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RESUMO
FERNANDES, A. F. T. Atrazina: biodegradação e efeitos na comunidade
bacteriana do solo. 2018. 73f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.
A atrazina, um herbicida triazínico amplamente utilizado no controle de ervas
daninhas, é um potencial contaminante ambiental, e possui como principal via de
degradação uma via biológica. A linhagem Pseudomonas sp. ADP é o microorganismo de referência no processo de degradação da atrazina em ambientes
contaminados, pois contém em seu genoma os genes atzA, atzB, atzC, atzD, atzE e
atzF, os quais codificam as enzimas responsáveis pelo processo de degradação.
Bactérias gram-positivas também possuem capacidade para degradar a atrazina,
mas iniciam a via de degradação através do gene trzN, análogo ao atzA. O objetivo
do presente trabalho foi obter e analisar isolados bacterianos e consórcios formados
por duas ou mais bactérias com capacidade para degradação completa do herbicida
atrazina, como também analisar os efeitos da atrazina na comunidade bacteriana do
solo. Duas bactérias gram-negativas, A01 e A02, foram isoladas de amostras de
solo e foram identificadas como pertencentes aos gêneros Achromobacter e
Pseudomonas, respectivamente, através do sequenciamento do gene 16S rRNA.
Ambos os micro-organismos apresentaram potencial para biodegradação da
atrazina em meio sólido, mas somente o isolado Pseudomonas sp. apresentou todos
os genes atzA, atzB, atzC, atzD, atzE e atzF, que codificam as enzimas da via
completa de degradação da atrazina. O isolado Achromobacter sp. apresentou
somente os genes atzA, atzB e atzC, que representam a via inicial de degradação
da atrazina até a formação de ácido cianúrico como metabólito. Um ensaio utilizando
o método Southern Blot foi realizado para verificar se os genes atz detectados nos
isolados do estudo são plasmidiais, sendo que apenas o isolado Pseudomonas sp.
apresentou plasmídeo. A expressão dos genes atzA, atzB, atzC e atzD foi avaliada
pelo método Northern Blot, contudo apenas o isolado Pseudomonas sp. apresentou
expressão diferencial após tratamento com atrazina. Análises em HPLC/DAD e LCMS/MS demonstraram que o isolado Pseudomonas sp. apresenta um perfil de
degradação da atrazina semelhante ao perfil do micro-organismo padrão
Pseudomonas sp. ADP, sendo apto a degradar 99% de atrazina in vitro em 24
horas. Já o isolado Achromobacter sp. apresentou um perfil de degradação lento,
com início do processo após 24 horas. Os três metabólitos iniciais formados pela
degradação da molécula de atrazina foram detectados em amostras contendo tanto
o isolado Pseudomonas sp. quanto o isolado Achromobacter sp. O consórcio
bacteriano composto pelos dois isolados deste estudo não apresentou eficiência de
degradação superior às culturas puras. Por fim, um experimento de campo foi
realizado com o objetivo de analisar os efeitos da atrazina na comunidade
bacteriana do solo. O herbicida atrazina foi aplicado ao solo e amostras foram
coletadas para análise através das técnicas de qPCR e Sequenciamento de Nova
Geração. Foi possível observar que a abundância dos genes responsáveis pelo
início da via de degradação da atrazina se altera ao longo do tempo, sendo que o
aumento mais expressivo foi observado no gene trzN, comumente encontrado em
bactérias gram-positivas com capacidade para degradar a atrazina. O
sequenciamento do gene 16S rRNA indicou que a aplicação de atrazina ao solo não
provocou mudanças significativas na comunidade bacteriana. As amostras
apresentaram alta diversidade antes e após o tratamento com atrazina e a análise
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da abundância relativa mostrou pequenas diferenças na abundância de famílias
após quatro e oito semanas de aplicação da atrazina ao solo. Assim, é possível
sugerir que a aplicação do herbicida atrazina ao solo nas doses recomendadas não
provoca danos significativos na estrutura da comunidade bacteriana do solo.

Palavras-chave: atrazina, biodegradação, expressão dos genes atz, qPCR,
metataxonômica.
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1 Introdução
Os agrotóxicos fazem parte da vida moderna desde os anos 1940, quando
inseticidas organoclorados foram utilizados pela primeira vez para controlar pragas
nas lavouras. Atualmente, esses compostos são usados para proteger culturas
agrícolas, grãos armazenados e na erradicação de pragas que transmitem doenças
infecciosas (GILL; GARG, 2014).
No processo de aumento da produção mundial de alimentos, os agrotóxicos
têm sido usados em maiores quantidades do que no passado. De fato, o gasto
mundial com uso de defensivos agrícolas foi estimado em 38 bilhões de dólares por
ano (PAN-GERMANY, 2012). Neste contexto, o Brasil figura entre os maiores
consumidores de agrotóxicos do mundo, pois possui uma grande área plantada e
clima tropical, que não permite o controle natural de pragas agrícolas durante os
meses de inverno, como acontece em países de clima temperado (LUIZ, 2015). No
Brasil, o mercado de agrotóxicos cresceu 190% entre 2000 e 2010, superando o
crescimento mundial de 93% (Figura 1). Em 2014, houve ainda um aumento de 13%
nas vendas de agrotóxicos no país (IBGE, 2015; IBAMA, 2016; MINISTÉRIO DA
SAÚDE, Brasil, 2016).
Figura 1 - Consumo de agrotóxicos no Brasil (2000 - 2014).

Fonte: IBAMA / Consolidação de dados fornecidos pelas empresas registrantes de produtos técnicos,
agrotóxicos e afins, conforme Artigo 41 do Decreto 4074/2002. Dados atualizados em 06/04/2016.

Se utilizados corretamente, os agrotóxicos exercem efeitos positivos nas
culturas agrícolas, mas a não observância das recomendações de dose a ser
utilizada, intervalo entre as aplicações, prazo de carência (período entre a aplicação
do produto e a data da colheita), regulagem de equipamentos de aplicação e mistura
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não recomendada de produtos pode levar à contaminação de solos e mananciais,
assim como a contaminação de produtos comestíveis (LUIZ, 2015).
Compostos

químicos

como

os

agrotóxicos

podem

sofrer

diversas

transformações e serem transferidos através de compartimentos ambientais,
alcançando assim ecossistemas fora da área de aplicação e exercendo efeitos
tóxicos em organismos não alvos (CARVALHO, 2017). Estes compostos podem ser
encontrados no ar, no solo, na poeira, nos alimentos, na água e em produtos para
consumo humano (FOSTER et al., 2017). Os agrotóxicos atingem os reservatórios
de água por escoamento ou drenagem induzida pela chuva ou irrigação. Já a
presença de agrotóxicos no ar pode ser causada por vários fatores, incluindo a
dispersão dos compostos durante a pulverização, a volatilização das superfícies
tratadas e a aplicação aérea, possivelmente afetando a saúde de peixes, anfíbios e
aves (GILL; GARG, 2014).
Os agrotóxicos tendem a se acumular no solo depois de repetidas aplicações,
podendo causar impacto ao ambiente mesmo se usados nas doses recomendadas.
Além disso, esses compostos entram na cadeia alimentar e provocam efeitos
agudos e crônicos em humanos. A exposição a produtos químicos sintéticos como
os agrotóxicos está relacionada ao desenvolvimento de câncer, problemas
endócrinos e outras doenças. A rota de exposição humana mais frequente é através
da alimentação, mas exposições por via inalatória e dérmica também devem ser
consideradas (CARVALHO, 2017; FOSTER et al., 2017).
Deste modo, é essencial entender o papel dos agrotóxicos no ambiente do
solo para que os riscos de contaminação e os impactos decorrentes do uso sejam
avaliados, visto que a produção intensiva de alimentos não poderá dispensar o uso
de agroquímicos nos próximos anos (CARVALHO, 2017). Portanto, considerando
que a saúde humana deve ser preservada e que o solo e a água são recursos
finitos, pesquisas intensivas para conservação e restauração do solo e dos
ecossistemas são indispensáveis.

1.1 Herbicidas
Os herbicidas são compostos químicos capazes de matar ou suprimir o
crescimento de espécies específicas. São amplamente utilizados na agricultura para
controlar o desenvolvimento de ervas daninhas, plantas que crescem e disputam
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espaço, água, nutrientes e sais minerais com as plantas cultiváveis de interesse
(RODRIGUES; ALMEIDA, 2005; ROMAN et al., 2005).
Os herbicidas se dividem em duas classes de acordo com a forma de
aplicação, podendo ser aplicados diretamente no solo ou nas folhas. Quando
aplicados diretamente nas folhas, os herbicidas são classificados como herbicidas
de contato, os quais exercem efeito somente no local de contato com a planta, e
herbicidas sistêmicos, que são absorvidos pela planta e transportados até os sítios
de ação (MARCHI et al., 2008). Além disso, são também caracterizados quanto ao
mecanismo de ação (inibidores de proteínas e enzimas, inibidores da divisão celular,
inibidores da biossíntese de lipídios e aminoácidos e inibidores do transporte de
elétrons na fotossíntese), grupo químico, uso (aplicados diretamente no solo, préemergentes e pós-emergentes) e tipos de plantas controladas (ROMAN et al., 2005).
Em todo o mundo, os herbicidas representam 40% de todos os agrotóxicos
utilizados no campo com o objetivo de controlar pragas agrícolas (PROSSER et al.,
2016). No Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2013),
os herbicidas representam, em média, 45% dos agrotóxicos comercializados (Figura
2), sendo que a atrazina configura como o segundo herbicida mais usado no país.
Figura 2 - Agrotóxicos comercializados no Brasil no ano de 2012.

29%
Herbicidas
45%

Fungicidas
Inseticidas
Outros

12%
14%

Fonte: ANVISA, Brasil - Relatório de Atividades 2012.

Apesar da importância do uso de herbicidas no aumento da produção
agrícola, os efeitos negativos em organismos não alvos, incluindo micro-organismos,
devem ser considerados. Esses efeitos podem ser diretos, como a diminuição na
abundância de plantas, ou indiretos, como diminuição na abundância de organismos
em resposta à degradação do habitat (PROSSER et al., 2016). Além disso, a
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exposição a herbicidas em longo prazo provoca efeitos negativos na fertilidade do
solo, já que pode causar mudanças na comunidade microbiana responsável pelos
processos de decomposição, mineralização e ciclagem de nutrientes (PERUCCI et
al., 2000). De fato, altas concentrações de herbicidas levam à significativa redução
na contagem de micro-organismos em amostras de solo (SEBIOMO et al., 2010). O
uso de herbicidas também foi relacionado à redução de bactérias promotoras de
crescimento na rizosfera e aumento de espécies bacterianas gram-positivas
(JACOBSEN; HJELMSØ, 2014).

1.2 Atrazina
A atrazina (2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-triazina) é um herbicida
pertencente à família das s-triazinas, que inclui também a simazina e a cianazina
(Figura 3). É um composto polar, fracamente básico, possui baixa pressão de vapor
e peso molecular igual a 215,69 g.mol-1. É solúvel em diferentes solventes
orgânicos, tais como acetato de etila, acetona, benzeno, clorofórmio, etanol e éter,
entretanto, a solubilidade em água é moderada (33,0 mg.L -1). A atrazina foi
introduzida no mercado agrícola a partir dos anos 1960 e pode também ser usada
juntamente com outros agrotóxicos. Suas propriedades químicas favorecem a
contaminação de águas superficiais e subterrâneas devido à alta susceptibilidade da
atrazina à lixiviação e ao escoamento (RIBAUDO; BOUZAHER, 1994; FAN; SONG,
2014).
Figura 3. Estrutura química da molécula de atrazina.

Fonte: o autor.

A atrazina é um importante herbicida na produção de milho e é também
amplamente utilizada em culturas de sorgo e cana-de-açúcar. A aplicação pode ser
feita antes do preparo do solo e em pré ou pós-emergência das plantas daninhas. É
um herbicida bem tolerado pelo milho e sorgo, que absorvem e metabolizam esse
composto, inativando-o em seguida (RIBAUDO; BOUZAHER, 1994). É classificado
como um herbicida sistêmico e seletivo, pois atua apenas no controle das ervas de
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folhas largas com pouco ou nenhum dano à cultura (JAVARONI et al., 1999; DUTTA;
SINGH, 2013).
A atrazina é absorvida pelas plantas através das raízes após a germinação. O
transporte dessa molécula até as folhas é feito via xilema. Nas folhas, atua através
da inibição do fotossistema II (FSII), operando como inibidora do transporte de
elétrons na fase luminosa (MARIN-MORALES et al., 2013). A molécula de atrazina
liga-se a proteína D1 no sítio de acoplamento à plastoquinona QB, um aceptor de
elétrons, impedindo a transferência dos elétrons do FSII para o FSI e paralisando o
processo fotossintético. A inibição da síntese de energia leva ao esgotamento das
reservas e à formação de radicais tóxicos que rompem a membrana dos
cloroplastos. Os sintomas nas plantas daninhas se manifestam através da clorose,
necrose e morte. Se aplicada em pós−emergência, a atrazina é absorvida através
das folhas, onde penetra rapidamente e atua por contato (ROMAN et al., 2005;
MARCHI et al., 2008).
Apesar de ser considerada moderadamente tóxica, a atrazina pode causar
danos no DNA de organismos aquáticos e interferir no equilíbrio do ecossistema
(PRATT et al., 1988; CAVAS, 2011). A Agência de Proteção Ambiental dos Estados
Unidos classificou a atrazina como um produto químico da classe C - potencialmente
carcinogênico - após estudos demonstrarem que a atrazina causa câncer em ratos
que receberam altas doses do produto (USEPA, 2006). Também em estudos de
toxicidade crônica em animais, diversos efeitos adversos no coração, pulmão, rins,
fígado, baço, glândulas adrenais e cérebro foram observados (RIBAUDO;
BOUZAHER, 1994). A exposição à atrazina em longo prazo foi também associada
ao aumento do risco de câncer de ovário e do câncer de mama em humanos
(SANDERSON et al., 2000). Além disso, a atrazina é considerada um desregulador
endócrino, pois pode interferir na homeostase dos hormônios estrogênicos ao induzir
a atividade da enzima aromatase, responsável por catalisar a conversão de
testosterona a estrógeno (SANDERSON et al., 2000; MORAES et al., 2008; CARMO
et al., 2013). Nas últimas décadas, diversos estudos demonstraram a feminilização
de peixes, répteis, anfíbios e mamíferos após exposição prolongada a atrazina
(CARMO et al., 2013).
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1.2.1 Efeitos da atrazina na microbiota do solo
O solo é um sistema complexo que abriga a maior diversidade microbiana no
ambiente terrestre, portanto é essencial para o equilíbrio e o funcionamento do
ecossistema (LEITE, 2007; ROESCH et al., 2007). A fração biológica do solo é
formada principalmente por micro-organismos, os quais realizam funções vitais para
a estruturação do solo, tais como decomposição da matéria orgânica, ciclagem de
nutrientes, degradação de substâncias tóxicas, controle biológico de patógenos e
solubilização de minerais (LEITE, 2007). A composição do solo influencia a
diversidade microbiana, que varia de acordo com fatores abióticos como
temperatura, umidade e pH, e também devido a fatores bióticos como competição e
parasitismo (KAKIRDE et al., 2010).
Estima-se que um grama de solo contém milhões de bactérias, arqueas, vírus
e fungos. Esta complexa biodiversidade de organismos é chamada de biomassa
microbiana do solo, sendo que grande parte permaneceu inexplorada por várias
décadas. O desenvolvimento de métodos moleculares baseados em ácidos
nucléicos permitiu um grande avanço no estudo da ecologia microbiana do solo, já
que apenas cerca de 1% destes micro-organismos pode ser cultivado em meios de
cultura tradicionalmente usados em laboratório (HIRSCH et al., 2010; KAKIRDE et
al., 2010).
A atrazina inibe o crescimento de organismos fotossintetizantes como
algumas espécies de algas encontradas no solo e em ambientes aquáticos
(HUSSAIN et al., 2009). Estes organismos são comumente utilizados como
bioindicadores de qualidade ambiental, pois são sensíveis a diversas substâncias
tóxicas. Além disso, alguns estudos demonstraram que uma única aplicação de
atrazina no solo pode resultar em mudanças na estrutura da comunidade
microbiana, causando diminuição de bactérias gram-negativas, aumento da
população de bactérias gram-positivas e diversidade microbiana reduzida com o
tempo (BANKS et al., 2014; CHEN et al., 2015). Sáez et al. (2006) mostraram que a
atrazina também inibe o crescimento e a atividade desnitrificante da bactéria
Xanthobacter autotrophicus in vitro. Após uma aplicação de herbicidas, a
comunidade microbiana do solo pode levar até oito semanas para se estabilizar
(MORETTO et al., 2017), mas em longo prazo, repetidas aplicações de atrazina
pode causar mudanças significativas na estrutura da comunidade bacteriana do solo
(SEGHERS et al., 2003).
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1.2.2 Biodegradação da atrazina
A persistência de um determinado herbicida no solo depende de processos de
dissipação incluindo a degradação, que pode ser química, física ou biológica. A
degradação pode resultar na mineralização completa do herbicida ou na sua
conversão em metabólitos (PELIZZETTI et al., 1990; BALMER; SULZBERGER,
1999; CARVALHO, 2013).
O herbicida atrazina é degradado lentamente no meio ambiente, com uma
meia-vida entre 13 e 260 dias, de acordo com variações ambientais e condições do
solo (USEPA, 2006). Quando o ambiente do solo muda de aeróbio para anaeróbio, a
taxa de degradação cai consideravelmente e pode levar até 660 dias. Ao atingir
reservatórios de água, a persistência do composto aumenta, podendo chegar a dois
anos (RIBAUDO; BOUZAHER, 1994).
A principal via de transformação da atrazina no solo é a via biológica. A
biodegradação da atrazina é realizada por bactérias e fungos que fazem parte da
microbiota do solo. As transformações da molécula ocorrem através do
deslocamento enzimático e hidrolítico de substituintes dos átomos de carbono que
formam o anel s-triazínico (SHAPIR et al., 2007). As modificações da molécula de
atrazina incluem a descloração, n-desalquilação e formação de ácido cianúrico como
principal metabólito intermediário, seguido de transformações hidrolíticas que
resultam na clivagem do anel s-triazínico e mineralização completa com liberação de
amônia (Figura 4). O nitrogênio resultante do metabolismo da atrazina é utilizado
pelos micro-organismos do solo (DUTTA; SINGH, 2013).
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Figura 4 - Transformações da molécula de atrazina e formação de metabólitos intermediários.

Fonte: Adaptado de Udikovic-Kolic et al., 2013.

Shapir et al. (2007) sugerem que o processo realizado pelos microorganismos do solo e descrito acima evoluiu e se espalhou recentemente, pois os
primeiros estudos de degradação da atrazina reportam um metabolismo através da
desalquilação. O processo através da desalquilação não leva à mineralização
completa

da

molécula

e

forma

os

subprodutos

desetilatrazina

(DEA)

e

desisopropilatrazina (DIA) (Figura 5), que são frequentemente detectados em
amostras de água e apresentam o mesmo perfil toxicológico da molécula de atrazina
(NAGY et al., 1995; COELHO; BERNARDO, 2017).
Figura 5 - Estrutura química dos subprodutos clorados da molécula de atrazina resultantes de
degradação por desalquilação.

Fonte: Adaptado de Sene et al. 2010.
DEA: desetilatrazina e DIA: desisopropilatrazina.
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1.2.3 Micro-organismos degradadores de atrazina
O metabolismo de compostos triazínicos tem sido amplamente estudado e os
genes que codificam as enzimas envolvidas no processo de degradação da atrazina
já foram identificados e caracterizados (VIBBER et al., 2007).
A linhagem Pseudomonas sp. ADP (de Atrazine Degrading Pseudomonas) é
um micro-organismo de referência para a mineralização da atrazina (DE SOUZA et
al., 1996). Este isolado possui um plasmídeo autotransmissível denominado pADP1, onde localizam-se os genes que codificam as enzimas responsáveis pela
mineralização desse herbicida (DE SOUZA et al., 1998b; WACKETT et al., 2002). A
mineralização da atrazina pela Pseudomonas sp. ADP envolve seis etapas
enzimáticas codificadas pelos genes atzA, atzB e atzC e pelo operon atzDEF. Os
produtos dos genes atzA, atzB e atzC são responsáveis pela remoção do cloro e dos
resíduos de isopropilamina e etilamina para produzir ácido cianúrico (SADOWSKY et
al., 1998; GARCÍA-GONZÁLEZ et al., 2005). Para completar o processo de
degradação da molécula de atrazina, o regulador atzR atua na ativação do operon
atzDEF que codifica as enzimas responsáveis pela transformação do ácido cianúrico
em NH3 e CO2 (SHAPIR et al., 2005; PORRÚA et al., 2010).
A biodegradação da atrazina não é realizada somente por bactérias do
gênero Pseudomonas. Nas últimas décadas, diversas espécies bacterianas
pertencentes ao gênero Arthrobacter foram isoladas de solos contaminados com
atrazina em diferentes países. Estes micro-organismos apresentam altas taxas de
degradação da atrazina in vitro e um conjunto de genes diferente daquele observado
na Pseudomonas sp. ADP (FAN; SONG, 2014). Os genes atzB, atzC e trzN, foram
detectados em isolados do gênero Arthrobacter e em outras espécies bacterianas
gram-positivas (VAISHAMPAYAN et al., 2007; El SEBAÏ et al., 2011; ZANG et al.,
2011; WANG; XI, 2012). O gene trzN, assim como o gene atzA, codifica uma enzima
pertencente a superfamília amidohidrolase, que participa da transformação da
molécula de atrazina em hidroxiatrazina. Apesar de apresentarem funções
semelhantes, as duas enzimas diferem em mais de 70% na composição de
aminoácidos (MULBRY et al., 2002).
Os genes de degradação da atrazina são dispersos e altamente conservados
(DE SOUZA et al., 1998a) e foram detectados em isolados provenientes do Canadá,
Estados Unidos, Chile, França, Croácia, China, Brasil, Índia e Egito, com
similaridade acima de 97% (VAISHAMPAYAN et al., 2007; HERNÁNDEZ et al.,
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2008; SENE et al., 2010; El

et al., 2011; FERNANDES et al., 2014). A

organização dos genes atz parece ser variável, já que podem se localizar em
diferentes plasmídeos ou no DNA cromossômico (ROUSSEAUX et al., 2002;
VAISHAMPAYAN et al., 2007).
Culturas puras e consórcios bacterianos são capazes de utilizar a atrazina
como fonte de nitrogênio. Além da mineralização da atrazina por culturas puras
individuais, estudos demonstraram a mineralização por consórcios simples ou
complexos contendo até oito espécies bacterianas diferentes. Além disso, os genes
atz foram detectados nos diversos micro-organismos que realizam as diferentes
etapas da degradação da molécula. Espécies de Caulobacter, Variovorax,
Rhizobium, Pseudomonas, Agrobacterium, Burkholderia, Sphingomonas, Nocardia,
Flavobacterium e Achromobacter foram descritas em consórcios bacterianos
contendo genes atz (BOUQUARD et al., 1997; SMITH et al., 2005; MARTINLAURENT et al., 2006; VAISHAMPAYAN et al., 2007; UDIKOVIC-KOLIC et al., 2010;
El

et al., 2011).

1.2.4 Tratamento de áreas contaminadas por atrazina
A biorremediação é uma técnica que utiliza micro-organismos e seus produtos
para remover, reduzir ou transformar contaminantes do solo, sedimentos, água e ar.
A viabilidade da técnica de biorremediação depende do local a ser tratado. O
tratamento pode ser realizado diretamente no local contaminado - in situ - ou ex situ,
que requer a remoção de parte da região contaminada (SAGARKAR et al., 2014;
ADAMS et al., 2015).
A biodegradação no solo é afetada por diversos fatores, tais como nutrientes,
pH, temperatura, umidade e oxigênio. A adição de nutrientes e aceptores de elétrons
específicos ao solo que modificam o ambiente para estimular a atividade da
população de micro-organismos existentes no local é conhecida como bioestímulo.
Já a adição de micro-organismos previamente isolados em laboratório ao ambiente
contaminado

é

a

chamada

técnica

de

bioaumentação

ou

bioadição.

A

bioaumentação é necessária em locais onde a população indígena não apresenta
potencial para degradar o contaminante e tem sido usada desde os anos 1970 em
áreas contaminadas por petróleo e seus derivados (NEWCOMBE; CROWLEY, 1999;
ADAMS et al., 2015; CYCON et al., 2017).
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A biodegradação é um método eficaz na remoção da atrazina de ambientes
contaminados (KLEIN et al., 2012). Lima et al. (2009) demonstraram que a
inoculação de Pseudomonas sp. ADP combinada com a adição de citrato de sódio
em solos contaminados é o método mais adequado para eliminar altas
concentrações de atrazina. Estudos sugerem que uma única inoculação do isolado
in situ é pouco eficiente na descontaminação de ambientes, mas após repetidas
aplicações a eficiência da degradação aumenta significativamente (NEWCOMBE;
CROWLEY, 1999). Cápsulas contendo células de Pseudomonas sp. ADP em
condições de repouso e proliferação foram testadas e apresentaram resultados
significativos na degradação de atrazina em meio líquido, fornecendo uma base para
o desenvolvimento de biorreatores especializados na mineralização do herbicida
atrazina (KLEIN et al., 2012). Uma análise prévia e detalhada dos isolados
inoculados ao solo permite o acompanhamento do processo de biorremediação in
situ e também a verificação da sobrevivência dos micro-organismos no ambiente
(SAGARKAR et al., 2016). Um monitoramento do processo de biorremediação
realizado por Sagarkar et al. (2014) mostrou que a adição de um consórcio
bacteriano não altera o perfil da comunidade microbiana do solo e, portanto, é uma
técnica segura e eficaz. Em contrapartida, estudos realizados por Cheyns et al.
(2011) sugerem que a presença de uma população nativa com habilidade para
degradar a atrazina no solo é o fator mais importante na remoção do contaminante.

CONCLUSÃO

C o n c l u s ã o | 59

7 CONCLUSÃO


Este estudo confirma a presença de bactérias com capacidade de
biodegradação da atrazina em solo da região de Ribeirão Preto, São Paulo,
Brasil.



As bactérias isoladas neste estudo apresentaram conjuntos de genes de
degradação da atrazina diferentes, assim como perfis de degradação
diferentes.



Os genes atzC e atzD do isolado Pseudomonas sp. A02 estão localizados no
DNA plasmidial. Não foi possível determinar a localização de todos os genes
atz detectados nas duas bactérias do estudo.



Apenas o isolado A02 apresentou expressão diferencial dos genes atz após
tratamento com atrazina.



A transformação da molécula de atrazina pelos isolados do estudo foi
confirmada através da detecção de metabólitos em amostras contendo as
bactérias do estudo.



O perfil de degradação dos isolados está relacionado ao grupo de genes
detectado em cada isolado e também com o perfil de expressão dos genes
atz.



O isolado Achromobacter sp. A01 é um candidato para formação de consórcio
bacteriano.



A aplicação de atrazina ao solo aumenta a abundância dos genes atzA e trzN
ao longo do tempo, mas não causa efeitos significativos na estrutura da
comunidade bacteriana.
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