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RESUMO 

MORETTO, J. A. S. Avaliação da microbiota do solo em resposta ao herbicida 2,4-D. 2019. 

85f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 

de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

A biodiversidade microbiana é formada por micro-organismos cultiváveis e não-cultiváveis e 

as técnicas de metagenômica oferecem ferramentas para investigar a ecologia microbiana de 

maneira mais rica e detalhada. O objetivo desse estudo foi verificar as alterações causadas na 

comunidade bacteriana do solo frente à pressão seletiva exercida pela presença do herbicida 

2,4-D (2,4-diclorofenoxiacético) em diferentes concentrações, quantificar o número de cópias 

do gene tfdA, o qual está envolvido na degradação do herbicida 2,4-D e também do gene nifH, 

o qual está envolvido na fixação biológica de nitrogênio, Além disso, o estudo determinou a 

microbiota do solo antes e após a exposição ao 2,4-D. Os resultados obtidos foram comparados 

com aqueles realizados em Michigan (EUA) para avaliar o grau de semelhança entre os estudos.  

Em uma área experimental agrícola brasileira, foram construídos três plots, em triplicata, sendo 

que um plot foi utilizado como controle negativo, sem aplicação de herbicida, e nos demais 

foram aplicadas diferentes concentrações do herbicida. Enquanto que em Michigan os 

experimentos foram conduzidos na área experimental de Pesquisas Ecológicas de Longa 

Duração da Estação Biológica Kellogg, entre o ano de 1988 a 1992. Oito plots foram 

construídos nessa área e em cada quadrante foi aplicada uma concentração diferente do 

herbicida 2,4-D, além do controle negativo. O DNA total foi extraído diretamente de todas as 

amostras de solo e estes DNAs foram utilizados nas técnicas de DGGE (Eletroforese em 

Gradiente Desnaturante), qPCR (PCR quantitativa) e sequenciamento do gene 16S rRNA. Os 

resultados demonstraram que a comunidade microbiana apresentou um gradiente de 

distribuição ao longo das doze semanas após o tratamento com herbicida, de acordo com a 

DGGE. O número de cópias do gene tfdA por grama de solo foi diretamente proporcional à 

concentração de herbicida aplicado e o gene nifH foi amplamente distribuído entre as amostras 

de solo, ou seja, a presença do herbicida 2,4-D não alterou a população fixadora de nitrogênio. 

Através do sequenciamento do gene 16S rRNA foi possível observar que os filos Acidobacteria 

e Proteobacteria foram os mais abundantes tantos nas amostras de solo do Brasil quanto nas 

amostras de solo dos EUA. Dessa forma é possível sugerir que a presença do herbicida 2,4-D 

não altera a microbiota de maneira significativa. 

Palavras-chave: DGGE; Sequenciamento 16S rRNA; Acidobacteria; Proteobacteria.



 

ABSTRACT 

MORETTO, J. A. S. Soil microbiota evaluation in response to the herbicide 2,4-D. 2019. 85f. 

Thesis (Ph. D’s Degree). School of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto – University of 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 Microbial biodiversity is composed by cultivable and non-cultivable microorganisms 

and metagenomic techniques offer tools to investigate microbial ecology in a richer and more 

detailed way. The aim of this study was to verify the alterations caused in the soil bacterial 

community against the selective pressure exerted by the presence of 2,4-D (2,4-

Dichlorophenox-acetic) herbicide in different concentrations, to quantify the number of copies 

of the tfdA gene, which is involved in the degradation of herbicide 2 , 4-D and also the nifH 

gene, which is involved in the biological fixation of nitrogen. In addition, the study determined 

the soil microbiota before and after exposure to 2,4-D. The results obtained were compared 

with those performed in Michigan (USA) to assess the degree of similarity between the studies. 

In a Brazilian agricultural experimental area, three plots were constructed in triplicate, one plot 

was used as a negative control, without application of herbicide, and in the others different 

concentrations of the herbicide were applied. While in Michigan the experiments were 

conducted in the experimental area of Long-Term Ecological Research of the Kellogg 

Biological Station from 1988 to 1992. Eight plots were constructed in this area, and in each 

quadrant was applied a different concentration of herbicide 2,4 -D, plus the negative control. 

Total DNA was extracted directly from all soil samples and these DNAs were used in the DGGE 

(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), qPCR (quantitative PCR) and 16S rRNA gene 

sequencing techniques. The results showed that the microbial community presented a 

distribution gradient over the twelve weeks after treatment with herbicide, according to DGGE. 

The number of copies of the tfdA gene per gram of soil was directly proportional to the 

concentration of herbicide applied and the nifH gene was widely distributed among soil 

samples, that is, the presence of 2,4-D herbicide did not alter the nitrogen-fixing population. 

Through the sequencing of the 16S rRNA gene it was possible to observe that the Acidobacteria 

and Proteobacteria phyla were the most abundant in the Brazilian soil samples as well as in the 

US soil samples. Thus, it is possible to suggest that the presence of 2,4-D herbicide does not 

significantly alter the microbiota. 

 

Key- Words: DGGE, 16S rRNA sequencing; Soil,Acidobacteria; Proteobacteria.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura teve início no Brasil na década de 1940, com o registro do primeiro 

praguicida para controle de pragas nas lavouras, e, desde então, a utilização desses compostos 

gerou aumento na produção agrícola. De acordo com Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO), atualmente o Brasil com apenas 7% do território agricultado 

(NASA, 2019) é um dos maiores produtores de alimento do mundo e, consequentemente, 

também é um dos maiores exportadores desses produtos, atividade que desempenha papel 

importante na economia local, uma vez que o agronegócio é um dos pilares da economia 

brasileira (CEPEA-ESALQ/USP, 2019).  

Devido ao aumento da produção mundial de alimentos, o gasto mundial com uso de 

praguicidas é de aproximadamente 38 bilhões de dólares por ano, somente o Brasil gasta 8,5 

bilhões de dólares por ano (PAN-GERMANY, 2012). Nesse sentido,  o Brasil está classificado 

em quinto lugar no ranking de maiores consumidores de praguicidas no mundo, ficando atrás 

da China, Estados Unidos, Argentina e Tailândia (AMEBER, 2017), uma vez que o Brasil 

possui uma ampla área de cultura em clima tropical e, devido a esse clima, não é possível o 

controle natural de pragas agrícolas, como acontece no inverno em países de clima temperado, 

como Estados Unidos e países Europeus (LUIZ, 2015).  

Os praguicidas desempenham efeitos positivos na agricultura se utilizados 

corretamente, porém, é extremamente necessário seguir as recomendações de dose e a 

regulagem dos equipamentos, além do intervalo de aplicações, evitando assim a contaminação 

dos solos e das águas, além da contaminação de produtos comestíveis (LUIZ, 2015). 

1.1 Praguicidas 

Os praguicidas são compostos químicos também denominados como pesticidas, 

praguicidas, defensivos agrícolas, biocidas e agroquímicos; cuja finalidade é proteger as 

culturas agrícolas e erradicar as pragas, doenças e ervas daninhas. Os praguicidas podem ser 

divididos em diferentes grupos, entre eles, os fungicidas, os acaricidas, os inseticidas, os 

nematicidas e os herbicidas (ANVISA, 2019).  

De acordo com FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), o uso 

de praguicidas por área tem crescido anualmente em todo o mundo. Durante a década de 1990, 

a média do uso de praguicida por área plantada no mundo era de 1,5kg/ha, porém esse número 
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cresceu para 2,57 kg/ha em 2016.Enquanto que a média do Brasil subiu de 0,87 kg/ha para 4,31 

kg/há (figura 1). 

 

Figura 1. Média do uso de praguicidas por área plantada 

 
Fonte: FAO, 2017. 

 

 

A vasta utilização de praguicidas concentra-se, principalmente, nas áreas de agricultura 

irrigada. Devido à expansão agrícola na região centro-oeste, o estado com maior consumo de 

praguicidas no Brasil é o Mato Grosso (Figura 2). 
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Figura 2.Estimativa do consumo de praguicidas utilizados nas culturas agrícolas estudadas por municípios do 

Brasil em 2015.  

 
Fonte: (PIGNATI et al. 2017) 

 

Os praguicidas podem exercer efeitos tóxicos a organismos não alvos quando não 

utilizados corretamente (CARVALHO 2017) e podem ser encontrados no ar, no solo, na poeira, 

nos alimentos, na água e em produtos para consumo humano (FOSTER et al., 2017).  

Os praguicidas normalmente acumulam-se no solo após repetidas aplicações, 

ocasionando impacto ao ambiente ainda que utilizados em doses recomendadas. Assim, é 

importante entender o papel desses compostos no ambiente para avaliar os riscos de 

contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas e ainda, os impactos decorrentes da 

utilização desses praguicidas, visto que nos próximos anos é indispensável o uso de praguicidas 

na intensa produção de alimentos (CARVALHO, 2017). Deste modo, estudos voltados para a 

preservação do solo e dos ecossistemas são indispensáveis.  

1.1.2 Herbicidas 

 Os herbicidas são utilizados na agricultura com o objetivo de matar ou suprimir o 

crescimento de ervas daninhas (espécies específicas), plantas que crescem e disputam espaço, 



I n t r o d u ç ã o  | 4 

 

água, nutrientes e sais minerais com as culturas de interesse (RODRIGUES; ALMEIDA, 2005; 

ROMAN et al., 2005).  

Os herbicidas podem ser aplicados diretamente nas folhas ou no solo e podem ser 

classificados como herbicidas de contato ou sistêmicos. Os herbicidas de contato são aqueles 

onde a aplicação é realizada diretamente nas folhas e o efeito ocorre somente onde houve 

contato com a planta, enquanto que nos sistêmicos, após a aplicação, estes são absorvidos e 

transportados pela planta (MARCHI et al., 2008). Eles podem ainda ser classificados quanto ao 

grupo químico, uso (aplicação pré-emergente e pós-emergente) e pelo seu mecanismo de ação 

(inibição de proteínas, de enzimas e da divisão celular, inibidores do transporte de elétrons na 

fotossíntese e da biossíntese de lipídios e de aminoácidos) (ROMAN et al., 2005). 

Os herbicidas representam aproximadamente 40% de todos os praguicidas utilizados na 

agricultura mundial (PROSSER et al., 2016). De acordo com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (2013), os herbicidas representam 45% dos praguicidas comercializados no Brasil 

(Figura 2), sendo o 2,4-Diclorofenixacético (2,4-D) um dos herbicidas mais comercializados 

no país (Figura 3), representando cerca de 13% dos herbicidas utilizados no Brasil. 

 

Figura 3. Praguicidas comercializados no Brasil no ano de 2013. 

 
Fonte: ANVISA, 2013. 
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Figura 4. Distribuição dos praguicidas no Brasil (2005). 

 

Fonte: ANVISA, 2013 

 

Os herbicidas são aplicados no sistema solo-planta e os processos de distribuição desses 

compostos no solo são a adsorção, a lixiviação, a drenagem, a volatilização e a degradação 

(STEFFEN et al., 2011). A adsorção é uma ligação reversível do praguicida às partículas do 

solo e depende do tipo e do teor de matéria orgânica existente no local, das características da 

carga do composto e também do pH do solo. A lixiviação é o transporte do praguicida pelo 

solo, os quais podem atingir as águas subterrâneas, enquanto que o escoamento ou drenagem é 

induzida pela chuva ou irrigação e podem levar a contaminação principalmente de águas 

superficiais. A volatilização ocorre pela evaporação do praguicidas para o ar, causada por vários 

fatores, dentre eles a pulverização e aplicação aérea, prática que possivelmente afeta a saúde de 

peixes, anfíbios e aves (LANGENBACH et al., 1995; GHIMIRE & WOODWARD, 2013; 

GILL & GARG, 2014). 

1.1.2.1 Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) 

No início da década de 1940, o herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) foi o 

primeiro herbicida a ser registrado no Brasil (POKORNY, 1941) e, desde então, é um dos 

herbicidas mais utilizados no país.  

Este composto tem sido mundialmente utilizado no controle de ervas daninhas de folhas 

largas em diferentes culturas como trigo, milho, soja, arroz, aveia, sorgo, cana-de-açúcar, café, 

pastagens e em florestas. Este herbicida atua como um regulador de crescimento em plantas e 

63,6%

5,2%

12,8%

2,1%

3,5%
12,7%

Herbicidas

Glifosato Atrazina 2,4-D MSMA Diuron Outros herbicidas
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possui efeito análogo ao hormônio auxina e, ao contrário de muitos dos compostos sintéticos 

liberados no meio ambiente, o 2,4-D é mineralizado rapidamente pelas bactérias do solo 

(BIEDERBECK et al., 1987). A estrutura química do 2,4-D é representada na figura 4. 

Figura 5. Estrutura química da molécula 2,4-D 

 
Fonte: disponível em: <http://pt.pesticides-suppliers.com/herbicide/2-4-dichlorophenoxyacetic-acid-

herbicide.html> 

 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 2,4-D é classificado com 

nível de toxicidade I e geralmente tem baixa toxicidade para humanos, toxicidade moderada 

para pássaros e mamíferos, é ligeiramente tóxico para peixes e invertebrados aquáticos, e é 

praticamente não tóxico para as abelhas, segundo a Agência de Proteção Ambiental (United 

States Environmental Protection Agency- EPA, 2017). Entretanto, estudos recentes sugerem 

que a exposição ao 2,4-D está associada ao aumento dos riscos de linfomas não-Hodgkin 

(SMITH et al., 2017). A exposição pode ocorrer através da inalação, do contato direto com a 

pele ou por ingestão e, na grande maioria dos casos, a via predominante de exposição ocorre 

através da pele (CHAUDRY & HUANG, 1988). De modo geral, os indivíduos se expõem a 

esses compostos devido à falta ou má utilização dos equipamentos de proteção individual 

(EPIs).  

Embora o uso de praguicidas seja essencial para o aumento da produção agrícola, é 

necessário considerar os efeitos negativos dessa prática na fertilidade do solo e também em 

organismos não alvos, tais como os micro-organismos, os quais são responsáveis pelos 

processos de decomposição, mineralização e ciclagem de nutrientes no solo (PERUCCI et al., 

2000). 

 

1.2 Micro-organismos degradadores de 2,4-D 

A biodegradação do herbicida 2,4-D tem sido intensamente estudada, uma vez que os 

genes codificadores das enzimas envolvidas no metabolismo de degradação desse composto já 

http://pt.pesticides-suppliers.com/herbicide/2-4-dichlorophenoxyacetic-acid-herbicide.html
http://pt.pesticides-suppliers.com/herbicide/2-4-dichlorophenoxyacetic-acid-herbicide.html
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foram bem caracterizados. A via de degradação do 2,4-D é iniciada pela enzima cetoglutarato-

dioxigenase dependente de 2,4-D, a qual catalisa a oxidação simultânea de 2,4-D e cetoglutarato 

para gerar 2,4-DCP, sendo essa enzima codificada pelo gene tfdA. A enzima 2,4-DCP 

hidroxilase codificada pelo gene tfdB transforma 2,4-DCP hidroxilado em 3,5-dichlorocatechol 

(3,5-DCC). Esta molécula é posteriormente metabolizada em ácido tricarboxílico (TCA) 

através de uma via de clivagem do anel intradiol, codificada pelos genes tfdCDEF. Estes genes 

estão descritos em plasmídeos (KITAGAWA et al., 2002). A seguinte via está apresentada na 

figura 5.  

Figura 6. Via de degradação da molécula 2,4-D codificada por genes tfd. TCA (Ciclo do ácido tricarboxílico)  

 
Fonte: KITAGAWA et al., (2002). 
 
 

O processo de biodegradação desse composto é realizado principalmente por bactérias 

e fungos. Estudos recentes demonstraram o fungo Umbelopsis isabellina possui a capacidade 

de crescer na presença do herbicida 2,4-D e degradar o mesmo (NYKIEL-SZYMAŃSKA et 

al., 2018). Porém, não há informações detalhadas de como o mecanismo fúngico atua na 

degradação desse herbicida.  

Por outro lado, a biodegradação de herbicidas por bactérias está bem detalhada, alguns 

estudos mostram que micro-organismos isolados em diferentes locais do mundo, tais como 

Japão, Estados Unidos, Dinamarca e China, entre outros países, são capazes de biodegradar o 

2,4-D (ITOH et al., 2002; MARRO & GALI, 2006; VALLAEYS et al., 1996; TONSO et al., 

1995). 

Cupriavidus necator é uma das bactérias mais amplamente estudadas e a via de 

degradação, bem como os genes responsáveis pela degradação do herbicida 2,4-D, foram 

caracterizados principalmente nesse micro-organismo. Outras bactérias como Achromobacter 

sp., Bradyrhizobium sp., Burkholderia sp., Delftia acidovorans Pseudomonas sp., Sphingobium 

sp. e outros gêneros também já foram descritos como biodegradadores de 2,4-D (SAKAI et al., 
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2014; BAELUM et al., 2010; HOFFMANN et al., 2003; VALLAEY et al., 1999; 

KAMAGATA et al., 1997; KAT et al., 1994;).  Além dos isolados em cultura pura, os 

consórcios microbianos também estão envolvidos no processo de biodegradação desse 

herbicida, e estudos recentes demonstraram que a comunidade microbiana supraglacial da 

Groelandia é capaz de degradar o 2,4-D (STIBAL et al., 2018). 

1.3 O solo e sua microbiota 

O solo é um sistema dinâmico, heterogêneo e complexo, que abriga a maior diversidade 

microbiana do meio ambiente. Portanto, sua conservação é fundamental para o equilíbrio e 

funcionamento de todo o ecossistema. (LEITE, 2007; ROESCH et al., 2007; GARDI & 

JEFERRY, 2009; STEFFEN et al., 2011; CARDOSO & ANDREOTE, 2016). 

A composição do solo reflete na diversidade microbiana e estima-se que um grama de 

solo contém milhões de bactérias, arqueas, vírus e fungos, a qual varia de acordo com a 

fertilização, a aeração, a temperatura, a umidade, a presença de matéria orgânica e de nutrientes, 

e também devido a fatores bióticos como competição e parasitismo (KAKIRDE ET AL., 2010). 

Os micro-organismos desempenham importantes funções na estruturação do solo, tais como 

ciclagem de nutrientes, controle biológico, decomposição da matéria orgânica, degradação de 

poluentes, solubilização de minerais (LEITE, 2007) e também contribuem para o crescimento 

e nutrição das plantas através da fixação de nitrogênio.  

As plantas e bactérias vivem em simbiose, formando os nódulos em suas raízes, e é 

nesse ambiente que as bactérias convertem o nitrogênio atmosférico (N2) em amônia NH3, que 

então é utilizado pelas plantas como fonte de nitrogênio para seu crescimento. A fixação 

biológica de nitrogênio exclui o uso de fertilizantes nitrogenados, de poluentes e do alto custo 

por parte dos agricultores (SILVEIRA & FREITAS, 2007; RAAIJMAKERS et al., 2009; 

BAELUM et al., 2010; BERENDSEN et al., 2012; EMBRAPA, 2017).  

O gene nifH codifica uma das enzimas essenciais para o funcionamento do complexo 

enzimático da nitrogenase, e este gene é utilizado como marcador molecular na maioria dos 

estudos sobre fixação biológica de nitrogênio (ZEHR et al., 2003; ZHANG et al., 2006; 

WAKELIN, 2007). Estudos descrevem que quanto mais complexa é a comunidade microbiana 

de um ambiente, maior é a sua estabilidade e o equilíbrio biológico, uma vez que a 

sobrevivência de um patógeno em um ambiente é inversamente proporcional à biodiversidade 

microbiana do mesmo (MOREIRA & SIQUEIRA, 2006; VAN ELSAS et al., 2012).  
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Embora seja possível compreender que após um impacto ambiental, seja este causado 

por um evento da natureza ou por atividades humanas, o solo mantenha a sua capacidade de 

retornar ao seu estado original, ou seja, de restabelecer a sua comunidade de organismos, o uso 

intensivo de agroquímicos promove alterações na biomassa microbiana e formação de grandes 

quantidades de resíduos tóxicos e, ao longo do tempo, estas transformações são quase sempre 

irreversíveis e os danos ao ambiente dificultam a sua recuperação (STEFFEN et al., 2011). 

1.4 Microbioma 

As comunidades microbianas são construídas com base em um grande número de 

indivíduos de cada espécie (ROBBINS et al., 2016), os quais podem proliferar rapidamente e 

apresentar altas taxas de mutação, sendo capazes de realizar transferências de genes em 

diferentes grupos filogenéticos (MCDONALD & CURRIE, 2017). Porém, ainda são 

necessários muitos estudos para entender a organização de tais comunidades complexas. 

Atualmente, a diversidade microbiana é um dos temas mais abordados dentro da ciência 

e a possibilidade de acesso a grande maioria dos micro-organismos de maneira mais acurada 

originou o termo microbioma, que compreende metodologias independentes de cultivo, visto 

que aproximadamente 99% dos organismos do solo não podem ser cultivados (BRIDGE & 

SPOONER, 2001; STREIT & SCHMITZ, 2004). Portanto, o termo microbioma compreende 

um conjunto de micro-organismos que ocupam conjuntamente um ambiente (BOON et al., 

2014).  

Os microbiomas sustentam processos biogeoquímicos, as bases das cadeias alimentares 

e ainda reciclam carbono e nutrientes. Assim, os micro-organismos são responsáveis pela 

determinação das respostas dos ecossistemas às mudanças ambientais.  

Muitos estudos estão voltados para as causas e as consequências da estabilidade do 

microbioma, e buscam entender as respostas de microbiomas complexos frente à pressão 

seletiva, associadas à mudança ambiental (SHADE, 2017). Essa complexa biodiversidade de 

organismos permaneceu inexplorada por várias décadas, mas com o desenvolvimento de 

técnicas moleculares (metagenômicas) houveram avanços no estudo de ecologia microbiana. 

Essas técnicas estão focadas nas sequências do gene 16S rRNA e indicam que existem vários 

grupos de micro-organismos em muitos ambientes, visto que apenas aproximadamente 1% 

destes micro-organismos pode ser cultivado em meios de cultura sintéticos. Portanto, para 

investigar a ecologia microbiana em uma escala mais rica e detalhada aplicam-se as ferramentas 
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das técnicas de metataxonômica (ANDREOTE et al., 2009; HIRSCH et al., 2010; KAKIRDE 

et al., 2010; ZHANG et al., 2017), sendo essa uma das linhas de pesquisas mais promissoras 

em busca de inovações teóricas (PYRLO et al., 2014; BOON et al., 2014; ANDREOTE, 2014; 

CARDOSO & ANDREOTE, 2016). 

Nesse sentido, vários pesquisadores brasileiros estão coletando amostras e depositando 

sequências que foram geradas em várias regiões do Brasil, com o objetivo de reunir informações 

relevantes sobre a diversidade microbiana, do ponto de vista funcional e genético, no projeto 

Microbioma Brasileiro. (PYLRO et al., 2013). Porém, ainda há um grande desafio ao avaliar o 

microbioma do solo brasileiro, principalmente em regiões tropicais, uma vez que há uma vasta 

heterogeneidade física e química no solo, os quais sofrem alterações espaciais e temporais 

muito intensas. Apesar dos inúmeros estudos, o acervo microbiano brasileiro ainda encontra-se 

amplamente desconhecido (ANDREOTE et al., 2014). 
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2. CONCLUSÕES 

• A comunidade microbiana foi mais influenciada pelo tempo do que pelos 

diferentes tratamentos com o herbicida 2,4-D.  

 

• O número de cópias do gene tfdA por grama de solo foi diretamente proporcional 

à concentração de herbicida aplicado e o maior número de cópias do gene tfdA 

por grama de solo foi observado na segunda semana. 

 

• O aumento do número de cópias do gene tfdA pode refletir o tamanho da 

comunidade microbiana possuindo este gene e/ou no aumento do número de 

cópias dos plasmídeos que o transportam. 

 

• O número de cópias do gene nifH foi amplamente distribuído entre as amostras de 

solo, ou seja, a presença do herbicida 2,4-D não alterou a população fixadora de 

nitrogênio. 

 

• Os representantes dos filos Acidobacteria e Proteobacteria foram os mais 

abundantes, tanto nas amostras de solo do interior de São Paulo quanto nas 

amostras de solo de Michigan. Porém, em Michigan, os representantes dos filos 

Actinobacteria e Bacteriodetes também foram bastante abundantes. 

 

• De acordo com o sequenciamento do gene 16S rRNA, o gênero Sphingomonas foi 

o mais abundante nas amostras de solo do interior de São Paulo (Brasil), porém, 

outros gêneros como Bradzyrhizobium, Burkholderia e Arthrobacter também 

foram abundantes nessas amostras. 

 

• As análises de DGGE apresentaram resultados semelhantes ao sequenciamento 

do gene 16S rRNA, portanto a DGGE corrobora com o sequenciamento. 

 

• O NMP exibiu padrões semelhantes em resposta ao tratamento com 2,4-D em 

ambos os experimentos.  
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• O número de micro-organismos degradadores de 2,4-D foi diretamente 

proporcional à concentração de herbicida em estudo, ou seja, o maior número de 

micro-organismos degradadores de 2,4-D foi observado nas amostras de solo 

tratados com concentrações de 10 e 100 x, respectivamente. 
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