D é considerado altamente tóxico aos seres humanos e perigoso 

ao meio ambiente, seu uso frequente ocasiona contaminação do solo e da água, podendo causar 

alterações na diversidade animal e vegetal do ambiente. 

Nesse contexto, se faz necessária a busca por alternativas menos invasivas de reverter a 

contaminação ambiental. A biorremediação se mostra uma excelente ferramenta para isso, uma 

vez que consiste no uso de seres vivos para acelerar o processo de degradação do herbicida 

presente no solo e na água. 

Este trabalho vem de encontro com esta necessidade, visando o estudo da diversidade 

microbiana do solo envolvida na degradação do 2,4-D, possibilitando a elaboração de propostas 

de biorremediação específicas para a região. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Estudar a diversidade microbiana proveniente de solos do município de Ariquemes 

Rondônia, envolvida na degradação aeróbia do 2,4-D, e rota metabólica. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Enriquecer microrganismos aeróbios, resistentes ao composto 2,4D 

● Isolar cepas resistentes ao composto 2,4D 

● Verificar a degradação aeróbia do 2,4D em culturas enriquecidas e puras; 

● Verificar a rota metabólica de degradação aeróbia do 2,4-D; 

● Identificar os microrganismos do solo com potencial de degradação do 2,4-D. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 AGROTÓXICOS: Definição 

 

O termo agrotóxico foi cunhado no Brasil em 1980 entre ambientalistas e pesquisadores 

críticos deste insumo. É sinônimo do antigo termo defensivo agrícola, que não condizia com a 

nomenclatura internacional, a qual utiliza os termos pesticida e praguicida. Em relação a sua 

interpretação, os dois últimos termos podem iludir o usuário que o produto apenas combate as 

pragas e pestes que causam danos às lavouras. Enquanto que o termo tóxico, deixa mais claro 

sua atuação como veneno, causador de intoxicações (Sobreira, 2003).  

A Lei nº 7.802/89 define agrotóxicos como: 

Os produtos e os agentes dos processos físicos, químicos ou biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 

ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 

composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa 

de seres vivos considerados nocivos; Substâncias e produtos, 

empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores 

de crescimento; (BRASIL,1989, p.1). 

Com base neste conceito, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) classifica 

primariamente os agrotóxicos em duas categorias: agrícolas (para fins do controle de pragas na 

produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, pastagens e 

reflorestamentos), e não agrícolas (utilizados na proteção de florestas nativas, sistemas hídricos 

e outros ecossistemas naturais, bem como os destinados ambientes urbanos, sejam eles 

industriais, domésticos, públicos e coletivos, para tratamento de água e esgoto, e uso em 

campanhas de saúde pública). 

Os agrotóxicos são classificados quanto à forma de ação em herbicidas, fungicidas, 

inseticidas, acaricidas, fumigantes, moluscidas, nematicidas, miticidas, algicidas, rodenticidas, 

piscicidas, ovicidas, repelentes, agentes anti-incrustação, desinfetantes e sanitizantes, 

antimicrobianos e biocidas, desfolhantes e dissecantes, reguladores e inibidores de crescimento 

(TAYLOR et al., 2007). 
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3.1.1 Um breve histórico sobre agrotóxicos 

Desde o início das práticas agrícolas pelo homem no período neolítico, a produção de 

alimentos para abastecer a população foi o incentivo para o desenvolvimento de novas 

tecnologias que proporcionassem melhorias durante o processo produtivo e consequentemente 

um aumento da produção, começando com o cultivo em terras mais férteis e consequente 

ampliação das fronteiras agrícolas  (VEIGA, 2007; MAZOYER; ROUDART, 2010). Outra 

preocupação que afligiu o homem acompanhando-o nessa trajetória, foi a necessidade de 

controlar as pragas que sempre existiram e ameaçavam dizimar sua produção. As técnicas de 

controle de pragas foram muito variadas ao longo dos tempos, iniciando com rezas e 

benzimentos; utilização de sal, enxofre, arsênio, nicotina e rotenona; extrato de plantas, óleos e 

cinzas (CHAIM, 1999; BRAIBANTE; ZAPPE, 2012). 

 A construção dos processos agrícolas e pecuários que nos abastecem hoje, sofreu várias 

fases de crise, seguidas de incrementos substanciais nas técnicas de produção, essas fases de 

grande desenvolvimento das tecnologias foram denominadas “revoluções agrícolas” 

(MAZOYER; ROUDART, 2010).  

Da agricultura neolítica até os dias atuais, o sistema agropecuário mundial sofreu quatro 

grandes revoluções. A primeira foi a revolução agrícola da antiguidade ocorrida após o ano 

1000 d.C., com a organização do sistema de alqueives (produção alternando com período de 

repouso) e tração leve (realizada pelo homem com ferramentas rústicas). A revolução agrícola 

da Idade Média ocorreu entre os séculos XI e XIII, com o incremento da tração pesada realizada 

com auxílio de arados e animais. Do século XVI ao XIX a Europa foi palco da primeira 

revolução agrícola dos tempos modernos ou contemporânea a qual ocorreu paralelamente à 

revolução industrial, neste período os alqueives foram substituídos pelo sistema de rotação de 

culturas com incremento de forrageiras e leguminosas para aumentar a fertilidade do solo.  Por 

fim, ocorreu a segunda revolução agrícola dos tempos modernos ao longo do século XX com o 

acréscimo da motorização, a mecanização e o uso de produtos químicos (MAZOYER; 

ROUDART, 2010). 

Entre os primeiros compostos químicos usados para o controle de pragas, podemos citar 

no final do século XIX, a mistura de enxofre e cal para controle do fungo da maçã; a calda 

bordalesa ou mistura Bordeaux (mistura de sulfato de cobre e cal) para controle do fungo da 

uva; o verde de Paris (arsenito de cobre) para controlar o besouro da batata; fluoreto de sódio 
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para controle de insetos, tais como, formigas; e sulfato ferroso como herbicida seletivo. Um 

marco no controle de pragas foi a fabricação de compostos orgânicos sintéticos. O primeiro 

composto orgânico foi fabricado pelo químico alemão Friedrich Wöhler em 1828, 

transformando cianeto de amônio em uréia. Os compostos orgânicos sintéticos passaram a ser 

produzidos em larga escala na década de 40 para serem utilizados durante a Segunda Guerra 

Mundial com o intuito de proteger os soldados de pragas transmissoras de doenças (CHAIM, 

1999; BRAIBANTE; ZAPPE, 2012). 

O fungicida Thiram foi desenvolvido em 1934 e serviu de base para a formulação de 

vários outros fungicidas eficazes, utilizados ao longo de dez anos. O mais importante desses 

compostos orgânicos sintéticos foi o inseticida organoclorado dicloro-difenil-tricloroetano 

(DDT), elaborado pelo químico suíço Paul Müller em 1939 visando primariamente o controle 

da malária. No entanto o DDT começou a ser fortemente utilizado em 1943, para combater 

piolhos transmissores da tifo durante a II Guerra Mundial (TAYLOR et al., 2007; 

BRAIBANTE; ZAPPE, 2012).  

Outros compostos organoclorados sintetizados nesse período foram o aldrin, dieldrin, 

heptacloro e toxafeno. Rachel Carson em seu livro Primavera Silenciosa publicado em 1962, 

alertou para o problema do uso indiscriminado de compostos organoclorados, principalmente o 

DDT, em razão de seus efeitos cumulativos nos seres vivos, afetando não só o organismo alvo, 

mas toda uma teia alimentar. Poucos anos depois o DDT foi finalmente banido (1970), mas 

abriu as portas para a produção de muitos outros agrotóxicos, ditos com características mais 

suaves, visando menores prejuízos ao meio ambiente. Nesta gama estão listados o glifosato, 

triclopir, metsulfuram, entre outros utilizados até os dias atuais (TAYLOR et al., 2007; 

BRAIBANTE; ZAPPE, 2012). 

Em razão dos problemas apresentados pelos organoclorados, a indústria continuou a 

investir em pesquisas e desenvolveram os compostos organofosforados e os carbamatos os 

quais, apesar de muito tóxicos, são menos persistentes no meio ambiente (BRAIBANTE; 

ZAPPE, 2012).  

Ainda no século XX, nas décadas de 60 e 70, pacotes tecnológicos compostos por 

insumos químicos (fertilizantes e agrotóxicos); insumos biológicos, sementes selecionadas e 

melhoradas de três culturas básicas (arroz, milho e trigo), e insumos mecânicos (máquinas 

agrícolas), oriundos da segunda revolução agrícola e altamente melhorados em centros de 
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pesquisas financiados por empresas americanas, foram disseminados nos países em 

desenvolvimento da Ásia, da América latina e, em menor grau, da África. Esse movimento 

extensivo de disseminação dessas tecnologias com o objetivo de aumentar a produção 

significativamente nesses países e sob uma promessa de erradicar a fome no mundo, recebeu o 

nome de “Revolução Verde” (ALBERGONI; PELAEZ, 2007; MAZOYER; ROUDART, 

2010). 

 A revolução verde foi um marco para o desenvolvimento do agronegócio nos países 

subdesenvolvidos e consequentemente para as indústrias agroquímicas, um setor muito mais 

lucrativo e duradouro que as guerras. Apesar de cumprir com a promessa do aumento da 

produção de alimentos, esse modelo de produção não conseguiu erradicar a fome, e começou a 

apresentar sinais de desgaste a partir da década de 80 devido aos retornos não serem os 

esperados. Os custos com pesquisas e desenvolvimento (P&D) eram altos enquanto que o 

avanço tecnológico caiu, as patentes começaram a expirar, além das duras críticas ao modelo 

adotado por causa dos seus efeitos nocivos ao homem e ao meio ambiente comprovadamente 

atestados por pesquisas (ALBERGONI; PELAEZ, 2007). 

 Na década de 90, a ideia de manejo integrado de pragas (MIP), cujo termo foi 

introduzido por R. F. Smith e R. van den Bosch em 1967, foi revisitado com o desenvolvimento 

de produtos bio-racionais, com base em ocorrências naturais, para controle das pragas. Como 

por exemplo, o uso da bactéria Bacillus thuringiensis para controle de insetos-praga (TAYLOR 

et al., 2007). 

 Com esse cenário crítico sobre o uso de agrotóxicos, as indústrias agroquímicas 

passaram a investir em engenharia genética para a fabricação de organismos geneticamente 

modificados (OGMs), os quais apresentam grandes resistências às pragas e alguns apresentam 

tolerância ao uso de agrotóxicos (ALBERGONI; PELAEZ, 2007). Dessa forma, a revolução 

verde permanece vívida, no entanto, revestida por uma nova roupagem. 

 

3.1.2 Os agrotóxicos no Brasil 

A produção agrícola é o carro chefe da economia brasileira, no entanto o modelo de 

produção agrícola adotado desde a década de 60, estimulado pela Revolução verde, está 

firmemente entrelaçado ao uso intensivo de agrotóxicos, em parte para compensar os problemas 
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do processo produtivo, corrigindo o solo e eliminando pragas (VEIGA, 2007; FERREIRA, 

2014).  

A modernização da agricultura brasileira iniciou-se na década de 40, mas sua 

consolidação ocorreu nos anos 70, com a instalação de muitas indústrias internacionais de 

agroquímicos devido a criação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas em 1975, 

durante o II Plano de Desenvolvimento, o qual previa apoio financeiro para a criação de 

indústrias nacionais e instalação de transnacionais no país. A instauração desse cenário teve 

grande contribuição também do Sistema Nacional de Crédito Rural de 1965, que vinculava o 

crédito agrícola a aquisição de insumos químicos, bem como, da legislação defasada e pouco 

rigorosa, o Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal, Decreto 24.114/34, ficou em vigor de 

1934 a 1989, mesmo com as alterações sofridas em 1978, proporcionou o rápido registro de 

substâncias agrotóxicas no país, até as já proibidas em outros países (PELAEZ et al., 2012).  

A partir de 1989, o processo para registro desses produtos no Brasil torna-se um pouco 

mais rigoroso com a criação da “Lei dos agrotóxicos”, nº 7.802/89, regulamentada pelo Decreto 

nº 98.816/90, substituído pelo Decreto nº 4.074/02, e novamente substituído pelo Decreto nº 

5981/06 visando agilizar o processo de registro dos agrotóxicos. A nova lei instalou análise 

tripla para registro de novos produtos, além do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), através da Secretaria de Defesa Agropecuária (DAS) que avalia a 

eficácia do produto, passaram a ser participados os Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente. 

O Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) avalia 

os riscos do produtos para a saúde da população, e o Ministério do Meio Ambiente, através do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) avalia os 

riscos que os resíduos desse produto oferece para o meio ambiente (PELAEZ et al., 2010; 

HERMIDA; PELAEZ, 2011; LONDRES, 2011; FOLGADO, 2012).  

Do mesmo modo o registro também ocorre no âmbito do órgão pertinente à forma de 

uso do produto. Produtos para fins agropecuários são registrados pelo MAPA, produtos de uso 

domissanitário e campanhas de saúde pública são registrados pela ANVISA, e produtos de uso 

não agrícolas e preservantes de madeira são registrados pelo IBAMA. Também foi previsto 

nesta a recusa do registro de novos produtos com ação tóxica superior aos já registrados e 

reavaliação com possível revogação de registro de produtos por solicitação da sociedade civil 

representadas por entidades específicas (LONDRES, 2011; PELAEZ et al., 2012). 
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A análise tripartite para registro tem vantagens, uma vez que dá um olhar mais holístico 

do processo e dividindo as responsabilidades entre os ministérios, no entanto, também possui 

alguns problemas. Segundo Pelaez et al. (2012) os conflitos de interesses entre os ministérios 

existem inerente ao foco de trabalho dos mesmos, principalmente entre os ministérios da saúde 

e da agricultura em relação a reavaliação de produtos estabelecidos pela ANVISA. O MAPA 

tem testemunhado a favor das empresas, sob a justificativa, que a proibição desses produtos 

ocasionem a perda de competitividade da agricultura brasileira no cenário mundial. 

Recentemente, passou a vigorar a Instrução Normativa Conjunta (INC) nº 11 de 30 de 

junho de 2015, foi publicada estabelecendo critérios e procedimentos para registro de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, para uso em emergências sanitárias ou ambientais. 

Sendo consideradas emergências sanitárias qualquer ocorrência de infestação de organismos 

vivos, inclusive espécies invasoras, capazes de transmitir doenças à população humana e 

emergências ambientais a ocorrência de organismos vivos, inclusive espécies invasoras, 

considerados danosos a florestas nativas, aos ambientes hídricos ou a outros ecossistemas, ou 

que comprometam a qualidade dos recursos naturais e seus usos pelas comunidades (BRASIL, 

2008). 

A INC nº 11/2015 revogou  a INC nº 1 de 15 de abril de 2008, que estabelecia critérios 

e procedimentos para registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, para uso em 

emergências quarentenárias (detecção ou interceptação de pragas de quarentena no território 

brasileiro ou em produtos agrícolas provenientes de importação), fitossanitárias (ocorrência de 

infestação, em nível de dano econômico, de organismos vivos considerados nocivos à produção 

agrícola, em florestas plantadas ou em pastagens ou em produtos agrícolas armazenados), 

sanitárias (ocorrência de infestação de organismos vivos capazes de transmitir doenças à 

população humana ou animal) ou ambientais (ocorrência de organismos vivos considerados 

danosos a florestas nativas, ambientes hídricos ou a outros ecossistemas) (BRASIL, 2015) 

A Agenda Regulatória 2015/2016 da ANVISA, prevê revisão dos critérios e exigências 

para avaliação toxicológica de agrotóxicos previstos na portaria SNVS/MS nº 03 de 16 de 

janeiro de 1992, sob a justificativa que a mesma está desatualizada, o que tem dificultado a 

análise dos processos de registro de agrotóxicos, causando indeferimentos e insegurança 

regulatória (ANVISA, 2015). 
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A produção comercial de um agrotóxico se dá pela aquisição do princípio ativo, cuja 

fabricação irá determinar um composto chamado produto técnico. Quando o produto técnico é 

misturado a outros componentes químicos para garantir a dispersão e fixação do produto, ele 

passa a ser chamado de produto formulado, esse último é o produto final aplicado nas lavouras. 

O produto novo registrado é patenteado, gerando a exclusividade de produção para a empresa 

que o registrou, mas quando as patentes expiram, esses produtos passam a ser referências para 

a produção de produtos equivalentes, os quais também carecem de registro (HERMIDA; 

PELAEZ, 2011).  

Segundo Santos (2012), a capacidade estimada de análise de processos da ANVISA para 

registros de agrotóxicos se dá em torno de 150 processos/ano. Isso ocorre devido a pequena 

quantidade de técnicos aptos a realização da avaliação toxicológica, enquanto que a ANVISA 

dispõe de 21 técnicos, a Agência de Proteção Ambiental Americana conta com de 854 técnicos 

para a regularização dos registros de agrotóxicos (CARNEIRO et al., 2015). Dessa forma, de 

2008 a agosto de 2016, tem-se um acúmulo de 1859 petições esperando análise (Tabela 1), 

excluindo as petições suspensas. Os produtos equivalentes somam 77% das petições 

aguardando registro na ANVISA. 

 

Tabela 1. Número de petições de registro de agrotóxicos por categoria e por ano, ANVISA, 

2016. 

Categoria 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totais 

Prod. Técnico 0 7 4 3 5 7 8 5 4 43 

Prod. Formulado 0 17 37 40 61 78 42 71 36 382 

Prod. Form. 

Equivalente 
2 23 23 43 40 33 36 47 65 312 

Prod. Form. 

Equiv. Prioritário 
1 1 5 17 31 45 28 12 3 143 

Prod. Téc. Equiv. 0 0 2 3 2 3 1 0 11 22 

Prod. Téc. Equiv. 

(Anál. Conjunta) 
0 2 17 69 105 156 230 249 129 957 

Totais 3 50 88 175 244 322 345 384 248 1859 

Fonte: Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), Lista de petições aguardando análise. Disponível em: 

<http://www.anvisa.gov.br/listadepeticoes/fila_tipo_produto.asp?nomeCombo=AGROT%D3XICOS>. Acesso 

em: 10 ago. 2016. 
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Além das legislações já comentadas, foram implementadas políticas públicas de 

isenções fiscais e tributárias concedidas ao comércio de agrotóxicos, as quais foram cruciais na 

expansão do uso de agrotóxicos no território brasileiro. O Decreto 5.630/05 isentou da cobrança 

do Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

(PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) os 

“defensivos agrícolas classificados na posição 38.08 da Nomenclatura Comum do Mercosul 

(NCM) e suas matérias-primas, que compreende produtos diversos das indústrias químicas 

como inseticidas, fungicidas e herbicidas. O Decreto 6.006/06 revogado em 23 de dezembro de 

2011 pelo Decreto 7.660, forneceu isenção total da cobrança de Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) aos agrotóxicos fabricados com base numa lista de dezenas de 

ingredientes ativos (BRASIL, 2005; BRASIL, 2006; BRASIL, 2011; LONDRES, 2011). 

Atualmente utiliza-se no Brasil em média 4kg de princípio ativo de agrotóxico por 

hectare (ha) plantado enquanto que outros países usam de 10 a 15 kg/ha, tais como França, 

Japão e Holanda, e usa anualmente mais de um bilhão de litros de agrotóxicos. O consumo de 

agrotóxicos nas lavouras brasileiras tem aumentado continuamente, sendo que de 2002 a 2011 

o acréscimo foi de 42% (Tabela 2). Devido a isso, o Brasil ocupa desde 2009 lugar de destaque 

no cenário mundial como maior consumidor desses produtos, com cerca de 780.000 toneladas 

de produtos comercializado e um faturamento de 8 bilhões de dólares. Em 2011 no Brasil foram 

cultivados 71 milhões de hectares de lavouras subdivididas entre temporárias e permanentes, o 

que corresponde a cerca de 853 milhões de litros de agrotóxicos na forma de produto formulado, 

em média 12 litros/ha (BAVA, 2010; MIRANDA; TAMBERLLINI, 2011; BUENO; 

OLIVEIRA, 2014; CARNEIRO et al., 2015). 

 

Tabela 2. Consumo de agrotóxicos no Brasil de 2002 a 2011. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agrotóxicos 

(milhões de L) 
599,5 643,5 693 706,2 687,5 686,4 673,9 725 827,8 852,8 

Fonte: SINDAG (2009, 2011), ANDA (2011), IBGE/SIDRA (1998-2011) e MAPA (2010) apud (CARNEIRO et 

al., 2015). 

 

Apenas cinco culturas foram responsáveis por 80% do consumo de agrotóxicos 

agrícolas no Brasil em 2009 (soja 47%, cana-de-açúcar 11%, milho 8%, algodão 7% e café 
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4%), sendo que o país é atualmente o primeiro maior exportador de café, açúcar, etanol e suco 

de laranja e lidera também as vendas externas do complexo da soja (INÁCIO, 2010; 

MIRANDA; TAMBERLLINI, 2011; MAPA, 2016). Segundo Santos (2012) 90% do volume 

das vendas de agrotóxicos no Brasil pertencem às classes herbicidas, fungicidas e inseticidas.  

Até 2015 foram autorizados pelos Ministérios da Saúde e Meio Ambiente, e registrados 

pelo MAPA cerca de 430 ingredientes ativos, 750 produtos técnicos e 1.400 formulações de 

agrotóxicos, sendo que 22 produtos dos 50 mais utilizados nas lavouras brasileiras, são 

proibidos o uso pela União Europeia. Desde 2008, a ANVISA abriu revisão de análise 

toxicológica para 14 desses produtos, dos quais foram proibidos (cihexatina, triclorfom, 

metamidofós, benomil, heptacloro, monocrotofós, lindano, pentaclorofenol e endossulfan), e os 

produtos (fosmete, captana, folpete, carbendazim, clorpirifós, metaldeído e acefato) tiveram 

seus usos restritos (BRASIL, 2014; CARNEIRO et al., 2015) 

O mercado de agrotóxicos brasileiro é controlado em sua maior parte, por seis empresas 

multinacionais de grande porte aqui instaladas: Basf, Bayer, Dupont, Monsanto, Syngenta, 

Dow. No Brasil, o registro de agrotóxicos tem validade indeterminada, pois ainda não existe 

um procedimento de atualização do registro por períodos previamente definidos, em outros 

países a concessão do registro é revisada, como é o caso dos Estados Unidos, onde é previsto o 

vencimento da concessão do registro. Os EUA também cobram taxas variadas para os serviços, 

registro de produtos técnicos novos em torno de US$ 630 mil, taxa de manutenção de registro 

até US$ 20 mil dólares dependendo do produto, já as taxas de reavaliação dos produtos variam 

entre US$ 75 mil dólares e US$ 150 mil dólares (PELAEZ et al., 2012; CARNEIRO et al., 

2015).  

Segundo Carneiro et al., (2015)  a introdução dos Organismos geneticamente 

modificados (OGMs) no agronegócio brasileiro trouxe mais dependência econômica, 

interferência cultural, insegurança alimentar e poluição genética. A concomitância dos OGMs 

com o uso abusivo de agrotóxicos aumenta ainda mais os impactos, pois o cultivo desses 

organismos é totalmente aliado ao uso dos agrotóxicos, já que a maioria desses organismos 

aprovados para comercialização no Brasil, foram modificados para resistirem aos efeitos desses 

produtos. De acordo com Augusto (2012) e Carneiro et al., (2015), a venda de sementes 

transgênicas é casada com a de agrotóxicos, aumentando a dependência do agricultor ao uso 

desses produtos, isso porque as empresas que fabricam os dois produtos são as mesmas, 

observa-se uma manipulação perversa dentro desse sistema. Nesse contexto, a inserção do uso 
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de OGMs no agronegócio brasileiro está intrinsicamente relacionado ao aumento do uso de 

agrotóxicos no Brasil.  

Mesmo com toda a informação existente, estudos sobre agrotóxicos no Brasil enfrentam 

muitas resistências de serem aceitos, as agendas de pesquisa não favorecem o tema, recursos 

para estes estudos são escassos ou inexistentes, e não possuem abrangência das áreas políticas, 

sociais e econômicas que o tema necessita, além da ambiental. Isso porque há um conflito de 

interesses bem visível entre as partes envolvidas no tema. Os recursos financeiros 

movimentados pelo enfoque segurança e soberania alimentar e nutricional, pelas empresas 

interessadas interferem, nitidamente, nos debates sobre ética em pesquisa, agendas de pesquisa, 

as políticas públicas e cidadania. Outrossim, há investimentos das indústrias de agrotóxicos 

para custeio de pesquisas que legitimam e validam o uso de seus produtos (CARNEIRO et al., 

2015). 

 

3.1.3 Os Agrotóxicos e seus impactos socioambientais 

O crescente uso de agrotóxicos no Brasil tem gerado grande preocupação por parte de 

pesquisadores, academia e comunidade civil engajados na batalha contra sua utilização 

indiscriminada, e em prol de uma legislação mais rigorosa para fabricantes, revendedores e 

usuários desses produtos. 

O uso abusivo e sem responsabilidade de agrotóxicos tem causado muitos impactos 

socioambientais, principalmente os agropecuários. Os impactos na saúde pública são 

alarmantes pois são originados desde a fabricação dos produtos, perpassando por toda a cadeia 

produtiva, chegando ao consumidor através dos resíduos destes nos alimentos. Devido a isso, 

desde 2001, está em funcionamento o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos (PARA) criado pela ANVISA com o objetivo de estruturar um serviço de avaliação 

e promoção da qualidade dos alimentos em relação ao uso de agrotóxicos e afins (BRASIL, 

2013, 2014). 

O PARA verifica alimentos de origem agrícola, in natura, comercializados no varejo, 

quanto aos Limites Máximos de Resíduos (LMR) estabelecidos pela ANVISA embasados na 

monografia específica de cada agrotóxico. As amostras são coletadas e enviadas pelos Centros 
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de Vigilância Sanitária Estaduais Municipais conforme os princípios do Codex Alimentarius1 e 

são analisadas pelos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACENs) associados ao 

programa utilizando o método multirresíduo, que permite detectar simultaneamente diferentes 

princípios ativos em uma mesma amostra. O programa publica relatórios anuais, e constitui um 

dos principais indicadores de qualidade dos alimentos vendidos no mercado varejista e 

consumidos pela população (BRASIL, 2013, 2014).  

O resultados obtidos pelo PARA permite diagnosticar a utilização de agrotóxicos nas 

culturas analisadas, instigando a implementação de ações regulatórias, fiscalizatórias e 

educativas. Até 2015, os laboratórios validaram metodologias para monitorar 25 culturas 

agrícolas passíveis de monitoramento: abacaxi, abobrinha, alface, arroz, banana, batata, 

beterraba, cebola, cenoura, couve, feijão, goiaba, laranja, maçã, mamão, mandioca (farinha), 

manga, milho (fubá), morango, pepino, pimentão, repolho, tomate, trigo (farinha) e uva. 

(BRASIL, 2016). 

De 2002 a 2015, o PARA analisou 31.458 amostras, apesar de passar por muitos 

atropelos durante esse tempo, tais como: problemas infraestruturais de laboratórios públicos, 

falta de insumos, quebra de equipamentos, escassez de recursos, entre outros, que ocasionaram 

a redução de amostras analisadas em alguns anos, em comparação ao programado (BRASIL, 

2013, 2016). 

Conforme apresentado na tabela 3, a média percentual de amostras com níveis 

insatisfatórios de resíduos de agrotóxicos é de 28%, nas análises realizadas de 2009 a 2015. A 

classificação da amostra como insatisfatória pode ocorrer devido a concentração do resíduo ser 

superior ao LMR estabelecido para a mesma, ou por conter resíduos de ingredientes ativos não 

autorizados para a cultura analisada, podendo ser ocasionada pela carência de produtos 

autorizados específicos para culturas de menor impacto econômico (BRASIL, 2010, 2011, 

2013, 2014, 2016). 

 

 

                                                             
1 Submission and Evaluation of Pesticide Residues Data for the Estimation of Maximum Residue Levels in Food 
and Feed (Second Edition), 2009. 
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Tabela 3. Resultados das análises de amostras de alimentos nacionais pelo Programa de 

Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), de 2009 a 2015. 

 
Amostras 

analisadas 

Amostras 

insatisfatórias 

Percentual de amostras 

insatisfatórias 

2009 3.130 907 29% 

2010 2.488 694 28% 

2011 1.628 589 36% 

2012 3.062 830 27% 

2013 - 2015 12.051 2.371 19,7% 

Fonte: (BRASIL, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016). 

 

Os resíduos de agrotóxicos nos alimentos comprovados pelo PARA em quase 1/3 dos 

alimentos comercializados, gera uma insegurança alimentar nos consumidores e apreensão do 

Ministério da Saúde, devido a enorme quantidade de pessoas afetadas, e a exposição contínua 

a longo prazo. De maneira geral, os efeitos crônicos previstos para a contaminação por 

agrotóxicos, mesmo os mais brandos, são desenvolvimento de cânceres, más formações 

congênitas, distúrbios neurológicos e endócrinos (CARNEIRO et al., 2015). 

O PARA ainda revela que em algumas amostras são encontrados resíduos de vários 

ingredientes ativos, reforçando a deficiência na formação dos produtores rurais, sendo as 

informações contidas nos rótulos dos produtos incompreensíveis por eles devido a linguagem 

técnica e rebuscada, e a necessidade de melhoria da capacitação do produtor rural e da 

fiscalização do uso desses produtos na agricultura brasileira, visando fortalecer as boas práticas 

agrícolas (BPA) (BELO; PERES, 2012; BRASIL, 2014).  

Devido a ineficiência da capacitação dos produtores rurais e acompanhamento técnico 

adequado no uso de agrotóxicos, a rotulagem dos produtos se torna a única fonte de informação 

sobre o uso dos mesmos, além das informações adquiridas nas casas de revendas de produtos, 

por pessoas não capacitadas, inexperientes ou apenas sob o estímulo do fator de vendas do 

produto (BELO; PERES, 2012; SOARES; PORTO, 2012). Essa prática causa problemas não 

só para o uso inadequado do produto levando ao acúmulo de resíduos nos produtos agrícolas, 

mas aumentando os riscos de exposição laboral dos produtores rurais, devido ao 
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armazenamento inadequado, uso de dose incorreta, ignorância dos reais riscos de utilização do 

produto e a não uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) em sua totalidade. 

Silva et al., (2013) observaram em seu estudo, que pouco mais da metade dos 

trabalhadores rurais conhecem os riscos ao quais estão expostos pelo uso contínuo de 

agrotóxicos, mas mencionam que o manuseio desses produtos nunca causaram danos a sua 

saúde, para eles, apenas 16% dos produtores reconheceram terem sofrido os sintomas de 

intoxicação.  

Siqueira et al., (2013) mostram que cerca de 30% dos trabalhadores rurais não utilizam 

os EPIs, seja por não acharem necessários ou por desconhecimento dos mesmos. De acordo 

com Gurgel e Gurgel (2012), os EPIs oferecem apenas uma falsa segurança, pois são fabricados 

em larga escala, não levando em consideração as características individuais de cada trabalhador, 

nem os fatores climáticos ao qual está submetido, geralmente possuem fabricação estrangeira 

conforme padrões médios de trabalhadores dos seus países. Dessa forma o equipamento causa 

muito desconforto ao trabalhador ou dificuldade de execução do trabalho, gerando pouca 

aceitação de uso por parte dos trabalhadores.  

Siqueira et al., (2013) afirmam que a carência de controle do uso de agrotóxicos no setor 

produtivo como um todo, implicando em riscos à saúde humana e ambiental, principalmente os 

trabalhadores rurais, pois são expostos duplamente, pelo manuseio do produto na ação laboral 

e pelo consumo dos produtos agrícolas repletos de resíduos químicos. Para Neto et al., (2014) 

o estado, municípios e sociedade, não executam seu papel de atuação na vigilância necessária 

sobre o uso de agrotóxicos, por receio de gerar prejuízos econômicos ao desenvolvimento local. 

Estudo realizado por Pignati e Machado (2011), no Mato Grosso durante o período de 

1998 a 2005, indicam que há uma correlação direta entre aumento da área produtiva, 

impulsionada pelo agronegócio, com o aumento dos agravos de saúde registrados no Sistema 

Único de Saúde, bem como evidenciou que o esforço produtivo dos trabalhadores e a demanda 

de agrotóxicos se correlacionam positivamente com os agravos de saúde registrados. Já para 

Soares e Porto (2012) os riscos de intoxicações aumentam para trabalhadores de pequenas 

propriedade, devido a forma de pulverização proporcionar maior contato do aplicador com o 

agrotóxico, no entanto, áreas maiores são totalmente relacionadas a agravos de saúde 

ocasionados por acidentes ambientais. 
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Os últimos registros do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 

(SINITOX) somam 22.299 casos registrados de intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola no 

país, sendo que 5.020 são por consequência da atividade laboral (Tabela 4), no entanto, se somar 

os registros em outras categorias que também se encaixam no perfil, tais como, acidente 

individual, acidente coletivo, erro de administração e abuso, os números seriam bem maiores. 

 

Tabela 4. Casos registrados de intoxicação humana por agrotóxicos de uso agrícola devido a 

atividade laboral, 2010-2015. 

 Registros totais 
Registros 

Ocupacionais 

Óbitos ocupacionais 

registrados 

2010 5463 1308 3 

2011 5075 1146 2 

2012 4656 1172 2 

2013 1907 214 1 

2014 2854 626 1 

2015 2344 554 2 

Fonte: SINITOX (2018). 

 

Além do SINITOX, os casos de intoxicações são registrados também no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério da Saúde. Para Faria (2012) e 

Fernandes (2011) o SINITOX capta muitos mais casos gerais de intoxicação. No entanto, o 

SINAN, tem registrado mais casos de intoxicações por agrotóxicos relacionadas ao trabalho. 

Constatando, de 2010 a 2015 o SINITOX registrou 5.020 casos de intoxicação por agrotóxicos 

agrícolas em circunstâncias ocupacionais, enquanto que o SINAN nesse mesmo período 

registrou 8.953 casos para a mesmas categorias, sendo 78% a mais de registros de casos 

(SINAN, 2018; SINITOX, 2018). 

Cabe frisar que os esses registros são bastante limitados, referindo-se apenas a 

intoxicações agudas por agrotóxicos, também é importante lembrar, que uma gama de pessoas 

que sofrem intoxicação, buscam solução em recursos fitoterápicos e não procuram a ajuda 

médica, ficando esses à margem dos registros do SINITOX e do SINAN. Os casos crônicos de 
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intoxicação por agrotóxicos ainda são uma incógnita, sendo que o monitoramento biológico da 

exposição multiquímica aos agrotóxicos consistem num desafio técnico-científico (devido a 

grande variedade de agrotóxicos em consumo; dificuldade em generalizar os dados obtidos, um 

vez que umas culturas usam mais agrotóxicos que outras; a toxicologia de cada produto é 

específica; e os efeitos combinados dos produtos é ainda desconhecido), sendo sem dúvida, um 

obstáculo a ser superado (LONDRES, 2011; FARIA, 2012; SILVA; SILVA, 2012).  

Para Bochner (2007) em um trabalho de análise do SINITOX, a totalidade dos casos 

registrados condiz com a quantidade real de casos ocorridos, uma vez que os registros dos casos 

são espontâneos, sendo realizados pelas próprias vítimas, familiares ou profissionais da saúde 

em busca de informações em como proceder para o caso de intoxicação específico. Consiste 

também em um problema para os registros efetivos dos casos ocorridos, a quantidade 

insuficiente de centros que compõem a Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência 

Toxicológica (RENACIAT), em 2007 com 36 unidades em 19 estados brasileiros, sendo que 

hoje só fazem parte do sistema 32 unidades (SINITOX, 2016). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica os agrotóxicos em 5 categorias, 

baseada na toxicidade aguda oral e dérmica. Na primeira são incluídos os produtos com DL50 

(oral) <5 e (dérmica) <50 mg/kg, e na segunda produtos com DL50 (oral) 5-50 e (dérmica) 50-

200 mg/kg, sendo considerados fatais para os dois casos; na terceira categoria os produtos com 

DL50 (oral) 50-300 e (dérmica) 200-1000 mg/kg, considerados tóxicos; na quarta produtos com 

DL50 (oral) 300-2000 e (dérmica) 1000-2000 mg/kg, considerados perigosos; e na categoria 5 

com DL50 2000 a 5000 mg/kg (oral e dérmica), com rótulo de “pode ser perigoso”. O valor 

DL50 é uma estimativa estatística do número de mg de substâncias tóxicas, por kg de peso 

corporal necessária para matar 50% de uma grande população de animais de teste (WHO, 2010). 

Quanto aos impactos ambientais os agrotóxicos são classificados conforme a Portaria 

84/1996 do IBAMA. Segundo o Art. 3° desta,  

A classificação quanto ao potencial de periculosidade ambiental baseia-

se nos parâmetros bioacumulação, persistência, transporte, toxicidade a 

diversos organismos, potencial mutagênico, teratogênico, 

carcinogênico[...] (IBAMA, 1996, p.1). 
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Dessa forma os agrotóxicos quanto à periculosidade ambiental são classificados em: 

Classe I (produto altamente perigoso), Classe II (muito perigoso), Classe III (perigoso) e Classe 

IV (pouco perigoso).  

Os agrotóxicos podem contaminar o solo, a água, florestas e vegetações vizinhas. Além 

de eliminar os organismos alvos, as chamadas “pragas”, eles eliminam uma grande variedade 

de outros organismos não alvos, incluindo aves, peixes, insetos, plantas, microrganismos, entre 

outros que trazem benefícios ao homem e ao meio ambiente (AKTAR et al., 2009). 

O uso de agrotóxicos na forma de spray ou pó, não se constitui o uso seguro e os 

produtos possuem eficiência reduzida, pois uma grande parcela do princípio ativo se perde não 

atingindo o alvo. As gotas de aerossóis, resíduos aderidos às partículas de poeira e os gases de 

agrotóxicos são fontes de contaminação ambiental, sendo que os fatores climáticos (velocidade 

do vento, temperatura e umidade) podem aumentar o risco de contaminação das regiões 

circunvizinhas (ALVES et al., 2003). 

Estudos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) indicam que 

apenas 12% a 66% dos agrotóxicos utilizados nas lavouras para prevenção ou controle de pragas 

atingem o alvo, ou seja, ficam retidos na planta, o resto é desperdiçado por exoderiva (gotas 

levadas pelo vento para fora da área tratada), endoderiva (dentro da área cultivada) ou por 

evaporação. Esse percentual pode variar conforme a regulação do bico aplicador, a escolha do 

equipamento, o porte da planta e alterações climáticas (CHAIM; PESSOA, 2006). 

A contaminação do solo provoca variações das populações de organismos não alvos, 

diminuindo a fertilidade do solo em razão da alteração na ciclagem da matéria orgânica. As 

perdas proporcionadas pela contaminação geram desequilíbrios ambientais e o surgimento de 

novas pragas. A lixiviação do solo contaminado e a evaporação do produto, são causas 

frequentes de contaminação de águas da chuva, superficiais e subterrâneas, promovendo a 

contaminação de pessoas, fauna e flora, sendo vizinhas ou não (CHAIM, 2004; LONDRES, 

2011).  

 Pesquisas realizadas em Lucas do Rio Verde no Mato Grosso, município onde o uso de 

agrotóxico é excessivo, foi verificada contaminação de 83% das amostras de água de poços que 

abastecem escolas, em 81% das amostras de água de córregos e rios e 56% das amostras de 

água das chuvas (MOREIRA et al., 2012). Nogueira et al. (2012) também encontraram 9 de 11 

princípios ativos analisados nas águas superficiais, subterrâneas e das chuvas de áreas urbanas 
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e rurais das cidades Lucas do Rio Verde e Campo Verde no Mato Grosso.  Na Região Sul do 

Estado do Rio Grande do Sul os mananciais, rio Piratini e canal São Gonçalo, foram 

monitorados em 2005 e 2006, onde foram encontrados resíduos de 3 agrotóxicos diferentes 

simultaneamente, de 5 testados, em 5 períodos diferentes de coletas. Neste mesmo estudo, foi 

observado que as águas superficiais de regiões com menor altitude tendem a possuir mais 

resíduos que regiões de maior altitude (GRÜTZMACHER et al., 2008). Também foram 

registradas por vários outros autores, a presença de resíduos de diversos agrotóxicos de uso 

agrícola em todas as regiões do país (GOMES et al., 2001; FILIZOLA et al., 2002ª; LAABS et 

al., 2002; MATALLO et al., 2003; CORBI et al., 2006; LAABS et al., 2007; SILVA et al., 

2009; MATTOS et al., 2008; MARCHESAN et al., 2010; SILVA et al., 2011).  

 Neto et al. (2014) em estudos realizados em 2009 e 2010 em vários municípios do estado 

do Mato Grosso, registraram relatos de muitos impactos ambientais causados pelo uso de 

agrotóxicos, vivenciados pelos participantes da pesquisa, tais como: mortandade e redução de 

peixes nos rios próximos às áreas cultivadas, incapacidade de produção de frutos pelos 

mamoeiros, desaparecimento de alguns animais e contaminação do lençol freático. 

 Monitoramentos ambientais para o caso dos impactos negativos do uso dos agrotóxicos 

no Brasil são bastante escassos, mas a literatura verificada mostra que a presença de resíduos 

desses produtos são registradas frequentemente. Na maioria dos casos registrados, os valores 

de resíduos encontrados são menores que os permitidos pela legislação vigente, mas requerem 

um olhar cauteloso e maiores pesquisas, pois pouco se sabe sobre os casos crônicos 

relacionados ao acúmulo desses resíduos, devido a grande variedade de princípios ativos e 

metabólitos dispersos no ambiente. Além do desconhecimento de padrões para muitos 

compostos novos e necessidade de se reavaliar muitos já existentes (GOMES; BARIZON, 

2014). Aktar et al. (2009) relatam que resíduos de agrotóxicos são encontrados no solo, ar, 

águas superficiais e subterrâneas em todos os países. Relatam ainda que os impactos gerados 

aos demais seres vivos não alvos, são calculados em US$ 8 bilhões por ano, nos países em 

desenvolvimento. 

Estudos realizados por Siqueira et al. (2013) indicaram que grande parte da 

contaminação ambiental em pequenas propriedades rurais ocorrem pela lavagem dos 

equipamentos sujos de agrotóxicos em rios e riachos, e pelo descarte incorreto das sobras da 

calda, onde por falta de informação, os agricultores as descartam, em sua maioria, no solo ou 

no rio. 
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Os impactos ambientais pelo uso de agrotóxicos tem relação intrínseca com o grau de 

conhecimento que o trabalhador/produtor rural possui sobre o produto, o clima, a biologia da 

cultivar a ser protegida, a biologia da praga e as técnicas corretas de aplicação do produto. A 

aplicação correta do produto, com a escolha adequada do equipamento e a regulação apropriada 

do bico pulverizador, pode aumentar a eficiência do produto e reduzir a dose em 19 vezes, bem 

como minimizar em 13 vezes a contaminação do aplicador (CHAIM, 2004; CHAIM; PESSOA, 

2006). Segundo Filizola et al. (2002) cada princípio ativo interage de maneira diferente com o 

meio, devido as suas propriedades físico-químicas, dessa forma, para utilizá-lo da maneira mais 

correta possível, faz-se necessário ter conhecimento dessas propriedades, da composição do 

solo e da forma de interação possível entre as moléculas do produto com as do solo cultivado. 

Essas informações indicam a necessidade do produtor rural ter um acompanhamento técnico 

especializado, para a utilização correta do produto, proporcionando menor contaminação do 

meio ambiente. 

Para Soares e Porto (2012) a implantação de políticas públicas de ampliação da 

assistência técnica, principalmente no momento da aquisição do produto e na fiscalização do 

uso, e o fortalecimento de modelos de produção mais sustentáveis aplicáveis em pequenas 

propriedades rurais, apresentam-se como medidas eficazes de redução dos riscos de saúde e 

consequentemente, os gastos com saúde pública no Paraná, podendo, evidentemente, essas 

medidas serem extrapoladas para o resto do país, no sentido de minimizar os impactos 

socioambientais do modelo atual de produção. Corroboram com essas sugestões os autores 

(SIQUEIRA et al., 2013; NETO et al., 2014). 

Segundo Silva et al., (2013) para a realidade estudada, em quase sua totalidade os 

produtores consideram o uso de agrotóxico correto e bom, só veem benefícios do seu uso, ou 

ainda consideram ser a única alternativa para a produção de hortaliças. Em outro estudo, essa 

percepção também foi relatada por pessoas envolvidas de diversas maneiras no setor produtivo 

agrícola, sendo gestores, representantes da secretaria da agricultura, representantes sindicais 

patronais e trabalhadores rurais, os quais vinculam totalmente a produtividade agrícola  do Mato 

Grosso ao uso contínuo de agrotóxicos, não acreditando na possibilidade de produzir alimento 

sem a utilização desses produtos (NETO et al., 2014). 

Aktar et al. (2009) afirmam que a educação e formação dos trabalhadores, sejam das 

indústrias de produção de agrotóxicos ou dos estabelecimentos agrícolas usuários do produto, 

consistem em um importante veículo de utilizar esses produtos de forma mais segura. No 
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entanto, outros autores contradizem essa ideia, alegando não existir “uso seguro” para o caso 

dos agrotóxicos. Isso ocorre em virtude das mudanças, na conjuntura atual, serem muito amplas, 

abrangendo os âmbitos político, econômico, social e ambiental. Um país do porte do Brasil, 

com a quantidade de estabelecimentos envolvidos no consumo de agrotóxicos, levaria muito 

tempo para resolver todos os problemas de controle, fiscalização e formativos necessários 

(RIGOTTO, 2011; CARNEIRO et al., 2015).  

Percebe-se, então, a necessidade de incentivar a agricultura orgânica, ampliando o 

desenvolvimento de técnicas biológicas viáveis de controle de pragas e de divulgação de 

produtos e metodologias já existentes, capacitando os produtores de modo que proporcione a 

manutenção da produção sem os malefícios vindouros do uso contínuo de agrotóxicos. 

 

3.1.4 Os agrotóxicos na Amazônia e Rondônia 

A Amazônia legal brasileira ocupa 60% do território nacional com uma área de 5 

milhões de km2, abrangendo os estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima, 98% do Tocantins, 79% do Maranhão e 0,8% de Goiás. Abriga uma grande 

quantidade de animais e plantas, sendo muitas endêmicas (IBGE, 2008 e 2011; LUI; MOLINA, 

2009). O desenvolvimento sustentável seria, sem sobre de dúvida, o caminho correto a se trilhar 

para garantir a manutenção dessa grande biodiversidade, no entanto, esse ideal está sendo 

ameaçado pela insustentabilidade do agronegócio brasileiro, em grande expansão na região. 

A região amazônica tem sofrido um processo de ocupação com massiva transformação 

no uso da terra. Com a forte pressão para ampliação das fronteiras agrícolas, vem ocorrendo 

grande substituição da vegetação nativa por áreas de cultivo e pastagens. Segundo o IBGE até 

2002 a pecuária destacava-se como o principal uso da terra, representando 51,7% da área 

antropizada da Amazônia Legal. No entanto, é sabido que áreas de pastagens estão sendo 

gradativamente substituídas por cultivo de soja. O avanço do agronegócio na região, 

principalmente o cultivo da soja, como em todo o resto do território brasileiro, proporcionou 

um aumento no consumo de agroquímicos, uma vez que a cultura é totalmente associada ao uso 

desses produtos em várias fases da sua produção ( IBGE, 2008; 2011; GOMES; BARIZON, 

2014). 
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Segundo Viana et al. (2016), de 2002 a 2011 todos os estados da Amazônia Legal, com 

exceção o Amazonas, tiveram incremento no Produto Interno Bruto (PIB) em mais de 200%. 

Nesse mesmo período, a região amazônica ampliou suas áreas produtivas com aumento 

expressivo de uso de produtos agroquímicos, os índices de agrotóxicos para a região chegaram 

a ser de 18% do total nacional. Os autores ainda constataram discrepâncias entre indicadores 

ambientais e sociais, os estados com maiores taxas do PIB tiveram desenvolvimento baixo 

quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

O Estado de Rondônia com 237.765 km2 compõe cerca de 4,7% da área total da 

Amazônia Legal, composto de 52 municípios, e possui densidade demográfica estadual de 6,58 

ha/km2. Está entre os três estados da região amazônica mais desmatados, perdendo apenas para 

o Mato Grosso e Pará. Segundo o IBGE, até 2002 a pecuária representava 62,1% das áreas 

antropizadas do estado. É um estado em fase de expansão do agronegócio com uma participação 

importante na exportação brasileira, e também um grande consumo de agroquímicos 

(CARVALHO; DOMINGUES, 2014; IBGE, 2016).  

Segundo o Sistema de Fiscalização do Comércio de Agrotóxicos do Estado de Rondônia 

(SIAFRO) criado pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia 

(IDARON) para controlar a revenda e devolução de agrotóxicos no estado, possui o registro da 

comercialização destes produtos desde 2011. O SIAFRO registrou uma queda nas revendas de 

agrotóxicos de 2011 a 2016 (Tabela 5), observa-se que 2011 um ano atípico em relação aos 

demais, com um número de receituários bem menor que os demais anos, houve uma aquisição 

praticamente duplicada de produtos líquidos, sendo essa a forma mais usadas nas lavouras e 

pastagens rondonienses. 

 

Tabela 5. Número de revendas de agrotóxicos no estado de Rondônia, período de 2011 a 

2016. 

Agrotóxicos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Receituários 80.368 219.723 259.450 262.803 164.451 373914 

Litros 14.909.183 7.518.946 8.095.331 8.517.701 5.443.750 7.891.493 

Kg 573.528 453.434 484.787 529.500 196.305 546.751 

Fonte: SIAFRO/IDARON, 2017. 
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 Soares et al. (2015) em estudo realizado no pré Assentamento Che Guevara em Alto 

Alegre dos Parecis-RO, observou que 87% dos agricultores utilizam agrotóxicos, 71% não 

recebem orientação técnica alguma, 48% deles não leem os rótulos disponibilizados nas 

embalagens dos produtos, apenas 13% usam o receituário agronômico, mas ainda assim, 99% 

dos entrevistados consideram perigoso o uso desses produtos. Realidade similar também foi 

observada por Abreu et al. (2015) no estado do Amapá. 

Em relação ao tipo de atividade agrícola, a pecuária encontra-se em destaque em relação 

ao uso agrotóxicos no período de 2011 a 2015, nota-se que a quantidade de receituários emitidas 

para este setor, nos anos analisados, sempre foi maior, seguida da cultura do café (Figura 1). Os 

últimos dados publicados pelo IDARON informam que Rondônia possui 13.397.970 cabeças 

de gado distribuídas em 124.732 estabelecimentos rurais (IDARON, 2016). A Região 

Amazônica possui 29,2% das terras em uso agrossilvopastoril do Brasil, no entanto 71% delas 

são dedicadas à pecuária (IBGE, 2008). 

 

Figura 1. Número de receituários emitidos por cultura em Rondônia, período de 2011 a 2015. 

 

Fonte: SIAFRO/IDARON, 2017. 

 

 O espaço rondoniense foi planejado seguindo um modelo de desenvolvimento voltado 

para a prática agropecuária, os autores ainda relatam que o agronegócio da soja vem 

substituindo plantações de milho, arroz e pastagens, modificando a paisagem rondoniense desde 
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os anos 90, principalmente nas porções sul e sudeste do estado, fato  que atualmente, também 

é observado no restante do espaço rondoniense, sobretudo na porção norte, próxima a capital 

(COSTA SILVA, 2014; SANTOS et al., 2015). 

 Com relação à toxicidade dos produtos, foi analisado os anos de 2012 a 2016 onde 

percebe-se que os agrotóxicos utilizados na produção agrícola de Rondônia são em sua maioria 

da classe I, ou seja extremamente tóxicos (Figura 2). 

 

Figura 2. Número de receituários agronômicos emitidos em Rondônia por classificação 

toxicológica no período de 2012 a 2016. 

 

Fonte: SIAFRO/IDARON, 2017. 

 

 Observando as amostras alimentares de Rondônia analisadas pelo PARA no período de 

2009 a 2012, verifica-se que em média 25% das amostras foram consideradas insatisfatórias 

(Tabela 6), um pouco menor que a média nacional. 
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Tabela 6. Resultados das análises de amostras de alimentos de Rondônia pelo Programa de 

Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), de 2009 a 2012. 

 
Amostras 

analisadas 

Amostras 

insatisfatórias 

Percentual de amostras 

insatisfatórias 

2009 132 37 28% 

2010 88 22 25% 

2011 63 16 25% 

2012 104 24 23% 

Fonte: (BRASIL, 2010, 2011, 2013, 2014). 

  

Soares et al. (2015) verificaram em Alto Alegre dos Parecis que 77% dos assentados 

que utilizam agrotóxicos na produção agrícola, não respeitam a carência necessária para cada 

produto utilizado, e como eles também relatam que pouquíssimos usam receituário 

agronômicos e a maioria não fazem as leitura dos rótulos, portanto, percebe-se um 

conhecimento bastante limitado dos agricultores nesse quesito. Além disso, os autores afirmam 

que apesar de todos entrevistados julgarem importante o uso da proteção durante o manuseio 

dos agrotóxicos, apenas 37% deles utilizam EPIs. 

 

Tabela 7. Número de casos registrados de intoxicações por agrotóxicos agrícolas em exposição 

de trabalho no âmbito nacional, Região Norte e Rondônia, no período de 2010 a 2015. 

  Nacional Região Norte Rondônia 

2010 1145 50 16 

2011 1476 83 30 

2012 1525 71 26 

2013 1860 68 23 

2014 1910 92 30 

2015 1037 96 15 

Total 8953 460 140 

Fonte: SINAN, 2016. 
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 Segundo o SINAN (2016), a Região Norte brasileira apresentou 460 casos registrados 

de intoxicação por agrotóxico relacionados ao trabalho e Rondônia 160 casos, equivalentes a 

cerca de 5% e 1,5% dos casos nacionais, respectivamente. Em estudo realizado em Roraima, 

Lima et al. (2011) observaram que apenas 10,67% dos trabalhadores entrevistados usava EPIs 

e 21,33% deles afirmaram já ter sofrido intoxicações devido ao trabalho com agrotóxicos. 

 No estado do Pará comunidades tradicionais estão sofrendo em consequência a invasão 

do agronegócio da soja, pois eles utilizam os mesmos rios que os agricultores e sojicultores 

lavam seus maquinários usados na aplicação dos agrotóxicos. Em Nova Vista, crianças da 

comunidade quilombola foram intoxicadas por agrotóxicos, devido ao rio contaminado 

(BARBOSA; FERRER, 2016). 

 

3.2 O ÁCIDO 2,4 DICLOROFENOXIACÉTICO (2,4-D) 

 

Segundo o IBGE (2008) mais de 50% dos agrotóxicos aplicados nas lavouras brasileiras 

são classificados como herbicidas, que está associado às técnicas de plantio direto e cultivo 

mínimo, as quais necessitam de controle mais intenso das ervas daninhas. Dentro dessa classe, 

o glifosato e o Ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) são os princípios ativos mais utilizados. 

O ingrediente ativo 2,4-D consiste em um ácido orgânico, pertencente ao grupo químico 

ácido ariloxialcanóico, possui solubilidade em água de 45g/L e pKa 2,6 (AGROFIT, 2016b; 

VIEIRA et al., 1999). Trata-se de uma molécula com dois átomos de cloro nas posições 2 e 4 

do anel aromático, que se liga ao carbono 1 do ácido acético (Figura 3). 

 

Figura 3. Estrutura química do herbicida ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D). 

 

Fonte: Campos e Vieira (2002). 
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Quanto ao modo de ação, é classificado pelo Herbicide Resistence Action Committee 

(HRAC), no grupo O (mimetizadores da auxina) também conhecidos como reguladores de 

crescimento, auxinas sintéticas e herbicidas hormonais, pois possuem uma enorme similaridade 

estrutural com a auxina natural das plantas (OLIVEIRA JR., 2011). O 2,4-D é um herbicida 

altamente seletivo com modo de ação sistêmico, pois é absorvido pelas folhas e após ser 

transportado por toda a planta se deposita nas raízes, inibindo o desenvolvimento da mesma. 

Os herbicidas seletivos são aqueles que matam as plantas indesejáveis não prejudicando a 

cultura agrícola cultivada (CARVALHO, 2013). 

O 2,4-D é classificado pela ANVISA  como herbicida de toxidade I, ou seja, altamente 

tóxico para os seres humanos, com dose letal (DL50) oral de 370 mg/kg em coelhos e por via 

derme de 1400 mg/kg em camundongos, podendo causar danos ao fígado, coração e o sistema 

nervoso central, provocando convulsões (ANVISA, 2016; VIEIRA et al., 1999). O 2,4-D está 

registrado no MAPA para uso em 11 culturas (arroz, aveia, café, cana-de-açúcar, centeio, 

cevada, milho, pastagens, soja, sorgo e trigo). Quanto a periculosidade ambiental é classificado 

pelo IBAMA na classe III, mas essa classificação pode ser alterada conforme as adições 

recebidas pelo produto final formulado (REBELO et al., 2010; AGROFIT, 2016b). 

O 2,4-D foi o primeiro composto orgânico sintetizado pela indústria utilizado como 

herbicida seletivo. Durante a guerra do Vietnam os americanos o utilizavam misturado ao Ácido 

2,4,5 - triclorofenoxiacético (2,4,5-T), vulgarmente chamado de Agente Laranja, para desfolhar 

partes da selva entre o Vietnam, o Laos e o Cambodja. Ainda hoje é um dos principais 

herbicidas utilizados para o controle de ervas daninhas dicotiledôneas em culturas de cereais, 

cana-de-açúcar e pastagens. Em mistura com outros produtos é bastante utilizado como 

dissecante e para controle de arbustos (OLIVEIRA JR., 2011; MUSSY et al., 2013). 

O 2,4-D está disponível no mercado em diferentes formulações representadas por muitas 

marcas comerciais Aminamar®, Aminol®, Bratt®, Brion®, Campeon®, Capri®, Decorum®, 

Dexamine®, Deferon®, Dez®, DMA-806®, Dociar®, Field®, Grant®, Grazon BR®, Herbi-D 

480®, Navajo®, Pooper®, Pren-D 806®,  Tento 867 SL®, U46 BR®, U46 D-fluid 2,4-D®, U46 

Prime®, 2,4-D Amina 72®, 2,4-D Amina 840 SL®, 2,4-D Amina CCAB 806 SL®, 2,4-D Amina 

806 SL Genbra®, 2,4-D Fersol®, 2,4-D Nortox®, 2,4-D 806 RN® e 2,4-D 806 SL Alamos®. 

Ainda existem as marcas comerciais com formulações associadas ao Picloram (ácido 

piridinocarboxílico) Arena®, Artys®, Camp-D®, Crater®, Disparo®, Dontor®, Facca®, Famoso®, 

Flanker®, Galop-M®, Intruder®, Jacaré®, Jaguar®, Jornada®, Labrador®, Mannejo®, Norton®, 
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Palace®, Pampa®, Panoramic®, Pri-mordial®, Raio®, Tordon®, Tordon XT®, Tractor®, Tucson®, 

Turuna® e Vicktor® (OLIVEIRA JR., 2011; AGROFIT, 2016).  

Segundo o SIAFRO (2017) Rondônia comercializou 682.949 embalagens do herbicida 

2,4-D no período de 2011 a 2016, equivalente a 14% de todas das vendas de agrotóxicos no 

estado (Figura 4). As marcas comerciais mais vendidas neste período foram Artys®, Aminol®, 

DMA-860®, Jaguar®, Norton®, Tractor®, Tucson®, U46 BR® e 2,4-D Amina 72®. 

 

Figura 4. Quantidade de embalagens comercializadas em Rondônia no período de 2011 a 2016. 

 

Fonte: SIAFRO/IDARON (2017). 

 

Devido à sua alta solubilidade em água, o excesso da aplicação do 2,4-D nas lavouras é 

facilmente carreado para o subsolo, sua capacidade de lixiviação ou percolação é muito grande, 

sendo portanto, um produto de amplo potencial de contaminação do lençol freático 

(AMARANTE JÚNIOR et al., 2003; SILVA et al., 2007). No entanto, sabe-se que a lixiviação 

do herbicida no solo depende além das características químicas da molécula, também dos 

atributos do próprio solo. Esse processo é muito influenciado pela textura e tipo de argila; 

composição e teor da matéria orgânica; pH, densidade, tamanho das partículas e distribuição 

dos poros (INOUE et al., 2003; DIAS et al., 2011). 
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Segundo Rebelo et al. (2010) o IBAMA avaliou o 2,4-D como altamente transportável, 

muito persistente, sendo pouco tóxico para organismos do solo e para aves e abelhas e muito 

tóxico para organismos aquáticos.  

 

3.3 A DEGRADAÇÃO AERÓBICA DO 2,4-D 

 Todos os compostos, denominados xenobióticos, utilizados pelo homem na indústria 

agropecuária visando a garantia econômica da produção, inclusive os agrotóxicos, ao atingirem 

o solo ficam sujeitos a ações bióticas e abióticas do ambiente, as quais podem provocar sua 

degradação. A degradação molecular viabilizada por seres vivos é denominada degradação 

biológica ou biodegradação. 

 Os microrganismos são seres muito importantes nos processos biológicos de atenuação 

dos impactos ambientais provocados pelos xenobióticos, pois são capazes de adaptarem-se para 

utilizar partes dessas moléculas como fonte de energia e nutrientes. Essas vias metabólicas, 

compostas por uma sequência de reações, resultam na mineralização completa ou parcial do 

composto, podendo o processo ser aeróbio ou anaeróbio. Os microrganismos resistentes a um 

determinado composto e capazes de se beneficiar da transformação da molécula, tendem a 

melhorar sua capacidade de degradação com o contato contínuo com o produto, devido a um 

enriquecimento da população microbiana capaz de metabolizar a molécula (SILVA et al., 

2004). 

 O processo de degradação dos agrotóxicos é composto por duas fases: fase I e fase II. 

A fase I geralmente é composta por reações de oxidação, redução e hidrólise, já a fase II é 

composta por reações sintéticas ou de conjugação. Os microrganismos podem realizar as duas 

fases em sequência ou apenas uma delas. As reações oxidativas são protagonizadas por enzimas 

(oxigenases, oxidases e peroxidases) que usam o O2 como substrato, gerando oxigênio ativo 

que oxidam os agrotóxicos, os produtos dessas reações tem frequentemente um constituinte 

hidroxila ou carboxila. As principais reações oxidativas são: hidroxilação, dealquilação, 

epoxidação e sulfoxidação (LANDIS, et al., 2003; SILVA et al., 2004). 

 Os clorofenóis, grupo ao qual pertence o 2,4-D, são geralmente biodegradados por 

descloração inicial, via hidroxilação e desclorações redutivas, com clivagem do anel aromático, 

ou ainda via catecol clorado, com descloração depois da clivagem do anel aromático 
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(KOEHNTOPP, 1998). Na figura 5 temos algumas rotas de degradação do 2,4-D no ambiente, 

onde a rota aeróbia resulta em 2-cloro-hidroquinona e 2,4-diclorofenol.  

 

Figura 5. Principais rotas de destino ambiental para o Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D). 

 

Fonte: Walters, 2017 (adaptado). 
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 A literatura aponta diversos microrganismos com capacidade de degradar o 2,4-D, sendo 

que segundo Machado (2004), cada microrganismo que utilizar o 2,4-D produzirá subprodutos 

diferentes, como no exemplo, o ataque da Flavobacterium sp. leva à geração de 2,4-diclorofenol 

e 3,5- diclorocatecol, enquanto que o Azotobacter chroococum produz 4-clorofenoxiacetato e 

4-clorofenol. No entanto, as vias de metabolismo do 2,4-D descritas ainda são poucas. Os 

registros de degradação do 2,4-D iniciaram na década de 90, onde a capacidade de degradação 

da molécula por alguns microrganismos foi relacionada ao gene tfd localizado no plasmídio 

pJP4 de Alcaligenes eutrophus JMP134 (FUKUMORI; HAUSINGER, 1993). Outros estudos 

com a cepa JMP134 foram realizados, nos quais nomeada como Ralstonia eutropha JMP134 

(LEVEAU; VAN DER MEER, 1997; LEVEAU et al., 1998; LEVEAU et al., 1999; LAEMMLI 

et al., 2000). 

 Conforme a figura 5, a única via de degradação do 2,4-D totalmente descrita, se inicia 

pela ação da enzima cetoglutarato-dioxigenase dependente de 2,4-D, sintetizada pelo gene tfdA, 

que catalisa a oxidação do 2,4-D simultânea ao cetoglutarato gerando 2,4-DCP. O gene tfdB 

sintetiza a enzima 2,4-DCP hidroxilase que transforma 2,4-DCP hidroxilado em 3,5-

dichlorocatechol (3,5-DCC), o qual é posteriormente metabolizada por uma via de clivagem 

codificada por anel intradiol (tfdCDEF). Todos os genes citados estão localizados no plasmídeo 

pJP4 (KITAGAWA et al., 2002; MORETO, 2015). 

 

Figura 6. Proposta de via de degradação do 2,4-D codificada pelos genes tfd em R. eutropha 

JMP134. 

 

Fonte: Adaptado de Kitagawa et al. (2002). 
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 Kitagawa et al. (2002) ainda afirmam que há registros de três grupos de bactérias 

degradadoras de 2,4-D distintas, organizadas conforme a existência de homólogos ou não do 

gene tfdA, e outros genes relacionados com a degradação do herbicida, como o cadA. Em seu 

trabalho eles relataram que muitas bactérias degradadoras de 2,4-D empregam homólogos do 

gene cad para a degradação do 2,4-D. Shimojo et al. (2009) verificaram a existência dos genes 

orf2 e orf3, os quais se mostraram essenciais na promoção da conversão de 2,4-D em 2,4-DCP. 

Ainda para Kitagawa et al. (2002), a existência de três espécies ecológicas e classes genéticas 

de degradadores de 2,4-D indicam uma diversidade de genes de degradação do 2,4-D, bem 

como uma diversidade de vias entre os degradadores do 2,4-D.  

 

3.4 MICRORGANISMOS DO SOLO DEGRADADORES DO 2,4-D 

 A atividade microbiana do solo é o fator determinante da degradação do herbicida nesse 

ambiente. Durante o processo de degradação no solo, os herbicidas podem atuar sobre os 

microrganismos de duas formas: como substrato para o seu crescimento ou influenciar os 

microrganismos responsáveis pela degradação. Os microrganismos degradadores metabolizam 

os herbicidas utilizando dois mecanismos, o catabolismo e o co-metabolismo. No primeiro, o 

herbicida é reduzido em moléculas menores liberando energia, no segundo ele é transformado 

através de reações metabólicas, não havendo liberação de energia (ACCIOLY; SIQUEIRA, 

2000; CHILDS, 2007; Mattos, 2015).  

 A técnica de isolamento de microrganismos do solo, possibilita seu cultivo in vitro, 

demonstrando a capacidade do microrganismo em degradar o herbicida, seja em culturas puras 

ou consórcios. A degradação do herbicida como única fonte de carbono e energia, ocorre em 4 

fases: A fase inicial (fase lag), consiste num período de adaptação ao substrato; a fase de 

crescimento (fase log), expressiva multiplicação microbiana com grande consumo de energia; 

a fase estacionária, na qual ocorre uma desaceleração da multiplicação dos microrganismos 

devido a redução da fonte de carbono; e a fase de declínio, na qual a fonte de carbono se esgota 

(MATTOS, 2015).  

 Muitos microrganismos apresentam capacidade de metabolizar compostos aromáticos, 

como o 2,4-D, e utilizá-los como única fonte de carbono. A literatura é compostas por muitas 

publicações de sucessos na degradação do herbicida 2,4-D, como ilustrada na tabela 8, a seguir. 
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Tabela 8. Principais bactérias do solo degradadores do herbicida 2,4-D. 

Microrganismo Referências 

Acinetobacter lwofii Marróm-Montiel et al., 2006 

Acinetobacter sp. Marróm-Montiel et al., 2006; Silva et al., 2007 

Achromobacter xylosoxidans Bælum et al. 2010 

Achromobacter sp. Quan et al., 2015; Xia et al., 2017 

Alcaligenes sp. Ka et al., 1994 

Alcaligenes paradoxus Fisher et al., 1978 

Bradyrhizobium sp. Kitagawa et al., 2002 

Burkholderia cepacia 
Cattaneo et al, 1997; Cho et al., 2002; Macur et 

al., 2007; Sakai et al., 2007; Cycon et al., 2011 

Burkholderia tropicana Bælum et al. 2010 

Burkholderia sp. Huong et al., 2008; Bælum et al. 2010 

Comamonas sp. Marróm-Montiel et al., 2006 

Cupriavidus campinensis Han et al., 2015 

Cupriavidus necator Bælum et al. 2010 

Cupriavidus respiraculi Bælum et al. 2010 

Cupriavidus sp. Bælum et al. 2010 

Flavobacterium sp. Chaudhary; Huang, 1988; Silva et al., 2007 

Klebsiella oxytoca Marróm-Montiel et al., 2006 

Pseudomonas cepacia Bhat et al., 1994 

Pseudomonas fluorescens Akintui et al., 2015 

Pseudomonas putida 
Dejonghe et al., 2000.; Marróm-Montiel et al., 

2006; Bælum et al. 2010 

Pseudomonas sp. 
Ka et al., 1994; Bælum et al. 2010; Cycon et 

al., 2011 

Ralstonia taiwanensis Huong et al., 2008 

Serratia marcescens Silva et al., 2007 

Sphingomonas agrestis Shimojo et al., 2009 

Sphigomonas chungbukensis Huong et al., 2008 

Sphingomonas paucimobilis Cycon et al., 2011 

Sphingomonas sp. Ka et al., 1994; Bælum et al. 2010 

Stenothrophomonas maltophilia Silva et al., 2007 

Variovorax koreensis Bælum et al. 2010 
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 O microrganismo mais estudado para elucidar a biodegradação do 2,4-D é Alcaligenes 

eutrophus JMP134 ou Ralstonia eutropha JMP134 (DON; PEMBERTON, 1981; DIETMAR 

et al., 1988; PIEPER et al., 1988; FUKUMORI; HAUSINGER, 1993; LEVEAU et al., 1999; MACUR 

et al., 2007; DIREITO et al., 2015). 

 

3.5 TÉCNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MICRORGANISMOS DEGRADADORES 

DO 2,4-D 

 Para verificar quais microrganismos do solo das pastagens estão possivelmente 

envolvidos no processo natural de biodegradação do 2,4-D residual se faz necessária a 

utilização de um conjunto de técnicas, abrangendo técnicas de cultivo e isolamento, bem como 

técnicas de biologia molecular. As técnicas tradicionais de enriquecimento e cultivo de 

microrganismos, apesar de limitadas estão longe de tornarem-se obsoletas, pois ainda são 

fundamentais para estudos detalhados de metabolismo e caracterização dos mesmos, se aliados 

às técnicas moleculares podem proporcionar uma caracterização muito mais abrangente da 

comunidade microbiana (CUNHA et al., 2008; WETLER-TONINI et al., 2011).  

A utilização de técnicas moleculares possibilita o estudo das comunidades microbianas 

existentes no solo após a seleção natural desencadeada pela presença de substâncias poluentes, 

isso por que são técnicas rápidas e sensíveis que permitem desde a estimativa do grau de 

variabilidade genética de uma dada população à construção de árvores filogenéticas, 

relacionando espécies próximas (CUNHA et al., 2008; MARQUES, 2002). O desenvolvimento 

das técnicas de biologia molecular associada à área da bioinformática possibilitou o 

aprofundamento nos estudos das comunidades microbianas, ampliando a análise de estruturas 

e composição de espécies de populações microbianas complexas, potencialmente capazes de 

realizarem a biorremediação (CUNHA et al., 2008; QUINTAES, et al., 2014) 

 

3.5.1 Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é uma técnica que possibilita amplificar o 

DNA alvo, ou seja, produzir in vitro, várias cópias de um fragmento de DNA, partindo-se de 
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uma quantidade mínima de DNA alvo. É uma reação enzimática, promovida pela enzima DNA 

polimerase, juntamente com os oligonucleotídeos, desoxirribonucleotideos trifosfatos 

(dNTP’s), tampão e sais (MgCl) (SAIKI et al.,1985; MARQUES, 2002; LIMA, 2008). Amann 

et al. (2001) destacam que a PCR, além da vantagem de ser uma técnica rápida, também é muito 

sensível, sendo muito útil na identificação de microrganismos, sejam eles cultiváveis ou não. 

Primeiramente o DNA é extraído da amostra e em seguida o mesmo serve de molde para 

a PCR. A amplificação é realizada em um termociclador, que permite a programação de muitos 

ciclos repetitivos (geralmente 30 ciclos) com alterações de temperatura visando promover a 

desnaturação, o anelamento e a extensão do fragmento amplificado pela DNA polimerase. A 

cada ciclo as fitas dos fragmentos de DNA são copiadas e servirão de moldes para as cópias 

dos ciclos subsequentes, resultando em um número exponencial de cópias do mesmo fragmento 

de DNA. Os produtos de PCR são, ao final do processo, exibidos em um gel apropriado (agarose  

ou polyacrilamida) e examinados quanto ao rendimento e especificidade. (KRAMER; COEN, 

2003; MARQUES, 2002; LIMA, 2008; QUINTAES, et al., 2014).  

 A eletroforese em gel de agarose ou poliacrilamida, é uma técnica muito eficiente para 

promover a separação, identificação e purificação de moléculas de DNA. Esta técnica consiste 

na migração das moléculas de um polo positivo para um negativo quando submetidas a um 

campo elétrico, onde o fluxo migratório é determinado pelo peso molecular dos fragmentos. Ao 

final do processo o gel matriz (agarose ou poliacrilamida) é pigmentado utilizando um corante 

específico que se liga ao DNA, tornando visível as bandas, representando fragmentos de 

tamanhos variados (LIMA, 2008; OLIVEIRA et al., 2015). 

 A partir da década de 80, com o passar do tempo, os estudos de ecologia microbiana 

foram se expandindo do cultivo para o uso de técnicas com base em sequências de DNA, mais 

tornando-se mais utilizada a investigação do rDNA, 16 S rDNA para bactérias e 18S rDNA 

para fungos (WETLER-TONINI et al., 2011). O DNA ribossomal (rDNA) consistem em 

sequências de DNA responsáveis pela codificação do RNA ribossomal. O rDNA é numa 

molécula altamente conservada e estão presentes em todos os organismos, por essa razão, a 

comparação de sequências homólogas dessa região é utilizada como uma excelente ferramenta 

de identificação e deduções filogenéticas de organismos e tem proporcionado, nos últimos 25 

anos, uma modificação profunda na visão da sistemática microbiana (AMANN et al., 2001; 

CUNHA et al., 2008; QUINTAES, et al., 2014; RAMOS, 2016).  
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3.5.2 Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) 

 A eletroforese com gel gradiente desnaturante (DGGE) é uma técnica muito utilizada 

nos estudos de diversidade genética de populações microbianas complexas, baseada no 

princípio da eletrofose dos produtos de PCR em gel de poliacrilamida, esta técnica consiste na 

corrida dos produtos de PCR em um gel com gradiente crescente desnaturante, geralmente de 

30 a 60%, de uréia e formamida. Na medida que os fragmentos de DNA percorrem o gel, vão 

sofrendo a desnaturação química e, consequentemente, produzem bandas em locais diferentes, 

gerando perfis diferenciados e possibilitando a distinção das populações de microrganismos ao 

nível de gênero. Como na eletroforese, o gel é corado tornando visível as bandas distintas, 

podendo o mesmo ser fotografado para uma análise posterior. Também é possível o recorte das 

bandas de interesse para futuro sequenciamento, visando a identificação as espécies da 

comunidade microbiana (MUYZER et al., 1993; CUNHA et al., 2008; WETLER-TONINI et 

al., 2011; QUINTAES, et al., 2014). 

 A separação dos fragmentos nesta técnica, baseia-se na mobilidade eletroforética da 

molécula helicoidal do DNA. Os chamados domínios são trechos de sequências de pares de 

bases com temperatura de fusão idênticas. A variedade de sequências dentro desses domínios 

faz com que suas temperaturas de fusão sejam diferentes, sendo que as variantes de fragmentos 

particulares, pararão a migração em diferentes posições no gradiente de desnaturação 

(MUYZER et al., 1993; MUYZER e SMALIA, 1998).  

 

3.5.3 Sequenciamento e Metagenômica 

 O método do sequenciamento, também conhecido como método da terminação em 

cadeia, permite determinar a ordem exata dos nucleotídeos em um fragmento de DNA. Para 

isso, os nucleotídeos são marcados com quatro fluorocromos diferentes, um para cada tipo de 

nucleotídeo (A, C, G, T). Nesse processo, utiliza-se a técnica da eletroforese realizada em um 

único canal do gel de sequenciamento. Á medida que os fragmentos de DNA passam pelo feixe 

de laser, os fluorocromos são excitados e a luz emitida é detectada pelo fotomultiplicador. A 

informação é traduzida em sequência por um software (LIMA, 2008). 

 O surgimento da tecnologia de pirosequenciamento, também conhecido como 

metagenômica, revolucionou os estudos de ecologia de comunidades microbianas em virtude 
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da rapidez e eficiência no processo de identificação, cerca de 100 vezes mais rápido que o 

sequenciamento convencional (ROGERS; VENTER, 2005; QUINTAES, et al., 2014).  

O sequenciador é equipado com um dispositivo de detecção simples, a complexidade da 

técnica está na preparação da amostra, onde ocorre a fragmentação do DNA, ligação de cada 

fragmento a uma microesfera revestida de óleo contendo todos os reagentes necessários a 

amplificação do DNA usando a técnica padrão da PCR, o óleo em solução aquosa forma 

micelas, onde as microesferas são capturadas. Cada micela é como um microrreator, resultando 

em 10 milhões de cópias do fragmento original.  A reação de sequenciamento é realizada em 

ciclos, iniciando com o depósito das microesferas em poços distintos de uma placa de sílica, 

contendo 1,6 milhões de poços, juntamente com os reagentes necessários, a cada ciclo um 

nucleotídeo é adicionado à reação, quando o nucleotídeo incorporado à sequência em síntese, 

um sinal de luz é emitido. Ao final os fragmentos sequenciados passam por um sistema de 

análise de qualidade (ROGERS; VENTER, 2005; CARVALHO; SILVA, 2010). 

 

3.6 HIGH PERMORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) 

 A cromatografia consiste em um processo de separação molecular baseada em carga 

iônica. Compreende um grupo diversificado de métodos que permitem a separação de 

componentes muito semelhantes em uma mistura muito complexa. Em todas, a amostra é 

transportada por uma fase móvel, eluente ou solvente (gás ou líquido), forçando a passagem 

através de uma fase estacionária fixa (coluna ou superfície sólida). As duas fases são 

selecionadas de forma que os componentes da mistura (amostra) se distribuam entre elas em 

vários graus (VALENTE et al., 1983; MURRAY et al., 2012; SILVA, 2012) 

 A cromatografia líquida de alta eficiência teve seu início na década de 60 na Europa, 

em menos de trinta anos, tem-se destacado como uma das técnicas analíticas mais eficiente para 

pesquisas na área química, farmacêutica, alimentar, ambiental e biológica, para fins 

quantitativos e qualitativos, devido à sua alta sensibilidade no processo de separação de 

moléculas, versatilidade e possibilidade de aplicação, cujo sistema usa pequenas colunas 

recheadas de materiais especialmente preparados e uma fase móvel bombeada sob alta pressão. 

(VALENTE et al., 1983; TONHI et al., 2002; SILVA, 2012). 
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 A HPLC pode ser utilizada para análise da maioria das espécies químicas, uma vez que 

existe diferentes modos de separação (normal, reverso, iônico, exclusão, interação hidrofílica, 

quiral e bioafnidade), sendo o modo reverso mais adequado para análise de compostos não-

polares e o mais utilizado atualmente (NAZARIO; LANÇAS, 2013; HAGGARTY; BURGESS, 

2017). 

 Na HPLC a fase estacionária, determina a retenção e a seletividade dos analitos, pode 

ser constituído de polímeros orgânicos, inorgânicos ou híbridos, que possuam características 

fundamentais como suportar altas pressões, possuir área superficial e diâmetro adequados a 

amostra, ser inerte em relação ao composto analisado e possuir grande concentração de grupos 

ativos na superfície. O óxido sílico, polímero inorgânico, é um dos suportes cromatográficos 

mais utilizados nas separações cromatográficas devido à sua alta resistência mecânica. (TONHI 

et al., 2002; NAZARIO; LANÇAS, 2013). 

 A fase móvel, específica para cada tipo de amostra conforme as características químicas 

por ela apresentada, deve ter alto grau de pureza, ser compatível com o detector do suporte 

cromatográfico, não deve dissolver a fase estacionária, atóxico, ter baixa viscosidade e 

polaridade adequada a amostra. No processo cromatográfico, a fase móvel é aspirada de um 

frasco apropriado, por uma bomba de alta pressão em direção à coluna (fase estacionária). A 

amostra é introduzida ou coletada por uma válvula de injeção e arrastava em meio a fase móvel 

para a coluna, na qual ocorre a separação. Após a passagem pela coluna, um detector acusa a 

presença dos analitos. O sinal do detector é captado por um software específico que trata os 

dados gerando um cromatograma (LANÇAS, 2009; SILVA, 2012). 

O uso da cromatografia líquida de alta eficiência tem sido imprescindível para a 

detecção da capacidade de biodegradação dos microrganismos dos compostos alvos em estudos 

de biorremediação. (BRITO et al., 2010). 

 

3.7  BIORREMEDIAÇÃO DE SOLOS CONTAMINADOS 

Estudos com microrganismos visando benefícios à humanidade vêm sendo realizados 

desde as descobertas de Louis Pasteur no século XIX. Hoje, os microrganismos são utilizados 

proporcionando melhorias na qualidade da vida humana em diversas áreas, desde a indústria 

alimentícia ao monitoramento da qualidade ambiental. Segundo Valle (2012), a qualidade 
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ambiental consiste no atendimento aos requisitos de natureza física, química, biológica, social, 

econômica e tecnológica que assegurem a estabilidade das relações ambientais no ecossistema. 

Os microrganismos representam o repertório mais rico em diversidade química e 

molecular na natureza, constituindo a base de processos ecológicos, como os ciclos 

biogeoquímicos e a cadeia trófica, além de manterem relações vitais entre si e com os 

organismos superiores (ZILLI et al., 2003).  

Os microrganismos são amplamente estudados para o desenvolvimento de técnicas de 

biorremediação, ou seja, processos que utilizam organismos vivos e suas enzimas na 

biodegração de compostos xenobióticos, visando sua erradicação, redução ou transformação 

em substâncias menos tóxicas ou aproveitáveis nos ciclos ambientais (LEONEL et al., 2010). 

O termo Xenobiótico é usado para definir qualquer substância química estranha ao sistema 

biológico humano originada externa ou internamente a ele, são utilizados na agricultura com 

finalidade de controle fitossanitário e aumento da produtividade. Muitos desses produtos têm 

efeito nocivo ao meio ambiente, devendo ser recomendados de maneira criteriosa a fim de 

reduzir o risco de impacto ambiental (VAZ et al., 2012). 

Segundo Leonel et al. (2010), os estudos pioneiros em biorremediação visavam 

principalmente a degradação de matéria orgânica, muito importante para o desenvolvimento de 

técnicas de tratamento de resíduos orgânicos domésticos ou industriais. Recentemente, estudos 

envolvendo biorremediação de compostos químicos de composição variada e elevado potencial 

de toxidez também apresentam grandes avanços. Os compostos químicos mais predominantes 

nos processos de contaminação do solo são os agroquímicos, defensivos agrícolas com 

potencial tóxico, que apresentam como princípio ativo xenobióticos aplicados para controlar 

pragas de plantas e animais. 

A qualidade do solo é definida pela Soil Science Society of America como “a 

capacidade de um tipo específico de solo para funcionar dentro dos limites dos ecossistemas 

naturais ou geridos, para sustentar a produtividade biológica, manter a qualidade ambiental, e 

promover a sanidade vegetal e animal” (HERRICK, 2000). No entanto, a qualidade do solo 

pode ser afetada por diversos fatores, entre os quais estão a monocultura e o uso de defensivos 

agrícolas. Monteiro (2005) afirma que a qualidade do solo é avaliada de acordo com sua 

capacidade de sustentar a biodiversidade, regular fluxos de água e solutos, ciclagem de 

elementos, degradação, imobilização e desintoxicação de compostos orgânicos e inorgânicos. 
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A qualidade do solo pode ser mensurada por indicadores que medem ou refletem as 

condições ambientais ou de sustentabilidade do ecossistema, sendo classificados em físicos, 

químicos e biológicos (ARAÚJO; MONTEIRO, 2007). Certas populações microbianas, diante 

de produtos tóxicos, sofrem modificações funcionais ou estruturais para catabolizarem a 

molécula, aumentando sua atividade ou biomassa (MONTEIRO, 2005). Devido a essa 

características os microrganismos podem ser usados como bioindicadores da qualidade do solo, 

bem como em estudos de monitoramento de impactos ambientais.  

O impacto gerado pelo agrotóxico no ambiente depende da interação da sua molécula 

com as propriedades físico-químicas e biológicas do meio. Entre a variedade de fatores 

envolvidos nesse processo pode-se destacar: a solubilidade em água; a volatização; os processos 

de adsorção e dessorção; a quantidade de matéria orgânica; a umidade, pH, temperatura e 

potencial de oxi-redução do solo; a degradação química, fotoquímica e microbiológica; e a meia 

vida específica do produto (FILIZOLA et al., 2002). 

Para Filizola et al. (2002) a degradação microbiológica e a química consistem nos 

principais processos envolvidos nas transformações de agrotóxicos no solo. Outros autores 

consideram a degradação microbiológica o mais importante processo que determina a 

persistência de agrotóxicos no solo, devido à sua capacidade degradadora, participam de forma 

significativa na eliminação ou redução acentuada dos níveis desses compostos empregados na 

agricultura (SOUZA et al., 1999; ARAÚJO et al., 2003; VAZ et al., (2012). 

A biodegradação dos agrotóxicos no solo depende, entre outros fatores, da capacidade 

dos microrganismos autóctones em metabolizar eficientemente esses compostos. A maioria dos 

microrganismos presentes no solo não conseguem realizar a degradação de compostos tóxicos 

no solo, devido às enzimas necessárias ao processo serem variadas (JACQUES et al., 2007). 

Nesse ínterim, há uma necessidade de se conhecer a microbiota da região e verificar seu 

potencial para degradação desses compostos no solo, visando a médio prazo e longo prazo 

minimizar os impactos ambientais gerados pelo acúmulo desses produtos. 

Em Rondônia, o trabalho realizado por Mussy et al. (2013) identificou os representantes 

bacterianos de Methylobacterium sp., Xanthobacter autotrophicus, Burkholderia cenocepacia, 

Aurantimonas sp., Campylobacter jejuni, Methylobacterium chloromethanicum em amostras 

de solo de Porto Velho, cultivadas em meio mineral contendo o 2,4-D como fonte única de 

carbono. No entanto, as pesquisas a respeito diversidade microbiana e seu potencial para a 
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degradação de xenobióticos na região amazônica ainda são poucas. Necessita-se de maior 

investimento em pesquisas nesta área para a região, assim a biorremediação de áreas impactadas 

negativamente pelo uso dos agroquímicos possa materializar-se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 Visando alcançar os objetivos propostos, este trabalho foi desenvolvido seguindo as 

etapas detalhadas no fluxograma apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7. Fluxograma detalhado da pesquisa. 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

As amostras de solo coletadas para a realização do presente estudo foram realizadas na 

Fazenda Nova Vida localizada a latitude 10°10’58,11” sul e longitude 62°49’20,74” oeste, 

situada à Rodovia 364, km 472, município de Ariquemes, Rondônia, distando 43 km da cidade 

de Ariquemes e 246 km de Porto Velho (Figura 8). A escolha desta propriedade se deu por 

possuir grandes áreas de pastagens, utilizarem o herbicida 2,4-D para limpeza das pastagens 

três vezes ao ano, e principalmente por que já foi objeto de alguns estudos comparativos entre 
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solos de floresta e de pastagens (NEILL et al., 1995; NEILL et al., 2001; CERRI et al., 2004; 

RODRIGUES et al., 2013). 

 

Figura 8. Mapa da localização da Fazenda Nova Vida, Ariquemes, Rondônia. 

Fonte: Elaborado por Elaine Oliveira Costa de Carvalho, adaptado do Google Earth (2018). 

 

Ariquemes é um dos nove municípios pertencentes a microrregião Território do Vale 

do Jamari. Está localizado a latitude 09º54'48" sul e longitude 63º02'27" oeste, com uma área 

territorial de 4.427 km², está localizado na porção centro-norte do estado, distando 203 km de 

Porto Velho, a capital do Estado. A economia ariquemense possui uma forte influência da 

pecuária, piscicultura e agricultura. A temperatura média dessa região do estado é de 25°C e o 

índice pluviométrico varia de 150 a 2000 mm (ARIQUEMES, 2016). 

Segundo o IDARON (2015) o município de Ariquemes possui um rebanho 455.731 

bovinos em 2.384 propriedades rurais. De 2011 a 2015 foram emitidos 43.006 receituários 

agronômicos para uso de agrotóxicos para Ariquemes, sendo que 48% deles eram produtos de 

toxicidade I, 8.280 destes receituários eram para 2,4-D, em média 20% do total. 
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4.2 AMOSTRAGENS DO SOLO 

Foram selecionados 5 Pontos para coleta dos solos na área de pastagem e na floresta 

primária, ambas na Fazenda Nova Vida. As pastagens da fazenda são compostas por gramínea 

do gênero Brachiaria, sendo que no ponto P1 a pastagem era nova, o P2 apresentava uma 

pastagem recuperada e P3, P4 e P5 apresentavam pastagens degradadas. Nas pastagens, os 

pontos de coleta ficaram com uma distância entre eles de 800 m, já na floresta por se tratar de 

um fragmento pequeno, a distância entre os pontos foi de 300 m (Figura 9).  

 

Figura 9. Demarcação dos pontos de coleta das amostras de solo na Fazenda Nova Vida, 

Ariquemes, Rondônia. 

 

Fonte: Elaborado por Elaine Oliveira Costa de Carvalho, adaptado do Google Earth (2016). 

 

Utilizando um trado, em cada ponto foi obtida uma amostra simples da camada de 0 a 

40 cm do solo, a qual foi peneirada em peneira de malha de 2 mm de diâmetro e misturada para 

dar homogeneidade. Dessa porção foram retiradas duas amostras de 300 g e armazenadas em 
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sacos plásticos estéreis marcados com as letras A e B, sendo a amostra A destinada às análises 

moleculares e a B ao cultivo dos microrganismos. 

Em campo e durante o transporte para o Laboratório de Biologia do Instituto Federal de 

Rondônia (IFRO) Campus Ariquemes, as amostras foram refrigeradas em caixa térmica 

contendo gelo. No laboratório do IFRO, as amostras A foram congeladas a -20°C e as marcadas 

com a letra B foram armazenadas em geladeira a 4°C. 

As amostras foram transportadas do IFRO Campus Ariquemes para o Laboratório de 

Biotecnologia Anaeróbia do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus Poços de Caldas, da 

Universidade Federal de Alfenas, sendo que as mesmas foram mantidas em caixa térmica 

contendo gelo em gel próprio para o transporte de amostras a longas distâncias, e mantidas sob 

refrigeração até o início dos ensaios. 

 

4.3 COMPOSIÇÃO E PREPARO DE SOLUÇÕES E MEIO DE CULTIVO 

 Para o cultivo dos microrganismos foi utilizado o meio mineral inorgânico de Marrón-

Montiel et al. (2006) com algumas adaptações. Para melhor controle do pH, o meio completo 

foi subdividido em duas soluções: meio de cultivo basal e solução de micronutrientes (Tabela 

9). 

Tabela 9. Composição do meio mineral inorgânico completo. 

 Componentes Quantidade  

Meio basal 

KH2PO4 1.36 g/L 

Na2HPO4 1.40 g/L 

(NH4)2SO4 0.30 g/L 

MgSO4.7H2O 0.05 g/L 

CaCl2.H2O 0.0058 g/L 

Solução de 

Micronutrientes 

FeSO4.7H2O 2.75 mg/L 

ZnSO4.7H2O 1.15 mg/L 

MnSO4.7H2O 1.7 mg/L 

CoCl2 0.325 mg/L 

CuSO4.5H2O 0.235 mg/L 

Na2MoO4.2H2O 0.17 mg/L 

EDTA 2.5 g/L 

Fonte: Adaptado de Marrón-Montiel et al. (2006). 



65 
 

Todos os componentes foram pesados e dissolvidos em água destilada, ajustado em pH7, 

esterilizado em autoclave a 121ºC por 25 minutos e armazenado a 4ºC. 

 Para preparo da solução de micronutrientes, os componentes foram pesados e 

dissolvidos em água Milli-Q, da mesma forma que o meio basal, corrigido o pH, esterilizada 

em autoclave e armazenada a 4ºC.  

 A solução estoque de 2,4-D foi preparada em concentração de 50 g/L diluído em Álcool 

etílico 95 PA e esterilizada a frio utilizando o sistema de filtração Millipore com membrana 

0.22 µm, armazenada a -20ºC sob ausência da luz. O 2,4-D padrão de referência utilizado neste 

experimento foi adquirido da Acros Organics® e possui 99% de pureza. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS   

4.4.1 Enriquecimento do consórcio microbiano  

Para a obtenção dos consórcios microbianos, foram adicionado 2,5 g de cada amostra 

de solo coletada nas pastagens em frascos Erlenmeyer contendo 100 mL de meio mineral 

inorgânico completo (meio de cultivo basal + solução de micronutrientes) com 200 mg/L (0,9 

mM/L) do composto 2,4-D. Os frascos foram incubados a 30ºC com agitação controlada a 150 

rpm. Este procedimento consistiu no início do ensaio de enriquecimento (Figura 10).  

 

Figura 10. Ilustração dos frascos utilizados para o ensaio de enriquecimento. 

 

Fonte: CARVALHO, Elaine Oliveira Costa de (2015). 
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Foram realizados repiques da cultura de microrganismos a cada 96 horas de incubação. 

Os repiques consistiram na transferência de uma alíquota de 1 mL da cultura anterior para novos 

frascos Erlenmeyer contendo meio mineral inorgânico completo e 2,4-D na mesma 

concentração, com volume final de 100 mL, conforme descrito na tabela 10. 

 

Tabela 10. Concentração final e volume das soluções usadas no processo de enriquecimento 

dos consórcios microbianos do solo de pastagens da Fazenda Nova Vida, Ariquemes, Rondônia. 

Componentes  Volume (mL) 
Concentração final no 

meio de cultivo 

Meio de cultivo basal 97.6 - 

Solução de micronutrientes 1 - 

Solução estoque de 2,4-D 0.4 200 mg/L 

Inóculo  1 1% 

 

O ensaio completo de enriquecimento durou 29 dias, nesse período foram realizados 8 

repiques para cada amostra. Este processo foi realizado visando a seleção dos microrganismos 

resistentes ao herbicida 2,4-D presentes no solo coletado.  

 

4.4.2 Isolamento dos microrganismos 

Ao final do ensaio de enriquecimento, os microrganismos selecionados de cada amostra 

foram isolados em duplicata. Para isso, utilizando uma alça de platina, os cultivos foram 

estriados em placas de Petri contendo 10 mL de meio mineral inorgânico completo e ágar (2%) 

contendo 200 mg/L (0,9 mM/L) de 2,4-D.  

As placas foram incubadas a 30ºC por 96 horas. Das cepas que cresceram foram 

escolhidas duas por placa que se apresentaram isoladas e que demonstraram diferenças 

morfológicas das colônias (Figura 11).   
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Figura 11. Ilustração do isolamento de microrganismos em placa e seleção das colônias. 

 

Fonte: CARVALHO, Elaine Oliveira Costa de (2015). 

 

As colônias selecionadas foram denominadas (P1C1, P1C2, P1C3, P1C4; P2C1, P2C2, 

P2C3, P2C4; P3C1, P3C2, P3C3, P3C4; P4C1, P4C2, P4C3, P4C4; P5C1, P5C2, P5C3, P5C4) 

e transferidas para tubos de ensaio contendo 8 mL de meio mineral inorgânico completo 

contendo 2,4-D (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Concentração final e volume das soluções usadas no cultivo dos microrganismos 

isolados em placas de Petri. 

Componentes Volume Concentração 

Meio de cultivo basal 7.88 mL - 

Solução de micronutrientes 80 µL - 

Solução estoque de 2,4-D 32 µL 200 mg/L 



68 
 

Os tubos de ensaio foram incubados por 96 horas a 30ºC com agitação controlada a 150 

rpm. Os microrganismos isolados foram submetidos à coloração de Gram para caracterização 

morfológica conforme descrito por Coelho et al. (2006). 

 

4.4.3 Estudos de degradação do composto 2,4-D 

Para estudo da degradação do 2,4-D pelos consórcios microbianos enriquecidos, no 

período de 21 de março a 06 de abril de 2016, foi realizado um ensaio contendo dois frascos 

Erlenmeyer para cada amostra enriquecida, ou seja em duplicata (denominados a e b), 

acompanhados de um frasco controle branco (B1 - meio mineral inorgânico completo + inóculo, 

sem 2,4-D) e um controle geral do experimento (B2 - meio mineral inorgânico completo + 2,4-

D, sem inóculo). Cada frasco de teste era composto de inóculo oriundo do ensaio de 

enriquecimento adicionado ao meio mineral inorgânico completo contendo o composto 2,4-D, 

conforme descrito na tabela 12. 

 

Tabela 12. Concentração final e volume das soluções usadas no ensaio de estudo de degradação 

do composto 2,4-D. 

Componentes Volume Concentração 

Meio de cultivo basal 195.92 mL - 

Solução de micronutrientes 2 mL - 

Solução estoque de 2,4-D 80 µL 20 mg/L 

Inóculo 2 mL 1% 

 

Os frascos foram incubados a 30ºC com agitação constante à 150 rpm, com 

acompanhamento do crescimento microbiano e coleta de amostras para análises posteriores da 

degradação (descrição nos tópicos 4.5.1 e 4.5.2 deste capítulo). 
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4.4.4 Estudos de degradação do composto 2,4-D com as cepas isoladas 

No período de 12 a 29 de abril de 2016, foi realizado também um ensaio de degradação 

do 2,4-D pelos três microrganismos isolados após o enriquecimento, os quais se mostraram 

diferentes morfologicamente e apareceram repetidas vezes nos exames microscópicos (P1C1, 

P3C1 e P4C2). O experimento foi montado em triplicata utilizando os mesmos procedimentos, 

volumes e concentrações do ensaio de degradação do 2,4-D pelos consórcios microbianos. 

Os frascos também foram incubados a 30ºC com agitação constante à 150 rpm, com 

acompanhamento do crescimento microbiano e coleta de amostras para análises posteriores da 

degradação a cada 48 horas. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS 

EXPERIMENTOS LABORATORIAIS 

4.5.1 Acompanhamento do crescimento microbiano por espectrofotometria UV-VIS 

 Durante os ensaios de degradação do 2,4-D realizados, o crescimento microbiano foi 

verificado por absorbância medida no comprimento de onda 600 nm utilizando o 

espectrofotômetro da marca Agilent Technologies, modelo Cary 60 UV-Vis. As amostragens 

foram feitas retirando uma alíquota de 3 mL de cada frasco, inclusive dos controles, nos tempos 

0, 24, 48, 96, 168, 216, 264, 312 e 384 horas de cultivo para o ensaio realizado com os 

consórcios microbianos, e nos tempos 0, 12, 36, 60, 108, 156, 204, 306 e 402 horas para o 

ensaio com os microrganismos isolados. 

 

4.5.2 Determinação da concentração do 2,4D e os intermediários metabólicos por HPLC 

Durante os ensaios de degradação do 2,4-D, foram extraídas 1,5 mL de amostras dos 

cultivos em tubos Eppendorf, nos tempos de cultivo conforme descritos no subitem 4.5.1 para 

cada ensaio. As amostras foram congeladas para posterior análise da concentração do 2,4-D 

pelos microrganismos, assim como a verificação dos intermediários metabólicos, por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Para a preparação da análise no HPLC as 
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amostras foram descongelas, centrifugadas por 10 minutos a 12.000 rpm, filtradas em filtro de 

seringa 0,22 µm e transferidas a um novo tubo Eppendorf.  

O sistema cromatográfico utilizado para as análises foi da marca Shimadzu® modelo 

DGU-20ASR, este sistema é equipado com coluna C-18 de fase reversa, detector UV-VIS com 

varredura de espectro de 200 a 800 nm, loop de injeção da amostra de até 100 µL e software 

Shimadzu LC Solution para aquisição e processamento dos dados. A fase móvel utilizada era 

composta de tampão fosfato (0,12 M) e acetonitrila, utilizando o método isocrático (1:1) e fluxo 

de 1mL/min, conforme Marrón-Montiel et al. (2006). A varredura do espectro utilizada foi de 

230 nm e a injeção das amostras de 25 µL. 

Todos os reagentes utilizados na parte experimental foram de grau analítico e todos os 

solventes de grau HPLC. Os padrões de referência cromatográficos utilizados neste estudo 

foram o 2,4-D (Acros Organics®, 99% de pureza) e seus possíveis intermediários: 2,4 

diclorofenol (Sigma-Aldrich®, 99% de pureza), 2 clorofenol (Pestanal®, 99,7% de pureza), 4 

clorofenol (Pestanal®, 99,6% de pureza), 1,4 benzoquinona (Sigma-Aldrich®, 98% de pureza) 

e hidroquinona (ReagentPlus®, 99,5% de pureza), cujos cromatogramas estão ilustrados na 

figura 12. 

 

Figura 12. Cromatogramas dos padrões cromatográficos utilizados no experimento. 

 

Fonte: Adaptado de Shimadzu LC Solution (2018). 
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 Foram realizadas curvas de calibração de cada um dos padrões, nas concentrações de 

0,02 mg/L a 25 mg/L, conforme o gráfico a seguir (Figura 13). 

 

Figura 13. Curva de calibração do padrão cromatográfico 2,4-D. 

 

 

4.6 COMPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE MICROBIANA 

A fim de caracterizar a modificação da diversidade de microrganismos proveniente do 

solo durante o enriquecimento e os ensaios de degradação do 2,4-D foi utilizada a técnica de 

eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE), seguida de sequenciamento e análise 

filogenética.  
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4.6.1 Extração e purificação de DNA  

Foram realizadas extrações de DNA das amostras de solo de floresta e pastagem, do 

enriquecimento, do ensaio de degradação e dos isolados. 

Para as amostras de solo foi utilizado o kit PowerSoil DNA Isolation da Mo-Bio® 

conforme protocolo (Anexo 1). A extração de DNA dos microrganismos selecionados durante 

o enriquecimento, o ensaio de degradação e dos isolados, foi realizada utilizando o kit DNA 

Purification Wizard Genomic, da Promega®, conforme protocolo (Anexo 2). 

 As extrações de DNA foram confirmadas no sistema de eletroforese da DIGEL®, em 

gel de agarose 1% preparado com tampão Tris-EDTA-ácido bórico (TEB) 0.5X, utilizando o 

marcador de peso molecular de 1 kb da Promega®, cuja corrida teve duração de 40 minutos a 

120 W. Os géis foram corados com brometo de etídio a 0,05 μg/mL em TEB 0.5X por 20 

minutos e lavados 10 minutos em água destilada. A revelação dos géis foram feitas sob a luz 

UV no transluminador e fotodocumentada no sistema L-pix STi da Loccus®. 

 

4.6.2 Amplificação do rDNA 16S pela técnica de Reação em Cadeia da Polimerase 

 As amostras de DNAs extraídos foram submetidas à amplificação do gene rRNA 16S 

pela técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), utilizando os primers 968f GC e 1401r 

específicos para o Domínio Bacteria, descritos na tabela a seguir. 

 

Tabela 13. Descrição dos primers utilizados na amplificação do DNA por PCR. 

Gene-alvo Primers Sequência 5’          3’ 

DNAr 16S 

Bacteria 

968f + GC 

GC-AAC GCG AAG AAC 

CTT AC 

1401r 

CGG TGT GTA CAA GGC 

CCG GGA ACG 

SEQUÊNCIA GC 

CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG 

GCA CGG GGG G 
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 Para a amplificação foi preparada, em cabine asséptica, uma mistura de reagentes com 

concentrações conforme descritos na tabela 14. 

 

Tabela 14. Concentração dos reagentes para realizar o PCR domínio Bacteria. 

Reagentes Estoque Concentração final* Volume** 

Tampão de PCR 10X 1X 5 µL 

MgCl2 50 mM 1.5 mM 1.5 µL 

Primer 968f + GC 20 mM 0.2 mM 0.5 µL 

Primer 1401R 20 mM 0.2 mM 0.5 µL 

dNTP 100 mM 0.8 mM 0.4 µL 

Taq DNA 

Polimerase 
5 U/µL 0,04 U/µL 0.4 µL 

DNA -- -- 2 µl 

H2O ultra pura -- -- q.s.p. 50 µL 

* Concentração final necessária para cada reação. 

** Volume para uma reação de 50 µL. 

  

 A amplificação do DNA foi realizada no termociclador MaxyGene Gradient da 

Axygen®. O ciclo de reação foi ajustado da seguinte forma: etapa 1 - 4 minutos para 

desnaturação a 94ºC, etapa 2 – 35 ciclos composta por três temperaturas diferentes (94ºC por 1 

minuto para desnaturação, 55ºC por 1 minuto para anelamento e 72ºC por 1 minuto de 

extensão), etapa 3 – para extensão final, 2 ciclos de 10 minutos a 72ºC. 

 A confirmação da amplificação por PCR foi feita com corrida de eletroforese em gel de 

agarose 1,5% com marcador de peso molecular 100 pb, utilizando 1 µL do tampão de 

carregamento e 2 µL do produto de PCR. Com a amplificação bem sucedida realizou-se o 

DGGE. 

 Para o sequenciamento do DNA dos isolados, foi realizado o PCR idêntico ao descrito 

anteriormente, com exceção do primer 968f (5’ AAC GCG AAG AAC CTT AC 3’) o qual não 

possui o grampo GC acoplado a extremidade 5’, que serve para prevenir a desnaturação 

completa do DNA durante a corrida do DGGE.  
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4.6.3 Estudo da comunidade dos consórcios obtidos pela técnica de DGGE 

Para separar as diferentes sequências dos segmentos de rRNA 16S amplificados 

utilizou-se a técnica de Eletroforese em Gel com Gradiente Desnaturante (DGGE) segundo o 

manual da fabricante BioRad®, do equipamento (Loccus Biotecnologia®) em gel de acrilamida 

com gradiente desnaturante de 40% a 60%, formadas pela mistura das soluções estoque de 

poliacrilamida 6%, uma com 0% e outra contendo 100% dos agentes desnaturantes (100% 

corresponde a 7 M de uréia e 40% de formamida deionizada com resina AG501-X8 (BioRad, 

Inc). 

O gel foi confeccionado no “sanduíche” de placas de vidros, gaxeta e grampos, no qual 

foi inserido o pente e aguardou-se polimerizar por 1 hora. Após a solidificação completa do gel 

o pente foi retirado e verificou-se a formação dos poços de aplicação das amostras. As placas 

de vidro contendo o gel solidificado foram fixadas em um suporte de acrílico e inseridas na 

câmara eletroforética contendo 21 litros de tampão Tris-Acetato-EDTA (TAE) 0.5X à 60ºC. As 

amostras foram aplicadas desprezando-se dois poços de cada extremidade do gel, utilizando 10 

µL do produto de PCR e 5 µL de tampão de carregamento, para os padrões colocados em cada 

extremidade utilizou-se 4 µL de padrão 100 pb e 5 µL de tampão de carregamento. A 

eletroforese ocorreu por 17 horas a 85 W.  

O gel foi corado com 2 µL de Sybr Gold dissolvidos em 10 mL de tampão TAE 0.5X 

por 40 minutos. A revelação do gel foi realizada sob a luz UV no transluminador e 

fotodocumentada no sistema L-pix STi da Loccus Biotecnologia®. Foi feita a comparação entre 

os perfis das diferentes comunidades utilizando-se o programa PyElph 1.4 para o 

processamento das imagens, cálculo do índice de similaridade pelo coeficiente de Dice e 

geração dos dendrogramas. O coeficiente de Dice, ou seja de similaridade, compara duas 

amostras considerando o total de bandas apresentadas no DGGE e o número de bandas comuns 

entre as amostras. A fórmula para o cálculo de similaridade é Cs = [(2xJ)/(a+b)x100], onde a e 

b (nº de bandas de amostras diferentes) e J (nº de bandas comuns entre as duas amostras). 

Algumas bandas de interesse do DGGE foram recortadas e purificadas para posterior 

sequenciamento. 
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4.6.4 Sequenciamento e análises filogenéticas 

Os produtos de PCR a serem sequenciados foram purificados 

utilizando o kit Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System da Promega®, conforme protocolo 

(Anexo 3). 

A quantidade de DNA amplificado e purificado foi estimada por corrida eletroforética em gel 

de agarose 2%, utilizando 2 µL do material purificado e 0.5 µL de tampão de carregamento, 

com o padrão de referência Low DNA Mass Ladder. As amostras foram preparadas conforme 

as especificações da prestadora de serviço e enviadas para sequenciamento ao Centro de 

Genoma Humano da USP, São Paulo. O sistema utilizado para o sequenciamento dos produtos 

de PCR foi o ABI 3730 DNA Analyser. O sequenciamento foi realizado utilizando o kit Big 

Dye Terminator (Applied Biosystems, Foster City, CA). 

As sequências nucleotídicas tiveram seus cromatogramas analisados e posteriormente 

foram editadas e alinhadas no programa BioEdit. Após a edição, remoção do vetor e primers, 

as sequências foram comparadas com sequências disponibilizadas no banco de dados GenBank 

do Centro de Informação Biotecnológica (NCBI), utilizando-se o programa BLAST. 

Após o alinhamento múltiplo das sequências obtidas dos produtos de PCR, e das sequências 

referências do GenBank, uma árvore filogenética foi construída com a utilização do programa 

MEGA 3, pelo método de Neighbor-Joining, e valor de bootstrap de 1000 repetições. 

 

 

4.6.5 Análise metagenômica 

Os produtos de PCR da amostra S7 (segunda amostra de pastagem) e do enriquecimento 

correspondente, foram selecionados para a realização da análise metagenômica. As amostras 

foram preparadas conforme as especificações da prestadora de serviço e enviadas para 

sequenciamento ao Centro de Genômica Funcional, Departamento de Zootecnia (LZT) 

ESALQ/USP. O sequenciamento (2 x 300) foi realizado na plataforma MiSeq (Illumina), 

utilizando o kit V3. As análises dos resultados foram realizadas utilizando o software Illumina, 

versão 2.4.60.8. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 ANÁLISE DA DIVERSIDADE MICROBIANA DOS SOLOS COLETADOS 

 Visando comparar a diversidade microbiana presente nas amostras de solo coletados nas 

áreas de pastagem e de mata na Fazenda Nova Vida (RO) foram realizadas análises de biologia 

molecular (PCR/DGGE).  

 

Figura 14. Fotografia do gel de DGGE do DNA das amostras coletadas na floresta (F1-5) e na 

pastagem (P1-5) na Fazenda Nova Vida, Ariquemes, Rondônia, 2015. 
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 Os perfis de bandas ilustrados na fotografia do gel de DGGE (Figura 14), evidenciam 

maior variedade de bactérias, bem como, maior diferenciação entre as amostras da pastagem, 

quando comparadas às amostras da floresta. Observa-se que as bandas das amostras de floresta 

apresentam maior similaridade entre si, no entanto, nas amostras de pastagens é observado um 

número maior de bandas discrepantes entre elas, o que sugere espécies ou gêneros diferentes 

de bactérias. Essa observação fica ainda mais clara no dendrograma a seguir elaborado no 

software PyElph 1.4 (Figura 15). 

 

Figura 15. Dendrograma de similaridade, comparativo dos perfis de DGGE das amostras de 

DNA extraído dos solos coletados na floresta e pastagem da Fazenda Nova Vida, Ariquemes, 

2015. 

 

 

 É observado no dendrograma acima, sob o coeficiente de Dice, método UPGMA, que 

as amostras da floresta 3 e 4 são totalmente similares, diminuindo para 97%, 96% e 93% a 

similaridade em relação às amostras 2, 5 e 1, respectivamente. As amostras da pastagem 



78 
 

possuem uma média de 85% de similaridade com as amostras de solo da floresta 3 e 4, variando 

entre 93% (pastagem 2) e 77% (pastagem 3), mas quando comparadas entre si a similaridade 

das amostras da pastagem se estabelece na média de 95% entre elas. A similaridade de 100% 

indica perfis de DGGE idênticos e de 0% perfis totalmente diferentes (BRUCHA, 2007). 

Tais resultados são compatíveis pelos apresentados por Rodrigues et al. (2013) em 

estudo realizado no mesmo local, os quais verificaram diferenças significativas entre as 

comunidades bacterianas de solo de floresta e de pastagem, sendo que a pastagem apresentou 

maior diversidade bacteriana alfa, já a diversidade beta foi maior nos solos de floresta.  

Designa-se alfa a diversidade medida em uma comunidade particular, a diversidade beta 

constitui-se no grau de diferença entre as comunidades estudadas e gama a diversidade total da 

paisagem ou região (MARTINS; SANTOS, 1999). 

 Jesus et al. (2009) em estudo realizado no Amazonas, também relataram maior 

diversidade microbiana no solo de pastagem que de floresta primária. Observaram ainda que a 

estrutura da comunidade foi alterada com a introdução de culturas ou pastagens, no entanto, 

com a restauração da floresta de maneira natural há uma tendência de se tornarem mais 

semelhantes à floresta primária. Afirmam, portanto, que as alterações no uso da terra modificam 

os atributos do solo, que são fatores determinantes da estrutura da comunidade microbiana. 

 Em estudo realizado em vários campos representando uma cronosequência de sucessão 

secundária, Kuramae et al. (2011) evidenciaram que além do pH, os fatores mais determinantes 

na formação das comunidades microbianas no solo foram fósforo e NH4 
+. Da mesma forma, 

estudo recente realizado por Ragot et al. (2016) sugere que o pH e os fatores associados ao solo 

(carbono orgânico, nitrogênio total e fósforo) são importantes determinantes das estruturas 

comunitárias microbianas.   

Bonerman e Triplett (1997) observaram que solos de floresta e pastagem contém 

populações microbianas únicas, e verificaram aumento de pH, NH4
+ e densidade, e decréscimo 

do NO3
- nos solos de pastagens em comparação aos solos de floresta. Neill et al., (2001) em 

estudo realizado na Fazenda Nova vida em Ariquemes, também afirmam que a conversão de 

florestas em pastagens diminui a quantidade de NO3
- disponível no solo, o que pode ser um 

fator limitante, provocando alterações nas comunidades microbianas.  
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Portanto, os estudos relatados anteriormente sugerem que a alteração da cobertura 

vegetal do solo modifica suas características as quais afetam diretamente a ecologia microbiana 

do solo, bem como, o uso de produtos químicos para o cultivo do solo também contribuem para 

a seleção de microrganismos resistentes a esses produtos. 

 

5.2 ENRIQUECIMENTO DE MICRORGANISMOS RESISTENTES AO 2,4-D 

Os ensaios microbiológicos visando medir a degradação do herbicida 2,4-D, realizados 

em duplicatas das amostras do solo de pastagem, apresentaram bom crescimento microbiano 

com densidade óptica média de 0,49 em 24 h de cultivo, variando entre 0,41 a 0,73. Este 

comportamento dos microrganismos, sugere que os mesmos utilizaram o 2,4-D como fonte de 

carbono e energia, uma vez que os controles mantiveram leituras muito baixas (Figura 16). 

 

Figura 16. Gráfico comparativo de crescimento microbiano das cinco amostras de solo em 

duplicatas (P1-P5). 

 

Mussy et al. (2011) também realizaram ensaios microbiológicos com amostras de solo 

rondoniense, mais precisamente do Município de Porto Velho, utilizando 200 mg/L de 2,4-D 

nos quais observaram crescimento microbiano similar ao deste trabalho. Marrón-Montiel et al. 
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(2006) em estudos realizados com solos do México, verificaram que o crescimento microbiano 

reduz com o aumento da oferta do composto 2,4-D, o que os autores atribuíram ao efeito de 

desacoplamento do referido substrato.  

Araújo e Orlanda (2014) afirmam que o crescimento bacteriano representa uma variável 

importante a ser considerada na avaliação da degradação biológica e o potencial dos 

microrganismos em metabolizar a molécula do herbicida. 

 

5.2.1 Análise de degradação do 2,4-D por HPLC no ensaio dos consórcios microbianos 

O estudo da degradação do herbicida 2,4-D no ensaio microbiológico com os consórcios 

microbianos obtidos das amostras de solo de pastagem (P1 a P5), os quais apresentaram bons 

resultados de degradação do herbicida 2,4-D, com taxas de degradação variando de 36,4% a 

74,9%.    

 

Figura 17. Ensaio microbiológico dos consórcios microbianos obtidos a partir da amostra de 

pastagem P1, verificação da degradação do 2,4-D e os intermediários metabólicos do processo. 
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Na amostra P1 (Figura 17), a concentração do herbicida sofreu uma redução de 36,4%, 

ou seja, foi degradado 32,45 µmol/L (de 19,69 mg/L para 12,52 mg/L) ao longo de 360 horas 

de experimento, em contraste com o controle que neste mesmo tempo sofreu uma redução de 

0,18%. Observa-se também o surgimento dos compostos intermediários (2,4-diclorofenol, p-

benzoquinona e hidroquinona), que somados atingem 32,68 µmol/L. Este consórcio foi o que 

demonstrou menor capacidade de degradação do herbicida in vitro.  

 

Figura 18. Ensaio microbiológico dos consórcios microbianos obtidos a partir das amostras de 

pastagem P2 (A) e P3 (B), verificação da degradação do 2,4-D e os intermediários metabólicos 

do processo. 
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A degradação do 2,4-D no ensaio microbiano da amostra de solo P2 (Figura 18-A), foi 

bem mais acentuada, em torno de 58,33 µmol/L (66,8%), variando de 19,27 mg/L para 6,38 

mg/L, apresentando excelente formação dos intermediários, que somados são 57 µmol/L. O 

consórcio microbiano da amostra de solo P3 (Figura 18-B) foi o que apresentou melhor 

desempenho na degradação do 2,4-D, com consumo de 74,9% (de 19,22 mg/L para 4,81 mg/L) 

das moléculas de 2,4-D (65,19 µmol/L), com formação dos intermediários (2,4-diclorofenol, p-

benzoquinona e hidroquinona) em 62,51 µmol/L. 

 

Figura 19. Ensaio microbiológico dos consórcios microbianos obtidos a partir da amostra de 

pastagem P4 (A) e P5 (B), verificação da degradação do 2,4-D e os intermediários metabólicos 

do processo. 

 



83 
 

A degradação do 2,4-D obtida pelo consórcio microbiano da amostra de solo P4 (Figura 

19-A), onde a degradação foi muito similar ao ensaio da amostra P3, em torno de 74,6% (66,21 

µmol/L), variando de 19,59 mg/L para 4,96 mg/L. Os intermediários, os mesmos das demais 

amostras, somam 65,73 µmol/L. Já o consórcio microbiano da amostra P5 (Figura 19-B) 

mostrou uma degradação do herbicida 2,4-D de 45,30 µmol/L, em torno de 52,2% (de 19,15 

mg/L para 9,13 mg/L). Os intermediários formados somam 44,40 µmol/L. 

Sandoval-Carrasco et al. (2013) relataram eficiência de até 97% na degradação de 2,4-

D por um consórcio microbiano selecionado, cujo ensaio aeróbio com 50 mg/L de 2,4-D inicial 

durou 1200 horas e foi realizado utilizando um reator fixo compartimentado com recirculação 

de líquido oxigenado. 

 Araújo e Orlanda (2014) selecionaram linhagens bacterianas do solo do cerrado 

maranhense resistentes ao 2,4-D para testar a biodegradação do mesmo, onde todas as linhagens 

testadas degradaram o herbicida em mais de 80% do 2,4-D inicial (100 μg/mL), destacando 

uma com degradação de 92%, após 96 horas de incubação. 

 Stibal et al. (2012) realizaram testes de biodegradação do herbicida 2,4-D utilizando 

blocos de gelo da Groelândia e obtiveram resultados positivos de 63% (0,82 nmol) em 133 dias 

de experimento, em contraste aos controles que mineralizaram média de 10%. Aos 451 dias de 

incubação acumularam 71% de degradação correspondendo a 0,91 nmol, enquanto que os 

controles atingiram 20% de mineralização. 

 Han et al. (2015) selecionaram 22 isolados provenientes dos solos de campos de trigo 

de Pequim, Província de Henan e Província de Qinghai na China, dos quais 13 degradaram mais 

de 60% do 2,4-D adicionado inicialmente (500 mg/L). 

González et al. (2012) isolaram uma linhagem bacteriana autóctone (Delftia sp.) de um 

rio poluído em Buenos Aires, a qual degradou em 28 horas 99% de 200 mg/L do 2,4-D 

adicionado em um sistema de reator de fluxo contínuo. Silva et al. (2007) utilizando amostras 

de solo de Ponta Grossa no Paraná, verificaram em seus ensaios com adição de 806 g/L de 2,4-

D a eficiência de degradação por cada estirpe selecionada, sendo que a Acinetobacter sp. e a 

Serratia marcescens degradaram 0,25% do herbicida, a Stenothrophomonas maltophilia 

30,20%, Flavobacterium sp. 10,10% e Penicillium sp. 29,80%. 
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5.2.2 Análise comparativa da diversidade microbiana dos solos de pastagem e dos ensaios 

microbiológicos 

Visando o acompanhamento do comportamento das comunidades microbianas contidas 

inicialmente nos solos de pastagem coletados e submetidos aos ensaios laboratoriais, foi 

realizado o DGGE das amostras de DNA extraídas do solo, do final do processo de 

enriquecimento (35 dias), e do final do ensaio de degradação do composto 2,4-D (15 dias), 

conforme a figura 20. 

 

Figura 20. Fotografia do gel de DGGE do DNA das amostras coletadas de solo de pastagem 

(S 6-10), das culturas de enriquecimento dos inóculos (P 1-5) e do ensaio de degradação pós-

enriquecimento em duplicata (P 1-5, a e b) das respectivas amostras de solo. 
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 Verifica-se na figura 20, que houve uma acentuada redução das bactérias presentes nas 

amostras iniciais durante o processo de enriquecimento na presença de 2,4-D e do subsequente 

ensaio de degradação do composto, sugerindo que os perfis que permaneceram ou até se 

acentuaram durante os procedimentos laboratoriais realizados são de bactérias resistentes ao 

herbicida e com capacidade de degradá-lo. 

 Foram realizadas análises de similaridade comparativa a partir de cada amostra de solo 

utilizando o software PyElph 1.4, cujos dendrogramas criados sob o coeficiente de Dice, 

método UPGMA, são ilustrados separadamente a seguir (Figuras 21-25). Em todas as imagem 

é possível observar que os cultivos realizados em laboratório na presença de 2,4-D, 

selecionaram apenas algumas bactérias do pool original contido nas amostras de solos da 

pastagem (S6-S10). 

 

Figura 21. Fotografia do gel de DGGE e dendrograma das amostras de DNA: solo de pastagem 

(S6), final do processo de enriquecimento com 2,4-D (P1) e do final do ensaio de degradação 

em duplicata (P1a e P1b) da respectiva amostra de solo. 
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Na figura 21 observa-se uma similaridade muito maior, em torno de 96%, entre as 

duplicatas do ensaio de degradação, cujas amostras apresentam similaridade de 82% com a 

extraída do enriquecimento, mas em relação à amostra de solo a discrepância aumenta, com 

similaridade de apenas 70%. 

A análise comparativa da amostra de solo S7, evidenciou 100% de similaridade entre as 

amostras das duplicatas do ensaio de degradação, reduzindo para 97% quando comparadas a 

amostra do enriquecimento. Já em relação à amostra do solo de pastagem (S7), a similaridade 

fica em torno de 70%, da mesma forma que a amostra S6, analisada anteriormente (Figura 22). 

 

Figura 22. Fotografia do gel de DGGE e dendrograma das amostras de DNA:  solo de pastagem 

(S7), final do processo de enriquecimento com 2,4-D (P2) e do final do ensaio de degradação 

em duplicata (P2a e P2b) da respectiva amostra de solo. 
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Figura 23. Fotografia do gel de DGGE e dendrograma das amostras de DNA: solo de pastagem 

(S8), final do processo de enriquecimento com 2,4-D (P3) e do final do ensaio de degradação 

em duplicata (P3a e P3b) da respectiva amostra de solo. 

 

 

A figura 23 na sequência evidencia uma similaridade de 96% entre as amostras extraídas 

das duplicatas do ensaio de degradação (P3a e P3b), e de 82% quando estas são comparadas à 

amostra do final enriquecimento. Já quando comparadas à amostra de solo da pastagem (S8) a 

similaridade reduziu para 69%. 

A figura 24 mostra uma similaridade de 100% entre as amostras de DNA extraída das 

duplicatas do ensaio de degradação e de 95% em relação à amostra de DNA extraída do final 

do enriquecimento. Comparando o final do ensaio de degradação com a amostra de solo 

cultivada, observa-se uma similaridade de apenas 75%. 
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Figura 24. Fotografia do gel de DGGE e dendrograma das amostras de DNA: solo de pastagem 

(S9), final do processo de enriquecimento com 2,4-D (P4) e do final do ensaio de degradação 

em duplicata (P4a e P4b) da respectiva amostra de solo. 

 

 

 Na figura 25, observa-se similaridade de 97% entre a amostra de DNA extraída de uma 

das duplicatas do ensaio de degradação com a amostra extraída no final do enriquecimento, as 

quais obtiveram 93,5% de similaridade em comparativo à amostra extraída da segunda 

duplicata do ensaio de degradação. Em relação à amostra de DNA extraída do solo de pastagem 

utilizado para o cultivo, a similaridade foi avaliada em 63%. 

 Tais resultados indicam claramente que o processo de enriquecimento selecionou, em 

ambas as duplicatas e em todos os ensaios microbiológicos, um grupo único de bactérias nos 

casos das amostras P2 e P4, e nas demais amostras, alguns grupos com grande similaridade. 
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Figura 25. Fotografia do gel de DGGE e dendrograma das amostras de DNA:  solo de pastagem 

(S10), final do processo de enriquecimento com 2,4-D (P5) e do final do ensaio de degradação 

em duplicata (P5a e P5b) da respectiva amostra de solo. 

 

 

  Chang et al., (2015) realizaram cultivos de microrganismos de solo de floresta da cidade 

de Muroran, em Hokkaido, no Japão e perceberam que o 2,4-D utilizado no cultivo, na 

concentração de 100 mg/L, inibiu o crescimento bacteriano nos dias iniciais do experimento, 

segundo eles, devido à natureza tóxica do produto, e registraram a inexistência de algumas 

bandas. Com o aumento do tempo de cultivo, os autores observaram também um acentuado 

aumento no número de populações microbianas degradantes do 2,4-D, evidenciando uma 

seleção e o enriquecimento desses microrganismos, corroborando com a seleção também 

observada neste estudo. 

Da mesma forma, Chinalia e Killham (2006) observaram que a comunidade microbiana 

sofre alterações de perfis em relação a oferta do composto 2,4-D (10, 100 e 1000 µg/g de peso 

seco-1), cujas similaridades apresentadas em 70% e 60% para os respectivos ensaios realizados 

com dois sedimentos fluviais do nordeste da Escócia. Macur et al. (2007) estudaram a 

comunidade microbiana em solo tratado com crescentes concentrações de 2,4-D (0-500 mg/kg) 
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utilizando DGGE, os quais observaram diferenças significativas nos perfis de DGGE nos solos 

tratados com 100 e 500 ppm de 2,4-D, sugerindo que nessas concentrações a toxicidade do 2,4-

D e os efeitos da competição foram efetivos na seleção dos microrganismos resistentes ao 

composto. 

Cultivos realizados com solos do Vietnam por Huong et al. (2008), exibiram perfis de 

DGGE do gene 16S rRNA com muitas bandas fracas no início do processo de enriquecimento 

contendo 2,4-D e Triclorofenoxiacético (2,4,5-T), no entanto, após uma semana de cultivo 

surgiram várias bandas fortes, das quais muitas permaneceram até o final do experimento. Lee 

et al. (2005) verificaram diferentes padrões nos perfis de DGGE dos fragmentos de 16S rDNA 

amplificados por PCR de comunidades bacterianas nas culturas de enriquecimento de lodo 

ativado contendo 2,4-D e do lodo ativado original.  

 

5.2.3 Análise metagenômica  

  Na análise metagenômica foram identificados 29 filos na amostra de solo de pastagem 

S7 (Figura 26). 

Figura 26. Filos identificados na análise metagenômica do DNA extraído da amostra do solo 

de pastagem S7. 

 

Fonte: Illumina®, versão 2.4.60.8, 2016. 
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Entre os 29 filos identificados, foram inclusos na categoria “outros” 21 filos com 

abundância menor que 3,5%. Tal análise evidenciou na amostra de solo (S7) 24,43% de 

abundância do filo Proteobacteria. Já a amostra do final do processo de enriquecimento da 

respectiva amostra de solo (P2), apresentou uma predominância do filo Proteobacteria, com 

95,69% de abundância (Figura 27), sendo que foram identificados 25 filos no total.  

 

Figura 27. Filos identificados na análise metagenômica do DNA extraído da amostra do final 

enriquecimento P2. 

 

Fonte: Illumina®, versão 2.4.60.8, 2016. 

  

O filo Proteobacteria também foi isolado de solos amazônicos por Jesus et al. (2009) 

juntamente com o filo Acidobacteria, constituindo os filos mais abundantes identificados no 

trabalho realizado pelos autores. 

Para nível de gênero foram identificados 592 táxons na amostra de solo de pastagem 

(S7) e 354 na amostra do final do processo de enriquecimento (P2). Os gêneros mais verificados 

estão descritos na figura 28 que evidencia a seleção do gênero Bukholderia durante o processo 

de enriquecimento da amostra de solo S7 sob a presença de 2,4-D. 
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Figura 28. Descrição dos gêneros identificados nas amostras de solo S7 (A) e do final do 

processo de enriquecimento da respectiva amostra de solo P2 (B). 

 

Fonte: Illumina®, versão 2.4.60.8, 2016. 

 

As espécies Burkholderia vietnamiensis e Burkholderia seminalis foram as mais 

registradas com 58% e 21% das leituras, respectivamente. Ainda foram registradas em pequenas 

porcentagens as espécies Burkholderia ubonensis e Burkholderia cenocepacia. 
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O gênero Burkholderia é composto por cerca de 74 espécies registradas no NCBI, as 

quais ocupam nichos ecológicos diversos, sendo microrganismos ubiquitários, variando de 

solos contaminados ao trato respiratório de seres humanos (COENYE; VANDAMME, 2003). 

Graças a sua versalitidade metabólica, muitas espécies do gênero Burkholderia possuem 

enorme capacidade de degradar poluentes ambientais (ZHANG et al., 2000; COENYE et al., 

2004; GORIS et al., 2004; AGULLÓ et al., 2007; ZIMU et al., 2009; ANDREOLLI et al., 2011) 

Sousa (2003) verificou que a Burkholderia phymatum possui capacidade de biodegradar 

o 2,4-D, sendo a única fonte de carbono e energia, em ensaios contendo concentrações de 100 

mg/L a 1000 mg/L de 2,4-D.  

 

5.3 ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS RESISTENTES AO 2,4-D 

As análises microscópicas por coloração de Gram dos isolados microbianos, 

evidenciaram três isolados morfologicamente diferentes, os quais foram selecionados para a 

realização do sequenciamento e teste de degradação do 2,4-D, da mesma forma que os 

consórcios microbianos, os quais foram nomeados P1C1, P3C1 e P4C2. O isolado P1C1 

apresentou no cultivo em placas de Petri colônias pequenas esféricas transparentes com bordas 

lisas, sua microscopia evidenciou cocos-bacilos Gram-negativos. O isolado P3C1 apresentou 

colônias brancas esféricas de bordas lisas, sua microscopia revelou bastonetes Gram-negativos. 

O isolado P4C2 apresentou em cultivo colônias brancas arredondadas de bordas lisas, sua 

microscopia evidenciou bastonetes Gram-negativos. 

Conforme é verificado na figura 29, o isolado P1C1 apresentou no sequenciamento 

100% de cobertura e de similaridade com o clone não cultivado DT3m (KU973665), e 99% de 

cobertura e 100% de similaridade com Acinetobacter ursingii cepa 505 (KM281506).  

A figura 29 ainda mostra que o isolado P3C1 apresentou no sequenciamento 100% de 

cobertura e de similaridade com Pseudomonas nitroreducens (HM192780). O isolado P4C2 

apresentou 100% de cobertura e 99% de similaridade com Burkholderia sp. (KC820503).  

Todas as cepas identificadas conforme a figura 29, foram devidamente registradas no 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) sob os códigos MF984402 (P1C1), 

MF984404 (P3C1) e MF984403 (P4C2).  
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Figura 29. Árvore filogenética resultante do sequenciamento dos isolados P1C1, P3C1 e P4C2. 

 

 

5.3.1 Estudo de degradação do 2,4-D com as cepas isoladas 

Visando verificar a resistência dos microrganismos isolados e a capacidade de 

degradação do herbicida 2,4-D, foi realizado o acompanhamento do crescimento microbiano 

dos isolados identificados como Acinetobacter ursingii, Pseudomonas nitroreducens e 

Burkholderia sp., durante o ensaio de degradação do 2,4-D realizado em triplicatas (Figura 30). 

A cepa Burkholderia sp. apresentou melhor média de crescimento de 0,6 de densidade 

óptica em 36 horas de cultivo, este isolado também foi o que apresentou menor período de 

adaptação com crescimento microbiano imediato, sendo que os demais necessitaram de um 

período maior de adaptação iniciando a fase log entre 12 e 36 horas de cultivo para a cepa 

Pseudomonas nitroreducens, enquanto para Acinetobacter ursingii a fase log iniciou entre 36 e 

60 horas de cultivo. A cepa Acinetobacter ursingii apresentou menor estabilidade de 

crescimento, a fase estacionária ocorreu entre 60 e 108 horas, com declínio até o final do ensaio, 

finalizando às 402 horas com densidade óptica (D.O.) inferior a 0,2. As cepas Pseudomonas 

nitroreducens e Burkholderia sp., tiveram uma estabilidade de crescimento muito melhor, 

sofrendo quedas leves e gradativas, destacando Burkholderia sp. que apresentou ao final do 
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experimento (402 h), densidade óptica superior ao pico máximo de crescimento das duas demais 

cepas (Figura 30). 

 

Figura 30. Crescimento microbiano comparativo das cepas Acinetobacter ursingii, 

Pseudomonas nitroreducens e Burkholderia sp., utilizando 2,4-D como fonte de carbono. 

 

 

Silva et al. (2007) em experimento realizado com solo de Ponta Grossa no Paraná, 

verificaram que a curva de crescimento na presença de 2,4-D (806 g/L) demonstrou rápida 

adaptação das cepas selecionadas ao meio contendo o herbicida, considerando que a fase 

logarítmica variou entre 10 e 20 horas.  

Araújo e Orlanda (2014) em estudo realizado com solos do cerrado maranhense 

cultivados com feijão e mandioca, verificaram através de densidade óptica melhor crescimento 

microbiano de duas cepas selecionadas, nas culturas com menor concentração (20 µg/mL) do 

composto 2,4-D, com crescimento máximo em torno de 0.7 e 0.8. 

No ensaio microbiológico com a cepa Acinetobacter ursingii foi verificada degradação 

de 31,36 µmol/L (de 18,89 mg/L para 11,96 mg/L), ou seja, uma redução de 36,6%. Os 

compostos intermediários formados foram os mesmos detectados no ensaio dos consórcios 
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descritos anteriormente, sendo que somados atingem 30,99 µmol/L, 2,4-diclorofenol (10,76 

µmol/L); p-benzoquinona (1,79 µmol/L) e hidroquinona (18,44 µmol/L), ao final do 

experimento (Figura 31-A).  Na figura 31-B verifica-se a menor degradação das três cepas 

testadas. A cepa Pseudomonas nitroreducens degradou apenas 17,47 µmol/L (de 18,37 mg/L 

para 14,50 mg/L), 21% do 2,4-D adicionado no experimento, formando os compostos 

intermediários 2,4-diclorofenol (4,71 µmol/L), p-benzoquinona (4,89 µmol/L) e hidroquinona 

(6,37 µmol/L), somando 15,97 µmol/L ao final do experimento. 

 

Figura 31. Estudo e Degradação do 2,4-D nos ensaios realizados com as cepas Acinetobacter 

ursingii (A) e Pseudomonas nitroreducens (B), e verificação dos intermediários metabólicos. 
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A Acinetobacter ursingii é amplamente citada na literatura como patogênica, trata-se de 

uma bactéria Gram-negativa com característica oportunista causando muitos casos de 

bacteremia e septicemia hospitalar. 

Em estudo similar a este, Marrón-Montiel et al. (2006) identificaram Acinetobacter sp. 

e Acinetobacter lwofii como cepas capazes de utilizar o 2,4-D como única fonte de carbono e 

energia, isoladas de terras agrícolas do México. Silva et al. (2007) isolou e identificou 25 cepas 

microbianas do solo coletado em Ponta Grossa no Paraná, entre as quais o gênero Acinetobacter 

foi registrado com 0,25% de degradação do herbicida 2,4-D. 

 Acinetobacter sp. também foi identificada a partir de fragmentos do gene 16S rRNA por 

Kim e Jeon (2009) isolada de sedimentos contaminados com petróleo, a qual mostrou-se capaz 

de degradar benzeno, tolueno e etilbenzeno. 

A literatura possui muitos registros evidenciando a Pseudomonas nitroreducens como 

degradadora, no entanto, de degradação específica de 2,4-D não foram encontrados registros. 

Zhang et al. (2010) isolaram Pseudomonas nitroreducens de florestas naturais de bambu 

na província de Guangdong, China, com capacidade de utilizar e degradar o ácido p-cumárico, 

ácido ferúlico, ácido p-hidroxibenzóico e p-hidroxibenzaldeído.  

ONWOSI et al. (2012) mostraram que Pseudomonas nitroreducens isoladas de solo 

contaminado com petróleo em Awka, Nigéria, são capazes de produzir o rhamnolipídeo 

favorecido por fontes de carbono e nitrogênio, podendo atuar na biorremediação de áreas 

contaminadas por petróleo. 

Chen et al. (2006) testaram a capacidade de degradação do octilfenol polietoxilato 

(OPEOn) por Pseudomonas nitroreducens isolada da drenagem de um campo de arroz em 

Taiwan e obtiveram resultados satisfatórios, recomendando a espécie como microrganismo 

exógeno potencialmente capaz de atuar na biorremediação de solos contaminados com OPEOn. 

Em estudos realizados por Paulo et al. (2013) uma cepa de Pseudomonas nitroreducens 

mostrou crescimento mais rápido com Dodecil Sulfato de Sódio (SDS). No entanto, eles 

afirmam não estar claro se a degradação do SDS é uma característica chave de P. nitroreducens. 

Nos experimentos de Lee et al. (2005) a análise filogenética baseada em sequências 

parciais de 16S rDNA extraídos de culturas de enriquecimento de lodo ativado contendo 2,4-
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D, revelou isolados afiliados a quatro gêneros pertencentes à Proteobacteria, onde um deles foi 

registrado como Pseudomonas. 

O ensaio microbiológico da cepa Burkholderia sp. foi o que apresentou melhor 

degradação do herbicida 2,4-D, redução de 46,39 µmol/L (de 17,84 mg/L para 7,59 mg/L), em 

torno de 57,4%, somando 46,2 µmol/L dos compostos intermediários, subdivididos em 2,4-

diclorofenol (7,65 µmol/L), p-benzoquinona (10,17 µmol/L) e hidroquinona (28,38 µmol/L) ao 

final das 402 horas de experimento (Figura 32). 

 

Figura 32. Estudo de Degradação do 2,4-D nos ensaios realizados com a cepa Burkholderia 

sp., e verificação dos intermediários metabólicos. 

 

  

O gênero Burkholderia é conhecido por sua versatilidade ambiental e patogenicidade, 

são capazes de colonizar uma gama de nichos ecológicos, tais como, rizosfera de plantas, água, 

solo, possuindo alta capacidade de adaptação metabólica (CHAIN et al., 2006; Burkholderia 

Genome DB, 2016). 

Mussy et al. (2011) em estudo similar a este realizado com amostras de solos de 

pastagens de Porto Velho (RO), isolou cepas com similaridade a Burkholderia cenocepacia 
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segundo o sequenciamento do gene 16S rRNA dos isolados. Cycoń et al. (2011) caracterizaram 

Burkholderia cepacia isolada de solo polonês com histórico de uso de herbicidas, como 

degradadora do ácido 2,4-diclorofenoxiacético, e com potencial de degradar o 2,4-diclorofenol 

(2,4-DCP) um intermediário do 2,4-D. Cho et al. (2002) verificaram em testes com a cepa 

Burkholderia YK-2, que a mesma degradou completamente 2,25 mM de 2,4-D durante 28 h de 

incubação com produção transitória de 2,4-DCP como metabólito. O sequenciamento 

identificou a cepa estudada com semelhança de 98% com Burkholderia cepacia. 

Macur et al. (2007) verificaram similaridades dos isolados de solos tratados com 10, 

100 e 500 ppm de 2,4-D com Burkholderia, Achromobacter e Rhodanobacter. Observaram 

ainda, que nos cultivos com concentrações mais altas de 2,4-D ocorreu uma predominância das 

populações do tipo Burkholderia, similarmente com os resultados deste ensaio no qual foi 

utilizado 200 mg/L do composto. 

Baelum et al. (2010) explicam que o gene tfdA, responsável por iniciar o processo de 

degradação do 2,4-D no metabolismo bacteriano, é subdividido em três classes conhecidas tfdA 

I, II e III, onde tfdA I está caracterizado em duas subclasses (tfdA I-a e tfdA I-b). Seus 

experimentos revelaram que a maioria dos genes tfdA da classe II foram codificados por 

Burkholderia sp., enquanto que as classes I-a, I-b e III foram encontrados em um grupo 

diversificado de bactérias. 

 Sakai et al. (2007) em estudos realizados com solos japoneses isolaram 14 cepas de 

bactérias degradadoras do composto 2,4-D, 8 das 14 apresentaram sequências nucleotídicas dos 

homólogos dos genes tfdA, tfdB e tfdC muito semelhantes às da cepa Burkholderia cepacia 

RASC. Huong et al. (2008) isolaram Burkholderia spp. em 4 de 5 amostras de solo do Vietnam 

após o enriquecimento com 2,4-D e 2,4,5-T, citada pelos autores com capacidade de degradar 

os dois compostos, sendo que o primeiro a degradação ocorreu na primeira semana e o segundo 

após a quinta semana do experimento. 

 McGowan et al. (1998) conferiram a maior parte das cepas isoladas como membros do 

grupo β-Proteobacteria, onde 5 foram semelhantes em pelo menos 92% com o gênero 

Burkholderia. Segundo os autores as sequências ftdA de classe II foram encontradas apenas em 

bactérias do gênero Burkholderia tal como Baelum et al. (2010). Nenhuma cepa do grupo α-

Proteobacteria amplificou por PCR os fragmentos do gene tfdA, com a metodologia aplicada 

pelos pesquisadores. Os autores afirmam ainda que a falta isolamento de bactérias Gram 
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positivas seja devido ao método utilizado de isolamento e não por apenas existir 

microrganismos degradadores de 2,4-D Gram negativos, e que a degradação de 2,4-D por 

alguns microrganismos pode ter-se originado a partir da transferência dos genes tfdA de uma 

espécie originalmente degradadora para outras não degradadoras.   

 Para finalizar, com base em todas as referências citadas e nos resultados apresentados, 

entende-se que Burkholderia sp. é a principal responsável pela degradação do 2,4-D nos 

experimentos realizados neste trabalho. 

 

5.4 ROTA METABÓLICA DE BIODEGRADAÇÃO DO 2,4-D 

 As análises por HPLC neste estudo evidenciaram a presença de 2,4-diclorofenol, 1,4-

benzoquinona e hidroquinona nas amostras a medida que o 2,4-D reduzia sua concentração, 

sugerindo, neste estudo, a rota metabólica disposta na figura abaixo (Figura 33). 

 

Figura 33. Rota metabólica da degradação do 2,4-D sugerida neste estudo. 

 

 

Segundo Walters (2017) a rota de degradação aeróbia do herbicida 2,4-D no ambiente 

resulta em 2-cloro-hidroquinona e 2,4-diclorofenol em ambiente aquático e, 2,4-diclorofenol e 

CO2  no solo. Ainda segundo Kitagawa et al. (2002) e Moreto (2015) a única via de degradação 

in vitro do 2,4-D por microrganismos totalmente descrita, afirma que o herbicida em uma reação 

de oxidação, primeiramente é convertido em 2,4-DCP pela enzima cetoglutarato-dioxigenase 
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dependente de 2,4-D, sintetizada pelo gene tfdA. Logo após a enzima 2,4-DCP hidroxilase, 

sintetizada pelo gene tfdB, transforma 2,4-DCP em 3,5-dichlorocatechol (3,5-DCC), que 

posteriormente é metabolizado, por clivagem do anel (ação dos genes tfdCDEF) em ácido 

tricarboxílico (TCA). Na descrição de Fukumori e Hausinger (1993) a descrição da via é 

finalizada com a produção de succinato. 

 No entanto, há uma discussão sobre as possíveis variáveis que podem ocorrer no 

processo de degradação em virtude de vários fatores, entre os quais espécies diferentes de 

microrganismos, bem como, os genes específicos que eles possuem, a composição química do 

ambiente (ou meio de cultura, ao qual o microrganismo está inserido (LEAHY; COLWELL, 

1990; KITAGAWA al., 2002; LANDIS, et al., 2003; MACHADO, 2004; SILVA et al., 2004; 

WALTERS, 2017).  Como um exemplo dessas divergências, temos o relato de Villas-Bôas et 

al. (2002) afirmando que em experimentos de degradação do 2,4-D, a cepa Flavobacterium sp. 

metabolizou o 2,4-D gerando 2,4-diclorofenol e 3,5-diclorocatecol, enquanto que o 

metabolismo da Azotobacter chroococum produziu 4-clorofenoxiacetato e 4-clorofenol. 

 Mas independente do produto final, de uma forma geral, todos os descritos sobre 

biodegradação do 2,4-D citam a conversão do 2,4-D em 2,4-DCP, levando a um entendimento 

que este é o início do processo metabólico abordado por todos os microrganismos. Para Kundua 

et al. (2005) e Silva et al. (2007) o 2,4-diclorofenol (2,4-DCP) é o principal produto de 

degradação do 2,4-D, sendo que os dois apresentam grau de toxicidade similares.  

Christian et al. (1999) realizaram análises do lodo de estação de tratamento de águas 

residuais e detectaram que o 2,4-D era totalmente degradado em 17 dias de incubação, e que o 

2,4-diclorofenol foi o principal intermediário formado no processo, com leves vestígios do 

subproduto 4-clorofenol. Sankaralingam et al. (2013) observaram que o 2,4-D foi convertido 

em diclorofenol e ácido acético em ensaio realizado com um isolado de efluente da aquicultura 

(Maribacter sp. AMSU). 

O gene tfdA localizado nos plasmídeos é conhecido como responsável pelo primeiro 

passo na degradação do 2,4-D no metabolismo bacteriano, o qual codifica uma enzima 

dependente de α-cetoglutarato, a 2,4-dioxigenase, responsável pela conversão de 2,4-D em 2,4-

DCP através da clivagem da cadeia lateral de acetato (MCGOWAN et al., 1998; BÆLUM et 

al., 2010).  
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 Shimojo et al. (2009) sequenciaram o homólogo do gene cadA de um clone de 

Sphingomonas agrestis 58-1, no qual verificou os genes orf1, orf2 e orf3 codificam 

polipeptídeos consistindo em 412, 448 e 177 aminoácidos, respectivamente, onde orf2 e orf3 

compartilham grande similaridade com a 2,4-dioxigenase de outras bactérias. Os autores 

também verificaram que a expressão dos genes orf2 e orf3 é essencial na promoção da 

conversão de 2,4-D em 2,4-DCP. 

Uribel et al. (2012) identificaram a benzoquinona e a hidroquinona como subprodutos 

da degradação do 4-clorofenol em estudo de fotoxidação. Outras referências indicam que a 

hidroquinona e p-benzoquinona resultam da hidroxilação do fenol (CARO et al. 2005; JUNIOR 

et al., 2009). Murcia et al. (2015) obtiveram através da fotodegradação do 2,4-D os subprodutos 

2,4-diclorofenol, 2-clorofenol, 4-clorofenol, p-benzoquinona e hidroquinona. Avanzi et al. 

(2009) realizaram experimentos com cepa isolada de Cubatão-SP, nos quais a cepa 

Pseudomonas aeruginosa degradou fenol resultando em hidroquinona e catecol. 

Aparentemente a biodegradação neste estudo como em outros citados anteriormente 

finalizou com a formação da hidroquinona sugerindo certa dificuldade na continuidade do 

processo, ou podendo também, o tempo ter sido insuficiente para a continuidade da 

biodegradação desse composto. Segundo Zhang et al. (2011) e Santos et al. (2014) a 

hidroquinona, por ser um isômero de compostos fenólicos, é de difícil biodegradação devido à 

sua resistência à ação dos microrganismos. 

Koehntopp (1998) em seus experimentos testando a biodegradação de clorofenóis por 

Alcaligenes sp., percebeu uma maior dificuldade da cepa para desclorar dois cloros (2,4-DCP 

e 2,4-D) que na descloração de apenas um cloro (2-CP e 3-CP). Para o composto 2,4-D a 

dificuldade ainda é aumentada pela presença do radical acetato, correspondendo a um adicional 

de clivagem na biotransformação de 2,4-D em 2,4-DCP. A mesma cepa degradou 4 mg/L de 

fenol em 1 hora, 4 mg/L de 2-CP e 3-CP em 12 horas, já a degradação dos diclorofenóis (2,4-

DCP e 2,4-D) ocorreram parcialmente em 12 horas, variando de 10 a 35%. 

De posse de tais informações, é possível refletir o motivo por não ter sido verificado a 

presença de 2-clorofenol e 4-clorofenol, possíveis precursores dos compostos hidroquinona e 

p-benzoquinona neste estudo, uma vez que a degradação desses compostos ocorrem de forma 

mais rápida que os demais, sendo sua formação lenta, o consumo dos mesmos podem ocorrer 

imediatamente. No entanto, este estudo, em consonância como os demais trabalhos realizados 
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e já citados anteriormente, o principal produto de degradação do 2,4-D foi o 2,4-DCP, 

observando que os microrganismos selecionados neste estudo também utilizaram a via 

metabólica citada por Kitagawa et al. (2002).  

No entanto, a continuidade a estes estudos visando maior elucidação da rota metabólica, 

com acréscimo de outras técnicas, se faz necessário, entendendo que a construção do 

conhecimento se faz da junção de pequenas descobertas em diferentes etapas de pesquisa. 
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6 CONCLUSÃO 

  

O comparativo dos perfis de DGGE demonstraram que a comunidade microbiana dos 

solos de pastagem possui maior variedade quando comparados aos solos de floresta, que 

apresentaram similaridade de 93% a 100% entre as amostras. 

Os consórcios microbianos selecionados, bem como as cepas isoladas do solo estudado 

apresentaram bom crescimento em cultivo em meio mineral inorgânico contendo 2,4-D. 

A degradação do herbicida 2,4-D pelos consórcios microbianos foi bastante expressiva, 

pois quatro das cinco amostras degradaram mais de 50% do 2,4-D inicial, destacando os 

consórcios das amostras P3 e P4 que degradaram 74,9% e 74,6%, respectivamente. O consórcio 

P1 apresentou a menor taxa de degradação 36,4%. Os isolados apresentaram taxas de 

degradação menores que os consórcios. A cepa Acinetobacter ursingii apresentou degradação 

de 36,6% do 2,4-D, a cepa Pseudomonas nitroreducens degradou apenas 21%, e a cepa 

Burkholderia sp. degradou 57,4% do 2,4-D inicial. A análise metagenômica do final do 

processo de enriquecimento verificou 95% do gênero Burkholderia na amostra P2. Sendo 

considerado que Burkholderia sp. foi responsável principal da degradação do 2,4-D neste 

estudo. 

  Os compostos intermediários resultantes da degradação do 2,4-D identificados nestes 

experimentos foram o 2,4-diclorofenol, a p-benzoquinona e a hidroquinona. Neste estudo não 

foi detectada a presença dos subprodutos 2-clorofenol e 4-clorofenol. No entanto, é possível 

afirmar que na via de degradação adotada ocorreu a reação de oxidação, convertendo 2,4-D em 

2,4-DCP, as demais rotas visivelmente existentes no processo não foram esclarecidas. Não 

foram verificadas as enzimas envolvidas no processo ou a presença dos genes relacionados. 

Estudos das rotas de degradação do 2,4-D ainda são escassos na literatura, tendo apenas um 

caminho completamente descrito até o momento, sendo este um tema interessante para a 

continuidade das pesquisas neste campo, visando preencher algumas lacunas ainda existentes 

no entendimento do leque de possibilidades da degradação aeróbia do 2,4-D. 
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ANEXO 1 

 

 

Protocolo de extração (kit PowerSoil DNA Isolation) 

1. Pesou-se 0,25 g de solo da amostra congelada e adicionou-se o material pesado ao tubo 

PowerBead fornecido pelo kit. 

2. Agitou-se o tubo PowerBead gentilmente. 

3. Adicionou-se 60 µL da solução C1 e agitou-se no vortex por 10 minutos. 

4. Centrifugou-se a 10.000 x g por 30 segundos. 

5. Transferiu-se 500 µL do sobrenadante para um tubo coletor de 2 mL e adicionou-se 250 µL 

da solução C2. 

6. Agitou-se no vortex por 5 segundos e incubou-se a 4ºC por 5 minutos. 

7. Centrifugou-se por 1 minuto a 10.000 x g. 

8. Transferiu-se 600 µL do sobrenadante para um novo tubo coletor de 2 mL e adicionou-se 

200 µL da solução C3. 

9. Agitou-se no vortex por 5 segundos e incubou-se a 4ºC por 5 minutos. 

10. Centrifugou-se por 1 minuto a 10.000 x g. 

11. Transferiu-se 750 µL do sobrenadante para um novo tubo coletor de 2 mL e adicionou-se 

1.2 mL da solução C4. 

12. Agitou-se no vortex por 5 segundos. 

13. Transferiu-se 650 µL do sobrenadante para um tubo filtro. 

14. Centrifugou-se a 10.000 x g por 1 minuto e descartou-se o filtrado presente no tubo. 

15. Repetiu-se a operação até todo o sobrenadante do tubo coletor ser transferido e filtrado. 

16. Após o último descarte adicionou-se sobre o filtro 500 µL da solução C5 e centrifugou-se 

por 30 segundos a 10.000 x g. 

17. Descartou-se o líquido e centrifugou-se novamente o filtro por 1 minuto a 10.000 x g. 

18. Transferiu-se o filtro para um novo tubo coletor de 2 mL e adicionou-se 100 µL da solução 

C6. 

19. Centrifugou-se a 10.000 x g por 30 segundos. 

20. Descartou-se o filtro e armazenou-se o tubo coletor contendo o DNA extraído a -20ºC. 
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ANEXO 2 

 

 

Protocolo de extração (kit DNA Purification Wizard Genomic) 

1. Retirou-se da cultura 12 mL e centrifugou-se em tubo Falcon a 3.000 x g por 10 minutos. 

2. Desprezou-se o sobrenadante vertendo o tubo. 

3. Homogenizou-se o precipitado ao sobrenadante restante no fundo do tubo e transferiu-se para 

um tubo Eppendorf. 

4. Adicionou-se 600 µL da Nuclei Lysis Solution e pipetou-se gentilmente várias vezes para 

ressuspender as células, não deixando formar bolhas. 

5. Incubou-se a 80ºC por 5 minutos e resfriou-se a temperatura ambiente. 

6.  Adicionou-se 3 µL de RNAse Solution ao lisado e inverteu-se o tubo 5 vezes para misturar. 

7. Incubou-se a 37ºC por 60 minutos e resfriou-se a temperatura ambiente. 

8. Adicionou-se 200 µL da Protein Precipitation Solution e agitou-se no vortex a alta velocidade 

por 20 segundos. 

9. Incubou-se a 4ºC por 5 minutos e centrifugou-se a 12.600 x g por 3 minutos. 

10. Transferiu-se 600 µL do sobrenadante contendo o DNA para um novo tubo Eppendorf 

contendo 600 µL de isopropanol. 

11. Misturou-se gentilmente invertendo o tubo até formar uma massa visível de filamentos 

filiformes de DNA. 

12. Centrifugou-se a 12.600 x g por 2 minutos. 

13. Cuidadosamente descartou-se o sobrenadante vertendo o tubo e secou-se o mesmo invertido 

em papel toalha limpo. 

14. Adicionou-se ao precipitado 600 µL de etanol 70% e gentilmente inverteu-se o tubo várias 

vezes. 

15. Centrifugou-se a 12.600 x g por 2 minutos. 

16. Aspirou-se o sobrenadante com o auxílio de seringa e agulha estéreis, drenou-se o tubo em 

papel toalha limpo e deixou-se o tubo com a tampa aberta por 10 minutos para evaporar o etanol 

restante. 

17. Adicionou-se 100 µL da DNA Rehydration Solution e incubou-se a 65ºC por 1 hora. 

18. Armazenou-se o DNA a -20ºC. 
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ANEXO 3 

 

Protocolo de purificação  

1. Usou-se uma Wizard Minicolunn para cada amostra. 

2. Adicionou-se 1ml de resina Wizard DNA Clean-Up em um tubo Eppendorf de 1.5 ml. 

3. Acrescentou-se 100 µL da amostra e agitou-se gentilmente invertendo o tubo várias vezes. 

4. Pipetou-se a resina contendo o DNA no tambor de uma seringa sem o êmbolo. 

5. Inseriu-se o êmbolo vagarosamente e empurrou-se suavemente o volume para a Wizard 

Minicolunn. 

6. Despendeu-se a seringa da Wizard Minicolunn, removeu-se o êmbolo da seringa e prendeu-

se a seringa novamente a Wizard Minicolunn. 

7. Para lavar a coluna, pipetou-se 2 mL de isopropanol 80% na seringa, inseriu-se o êmbolo e 

gentilmente empurrou-se a solução para a Wizard Minicolunn. 

8. Removeu-se a seringa e transferiu-se a Wizard Minicolunn para um tubo Eppendorf de 1.5 

ml e centrifugou-se o aparato à 10.000 x g, por 2 minutos para secar a resina. 

9. Transferiu-se a Wizard Minicolunn para um novo tubo Eppendorf de 1.5 mL, e aplicou-se 

50 µL água ultra pura pré-aquecida a 65ºC para a Wizard Minicolunn e aguardou-se 1 minuto, 

para extrair o DNA do filtro. 

10. Centrifugou-se por 1 minuto à 10.000 x g para eluir o fragmento de DNA. 

11. Removeu-se e descartou-se a Wizard Minicolunn.  

12. O DNA purificado foi armazenado a -20ºC. 

  

 


