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RESUMO 

Os pesticidas são utilizados na produção agrícola com o objetivo de combater pragas, doenças 

e plantas daninhas que prejudicam as plantações. Muitos dos pesticidas possuem ação 

cancerígena, mutagênica e alta persistência no ambiente. O Brasil é maior consumidor 

mundial de pesticidas, destacando-se dentre eles o herbicida ácido 2,4-Diclorofenoxiacético 

(2,4-D). Juntamente com a problemática do uso dos pesticidas, existe a problemática do 

destino das embalagens destes produtos. A legislação obriga a logística reversa destas 

embalagens após a realização, pelo usuário do produto, da tríplice lavagem para remoção dos 

resíduos tóxicos. Como muitas embalagens de pesticidas são de Polietileno de Alta Densidade 

(PEAD), a reciclagem é uma alternativa economicamente viável para a destinação deste 

material. A limitação para uso desta tecnologia seria a permanência de resíduos de pesticidas 

nas embalagens. Sabe-se que microrganismos do ambiente podem degradar alguns pesticidas 

utilizando estas moléculas como fonte de energia e/ou carbono. O presente trabalho teve 

como objetivo desenvolver um tratamento biológico de embalagens vazias de herbicida 2,4-D 

empregando bactérias isoladas do ambiente. Foi realizado o procedimento da tríplice lavagem 

em laboratório. Os resultados demonstraram não existir correlação entre o tempo de contato 

do herbicida com as embalagens de PEAD. Foi observada alta variação nos valores de 2,4-D 

residual nas águas da terceira lavagem quando empregados diferentes volumes de água no 

processo, bem como realizada a adição de uma etapa extra de lavagem que não apresentou 

vantagem significativa no seu uso. Os isolados foram identificados por testes bioquímicos 

realizados pelo sistema VITEK
®
 2 Compact. As estirpes codificadas como CH05, CH09, 

CH04, CH02 e CH06 foram identificadas, respectivamente, como Delftia acidovorans (99%); 

Enterobacter cloacae complex; Staphylococcus lentus (92%); Serratia marcescens (95%) e 

Rhizobium radiobacter (99%). Espécies bacterianas destes gêneros são relatadas com a 

capacidade de degradação de poluentes, dentre eles os pesticidas. Foi realizada a otimização 

do inóculo para preparo do experimento para verificação da capacidade de degradação dos 

isolados. As cinco estirpes mostraram capacidade de degradação do herbicida 2,4-D, sendo 

capazes de utilizá-lo como única fonte de carbono. Os resultados demonstram que 

dependendo do produto podem existir resíduos tóxicos nas embalagens e sugerem que é 

possível o desenvolvimento de um processo biológico para tratamento de embalagens com 

resíduos de 2,4-D. 

Palavras chaves: Biodegradação; Tratamento Biológico; Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético.   



 

 

ABSTRACT  

 

Pesticides are used in crop production to against pests, diseases and weeds that damage crops. 

Lot of pesticides are carcinogen, mutagen and have high persistence in the environment. 

Brazil is the first world consumer of pesticides, standing out the herbicide 2,4-

dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D). Along with the problem of the use of pesticides, there is 

the problem of the fate of the packaging of these products. The legislation requires the reverse 

logistics of these packages after the performance of the triple rinsing for removal of toxic 

waste by the user. Most packagings are constituted for High Density Polyethylene (HDPE) 

and the recycling are an alternative economically viable of their fate.  This technology is 

limited by the toxic wastes in the packagings. Microorganisms from the environment can 

degrade some pesticides using them as energy and/or carbon sources. The present study had 

the goal to develop a biological process for packagings of the herbicide 2,4-D applying 

bacteria isolated from the environment. The triple rinsing was conducted in the laboratory. 

Results showed that there is not correlation between the time of contact of the herbicide with 

its HDPE packagings and the waste of 2,4-D.  High variation was observed  in the values of 

residual 2,4-D in the third water wash when applied different water volumes in the process, 

like as when an extra wash step was added without significant advantages of its use. Isolates 

were identified by biochemical tests using VITEK®2 Compact. Bacteria strains codified as 

CH05, CH09, CH04, CH02 and CH06 were identified, respectively, as Delftia acidovorans 

(99%); Enterobacter cloacae complex; Staphylococcus lentus (92%); Serratia marcescens 

(95%) and Rhizobium radiobacter (99%). These bacteria species are related as able to degrade 

pollutants, like pesticides.  Optimization of the inoculum was conducted to enable the 

experiment to verify the capacity of the isolates to degradation. The five strains showed the 

capacity to degrade the herbicide 2,4-D, using it as a sole carbon source. The results showed 

that depending of the product can there are toxic wastes in packagings and suggest that it is 

possible the development of a biological process to remove wastes of 2,4-D in its packagings. 

Key words: Biodegradation; Biological treatment; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Revisão Bibliográfica 

 

  Com o aumento da população mundial, a busca por alternativas que elevassem 

a produção alimentícia foi de extrema importância. Desse modo, o desenvolvimento de 

tecnologias nesse contexto buscou diminuir os problemas agrícolas tornando a produção mais 

eficiente (OLIVEIRA et al., 2013). Dentre essas tecnologias estão os pesticidas que, por 

definição, são produtos químicos utilizados no combate e prevenção de pragas e doenças 

agrícolas, além do controle de plantas daninhas. Segundo Silva e Costa (2012), sem o uso 

dessas substâncias as perdas em razão das pragas ficariam em torno de 30% a 40% da cultura 

plantada, ocorrendo os maiores valores de perda nos países em desenvolvimento (FERMAM 

E ANTUNES, 2013). Uma desvantagem do uso de pesticidas está no fato de sua aplicação 

poder gerar danos ao meio ambiente, uma vez que muitos têm ação cancerígena e mutagênica, 

além de serem aplicados em grande quantidade e, geralmente, apresentarem grande 

persistência no meio ambiente (NETO E SARCINELLI, 2008).  

 Outra consequência do uso indiscriminado desses produtos no meio ambiente é a 

geração de grande quantidade de embalagens vazias desses produtos e ainda contaminadas 

por resíduos de pesticidas (CANTOS, MIRANDA E LICCO, 2008). Segundo Catarinacho 

(2002), no ano 2000 foram comercializadas no Brasil cerca de 130 milhões de embalagens, 

totalizando 27.000 toneladas de embalagens de pesticidas. Deste montante, cerca de 1,42 % 

foram embalagens metálicas, 29,89 % de PEAD (Polietileno de alta densidade), 6,01 % de 

PET (Polietileno tereftalato), 13,12 % de COEX (Polietileno co-extrudado multicamada), 

31,71 % de sacos plásticos, 1,37 % sacos de papel, 8,46 % sacos aluminizados, 1,04 % são 

cartuchos, 6,89 % caixas coletivas de papelão e 0,08 % caixas coletivas plásticas. Uma vez 

que a maioria dos materiais que constituem estas embalagens podem ser reincorporados ao 

processo produtivo através da reciclagem, a presença de resíduos dos pesticidas nestas 

embalagens se apresenta como uma fator crítico para a realização destes processos. Por esta 

razão, o desenvolvimento de um processo biológico para tratamento de resíduos de pesticidas 

em embalagens assume grande importância para viabilizar a reciclagem destes materiais e, 

consequentemente, minimizar o acúmulo destes resíduos sólidos no meio ambiente ou em 

aterros sanitários. 
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1.1.1. Embalagens de pesticidas no ambiente 

 

 Os pesticidas são largamente aplicados nas lavouras pelos agricultores, com isso uma 

problemática adicional ao fato de pesticidas serem tóxicos ao homem e ao meio ambiente é 

gerada: a destinação final das embalagens vazias, as quais podem se tornar disseminadoras de 

contaminação ao meio ambiente por pesticidas (BOZIK et al.,2011). Durante muitos anos, o 

destino das embalagens vazias de pesticidas foi permanecer no meio ambiente, o que 

ocasionava a contaminação de rios, lagos e lençóis freáticos (REINATO, GARCIA E 

ZERBINATTI, 2012). Com a finalidade de solucionar esse problema, foi editada a Lei 9.974 

de 2000, que alterou a Lei 7.802 (Lei dos Agrotóxicos), e obrigou todas as empresas e 

agroindústrias ligadas à cadeia de pesticidas a contribuírem para o recolhimento e destinação 

final das embalagens vazias (LEDO, 2011), ou seja, a realizarem a logística reversa para 

coleta e encaminhamento das embalagens vazias a um destino seguro à saúde humana e ao 

meio ambiente.  

 Segundo a ANDAV (Associação Nacional dos Distribuidores de Defensivos Agrícolas 

e Veterinários) (2000), a destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos é um 

procedimento complexo que requer a participação efetiva de todos os agentes envolvidos na 

fabricação, comercialização, utilização, licenciamento, fiscalização e monitoramento das 

atividades relacionadas com o manuseio, transporte, armazenamento e processamento dessas 

embalagens. Atualmente o INPEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens 

Vazias), entidade sem fins lucrativos criada para gerir o sistema de destinação final de 

embalagens vazias de pesticidas, é o responsável pela destinação final de embalagens vazias 

de pesticidas no Brasil (CHIQUETTI, 2005).  

 No Brasil, a recomendação dada pela INPEV é a tríplice lavagem ou a lavagem sob 

pressão das embalagens vazias, de acordo com a NBR 13.968 da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). As embalagens devem ser inutilizadas para evitar o 

reaproveitamento, devem ser armazenadas em local coberto até a devolução, sem tomar 

chuva, em local ventilado, semi-aberto e serem devolvidas no local indicado na Nota Fiscal 

no prazo de até um ano após a compra do pesticida (INPEV, 2013). Após esse procedimento, 

muitas embalagens são recicladas (DALDIN, 2003) ou incineradas (REINATO, GARCIA E 

ZERBINATTI, 2012).  

 Estudos de Chiquetti (2005) avaliaram mediante processos analíticos a eficiência da 

tríplice lavagem realizada em embalagens de pesticidas enviadas à Central de Recebimento de 

Embalagens Vazias, localizada em Piracicaba/SP, por meio da análise dos quatro ingredientes 
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ativos mais comercializados nesta região: glifosato, metilarsonatomonossódico - MSMA, 

ametrina e tebutiurom. O autor concluiu que as embalagens analisadas apresentavam elevada 

concentração dos ingredientes ativos, indicando que as tríplices lavagens teriam sido 

executadas em desacordo à forma recomendada.  

 Vale ressaltar que muitos produtores não devolvem as embalagens vazias e muitos 

postos de recebimento não procedem adequadamente dentro das normas de segurança 

(REINATO, GARCIA E ZERBINATTI, 2012). Desse modo, é necessário aumentar a 

fiscalização em todas as partes envolvidas no processo de descarte de embalagens vazias, bem 

como avaliar a eficiência da tríplice lavagem em embalagens de pesticidas diversos. Mesmo 

assim, segundo o INPEV (2013), o Brasil é líder em reciclagem de embalagens vazias de 

pesticidas. 

 

1.1.2. Pesticidas 

 

 A utilização dos pesticidas é bem antiga e seu uso se iniciou com os povos da China, 

Grécia, Roma e Suméria, antes da era de Cristo (INSTITUTO CAMÕES, 2006). Para 

diminuir pragas e plantas daninhas eles utilizavam plantas e outros produtos, como pó de 

enxofre para controlar insetos. Com o passar do tempo uma grande variedade de materiais 

foram usados sem muito conhecimento sobre sua eficiência de ação, como extrato de pimenta, 

água com sabão, cal, vinagre, etc. (INSTITUTO CAMÕES, 2006). No século XV, elementos 

químicos tóxicos como enxofre, arsênio e mercúrio foram aplicados em larga escala para 

minimizar a infestação de pragas e, dessa forma, proteger as plantações. Era utilizado no 

século XVII o sulfato de nicotina, extraído das folhas do tabaco, que era utilizado no controle 

de insetos (PEIXOTO, 2007).  

 No início do século XIX, surgem oficialmente os pesticidas, tendo os cianetos, 

arsenicais, enxofre e compostos de cobre como principais substâncias utilizadas com o 

propósito de controlar ou exterminar diferentes pragas (PEIXOTO, 2007).  Há relatos de que 

na década de 30 e 40 ocorreu a introdução do herbicida 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) 

e do inseticida DDT (dicloro-difenil-tricloroetano), e desde então, a utilização destes e de 

outros produtos passou a ser em larga escala nas atividades agrícolas em todo o mundo 

(GUILHERME et al., 2000). 

 Historicamente os pesticidas foram utilizados como armas de guerra química, a 

exemplos do gás Mostarda e do agente Laranja (ROCHA DA LUZ, 1999). Uma das 

justificativas do uso de pesticidas no meio ambiente foi que militares, diplomatas, bispos e 
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cientistas acreditavam que a priorização da agricultura era a saída para a reconstrução da 

Europa após a Segunda Guerra Mundial (PINHEIRO, 1998; apud ROCHA DA LUZ, 1999). 

Desse modo, estudos foram desenvolvidos para viabilizar a utilização das armas químicas no 

combate às pragas, doenças e plantas daninhas que acometiam a agricultura (DAMS, 2006). 

No século passado, com a expansão do monocultivo em larga escala, os pesticidas 

passaram a ser produzidos e comercializados com maior intensidade (DAMS, 2006).  Dados 

relacionados ao uso de pesticidas mostram que apenas entre 2000 e 2010 sua aplicação ao 

redor do mundo cresceu 93% (OLIVEIRA E LUCCHESE, 2013). Estima-se que o uso anual 

de pesticidas está estimado em 3 bilhões de quilogramas no mundo (FERNANDES, 2014). O 

uso dessa tecnologia possibilita o aumento e a diversificação da produção; porém, sua 

aplicação causa um impacto significativo no ambiente, pois os pesticidas além de tóxicos, 

cancerígenos, mutagênicos e mimetizadores de hormônios (NETO E SARCINELLI, 2008), 

são persistentes e contaminam o solo, a água, o ar e os alimentos, sendo perigosos à saúde do 

homem (MATOS, 2013).  

Os pesticidas possuem classificações quanto a sua destinação sendo caracterizados 

como: inseticidas (controle de insetos), fungicidas (controle de fungos), herbicidas (controle 

de plantas invasoras), desfolhantes (para remoção das folhas da cultura), fumigantes (controle 

da microbiota do solo), raticidas (controle de roedores/ ratos), nematicidas (controle de 

nematóides) e acaricidas (controle de ácaros), dentre outros (RIBAS E MATSUMURA, 

2009). No que se refere à origem, a divisão envolve os compostos inorgânicos (compostos 

que apresentam mercúrio, bário, enxofre e cobre em suas formulações), os pesticidas de 

origem vegetal (piretrinos), bacteriana (antibióticos) e fúngica (fitocidas), e os pesticidas 

orgânicos (CAVALHEIROS, 1993). Os organoclorados são exemplo de pesticidas que 

possuem alta persistência no meio ambiente, podendo permanecer no meio ambiente por mais 

de 100 anos, sendo altamente residuais e permanentes nos tecidos gordurosos de mamíferos, 

peixes e aves (MARONI et al., 2000).  

Os pesticidas organofosforados, que apresentam átomos de carbono e fósforo em sua 

estrutura, constituem uma importante classe de inseticidas, geralmente derivados dos ácidos 

fosfórico e tiofosfórico. A intoxicação causada pelos organofosforados geram efeitos que se 

manifestam em até 24 horas (MATOS, 2013). Eles fazem parte da família dos chamados 

inibidores da enzima acetilcolinesterase e, além de efeitos fisiológicos ainda podem causar 

reações esquizofrênicas (LUNDBERG et al., 1997). Os Carbamatos são classificados com um 

baixo grau de toxidade, sendo menos tóxico para a saúde humana (FERNANDES, 2014). 

Enquanto os efeitos dos organofosforados levam um mês para desaparecerem, os dos 
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carbamatos levam apenas uma semana (BRADY, 1998). Ambos têm as mesmas 

características e fazem parte da família dos inibidores de plantas daninhas. Dentre os 

herbicidas mais utilizados estão o Glifosato, que apresenta toxicidade relativamente baixa 

para o ser humano, mas sua ingestão acidental causa náuseas, vômitos e outros distúrbios 

gastrointestinais, o Paraquat que é classificado como extremamente tóxico, e os 

Clorofenóxicos que são menos tóxicos, porém cancerígenos (BRADY, 1998).  

A classificação do potencial de periculosidade ambiental de um pesticida é baseado 

em estudos físico-químicos, toxicológicos e ecotoxicológicos, podendo este ser classificado 

quanto à periculosidade ambiental, em classes que variam de I a IV: produtos altamente 

perigosos ao meio ambiente (Classe I), produtos muito perigosos ao meio ambiente (Classe 

II), produtos perigosos ao meio ambiente (Classe III) e produtos pouco perigosos ao meio 

ambiente (Classe IV) (RIBAS E MATSUMURA, 2009). As classes toxicológicas são 

indicadas por meio das cores dos rótulos, sendo classe I – faixa vermelha (extremamente 

tóxico); classe II – faixa amarela (altamente tóxico) ; classe III – faixa azul (medianamente 

tóxico); e classe IV – faixa verde (pouco ou muito pouco tóxico) (STOPPELI E 

MAGALHÃES, 2005). 

Para Grisolia (2005), entre os grupos profissionais que têm contato com os pesticidas, 

destacam-se os trabalhadores do setor agropecuário, principalmente os que diluem ou 

preparam a calda, os que aplicam essas substâncias e os que entram na lavoura após o seu 

emprego. Existem outros setores envolvidos na manipulação dos pesticidas e que possuem 

contato direto, muitas vezes sem os cuidados necessários no momento de manipulá-los. Por 

exemplo, funcionários das firmas de sintetizadores, transporte, comercialização e produção de 

pesticidas, também estão expostos aos riscos de intoxicação (LIMA, 2010). Estas são algumas 

das razões que levaram a União Européia a, ainda nos anos 80, buscar a diminuição dos riscos 

dos pesticidas por meio da redução de 25 a 50% do uso destas substâncias em países da 

Europa (AMARO, 2007).  

No início da década de 90, houve um aumento claro da pressão desses países 

europeus, e de outros países a nível mundial, juntamente com a importância ecológica 

agregada, servindo de estímulo para que isso se transformasse em uma política agrícola 

comum na Europa, realizando a migração de uma agricultura produtivista para uma 

agricultura de produção sustentável (AMARO, 2007). 

 Em 1991, com os objetivos da homologação da lei sobre pesticidas agrícolas nos 

países membros foi realizada a reavaliação dos pesticidas já existentes, tendo como 

princípios: ―a ponderação dos riscos para a saúde humana e animal, para a água e o ambiente; 
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o recurso à análise do risco; e o fomento da proteção integrada‖ (DGADR, 2007). De 1992 até 

2002 houve o desenvolvimento do Projeto de Estratégia Temática do Uso Sustentável dos 

Pesticidas, projeto este que veio intensificar as preocupações do uso dos pesticidas, assim 

como dar prioridade à defesa da saúde humana e do ambiente (EUROPA, 2007). Desse modo, 

registra-se desde 1993, a proibição de 61,1% dos pesticidas analisados no mercado Europeu 

(EUROPA, 2007).   

 

1.1.3. Consumo de pesticidas no Brasil e no mundo 

 

 O maior consumidor de pesticidas no mundo desde 2009 é o Brasil, sendo responsável 

por 1/5 do consumo mundial (DELLAMATRICE E MONTEIRO, 2014). Isto significa dizer 

que 19% de todos os pesticidas sintetizados ao redor do mundo são aplicados no Brasil 

(MOSER, 2013). Em 2010 foram vendidas 936 mil toneladas de pesticidas, o que 

movimentou 7,3 bilhões de dólares no mundo (MOSER, 2013). Dados da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Observatório da Indústria dos Agrotóxicos da 

Universidade Federal do Paraná apresentados durante o 2º Seminário sobre Mercado de 

Agrotóxicos e Regulação, realizado em Brasília, em abril de 2012, mostraram que no período 

de 1992 a 2012, o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, enquanto que o mercado 

brasileiro cresceu 190%. O estado brasileiro de Mato Grosso é o maior consumidor de 

agrotóxicos, representando 18,9%; sendo seguido de São Paulo (14,5%), Paraná (14,3%), Rio 

Grande do Sul (10,8%), Goiás (8,8%), Minas Gerais (9,0%), Bahia (6,5%), Mato Grosso do 

Sul (4,7%) e Santa Catarina (2,1%) (IBGE, 2006; SINDAG, 2011; THEISEN, 2012). Os 

demais estados juntos consumiram 10,4% do total do Brasil (IBGE, 2006; SINDAG, 2011; 

THEISEN, 2012).   

 O aumento do consumo de pesticidas no Brasil foi observado no período de 1992 a 

2010, quando se verificou que a quantidade de pesticida utilizada por área plantada no país 

aumentou em mais de 50%, passando de 70 kg por hectare em 1992 para mais de 150 kg em 

2010, segundo o relatório Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Brasil 2012, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nesta condição, o Brasil se tornou o 

maior consumidor  mundial de pesticidas (DELLAMATRICE E MONTEIRO, 2014), mas 

que ocupa a sexta posição no ranking de consumo mundial de pesticidas por área plantada 

(MOSER, 2013). Isto significa dizer que a extensão de áreas destinadas a agricultura e que 

fazem uso de pesticidas é grande, mas que a quantidade de pesticidas empregados por área 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursos_naturais/indicadores_desenvolvimento_sustentavel/2012/ids2012.pdf
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plantada ainda é pequena; de maneira que o Brasil se posiciona diferentemente sob estes dois 

aspectos. 

 Segundo Luís Eduardo Pacifici Rangel (2012), coordenador-geral de Agrotóxicos e 

Afins do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas (DFIA) da Secretaria de Defesa 

Agropecuária, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) ―O Japão é o maior consumidor de produtos por área plantada, e os Estados Unidos 

representam o maior em volume comercial‖. De acordo com Rangel, os dados são citados em 

apresentações da Crop life International e da Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO). De acordo com esse relatório, em 2008, o Brasil correspondeu a 86% 

dos agrotóxicos vendidos na América Latina, mas se for considerado o uso de pesticidas por 

área plantada, o Brasil não figura como maior consumidor de agrotóxicos. Países como 

França, Estados Unidos e Japão utilizam muito mais deste insumo por unidade de área 

(MINUANO, 2015).  

 Em primeiro lugar no ranking de pesticidas por área plantada aparece o Japão, com 

$97,73 dólares investidos para cada tonelada de alimento produzido (MOSER, 2013). A 

Sociedade Ciência Pesticida do Japão tem trabalhado para educar o público sobre o uso dos 

pesticidas e seus resíduos em alimentos (MOSER, 2013). Muitos simpósios sobre a segurança 

dos pesticidas para o homem e o meio ambiente foram realizados em vários locais no Japão 

com o objetivo de conscientizar consumidores e agricultores (MOSER, 2013).  Em segundo 

lugar neste ranking está a França, principal consumidor europeu e que ocupa a segunda 

posição entre os países que mais consomem pesticidas. A Comunidade Européia é o terceiro 

colocado da lista, com investimento de $ 20,65 dólares investidos para cada tonelada de 

alimento produzida,considerando todos os países membros do grupo da União Européia 

(MOSER, 2013). As vendas mundiais de agrotóxicos por continente mostram que, na Europa, 

o consumo aumentou mais de 20% entre 1997 e 2009. Com $12,44 dólares de investimento 

por tonelada de alimento a Argentina é o quarto da lista. O país é citado pela grande 

competitividade na produção de alimentos, sendo um dos que mais produzem e exportam 

alimentos (MOSER, 2013). Os Estados Unidos é o quinto país, e investe 9,42 dólares para 

cada tonelada de alimento produzido. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental 

Americana, em 2001, foi usado nos Estados Unidos 4,5 quilos de pesticidas por pessoa, ou 

seja, cerca de 675 milhões de quilos de pesticidas utilizados como ingrediente ativo neste ano 

(MOSER, 2013).  
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1.1.4. Impactos dos pesticidas na saúde humana 

 

 Além da quantidade de pesticidas consumida no Brasil, outro problema que ocorre no 

agronegócio Brasileiro é o uso de substâncias vetadas em outros países por causarem riscos a 

sociedade e ao meio ambiente (MINUANO, 2015). A ANVISA é o órgão responsável no 

Brasil, no âmbito do Ministério da Saúde, pela avaliação da toxicidade dos pesticidas e seus 

impactos à saúde humana, emitindo um parecer toxicológico favorável ou desfavorável à 

concessão do registro pelo Ministério da Agricultura (FRIEDRICH, 2013). A partir do ano de 

2000, a ANVISA deu início aos processos de reavaliações toxicológicas de alguns pesticidas 

que já estavam registrados para comercialização no Brasil por apresentarem alterações de 

risco à saúde humana (OLIVEIRA E LUCCHESE, 2013). Segundo a ANVISA (2009), alguns 

pesticidas foram proibidos de serem comercializados ou re-enquadrados para permanecerem 

no mercado. A ANVISA reavaliou 14 produtos agrícolas e afirma que o sistema de regulação 

desses produtos é um dos mais modernos do mundo. Dentre os grupos de pesticidas mais 

combatidos, merecem destaque os organoclorados, hoje proibidos em todo o mundo, os 

carbamatos e, mais recentemente, os organofosforados (OLIVEIRA E LUCCHESE, 2013). 

 Segundo Luís Eduardo Pacifici Rangel (2012), coordenador-geral de Agrotóxicos e 

Afins do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas (DFIA) da Secretaria de Defesa 

Agropecuária, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), o Brasil possui um sistema de reavaliação disciplinado por instrução normativa 

conjunta que envolve saúde, agricultura e meio ambiente. Exemplificando a atual situação 

temos o caso de banimento no mercado brasileiro desde julho de 2012 do agrotóxico 

metamidofós (MINUANO, 2015). Estudos toxicológicos observaram que ele era responsável 

por prejuízos ao desenvolvimento embriológico (ANVISA, 2009). A ANVISA (2009) 

justificou que o produto apresenta características neurotóxicas, imunotóxicas e depreciativas 

sobre os sistemas endócrino e reprodutor.  

No Brasil, segundo alerta feito pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO), em dossiê lançado durante o primeiro congresso mundial de nutrição, o World 

Nutrition Rio 2012, um terço dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros está 

contaminado pelos agrotóxicos (ORTIZ, 2012). Especificamente sobre a safra 2009/2010 foi 

destacado o uso de 85 milhões de litros de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, o equivalente a 

34 piscinas olímpicas cheias de agrotóxico (ABRASCO, 2013). O volume per capita gaúcho é 

o dobro do nacional uma vez que, em 2011, a média do país foi de 4,5 litros por habitante 

(ABRASCO, 2013).  
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) (2005) designa que os agrotóxicos são 

extremamente tóxicos para os seres vivos, incluindo seres humanos. Para a ANVISA, o uso 

descontrolado de agrotóxicos pode trazer sérios riscos à saúde. Entre os principais problemas 

estão efeitos neurotóxicos, que afetam o sistema nervoso e imunológico, problemas 

respiratórios e o desenvolvimento de alergias, problemas renais, hepáticos e até mesmo câncer 

(ANVISA, 2009). Um agravante desse problema é que a aplicação de forma incorreta e 

exagerada, sem as devidas precauções em relação a manipulação, produção, estocagem e 

destino final, tem colocado em risco a saúde humana, a integridade ambiental e toda a cadeia 

relacionada com tais produtos (CARVALHO, 2006). 

 Ocorre uma média de três milhões de intoxicações agudas por pesticidas, com 220 mil 

mortes por ano (LIRA, 2008). Estima-se que 70% das intoxicações ocorrem em países em 

desenvolvimento, ocorrendo em pessoas com contato direto ou indireto com esses produtos, 

bem como sobre a população em geral, mediante contaminação alimentar (LIMA, 2010). Em 

muitos países, a presença e a quantidade de resíduos de pesticidas em alimentos nacionais e 

importados são monitoradas para assegurar que a população tenha acesso a uma dieta que não 

ultrapasse o nível de tolerância recomendado, com base nos estudos de Ingestão Diária 

Aceitável (LOURENÇO, 2003; APUD CARVALHO, 2006). Para tanto, os Limites Máximos 

de Resíduos (LMR) são estabelecidos internacionalmente e divulgados pela Food and 

Agriculture Organization (FAO). Este monitoramento pode contribuir para ampliar a 

confiança do consumidor na qualidade dos alimentos ofertados e minimizar possíveis riscos à 

saúde pública (LOURENÇO, 2003; APUD CARVALHO, 2006). A utilização de pesticidas 

em cada plantação varia de cultura para cultura. Um dos fatores que contribui para a presença 

de resíduos em alimentos, é a persistência do produto, o uso de pesticida na pós-colheita e o 

nível de pesticidas presentes no meio ambiente (BORGUINI E TORRES, 2006).  

Entre algumas formas de intoxicação por pesticidas observadas em trabalhadores 

rurais está a diminuição das defesas imunológicas, anemia, impotência sexual masculina, 

cefaleia, insônia, alterações da pressão arterial, alterações do humor e distúrbios do 

comportamento, como surtos psicóticos (LUNDBERG et al., 1997). Os principais fatores 

ocupacionais que evidenciam um risco aumentado para intoxicações são: aplicar pesticidas, 

reentrar na cultura após aplicação e  usar equipamentos para trabalho com pesticidas mais que 

dez dias por mês. (FARIA et al., 2004).  

O envenenamento por pesticidas pode ser mal diagnosticado, especialmente entre os 

agricultores com restrito acesso à atenção médica (DAMS, 2006; OLIVEIRA et al., 2013). 

Segundo Gatto (2014), os pesticidas podem ser caracterizados como possíveis agentes 
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ototóxicos. A ototoxicidade pode ser definida como o resultado da ação de certas drogas que 

danificam o aparelho auditivo anterior e/ou posterior, causando perda auditiva com ou sem 

vertigem e náusea, em particular para alvos vulneráveis, como mulheres grávidas e crianças 

durante o desenvolvimento (GATTO, 2014). O número de estudos que investigam o efeito 

ototóxico dessas substâncias é ainda escasso, sendo adotados diferentes tipos de abordagens 

para testar os seus efeitos adversos no sistema auditivo (GATTO, 2014). O potencial 

neurotóxico dos pesticidas que foram estudados por seus efeitos auditivos incluem os 

organofosforados, piretróides e compostos dipiridilehexaclorobenzeno (OLIVEIRA et al., 

2013).  

Para minimizar o impacto de pesticidas na saúde dos trabalhadores envolvidos com a 

manipulação de pesticidas, todos deveriam receber investimentos educacionais sobre os 

pesticidas.  Isto poderia assegurar tanto a redução do uso desses produtos, como inserir 

informações de segurança, fazendo com que o trabalhador possa lidar de forma correta com 

cada tipo de pesticida; além de poder capacitá-lo sobre o uso de práticas alternativas no 

gerenciamento de pragas, doenças e plantas daninhas (LYZNICKI et al., 1997; apud 

ARAÚJO, 2010). 

 

1.1.5. Destino das embalagens vazias de pesticidas no Brasil 

 

 Segundo Andrade (2008), foi realizado um acordo entre a Secretaria da Agricultura, a 

Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo (AEASP) e a Cooperativa 

dos Plantadores de Cana de Açúcar da Zona de Guariba (COPLANA) em 1992, com a 

finalidade de estudar a demanda de embalagens vazias de agrotóxicos e implantar a primeira 

unidade piloto de recebimento. Essa unidade entrou em atividade no ano de 1994, obtendo 

mais parcerias em 1997 e formando assim uma entidade propriamente dita (INPEV, 2013). 

Essa movimentação ocorreu juntamente com a criação da norma técnica regulamentada pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a NBR 13.968/1997 que rege a lavagem 

de embalagens vazias de defensivos agrícolas (PEREIRA, 2012). Com esse procedimento, as 

embalagens passam a ser consideradas dejeto comum ao invés de resíduo perigoso, 

possibilitando sua reciclagem (PEREIRA, 2012). Em 2001, concluiu-se que seria necessária a 

criação de uma entidade capaz de coordenar a destinação final das embalagens vazias 

(INPEV, 2013). Assim, em 14 de dezembro de 2001 foi criado o Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), que iniciou suas atividades em janeiro de 
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2002, com o objetivo de implantar um sistema ágil e eficiente de processamento de 

embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil (POLACZINSKI, 2012).  

 O INPEV é um órgão que não visa lucro e tem por objetivo inserir o sistema de 

logística reversa em todo o território brasileiro (POLACZINSKI, 2012). Com sede em São 

Paulo (SP), o INPEV foi criado como resultado da união da indústria do setor para atender às 

determinações da Lei 9.974/00, que disciplinou a chamada logística reversa das embalagens 

de pesticidas (INPEV, 2013). A legislação definiu os princípios do recolhimento e manejo das 

embalagens vazias, a partir de responsabilidades compartilhadas entre todos os agentes da 

produção agrícola – agricultores, canais de distribuição, indústria e poder público 

(SPERANZA e MORETTI, 2014). Desde 2002, o INPEV atua na mobilização de todos os 

elos da cadeia agrícola e da sociedade brasileira em geral em torno da questão da 

sustentabilidade, sendo responsável por administrar o Sistema Campo Limpo, do qual fazem 

parte mais de 90 empresas fabricantes de defensivos agrícolas, cerca de 260 associações de 

distribuidores e cooperativas em todo o Brasil, nove parceiros recicladores e cinco 

incineradores (INPEV, 2014). Integrando toda a estrutura de logística reversa das embalagens 

vazias, o sistema reúne mais de 400 unidades de recebimento, entre centrais e postos, em 25 

estados e no Distrito Federal, sendo o Amapá o único estado sem posto de recebimento 

(COMETTI, 2009).   

 O Brasil é tido como referência no sistema de destinação de embalagens vazias de 

agrotóxicos no cenário internacional. Em 2013, os estados líderes na devolução de recipientes 

de agrotóxicos, segundo o INPEV, foram Mato Grosso, Paraná, São Paulo e Goiás (INPEV, 

2013). De janeiro a dezembro de 2012, os produtores rurais do Mato Grosso devolveram 8,6 

mil toneladas de embalagens vazias de agrotóxicos (INPEV, 2013). No Paraná, no mesmo 

período, foram recolhidas 4,8 mil toneladas; em São Paulo 3,7 mil toneladas e, em Goiás, 

foram 3,5 mil toneladas (INPEV, 2014). Segundo o INPEV, 94% das embalagens plásticas 

comercializadas recebe a destinação ambientalmente correta, sendo que o índice percentual 

pesquisado nos demais países é bem inferior, por exemplo: Alemanha 76%, Canadá 73%, 

França 66%, Japão 50%, Polônia 45%, Espanha 40% e Austrália e Estados Unidos 30%. Esse 

cenário brasileiro positivo é devido à participação das empresas fabricantes de agrotóxicos 

que comercializam seus produtos por meio das empresas distribuidoras e cooperativas ou 

diretamente para os agricultores participando do programa de devolução de embalagens de 

agrotóxicos vazias (INPEV, 2014). 

A meta do INPEV e dos órgãos públicos, agricultores, revendedores, entidades e 

empresas privadas, cooperativas, ONGs, associações de classe, patronais e de trabalhadores, é 
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oferecer ajuda logística em todo o país (SPERANZA e MORETTI, 2014). Dessa forma, todos 

os agentes envolvidos nessa cadeia colaboram entre si, sendo os distribuidores responsáveis 

por indicar na nota fiscal onde o agricultor vai devolver a embalagem, bem como 

disponibilizar esse local (SPERANZA e MORETTI, 2014). O fabricante deve fazer a logística 

de transporte e dar a destinação final ambientalmente adequada (reciclagem e/ou incineração) 

(INPEV, 2014). Do total de embalagens recolhidas, correspondente a 94% de todo o mercado 

nacional, 95% é reciclado e 5% serve de combustível a incineradoras com licença ambiental 

que possuem filtros e não emitem poluentes no processo de queima (SPERANZA e 

MORETTI, 2014). 

 

1.1.6. Tipos de embalagens de pesticidas e sua reciclagem 

 

 Os principais tipos de embalagens de agrotóxicos são as embalagens flexíveis não 

laváveis como os sacos plásticos, de papel, metalizados ou mistos; e as embalagens rígidas de 

vidro, metal e plástico (polietileno, PET e polietileno coextrusado) (INPEV, 2013). O 

polietileno coextrusado (COEX) é revestido internamente por uma membrana de um 

copolímero de etileno e álcool vinílico (EVOH), cuja finalidade é formar uma barreira 

impermeável ao CO2, O2 e aos solventes (SINDAG, 2014). Os plásticos são um bom exemplo 

de resíduos que podem ser reciclados, pois possuem um elevado valor agregado e podem ser 

transformados, reusados e reinseridos no processo produtivo. A reciclagem é uma atividade 

lucrativa e ambientalmente correta, onde os materiais podem ser processados várias vezes. 

Atualmente, existem mais de 15 materiais produzidos através da reciclagem destas 

embalagens, como conduíte, cordas, embalagem para óleo lubrificante, tampas, madeira 

plástica, barricas de papelão, entre outros (SINDAG, 2014).  

 As embalagens rígidas que podem ser recicladas são as de polietileno de alta 

densidade (PEAD) utilizadas na fabricação de conduítes plásticos para instalações elétricas e 

as embalagens do tipo COEX, que são embalagens de dupla camada impermeabilizante, 

utilizadas para fabricação de barricas plásticas para incineração de resíduos industriais 

(INPEV, 2013). A Lei Nº 7802 de 11 de Julho de 1989, Artigo 6º, estabelece que todas as 

embalagens de agrotóxicos sejam projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer 

vazamento, evaporação, perda ou alteração de seu conteúdo; que os materiais de que são 

feitas devem ser insuscetíveis ao ataque do conteúdo ou de formar com ele combinações 

nocivas ou perigosas; que devem ser suficientemente resistentes em todas as suas partes, de 

forma a não sofrer lesões e a responder adequadamente às exigências de sua normal 
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conservação (SINDAG, 2014). Quanto ao tipo de formulação das embalagens, existem as 

embalagens laváveis que são as embalagens rígidas de plástico, metal ou vidro que 

acondicionam formulações líquidas de agrotóxicos para serem diluídas em água; embalagens 

não laváveis, que são as embalagens flexíveis de saquinhos plásticos, de papel, metalizadas ou 

mistas; e embalagens rígidas, que não utilizam água como veículo de pulverização 

(ANDRADE, 2008). 

 

1.1.7. Pré-requisitos para realização da reciclagem de embalagens vazias de 

pesticidas  

 

 A reciclagem de embalagens vazias de agrotóxicos é de grande importância, pois 

dessa forma é possível minimizar o impacto ambiental causado por resíduos sólidos. Após o 

uso do produto, as embalagens devem ser lavadas e devolvidas aos fornecedores que, por fim, 

destinam as mesmas para pontos de coleta (ANDRADE, 2008). Primeiramente deve ser feita 

a assepsia das embalagens pelo processo de tríplice lavagem (INPEV, 2013) e deve ser 

realizada pelos agricultores a devolução aos estabelecimentos em que a compra foi realizada . 

A tríplice lavagem é feita no local de uso e efetuada nas embalagens rígidas de plástico, metal 

ou vidro que contenham formulações líquidas de agrotóxico para serem diluídos em água, 

conforme especificação da norma técnica NBR 13.968/1997. Os objetivos da tríplice lavagem 

são: economia com o aproveitamento total do produto sem deixar resíduos na embalagem, 

segurança e proteção ambiental evitando riscos de contaminação do solo e mananciais 

(INPEV, 2013). As etapas da tríplice lavagem são: i) esvaziar totalmente o conteúdo da 

embalagem no tanque do pulverizador; ii) adicionar água limpa à embalagem até ¼ do seu 

volume; iii) tampar bem a embalagem e agitar por 30 segundos; iv) despejar a água da 

lavagem no tanque do pulverizador para ser aplicado na lavoura; v) repetir a operação três 

vezes; vi) inutilizar a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo; vii) armazenar em 

local apropriado até o momento da devolução (INPEV, 2013). Cerca de 90% das embalagens 

vazias de pesticidas recolhidas pelo INPEV podem ser recicladas, desde que estejam 

corretamente lavadas; entretanto, o volume de embalagens devolvidas contaminadas é grande, 

sendo necessário incinerá-las (INPEV, 2013). 

 Outra metodologia para viabilizar a reciclagem de embalagens vazias de pesticidas é o 

processo de lavagem sob pressão, que apresenta a mesma finalidade da tríplice lavagem, 

porém é realizada uma única vez. As etapas da lavagem sob pressão são: i) após esvaziar a 

embalagem, encaixa-la no local apropriado do funil instalado no pulverizador; ii) acionar o 



25 

 

mecanismo para liberar o jato de água limpa; iii) direcionar o jato de água para todas as 

paredes internas da embalagem por 30 segundos; iv) a água da lavagem deve ser transferida 

para o interior do tanque do pulverizador; v) inutilizar a embalagem plástica ou metálica, 

perfurando o fundo; vi) armazenar em local apropriado até o momento da devolução (INPEV, 

2013). 

 A incineração é um processo bastante usado nas grandes metrópoles com o objetivo de 

destruir resíduos sólidos e líquidos industriais e hospitalares, mas que apresenta limitações de 

ordem econômica e deve ser preferencialmente adotada para as embalagens contaminadas que 

não apresentam um destino alternativo menos oneroso (SINDAG, 2014). A queima de 

embalagens adequadamente só pode ser realizada com autorização dos órgãos ambientais 

competentes e com a recomendação do fabricante do produto, quando não houver alternativa 

disponível de menor impacto ambiental (SINDAG, 2015).  

 Dentre os materiais utilizados na produção de embalagens de pesticidas, o plástico 

apresenta as maiores limitações, pois a temperatura necessária para fusão é baixa 

(aproximadamente 150ºC a 170ºC), insuficiente para desativar as moléculas dos princípios 

ativos e dos componentes da formulação que são adsorvidos pelas paredes da embalagem 

(ANDRADE, 2008). Atualmente, as embalagens descartáveis tornaram-se um elemento 

fundamental na sociedade contemporânea, sendo praticamente indispensáveis para a proteção 

e conservação de vários produtos, principalmente na indústria alimentícia. A geração de 

resíduos sólidos urbanos (RSU) é um dos problemas mais graves na sociedade atual, não só 

no Brasil, mas também nos países que apresentam elevado consumo de materiais de rápido 

descarte (INPEV, 2013). Tanto a aceleração do processo de expansão territorial urbano como 

o crescimento acentuado da utilização dos bens de consumo, popularizados pelo aumento da 

produção industrial, confirmam tal quadro (ANDRADE, 2008).  

 Seguindo a norma da Sociedade Americana de Ensaios de Materiais (ASTMD5033-

90), existem quatro diferentes tipos de reciclagem, que são conhecidas por reciclagem 

primária, secundária, terciária e quaternária. A reciclagem primária, também designada como 

reciclagem mecânica, é caracterizada pela reutilização da matéria-prima de fonte limpa, isto é, 

originada de resíduos industriais, tais como rebarbas ou peças defeituosas produzidas durante 

o processo de transformação, que passam pelo reprocessamento, normalmente em extrusoras, 

para geração de novos produtos. A reciclagem secundária, que também consiste em uma 

reciclagem mecânica, é caracterizada pela reutilização dos resíduos pós-consumo, oriundos 

dos resíduos sólidos urbanos e/ou da coleta seletiva, que através das etapas de separação, 

moagem, lavagem e secagem, são também submetidas ao reprocessamento para produção de 
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novos produtos. A reciclagem terciária, também chamada de reciclagem química, é baseada 

na despolimerização do polímero, gerando produtos que, posteriormente, poderão ser 

submetidos a novos processos de polimerização e processamento. E, por fim, a reciclagem 

quaternária, ou reciclagem energética, que é um processo que tem por base a combustão do 

plástico, para aproveitamento do conteúdo energético (INPEV, 2013) (SINDAG, 2014). 

 No Brasil, a maior parte das empresas utiliza a reciclagem mecânica, devido muitos 

fatores, tais como custo de mão-de-obra e baixo investimento para instalação da indústria, 

entre outros (GARCIA, 2010). Este tipo de reciclagem vem crescendo em volume e 

aumentando a diversidade e qualidade dos produtos devido a melhoria dos processos. 

Segundo GARCIA (2010), os métodos de extrusão em conjunto com o processo de 

recuperação (lavagem e secagem) aplicados favoreceram a descontaminação das amostras de 

Polipropileno, sendo mais eficientes na retirada dos compostos voláteis (clorofórmio e 

tolueno). É importante ressaltar que na descontaminação seria imprescindível utilizar outro 

procedimento de lavagem mais severo para a retirada, principalmente, dos contaminantes 

sólidos (INPEV, 2013). Criada pelo INPEV em 2008, a Campo Limpo Reciclagem e 

Transformação de Plásticos insere no mercado um produto de alta qualidade (INPEV, 2013). 

O destaque é a Ecoplástica Triex, uma embalagem inovadora para defensivos agrícolas que 

combina camadas de resina virgem e resina reciclada e oferece alta resistência (INPEV, 

2014). 

 

1.1.8. Herbicida ácido 2,4-Diclorofenóxiacético(2,4-D) 

 

 O 2,4-D tem a fórmula molecular C8H6Cl2O3 (massa molecular = 221,0 g.mol
-1

) 

(AMARANTE JUNIOR, 2003), e é um ácido orgânico com pKa de 2,6 e pouca solubilidade 

em água (SILVA E STETS, 2006). Herbicidas fenoxiacéticos, a exemplo do 2,4-D, são 

compostos relativamente polares, com baixa pressão de vapor (SILVA E STETS, 2006). A 

polaridade do 2,4-D está relacionada ao modo como se apresenta, sendo que sua maior 

polaridade é obtida nas formas salinas (COSTA et al., 2007).  

 Ele é um herbicida sistêmico, análogo ao hormônio vegetal auxina, usado no controle 

de plantas daninhas de folhas largas (eudicotiledôneas) (ANVISA/SIA, 2004) que surgiu em 

1941 (BRADY, 1989). Os herbicidas são classificados quanto ao seu mecanismo de ação, 

sendo que dentre estes os auxínicos ou mimetizadores de auxinas constituem uma das classes 

mais importantes em todo o mundo (COSTA et al., 2007). Eles marcaram o início da indústria 

química, sendo o 2,4-D historicamente um dos mais importantes (COSTA et al., 2007). Por 
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esta razão, o 2,4-D também é utilizado para indução de calos em cultura de tecidos, sendo 

muito aplicado em laboratório como uma auxina sintética, que é uma substância 

quimicamente relacionada com o ácido indol-3-acético (AIA), a principal auxina de várias 

plantas (VIEIRA, 2010). Essa substância tem a capacidade de atuar na expansão e no 

alongamento celular, ajudando também na divisão celular em cultura de tecidos, 

principalmente no enraizamento (VIEIRA, 2010). 

 O 2,4-D foi o primeiro herbicida seletivo descoberto para o controle de plantas 

daninhas latifoliadas anuais, recomendado para diversas culturas anuais e perenes (COSTA et 

al., 2007). Nas plantas, o 2,4-D atua provocando distúrbios diversos (crescimento anormal de 

tecidos, obstrução do floema, morte do sistema radicular, epinastia das folhas, etc.), os quais 

levam os organismos mais sensíveis à morte (RODRIGUES E ANDRIETA, 2010). Nos 

animais, é considerado um agente carcinogênico, afetando coração, fígado e sistema nervoso 

central, levando a convulsões (SILVA E STETS, 2006).  

  No Brasil, este herbicida representa 40% do total de herbicidas aplicados na 

agricultura, sendo usado amplamente no cultivo de cana-de-açúcar (PRADO E AIROLDI, 

2001). Este herbicida é recomendado para controlar plantas daninhas nas culturas de arroz, 

aveia, café, cana-de-açúcar, centeio, cevada, milho, pastagens, soja, sorgo, trigo, gramados e 

áreas não cultivadas, bem como para o combate a espécies aquáticas em açudes, represas e 

canais (ANVISA/SIA, 2004). As doses de aplicação podem variar de 0,5 a 3,5 L do produto 

por hectare (ANVISA/SIA, 2004).  

 Deve ser ressaltado que quanto a toxicologia, o 2,4-D apresenta classificação 

toxicológica nível I – Extremamente tóxico (ANVISA/SIA, 2004). Os pesticidas sob esta 

classificação requerem maiores cuidados quanto ao seu manuseio pelo trabalhador rural que 

deve utilizar equipamento de proteção individual completo (ANVISA/SIA, 2004).  Para o 

meio ambiente, este produto é classificado como produto perigoso, fazendo necessário o seu 

uso de forma racional e dentro das normas de aplicação previstas pela legislação de pesticidas 

(DIREITO, 2009). Convém destacar nesse momento, que o 2,4-D é uma molécula que exige a 

atenção dos setores ligados a questões ambientais. A Resolução Nº 396 de 3 de Abril de 2008 

do CONAMA, que dispõe sobre a classificação e as diretrizes de águas subterrâneas, 

estabelece o limite máximo de 0,03 ppm (partes por milhão) de 2,4-D na água destinada ao 

consumo humano e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da NBR 

10004/2004 define o limite de 3 ppm do herbicida em resíduos sólidos como suficiente para a 

denominação de resíduo perigoso.  
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1.1.9. Biorremediação de pesticidas 

 

Buscar e remover os pesticidas do meio ambiente ou torná-los menos tóxicos aos seres 

vivos, leva ao desenvolvimento de estudos e pesquisas que busquem soluções para essas 

contaminações, de forma segura e eficiente (DIREITO, 2009). Uma forma amplamente 

empregada para solucionar esses problemas é a biorremediação, que possui vantagem em 

relação a outras técnicas, como as físico-químicas, em termos de baixos custos e também 

porque o solo, como um sistema vivo para o crescimento da planta, não é destruído (COSTA 

et al., 2010) 

Dentre as formas de biorremediação, podemos citar a fitorremediação, que envolve o 

emprego de plantas e sua microbiota do solo associada, além de práticas agronômicas que, se 

aplicadas em conjunto, removem, imobilizam ou tornam os contaminantes inofensivos ao 

ecossistema (GAN et al., 2009). Outra forma utilizada para biorremediar ambientes 

contaminados é a biodegradação realizada pelos microrganismos do solo. Entretanto, a 

complexa interação entre microrganismos, substratos e os constituintes do solo influenciam e 

determinam a magnitude da biodegradação dessas moléculas (CYCON et al., 2013).  

A biorremediação utiliza a diversidade genética e a versatilidade metabólica 

microbiana e vegetal para biodegradar os contaminantes presentes no ambiente, buscando 

torná-los menos tóxicos e menos resistentes, como a total mineralização da substância a CO2, 

H2O e NH3 (FERNANDES, 2014). Desse modo, as moléculas poluentes, a exemplo dos 

pesticidas, podem ser integradas nos ciclos biogeoquímicos naturais (GAN et al., 2009). O 

uso de biorreatores nos experimentos de biorremediação proporciona um melhor controle da 

temperatura e pressão, otimizando o processo de biodegradação dos pesticidas pela 

microbiota presente no  solo (CARNEIRO e GARIGLIO 2010). A principal vantagem da 

biodegradação é o elevado potencial que a maioria desses microrganismos possuem de tratar 

os contaminantes do solo, de modo a mineraliza-los, muitas vezes não havendo necessidade 

de implementar outras técnicas de descontaminação pós-biorremediação (GAN et al., 2009). 

 

1.1.10. Microrganismos envolvidas no processo de biodegradação de pesticidas 

 

Proteínas responsáveis por biodegradar pesticidas estão presentes no solo e são 

componentes orgânicos únicos, que possuem importantes funções no seu habitat natural 

(GIANFREDA et al. 2002). Como tal, elas apresentam  propriedades e comportamentos 

peculiares e tem um enorme potêncial para  fins ambientais. Diferentes atividades enzimáticas 
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são encontradas nos microrganismos e, de acordo com Gianfreda et al. (2002) e Fernandes 

(2014), simulando os processos naturais do solo em laboratório, é possível observar todos 

esses potenciais em sua plenitude. Tais microrganismos são de extrema importância, pois 

através da bioprospecção, é possível isolar os microrganismos e avaliar o seu potencial de 

biorremediação de  pesticidas. Utilizando a metodologia específica para cada  produto que se 

deseja degradar, os microrganismos com melhores índices de biodegradação/ 

biotransformação são passíveis de serem estudados  molecularmente, afim de se identificar o 

gene responsável pela codificação da enzima alvo (GIANFREDA et al., 2004; GATTO et al., 

2014). 

A eficiência dos processos biológicos para degradação depende da biodegradabilidade 

dos contaminantes (SUTHERSAN, 1999). A biodegradabilidade de um pesticida indica a 

susceptibilidade desta molécula ser degradada em um produto menos tóxico, o que está 

intemamente relacionado com a estrutura química, a concentração e propriedades do 

pesticida, além das condições ambientais (SUTHERSAN, 1999). Um produto químico 

sintético, ou seja, que não é um produto de biossíntese, será degradado se uma enzima ou um 

sistema de enzimas for capaz de catalisar a conversão desse composto em um substrato capaz 

de participar das vias metabólicas existentes (SUTHERSAN, 1999). Quanto maior a diferença 

entre a estrutura do contaminante e de compostos produzidos na natureza, menor é a 

probabilidade da biodegradação ser viável (GIANFREDA et al., 2004). 

 Segundo Cycon et al. (2013), um fator que dificulta o trabalho com os microrganismos 

biodegradadores in situ é que muitas vezes eles possuem uma boa resposta de cultivo e 

degradação em laboratório; no entanto, ainda que sua interação com o ambiente do solo tenha 

bons resultados, a implementação de um microrganismo isolado de um ambiente diferente do 

qual este será inoculado pode gerar um impacto ambiental por competição com a microbiota 

nativa. Logo, os estudos nesse campo devem ser incentivados, pois a prospecção de genes 

capazes de codificar enzimas com potenciais de biodegradação de pesticidas são necessários 

antes da aplicação de qualquer estirpe no ambiente. Desse modo, é necessário desenvolver 

estudos nesse contexto, afim de pesquisar e isolar para cada tipo de solo e contaminação uma 

estirpe bacteriana nativa, afim de minimizar um possível desequilíbrio ecológico, ao se buscar 

minimizar o impacto de pesticidas no ambiente (CYCON et al., 2013). 
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1.2 Justificativa 

 

Os pesticidas (agrotóxicos) são utilizados na produção agrícola para o controle de 

pragas, doenças e plantas daninhas que acometem as plantações prejudicando a produção, mas 

os pesticidas podem gerar danos ao meio ambiente, uma vez que muitos tem ação cancerígena 

e mutagênica, além de serem aplicados em grande quantidade e, geralmente, apresentarem 

grande persistência no meio ambiente. Outra consequência do uso indiscriminado desses 

produtos no meio ambiente é a geração de grande quantidade de embalagens vazias 

contaminadas por esses produtos, uma vez que isso representa cerca de 130 milhões de 

embalagens ou, aproximadamente, 27.000 toneladas de embalagens de pesticidas 

comercializadas no Brasil só no ano de 2000.  A Lei 9974/2000, que alterou a Lei 7.802 (Lei 

dos Agrotóxicos), obrigou todas as empresas e agroindústrias ligadas na cadeia de pesticidas a 

contribuírem para o recolhimento e destinação final das embalagens vazias. No Brasil, a NBR 

13.968 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) recomenda a tríplice lavagem 

ou a lavagem sob pressão das embalagens vazias, bem como a inutilização destas, para 

posterior recolhimento das mesmas. Estudos indicam que mesmo após as tríplices lavagens, 

ainda são detectados resíduos dos pesticidas, sinalizando que os procedimentos estão em 

desacordo com o recomendado. Neste projeto, temos como objetivo principal o 

desenvolvimento de um processo que empregue a biodegradação para permitir a adequada 

descontaminação das embalagens vazias de pesticidas a serem recicladas.  

O herbicida 2,4-D é amplamente empregado no Brasil na produção agrícola, 

representando 40% dos herbicidas comercializados e é classificado como extremamente 

tóxico. Por esta razão, a resolução Nº 396 de 3 de Abril de 2008 do CONAMA, que dispõe 

sobre a classificação e as diretrizes de águas subterrâneas, estabelece o limite máximo de 0,03 

ppm (partes por milhão) de 2,4-D na água destinada ao consumo humano e a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da NBR 10004/2004 define o limite de 3 ppm 

do herbicida em resíduos sólidos como suficiente para caracterizá-los como perigoso. Por esta 

razão, este trabalho utilizou o 2,4-D como modelo em seus ensaios.  

 

1.3. Objetivo Geral 

 

Desenvolver um tratamento biológico de embalagens vazias do herbicida 2,4-D 

empregando bactérias isoladas do ambiente. 
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1.3.1. Objetivos Específicos 

 

* Quantificar por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) a quantidade do herbicida 

2,4-D residual nas embalagens de polietileno de alta densidade (PEAD) após aplicação do 

método de tríplice lavagem; 

* Realizar a identificação taxonômica das estirpes bacterianas empregadas neste estudo pela 

caracterização por testes bioquímicos com o auxílio do sistema VITEK
®
 2 Compact; 

* Verificar a capacidade de biodegradação do herbicida 2,4-D pelas estirpes bacterianas 

isoladas do ambiente por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC); 

* Otimizar as condições de crescimento bacteriano para emprego das estirpes bacterianas 

empregadas neste trabalho no tratamento biológico de embalagens vazias de pesticidas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Materiais e Métodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma da metodologia. 

 

 

 

Verificação da influência do tempo de contato do pesticida com a embalagem na 

quantidade de herbicida residual na embalagem de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 

Verificação da quantidade de herbicida residual na embalagem de Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD) de 50mL usando quarta lavagem e empregando diferentes volumes de 

água 

 

Verificação da quantidade de herbicida residual na embalagem de Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD) com capacidade para 200mL na tríplice e quarta lavagem 

Identificação dos isolados bacterianos pelo sistema VITEK
®
 2 Compact 

Otimização do inóculo para avaliar a capacidade de biotransformação/biodegradação do 

herbicida 2,4-D pelas estirpes bacterianas 

Otimização do inóculo das estirpes bacterianas para emprego nos experimentos 

 

 

Verificação da capacidade de biotransformação/biodegradação do herbicida 2,4-D pelas 

estirpes bacterianas após otimização do inóculo 
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2.1.1. Estirpes bacterianas utilizadas neste estudo 

 

Os isolados bacterianos utilizados nesse estudo foram originados da bioprospecção do 

solo da rizosfera de chicória (Cichorium endivia  L.) realizada por Ferreira (2012). Os 

isolados bacterianos identificados sob os códigos CH02, CH04, CH05, CH06 e CH09 foram 

identificados por Succar (2013) como capazes de biodegradar o herbicida 2,4-D, que também 

realizou a análise morfo-tintorial das colônias e células bacterianas. A estirpe bacteriana 

Ralstonia eutropha JMP134 foi utilizada neste estudo por ser uma estirpe modelo para 

ensaios de biodegradação do herbicida 2,4-D, uma vez que toda a rota de degradação deste 

herbicida já foi completamente elucidada neste organismo (DIREITO, 2009).  

 

2.1.2. Ativação e manutenção das estirpes bacterianas no laboratório 

 

 Para ativação e manutenção das estirpes bacterianas, estas foram inoculadas no meio 

Luria Bertani (LB) (SAMBROOK et al., 1989) enriquecido com 300 mg.L
-1

 de 2,4-D e 

incubadas em estufa bacteriológica a 30ºC (Tabela 1). Os repiques foram realizados visando 

manter as estirpes ativas e puras.  

 

Tabela 1 - Composição e preparo do Meio Luria Bertani (LB) (SAMBROOK et al., 1989) enriquecido com 2,4-

D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Componentes do meio de cultura Volume a ser preparado 

 500 ml 1000 ml 

Extrato de levedura 2,5 g 5 g 

Peptona de carne 5 g 10 g 

NaCl 5 g 10 g 

2,4-D 0,15 g 0,30 g 

Ágar* 7,5 g 15 g 

2,4-D 150mg 300mg 

*Apenas no meio LB sólido. 

Modo de preparo do meio de cultura: Os componentes devem ser pesados e 

dissolvidos em parte do volume de água destilada, a exceção o 2,4-D. Em 

seguida, deve ser feito o ajuste para o volume final desejado e a adição do 

2,4-D. O meio de cultura é então esterilizado na autoclave 

 C e 1atm. 
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2.1.3. Herbicida 2,4-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O presente estudo foi realizado utilizando o padrão do herbicida 2,4-D Sigma-Aldrich 

com pureza > 98% para a construção da curva de calibração cromatográfica (2.1.5 Curva de 

calibração para quantificação do 2,4-D por cromatografia), enriquecimento do meio de cultura 

LB (2.1.2. Ativação e manutenção das estirpes bacterianas no laboratório) e para a 

composição do meio mineral (2.1.8.2. Verificação da capacidade de 

biotransformação/biodegradação do herbicida 2,4-D pelas estirpes bacterianas). Os ensaios 

para quantificação do 2,4-D residual em embalagens de polietileno de alta densidade (PEAD) 

foram realizados empregando uma versão comercial do herbicida 2,4-D para mimetizar as 

reais condições de uma embalagem após a realização da tríplice lavagem em uma formulação 

comercial. Foi utilizado o produto comercial DMA
®
 806BR (Dow AgroSciences Industrial 

Ltda), que apresenta o 2,4-D na forma do Sal Dimetilamina na concentração de 806 g.L
-1

.  

 

2.1.4. Equipamento e método cromatográfico 

 

Foi utilizada a coluna Lichrosorb-RP-18 com 250 mm de comprimento por 4,6 mm de 

diâmetro e fase estacionária (fase inversa) com grânulos irregulares de 5μm de diâmetro. O 

cromatógrafo líquido de alta eficiência utilizado foi o da marca Merck equipado com detector 

Diode Array. A aquisição e tratamento dos dados foram feitos com o software EZchrom 

(Merck). Foi utilizado como fase móvel água ultra-pura acidificada com 0,1% (v/v) de ácido 

fosfórico e acetonitrila (Tedia Brasil Ltda). A temperatura do forno utilizada foi de 25
o
C. 

O fluxo utilizado foi de 1mL.min
-1

, a fase móvel utilizada foi água acidificada com 

ácido fosfórico e acetonitrila em sistema com gradiente: nos primeiros 3 minutos a 

concentração de acetonitrila foi de 30%; de 3 minutos a 20 minutos, a concentração de 

acetonitrila variou de 30% a 100%, com a duração da corrida cromatográfica de 20 minutos. 

Foram utilizados 5 min para que o aparelho retornasse as suas condições iniciais, antes da 

nova injeção. Todas as amostras foram filtradas em filtro Gymillex em polietileno com 

membrana durapore 0,22 μm de poro, com 13 mm de diâmetro e não estéril para a injeção no 

cromatógrafo. Foram injetados 20 L na coluna cromatográfica. A quantificação do 2,4-D foi 

realizada a 225 nm. 

 

 

 



35 

 

2.1.5. Curva de calibração para quantificação do 2,4-D por cromatografia 

 

Foi construída uma curva de calibração cujas concentrações de 2,4-D (>98% de 

pureza, Sigma-Aldrich) variaram de 0,0006 a 1,5 μg.L
-1

, sendo empregados cinco níveis de 

concentração dentro desta faixa e realizada a injeção de cada um deles em triplicata, com 

injeções de 20 μL na coluna cromatográfica. Após as corridas cromatográficas os dados foram 

empregados para dar origem à equação da reta a ser empregada nos ensaios para a 

quantificação do 2,4-D. O fator R² foi utilizado para analisar o ajuste da curva de calibração. 

 

2.1.6. Quantificação por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) da quantidade 

do herbicida 2,4-D residual nas embalagens de polietileno de alta densidade 

(PEAD) após aplicação do método de tríplice lavagem 

 

2.1.6.1. Verificação da influência do tempo de contato do pesticida com a 

embalagem na quantidade de herbicida residual na embalagem de Polietileno de 

Alta Densidade (PEAD) 

 

 Foram preenchidas 16 embalagens de PEAD com capacidade para de 50 mL com a 

versão comercial do herbicida 2,4-D, ou seja, o DMA
®
 806BR. Para utilizar como branco 

foram preenchidas 16 embalagens com as mesmas características com água ultrapura. Aos 0 

(aproximadamente 30 min de contato do pesticida com a embalagem), 7, 15 e 35 dias após a 

adição do pesticida às embalagens foi realizada a tríplice lavagem conforme a recomendação 

do INPEV. Todo o experimento foi realizado em quadruplicata (n=4). Para a realização das 

lavagens em laboratório foi utilizada água ultra-pura, uma vez que as amostras seriam 

submetidas à cromatografia. Foi coletado 1mL da água de todas as tríplices lavagens e 

filtradas em filtro Gymillex em polietileno com membrana durapore de 0,22 μm de poro, 

diâmetro de 13 mm não estéril. As etapas de lavagem foram: esvaziar totalmente o conteúdo 

da embalagem; adicionar água limpa à embalagem até 1/4 do seu volume; Tampar bem a 

embalagem e agitar por 30 segundos; repetir o processo por 4 vezes. As amostras foram 

analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência empregando o método descrito por 

Sbano et al. (2013) (2.1.4. Equipamento e método cromatográfico). Todas as amostras foram 

conservadas a -20ºC no freezer até o momento da injeção. As concentrações do 2,4-D residual 

presente nas águas das lavagens foram obtidas através da equação da reta gerada pela curva de 

calibração. 
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2.1.6.2. Verificação da quantidade de herbicida residual na embalagem de 

Polietileno de Alta Densidade (PEAD) de 50mL na quarta lavagem empregando 

diferentes volumes de água 

 

 Foram preenchidas 16 embalagens de PEAD com capacidade  de 50 mL com a versão 

comercial do herbicida 2,4-D, ou seja, o DMA
®
 806BR. Para utilizar como branco foram 

preenchidas 16 embalagens com as mesmas características com água ultrapura. Aos 8 dias  

após a adição do pesticida às embalagens foi realizada a tríplice lavagem conforme a 

recomendação do INPEV e uma etapa adicional de lavagem (quarta lavagem). Foram testados 

diferentes volumes no procedimento de tríplice lavagem recomendado pelo INPEV. Os 

volumes utilizados nas lavagens foram 1/4 (12,5 mL), 2/4 (25 mL), 3/4 (37,5 mL) e 4/4 

(volume total de 50 mL). Todo o experimento foi realizado em quadruplicata (n=4). Para a 

realização das lavagens em laboratório foi utilizada água ultra-pura, uma vez que as amostras 

seriam submetidas à cromatografia. Foi coletado 1 mL da água de todas as tríplices lavagens e 

filtradas em filtro Gymillex em polietileno com membrana durapore de  0,22 μm de poro, 

diâmetro de 13 mm não estéril. As etapas de lavagem foram: esvaziar totalmente o conteúdo 

da embalagem; adicionar água limpa à embalagem até 1/4 do seu volume; Tampar bem a 

embalagem e agitar por 30 segundos; repetir o processo por 3 vezes. As amostras foram 

analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência empregando o método descrito por 

Sbano et al. (2013) (2.1.4. Equipamento e método cromatográfico). Todas as amostras foram 

conservadas a -20ºC no freezer até o momento da injeção. As concentrações do 2,4-D residual 

presente nas águas das lavagens foram obtidas por meio da equação da reta gerada pela curva 

de calibração. 

 

2.1.6.3. Verificação da quantidade de herbicida residual na embalagem de 

Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com capacidade para 200mL na tríplice e 

quarta lavagem 

 

 Foram preenchidas 3 embalagens de PEAD com capacidade  de 200 mL com a versão 

comercial do herbicida 2,4-D, ou seja, o DMA
®
 806BR. Para utilizar como branco foram 

preenchidas 3 embalagens com as mesmas características com água ultra-pura. Aos 8 dias 

após a adição do pesticida às embalagens foi realizada a tríplice lavagem conforme a 

recomendação do INPEV e uma etapa adicional de lavagem (quarta lavagem). Foi utilizado o 

volume recomendado pelo INPEV, referente a 1/4 do volume da embalagem com água. O 
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experimento foi realizado em triplicata (n=3). Para a realização das lavagens em laboratório 

foi utilizada água ultra-pura, uma vez que as amostras seriam submetidas à cromatografia. Foi 

coletado 1 mL da água de todas as tríplices lavagens e filtradas em filtro Gymillex em 

polietileno com membrana durapore de 0,22 μm de poro, diâmetro de 13 mm não estéril. As 

amostras foram analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência empregando o método 

descrito por Sbano et al. (2013) (2.1.4. Equipamento e método cromatográfico). Todas as 

amostras foram conservadas a -20ºC no freezer até o momento da injeção. As concentrações 

do 2,4-D residual presente nas águas das lavagens foram obtidas por meio da equação da reta 

gerada pela curva de calibração. 

 

2.1.7. Ensaios com as estirpes bacterianas isoladas do ambiente  

 

2.1.7.1. Identificação dos isolados bacterianos pelo sistema VITEK
®
 2 Compact 

 

 Foi utilizado o equipamento VITEK
®
 2 Compact para identificar os microrganismos 

por meio de testes bioquímicos e em substratos recentemente desenvolvidos, que medem a 

utilização da fonte de carbono, resistência do microrganismo e a atividade enzimática. A 

metodologia empregada é baseada nas características dos dados e no conhecimento sobre o 

microrganismo e reações analisadas, sendo no total 64 testes bioquímicos para bactérias Gram 

positivas (cartão GP - Gram Positivo) e 64 testes bioquímicos para bactérias Gram negativas 

(cartão GN - Gram Negativo). Este equipamento possui um banco de dados repleto de estirpes 

conhecidas para se estimarem as reações típicas das espécies em questão num conjunto de 

compostos bioquímicos de diferenciação. Caso não seja reconhecido um padrão único de 

identificação, é fornecida uma lista de possíveis microrganismos ou a estirpe é determinada 

não identificável pela base de dados. Para identificação das amostras no VITEK
®
 2 Compact 

foram inicialmente selecionadas colônias isoladas de uma placa de petri com crescimento de 

48 horas. Posteriormente, foi transferido assepticamente 3,0 mL de solução salina estéril 

(NaCl aquoso de 0,45% a 0,50%, pH 4,5 a 7,0) para um tubo de ensaio de plástico 

(poliestireno) transparente (12 mm x 75 mm). Foi utilizado um swab estéril para transferir um 

número suficiente de colônias morfologicamente idênticas para o tubo com solução salina 

preparado na etapa anterior. Foi preparada uma suspensão de microrganismos homogênea 

com uma densidade equivalente a um padrão McFarland N.º 0,50 a 0,63 usando o calibrador 

do DensiCHEK™ Plus VITEK
®
 2. Os tubos da suspensão foram com seus respectivos cartões 
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para a cassete (suporte de tubos e cartões) e em seguida para a VITEK
®
 2 Compact para 

incubação e identificação das estirpes bacterianas. 

 

2.1.7.2. Otimização do inóculo das estirpes bacterianas para emprego nos 

experimentos 

 

 As estirpes bacterianas foram repicadas para meio LB líquido enriquecido com 2,4-D 

e, após 48h foram inoculadas em triplicata em meio LB líquido enriquecido com 2,4-D. Os 

isolados tiveram seu crescimento avaliado por turbidimetria empregando espectrofotômetro 

(Libra S2/Biochrom) por meio da leitura de absorbância a 590nm para a montagem de uma 

curva de crescimento microbiano. As leituras foram realizadas nos seguintes intervalos de 

tempo em horas: 0; 16 h e 48 min; 21h e 7min; 26 h e 22 min; 41 h e 58 min; 45 h e 43 min e 

49 h e 15 min. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad 

Prism 5.01. O teste aplicado para avaliar se houve crescimento microbiano significativo foi a 

Análise de Variância (ANOVA) empregando o teste de Friedman. 

 

2.1.7.3. Otimização do tamanho do inóculo para avaliar a capacidade de 

biotransformação/biodegradação do herbicida 2,4-D pelas estirpes bacterianas  

 

 Após a montagem e análise da curva de crescimento dos isolados bacterianos, foi 

realizada a inoculação destes em 6 tubos de meio mineral contendo 2,4-D como única fonte 

de carbono (Tabela 2). Foram utilizadas culturas com 48h de crescimento e realizada a 

inoculação aplicando 50 μL, 100μL e 200 μL do inóculo para cada estirpe bacteriana. O 

experimento foi incubado a 30ºC em estufa bacteriológica. Os isolados tiveram seu 

crescimento avaliado por turbidimetria empregando espectrofotômetro (Libra S2/Biochrom) 

através da leitura de absorbância a 590nm para a montagem de uma curva de crescimento 

microbiano. As leituras foram realizadas com intervalos de 24h ao longo de 12 dias de 

condução do experimento. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software 

GraphPad Prism 5.01. O teste aplicado para avaliar se houve crescimento microbiano 

significativo foi a Análise de Variância (ANOVA) empregando o teste de Friedman. Após 12 

dias de incubação, o meio de cultura de 3 dos 6 tubos de cada estirpe bacteriana foi filtrado 

em filtro Gymillex em polietileno com membrana durapore 0,22 μm de poro, diâmetro de 13 

mm não estéril. Foi utilizado como controle uma amostra do meio mineral sem inoculação. As 

amostras foram analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência empregando o método 
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descrito por SBANO et al. (2013) (2.1.4. Equipamento e método cromatográfico). Todas as 

amostras foram conservadas a -20ºC no freezer até o momento da injeção. As concentrações 

do 2,4-D presente no meio de cultura após os 12 dias de incubação foram obtidas por meio da 

equação da reta gerada pela curva de calibração. 

 

Tabela 2 - Composição do meio mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et al., 

2003).  

 

 Meio Mineral  Solução estoque de vitaminas 

 Componentes  Reagentes 

F
ra

çã
o

 A
u

to
cl

a
v

á
v

el
 

275 mg NH4Cl 

F
ra

çã
o

 N
ã
o

 A
u

to
cl

a
v
á

v
el

 

100 mg Piridoxina-HCl 

75 mg MgSO4.7H2O 50 mg Tiamina-HCl 

5 mg CaCl2.H2O 50 mg Riboflavina 

35 mgKCl 50 mg Ácido nicotínico 

1,5 mg FeCl2 50 mg Ácido D-Ca-pantotênico 

60 μg H3BO3 50 mg Ácido p-amino benzóico 

100 μgMnCl2.4H2O 50 mg Ácido lipóico 

120 μgCoCl2.6H2O 50 mg Nicotinamida 

70 μgZnCl2 50 mg Vitamina B12 

25 μgNiCl2.6H2O 20 mg Biotina 

15 μgCuCl2.2H2O 20 mg Ácido fólico 

25 μgNa2MoO4.2H2O Água destilada suficiente para 

completar o volume para 1000 mL de 

solução. 

5,2 mg EDTA.Na4(H2O) 

A
d

iç
ã

o
 p

o
r 

fi
lt

r
a

çã
o
 

500 mg 2,4-D 

100 mL Tampão fosfato 

(Na2HPO4.2H2O/KH2PO4 0,56 M pH 7,5)* 

0,05 mL Solução estoque de vitaminas 
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M
o

d
o

 d
e 

P
re

p
a

ro
 

  

Misturar todos os reagentes da fração 

esterilizada na autoclave até que fique 

homogêneo. Completar o volume com água 

destilada para 900 mL. Esterilizar na 

autoclave por 15 min. Quando a fração 

esterilizada na autoclave estiver com 

aproximadamente 60 ºC adicione por 

filtração (porosidade de 0,22 μm) o tampão 

fosfato, a solução estoque de vitaminas e o 

2,4-D. A solução de vitaminas pode ser 

diluída no tampão fosfato para a filtragem e 

adição à base mineral do meio. O 2,4-D 

deve ser diluído em 2mL de etanol e 

filtrado em um novo filtro para evitar a 

precipitação do mesmo. Deve ser realizada 

a homogenização do meio e sua 

distribuição. 

M
o

d
o

 d
e 

P
re

p
a

ro
 

Misturar todos os reagentes até que 

fique homogêneo. Ajustar o volume 

para 1000 mL com água destilada. 

Armazenar sob refrigeração (4 ºC). 

 

* Tampão fosfato (Na2HPO4.2H2O/KH2PO4 0,56 M pH 7,5): 

Reagentes: 850 mLNa2HPO4.2H2O 1 M e 150 mL KH2PO4 1 M 

Modo de preparo: Misturar os reagentes até que fique homogêneo. Ajustar o volume para 1000 mL com 

água destilada. 

 

2.1.7.4. Verificação da capacidade de biotransformação/biodegradação do 

herbicida 2,4-D pelas estirpes bacterianas após otimização do inóculo 

 

 Após a montagem e análise da curva de crescimento dos isolados bacterianos, foi 

realizada a inoculação destes em 6 tubos de meio mineral contendo 2,4-D como única fonte 

de carbono (Tabela 2). Foram utilizadas culturas com 48h de crescimento. As células 

bacterianas foram concentradas por centrifugação (Marca Eppendorf, modelo Centrifuge 5804 

R- 2500 rpm por 10 min) e posteriormente ressuspendidas em solução salina a 0,9%. Este 

procedimento de lavagem das células bacterianas com solução salina foi repetido 3 vezes. Em 

seguida, as células ba cterianas foram novamente concentradas e ressuspendidas em 500 μL 

de meio mineral. Após homogeneização, foi realizada a inoculação nos tubos de meio mineral 

ajustando a densidade óptica (DO) a 590nm para aproximadamente 0,35Abs. Todo o 

experimento foi realizado em quadriplicata (n=4). As amostras foram incubadas a 30ºC em 

estufa bacteriológica. Os isolados tiveram seu crescimento avaliado por turbidimetria 

empregando espectrofotômetro (Libra S2/Biochrom) por meio da leitura de absorbância a 
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590nm para a montagem de uma curva de crescimento microbiano. As leituras foram 

realizadas com intervalos de 24h ao longo de 11 dias de condução do experimento. As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism 5.01. O teste 

aplicado para avaliar se houve crescimento microbiano significativo foi a Análise de 

Variância (ANOVA) empregando o teste de Friedman. Após 11 dias de incubação, o meio de 

cultura dos tubos de cada estirpe bacteriana foi filtrado em filtro Gymillex em polietileno com 

membrana durapore 0,22 μm de poro, diâmetro de 13 mm não estéril. Foi utilizado como 

controle uma amostra do meio mineral sem inoculação. As amostras foram analisadas por 

cromatografia líquida de alta eficiência empregando o método descrito por SBANO et al. 

(2013) (2.1.4. Equipamento e método cromatográfico). Todas as amostras foram conservadas 

a -20ºC no freezer até o momento da injeção. As concentrações do 2,4-D presente no meio de 

cultura após os 11 dias de incubação foram obtidas por meio da equação da reta gerada pela 

curva de calibração. 

 

2.2. Resultados 

 

2.2.1. Quantificação por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) da quantidade 

do herbicida 2,4-D residual nas embalagens de polietileno de alta densidade 

(PEAD) após aplicação do método de tríplice lavagem 

 

2.2.1.1. Verificação da influência do tempo de contato do pesticida com a 

embalagem na quantidade de herbicida residual na embalagem de Polietileno de 

Alta Densidade (PEAD) 

 

 Esse experimento avaliou a eficiência da tríplice lavagem, segundo as normas do 

INPEV, e verificou se a variação de tempo em que o plástico permanece em contato com o 

herbicida interfere na concentração de 2,4-D residual na água da tríplice lavagem. Esse 

experimento foi conduzido com os intervalos de 0, 7, 15 e 35 dias, onde para cada intervalo 

de tempo, 4 embalagens de PEAD de 50 mL foram preenchidas com o pesticida. Para realizar 

o controle, 4 embalagens de PEAD de 50 mL foram preenchidas com água ultra-pura 

(controle/branco). Todas as embalagens foram submetidas a tríplice lavagem. Foi coletado 

1mL de cada repetição de cada tratamento (pesticida e água ultra-pura), em cada intervalo de 

tempo.Essas amostras foram analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência. Foi 

observado que o tempo de contato do herbicida com a embalagem de PEAD não interfere nas 
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concentrações de herbicida residual encontrado na água da tríplice lavagem (Figura 2.). O 

valor de R
2
=0,022 demonstrou que não há correlação entre o tempo de contato entre o 

herbicida e a embalagem e a concentração do herbicida residual na água da tríplice lavagem. 

 Para descartar a possibilidade de que a própria embalagem em contato com o pesticida 

liberaria alguma molécula na água da lavagem, foi realizado os testes de lavagem em 

embalagens contendo água ultra-pura e analisada por cromatografia líquida de alta eficiência. 

No controle do experimento das embalagens (embalagem preenchida com água ultra-pura) 

houve ausência de picos (Figura 3). O perfil cromatográfico apresentado na Figura 3. 

representa todos os controles dos experimentos realizados com embalagens neste trabalho, 

demonstrando que embalagens de PEAD não apresentam resíduos que possam ser liberados 

através do processo da tríplice lavagem e detectados por cromatografia líquida de alta 

eficiência a 225nm.  

 

  

 

Figura 2 - Concentração do herbicida 2,4-D residual na água da tríplice lavagem das embalagens após o contato 

do herbicida com a embalagem por 0, 7, 15 e 35 dias. ♦, concentrações do 2,4-D; 
_
, linha de tendência. 
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Figura 3 - Perfil cromatográfico observado na água da tríplice lavagem do tratamento da embalagem com 

preenchimento com água ultra-pura. Leitura realizada a 225nm. 

 

2.2.1.2. Verificação da quantidade de herbicida residual na embalagem de 

Polietileno de Alta Densidade (PEAD) na quarta lavagem empregando diferentes 

volumes de água 

 

 Foi montado um experimento para verificar se a quantidade do herbicida na água de 

lavagem poderia ser influenciada pelo volume de água utilizada nas lavagens, bem como se a 

adição de uma etapa extra de lavagem (quarta lavagem) traria redução nos valores residuais 

de herbicida nas águas de lavagens. Foram realizadas a terceira e quarta lavagens de 

embalagens de PEAD, com um volume de 50 mL, utilizando os volumes da água de lavagem 

de 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 (volume total) da capacidade da embalagem. Todas as amostras foram 

analisadas por meio de cromatografia líquida de alta eficiência. Para descartar a possibilidade 

de que a própria embalagem em contato com o pesticida liberaria alguma molécula do 

plástico nas amostras, foram realizados os testes de lavagem em embalagens contendo água 

ultra-pura (controle do experimento) e analisada por cromatografia líquida de alta eficiência. 

O controle do experimento apresentou ausência de picos no perfil cromatográfico (Figura 3). 

 As análises cromatográficas permitiram a quantificação do herbicida na água de 

lavagem, mas a determinação da média e desvio padrão mostraram alta variação entre os 

valores obtidos (Tabela 3). Desta maneira, não foi possível observar diferença entre os 

tratamentos, pois, ao se analisar os valores médios adicionados ou subtraídos dos seus 

respectivos desvios padrão, observa-se a sobreposição dos valores de 2,4-D 

independentemente de ser a terceira ou quarta lavagem  ou do volume de água testado. Foi 
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possível observar que mesmo na quarta lavagem ainda se obtém uma concentração elevada do 

herbicida.  

 

Tabela 3 - Quantidade do herbicida 2,4-D residual na embalagem de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) na 

água da terceira e quarta lavagens empregando diferentes volumes de água.  

Proporção de 

água por volume 

da embalagem 

(V/V)  

Volume de 

Lavagem 

(mL) 

Número 

da água 

de 

lavagem 

Concentração do herbicida na 

água de lavagem (mg.mL
-1

) 

Concentração 

(ppm) 

Média Desvio Padrão Média 
Desvio 

Padrão 

1/4* 12,5 
3ª 1,191 ±0,528 1191 ±528 

4ª 0,819 ±0,451 819 ±451 

2/4 25 
3ª 1,068 ±0,280 1068 ±280 

4ª 0,791 ±0,323 791 ±323 

3/4 37,5 
3ª 1,071 ±0,594 1071 ±594 

4ª 0,707 ±0,381 707 ±381 

4/4 (cheio) 50 
3ª 1,214 ±0,265 1214 ±265 

4ª 0,568 ±0,173 568 ±173 

* Volume recomendado pelo INPEV. 

 

2.2.1.3. Verificação da quantidade de herbicida residual na embalagem de 

Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com capacidade para 200mL na tríplice e 

quarta lavagem 

 

 Com base nos resultados obtidos no experimento anterior, foi estruturado um 

experimento para verificar a influência da capacidade da embalagem de PEAD na detecção do 

herbicida na água de lavagem. Foram realizadas a tríplice e a quarta lavagem com volume de 

1/4 de água ultra-pura (50 mL) em embalagens de PEAD de 200 mL. O experimento foi 

realizado em triplicata e obteve como valor residual do herbicida 2,4-D na água da terceira 

lavagem uma concentração média de 0,150 ± 0,22 mg.mL
-1

, o que equivale a 150,53 ppm. Na 

quarta lavagem foi observada a presença do pico do herbicida 2,4-D, mas os valores 

encontrados nas áreas destes picos foram inferiores ao limite de quantificação, que é de 

0,2μg.L
-1

 (Figura 4).  

 Mais uma vez, para descartar a possibilidade de que a própria embalagem em contato 

com o pesticida liberaria alguma molécula na água da lavagem, foi realizado os testes de 

lavagem em embalagens contendo água ultra-pura e analisados por cromatografia líquida de 

alta eficiência. No controle do experimento das embalagens (embalagem preenchida com 

água ultra-pura) houve ausência de picos (Figura 5). O perfil cromatográfico apresentado na 
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Figura 5 demonstrando que embalagens de PEAD com capacidade de 200mL não apresentam 

resíduos que possam ser liberados através do processo da tríplice/quarta lavagem e detectados 

por cromatografia líquida de alta eficiência a 225nm. 

 

 

Figura 4 - Perfil cromatográfico observado na água da quarta lavagem de embalagem  de Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD) com capacidade para 200mL após armazenamento de DMA
®
 806BR por 8 dias. Leitura 

realizada a 225nm. Seta azul indica o pico do herbicida 2,4-D, ingrediente ativo do DMA
®
 806BR.  

 

  

 

Figura 5 - Perfil cromatográfico observado na água da tríplice lavagem do tratamento da embalagem com 

preenchimento com água ultra-pura. Leitura realizada a 225nm. 
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2.2.2. Ensaios com as estirpes bacterianas isoladas do ambiente 

 

2.2.2.1. Identificação dos isolados bacterianos pelo sistema VITEK
®
 2 Compact 

 

 Por meio do banco de dados do VITEK
®
2 Compact, que apresenta um banco de dados 

com informações bioquímicas acerca dos microrganismos catalogados, os isolados 

bacterianos estudados foram submetidos à taxonomia com base nos testes bioquímicos. Dessa 

forma os resultados caracterizados por ―+‖, informam que a resposta para determinado teste 

foi entre 95% a 100%. Já os resultados caracterizados como ―-‖ informa que o resultado do 

teste bioquímico foi de 0% a 5%, para determinado teste. Os resultados nesse experimento 

estão elucidados nas Tabelas 4 e 5. Foi realizada a identificação dos cinco isolados 

bacterianos. A identificação do isolado bacteriano Gram positivo de código CH04 foi 

identificado com 92% de probabilidade de ser da espécie Staphylococcus lentus, uma vez que 

os testes Alfa-manosidase, D-maltose e Resistência à novobiocina apresentaram resultado 

diferente do esperado para a espécie em questão (Tabela 4). Os isolados bacterianos Gram 

negativos identificados pelos códigos CH02, CH05, CH06 e CH09 foram identificados, 

respectivamente, como Serratia marcescens (95%), Delftia acidovorans (99%), Rhizobium 

radiobacter (99%) e Enterobacter cloacae complex (Tabela 5). A probabilidade 95% de o 

isolado CH02 ser da espécie Serratia marcescens se deve ao fato de o teste bioquímico 

Palatinose ter apresentado resultado diferente do esperado para esta espécie. A identificação 

das estirpes bacterianas com 99% de probabilidade foi em função de todos os testes 

bioquímicos corresponderem aos resultados esperados para as espécies em questão. A 

identificação de CH09 como uma bactéria do complexo Enterobacter cloacae é uma 

limitação do sistema VITEK
®
 2 Compact que não permitiu uma identificação mais precisa. 

 

Tabela 4 - Caracterização bioquímica do isolado bacteriano gram positivo (isolado CH04) através do sistema 

VITEK
®
 2 Compact. 

 

 Testes Bioquímicos* 

Isolado 

Staphylococus lentus 

(92%) 

 D-amigdalina  + 

Fosfatidilinositolfosfolipase C - 

 D-xilose - 

 Arginina dihidrolase1 + 
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 Beta-galactosidase + 

 Alfa-glucosidase - 

 Ala-fe-pro arilamidase - 

Ciclodextrina - 

 L-aspartatoarilamidase - 

 Beta galactopiranosidase - 

 Alfa-manosidase + 

Fosfatase - 

 Leucina arilamidase - 

 L-prolinaarilamidase - 

 Beta-glucuronidase - 

 Alfa-galactosidase + 

 L-pirrolidonilarilamidase - 

 Beta-glucuronidase - 

 Alanina arilamidase - 

 Tirosina arilamidase - 

 D-sorbitol - 

Urease - 

 Resistência à polimixina b  - 

 D-galactose  - 

 D-ribose  + 

Alcalinização l-lactato + 

 Lactose - 

 N-acetil-d-glucosamina - 

 D-maltose  - 

 Resistência à bacitracina  + 

 Resistência à novobiocina + 

 Crescimento em NaCl a 6,5%  + 

 D-manitol  + 

 D-manose + 

 Metil-b-d-glucopiranosídeo + 

Pululano - 

 D-rafinose - 

 Resistência O/129 (comp.vibrio.) + 

Salicina + 

 Sacarose/sucrose + 

 D-trealose + 

 Arginina dihidrolase2 - 

 Resistência à optoquina + 

  

*Os testes grifados em amarelo foram sinalizados pelo VITEK
®
 2 Compact como testes com resultados 

diferentes dos esperados para a espécie.  
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Tabela 5 - Caracterização bioquímica dos isolados bacterianos gram negativos através do sistema VITEK
®
 2 

Compact. 

 

Testes Bioquímicos* 

Isolados/ Código de identificação 

Enterobacter 

cloacae complex 

Rhizobium 

radiobacter 

(99%) 

Delftia 

acidovorans 

(99%) 

Serratia 

marcescens 

(95%) 

 
CH09 CH06 CH05 CH02 

Ala-Fe-Pro-Arilamidase - - - - 

Adonitol - + - + 

L-Pirrolidonil – Arilamidase - - + + 

L-Arabitol - + - + 

D-Celobiose + + - - 

Beta-Galactosidase + + - + 

Produção De H2s - - - - 

Beta-N-Acetil-Glucosaminidase + - - + 

GlutamilArilamidasePna - - - - 

D-Glucose + + - + 

Gama-Glutamil-TransferaseGgt + - + + 

Fermentação/Glucose + - - + 

Beta-Glucosidase + + - + 

D-Maltose + + - + 

D-Manitol + + - + 

D-Manose + + - + 

Beta-Xilosidase + - - - 

BETA-Alanina ArilamidasePna - - - - 

L-ProlinaArilamidase + - + + 

Lipase - - - - 

Palatinose + + - + 

Tirosina Arilamidase + + + + 

Urease - - - - 

D-Sorbitol + + - + 

Sacarose/Sucrose + + - + 

D-Tagatose - + - - 

D-Trealose + + - + 

Citrato (Sódio) + - - + 

Malonato + - - - 

5-Ceto-D-Gluconato - - - + 

Alcalinização L-Lactato + - + - 

Alfa-Glucosidase - - - - 

Alcalinização Sucinato + - + - 

Beta-N-Acetil-Galactosaminidase + - - + 

Alfa-Galactosidase + - - - 
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Fosfatase - - - + 

Glicina Arilamidase + + - + 

Ornitina Descarboxilase + - - + 

Lisina Descarboxilase - - - + 

Assimilação L-Histidina - - - - 

Cumarato - - + + 

Beta-Glucuronidase - - - - 

Resistência O/129 (Comp.Vibrio.) + - - + 

Glu-Gli-Arg-Arilamidase - - - + 

Assimilação L-Malato - - + - 

Ellman - - + - 

Assimilação L-Lactato - - - - 

*O teste grifado em amarelo foi sinalizado pelo VITEK
®
 2 Compact como teste com resultado diferentes do 

esperado para a espécie da coluna com resultado do referido teste também sinalizado em amarelo. 

 

2.2.3. Otimização das condições de crescimento bacteriano para emprego das estirpes 

bacterianas no tratamento biológico de embalagens vazias de pesticidas 

 

2.2.3.1. Otimização do inóculo das estirpes bacterianas para emprego nos 

experimentos 

 

 Esse experimento foi realizado para monitorar o crescimento bacteriano dos isolados 

aplicados nesse trabalho e, dessa forma, entender o ritmo de crescimento dos mesmos para 

otimizar as condições do inóculo para uso em meio contendo o herbicida 2,4-D como única 

fonte de carbono. Esses isolados foram inoculados em meio LB e monitorados por 49 horas. 

Através de análises estatísticas dos dados obtidos pelas leituras de absorbância a 590nm, foi 

possível observar que, a exceção do isolado CH06, todos os demais isolados apresentaram 

crescimento significativo após 45 horas e 43 minutos da inoculação (Figura 6), ou seja, os 

isolados entraram na sua fase de crescimento log aproximadamente dois dias depois da 

inoculação do meio de cultivo. O isolado CH06 (Rhizobium radiobacter) não obteve 

crescimento em dois dos quatro tubos inoculados, impossibilitando a realização de teste 

estatístico. Diante do desempenho observado nos dois tubos remanescentes (Figura 6.E) foi 

feita a opção por manter a realização dos ensaios com esta estirpe empregando as mesmas 

condições observadas para as demais.   
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Figura 6 - Curva de crescimento dos isolados bacterianos CH05 - Delftia acidovorans (A), CH09 - Enterobacter 

cloacae complex (B), CH04 -Staphylococcus lentus (C), CH02 - Serratia marcescens (D), CH06 - Rhizobium 

radiobacter (E) e Ralstonia eutropha JMP134 (F). Barras de erros representam o desvio padrão. 

 

A 

E 

C 

F 

D 

B 
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2.2.3.2. Otimização do tamanho do inóculo para avaliar a capacidade de 

biotransformação/biodegradação do herbicida 2,4-D pelas estirpes bacterianas 

  

 Esse experimento foi realizado para verificar a capacidade de biotransformação/ 

biodegradaçãodo herbicida 2,4-D pelas estirpes bacterianas (Tabela 6). A análise da 

degradação do herbicida 2,4-D foi realizada após análises por cromatografia líquida de alta 

eficiência. O Perfil cromatográfico do meio mineral contendo 2,4-D como única fonte de 

carbono sem inóculo, foi realizado como controle do experimento. A concentração do 

herbicida no Meio Mineral sem inóculo é 0,889 ± 0,222 mg.mL
-1 

(Figura 7). 

  Além disso, foram monitorados e analisados estatisticamente o crescimento dos 

isolados em meio mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono e energia, através das 

leituras de absorbância a 590nm. O isolado CH05 (Figura 8), apresentou crescimento 

significativo aos 8 dias quando foi utilizado 200μL como inóculo inicial e, aos 9 dias, quando 

foram utilizados 50μL e 100μL como inóculo inicial. Os isolados CH09 (Figura 9) e CH04 

(Figura 10), apresentaram, para todas as quantidades de inóculo inicial, crescimento 

significativo aos 9 dias. O isolados CH02 (Figura 11) apresentou para todas as quantidades de 

inóculo inicial, crescimento significativo aos 8 dias. O isolado CH06 utilizando 200 L como 

inóculo inicial apresentou crescimento significativo aos 7 dias após a inoculação e para os 

demais inóculos, apresentou crescimento significativo aos 9 dias CH06 (Figura 12). Ralstonia 

eutropha JMP134 (Figura 13) apresentou para todas as quantidades de inóculo inicial, 

crescimento significativo aos 8 dias. Somente os isolados CH02 (Serratia marcescens) 

(Figura 11) e Ralstonia eutropha JMP134 (Figura 13) apresentaram degradação do herbicida 

(Tabela 2.6). Os outros isolados apresentaram crescimento significativo sem que isso se 

traduzisse na biotransformação e/ou biodegradação do herbicida 2,4-D (Tabela 6) quando 

comparado com a quantidade inicial de 2,4-D no meio de cultivo (Figura 7).  
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Tabela 6 - Capacidade de degradação do herbicida 2,4-D pelas estirpes bacterianas. 

Isolado Bacteriano 

Quantidade 

de inóculo 

( L) 

Concentração do herbicida no meio de cultura após 

12 dias da inoculação (mg.mL-1) Degradação* 

Média Desvio Padrão 

CH05- Delftia 

acidovorans 

50 0,773 ± 0,089 SD 

100 0,892 ± 0,183 SD 

200 0,668 ± 0,040 SD 

CH09- Enterobacter 

cloacae complex 

50 0,868 ± 0,204 SD 

100 0,812 ± 0,141 SD 

200 0,629 ± 0,074 SD 

CH04- 

Staphylococcus lentus 

50 0,756 ± 0,019 SD 

100 0,719 ± 0,115 SD 

200 0,704 ± 0,097 SD 

CH02- Serratia 

marcescens 

50 0,669 ± 0,006 SD 

100 0,617 ± 0,067 SD 

200 0,646 ± 0,005 D 

CH06-Rhizobium 

radiobacter 

50 0,650 ± 0,030 SD 

100 0,654 ± 0,021 SD 

200 0,654 ± 0,024 SD 

Ralstonia eutropha 

JMP134 

50 0,662 ± 0,003 D 

100 0,682 ± 0,012 SD 

200 0,626 ± 0,022 D 

* Análise realizada considerando a concentração do herbicida no Meio Mineral sem inóculo igual a 0,889 ± 

0,222 mg.mL
-1

. SD, Sem Degradação do herbicida. D, Degradação. 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Perfil cromatográfico do meio mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et 

al., 2003) sem inoculação. A concentração do herbicida no Meio Mineral sem inóculo é 0,889 ±0,222mg.mL
-1

. 

Leitura realizada a 225nm. 

2,4-D 
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Figura 8 - Crescimento microbiano do isolado CH05 (Delftia acidovorans) e perfil cromatográfico do meio 

mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et al., 2003) após 12 dias da inoculação. A, 

B e C, crescimento microbiano aplicando, respectivamente, 50 L, 100 L e 200 L; D, E e F, perfil 

cromatográfico do meio mineral que recebeu, respectivamente, 50 L, 100 L e 200 L. Perfil cromatográfico 

obtido com leitura a 225nm. Barras de erros em A, B e C representam o desvio padrão. 
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Figura 9 - Crescimento microbiano do isolado CH09 (Enterobacter cloacae complex) e perfil cromatográfico do 

meio mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et al., 2003) após 12 dias da 

inoculação. A, B e C, crescimento microbiano aplicando, respectivamente, 50 L, 100 L e 200 L; D, E e F, 

perfil cromatográfico do meio mineral que recebeu, respectivamente, 50 L, 100 L e 200 L. Perfil 

cromatográfico obtido com leitura a 225nm. Barras de erros em A, B e C representam o desvio padrão. 
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Figura 10 -  Crescimento microbiano do isolado CH04 (Staphylococcus lentus) e perfil cromatográfico do meio 

mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et al., 2003) após 12 dias da inoculação. A, 

B e C, crescimento microbiano aplicando, respectivamente, 50 L, 100 L e 200 L; D, E e F, perfil 

cromatográfico do meio mineral que recebeu, respectivamente, 50 L, 100 L e 200 L. Perfil cromatográfico 

obtido com leitura a 225nm. Barras de erros em A, B e C representam o desvio padrão. 
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Figura 11 - Crescimento microbiano do isolado CH02 (Serratia marcescens) e perfil cromatográfico do meio 

mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et al., 2003) após12 dias da inoculação. A, 

B e C, crescimento microbiano aplicando, respectivamente, 50 L, 100 L e 200 L; D, E e F, perfil 

cromatográfico do meio mineral que recebeu, respectivamente, 50 L, 100 L e 200 L. Perfil cromatográfico 

obtido com leitura a 225nm. Barras de erros em A, B e C representam o desvio padrão. 
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Figura 12 - Crescimento microbiano do isolado CH06 (Rhizobium radiobacter) e perfil cromatográfico do meio 

mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et al., 2003) após12 dias da inoculação. A, 

B e C, crescimento microbiano aplicando, respectivamente, 50 L, 100 L e 200 L; D, E e F, perfil 

cromatográfico do meio mineral que recebeu, respectivamente, 50 L, 100 L e 200 L. Perfil cromatográfico 

obtido com leitura a 225nm. Barras de erros em A, B e C representam o desvio padrão. 
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Figura 13 - Crescimento microbiano da estirpe Ralstonia eutropha JMP134 e perfil cromatográfico do meio 

mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et al., 2003) após 12 dias da inoculação. A, 

B e C, crescimento microbiano aplicando, respectivamente, 50 L, 100 L e 200 L; D, E e F, perfil 

cromatográfico do meio mineral que recebeu, respectivamente, 50 L, 100 L e 200 L. Perfil cromatográfico 

obtido com leitura a 225nm. Barras de erros em A, B e C representam o desvio padrão. 
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2.2.3.3. Verificação da capacidade de biotransformação/biodegradação do 

herbicida 2,4-D pelas estirpes bacterianas após otimização do inóculo 

 

 Com base nos resultados obtidos, foi estruturado um experimento para otimização do 

inóculo inicial. Os isolados cresceram em meio LB por 48 horas e, em seguida, tiveram suas 

células lavadas com solução salina para remoção do meio LB residual do inóculo. Os isolados 

então foram inoculados no meio mineral contendo 2,4-D como única forma de carbono até 

que fosse obtida a leitura de 0,35 de absorbância a uma densidade óptica (D.O.) de 590nm. 

 Foi observado crescimento significativo a partir do sétimo dia da inoculação para 

todas as estirpes (Figuras 14, 15, 16, 18, 19 e 20), a exceção do isolado CH04 (Figura 17.). O 

isolado CH04 não apresentou crescimento em dois dos quatro tubos inoculados, o que 

inviabilizou a análise estatística. A análise da degradação do herbicida 2,4-D foi avaliada por 

cromatografia líquida de alta eficiência. Todos os isolados bacterianos apresentaram 

degradação do herbicida 2,4-D (Tabela 7). A estirpe Ralstonia eutropha JMP134 não 

apresentou degradação do herbicida 2,4-D (Tabela 7). 

 

Tabela 7 -  Capacidade de degradação do herbicida 2,4-D pelas estirpes bacterianas.+ e - 

Isolado Bacteriano 

Concentração do herbicida no meio de 

cultura após 11 dias da inoculação (mg.mL
-1

) Degradação* 

Média Desvio Padrão 

CH05- Delftia acidovorans 0,764 ± 0,010 D 

CH09- Enterobacter cloacae complex 0,771 ± 0,002 D 

CH04- Staphylococcus lentus 0,752 ± 0,018 D 

CH02- Serratia marcescens 0,771 ± 0,002 D 

CH06- Rhizobium radiobacter 0,745  ±0,014 D 

Ralstonia eutropha JMP134 0,790 ± 0,095 SD 

* Análise realizada considerando a concentração do herbicida no Meio Mineral sem inóculo de 0,946 ± 

0,132mg.mL
-1

. SD, Sem Degradação do herbicida. D, Degradação. 
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Figura 14 - Perfil cromatográfico do meio mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN 

et al., 2003) sem inoculação. Concentração do herbicida no Meio Mineral sem inóculo de 0,946 ± 0,132 mg.mL
-

1
. Leitura realizada a 225nm. 
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Figura 15 - Crescimento microbiano do isolado CH05 (Delftia acidovorans) (A) e perfil cromatográfico (B) do 

meio mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et al., 2003) após11 dias da 

inoculação. Perfil cromatográfico obtido com leitura a 225nm. Barras de erros em A representam o desvio 

padrão. 
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Figura 16 - Crescimento microbiano do isolado CH09 (Enterobacter cloacae complex) (A) e perfil 

cromatográfico (B) do meio mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et al., 2003) 

após11 dias da inoculação. Perfil cromatográfico obtido com leitura a 225nm. Barras de erros em A representam 

o desvio padrão. 
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Figura 17 -  Crescimento microbiano do isolado CH04 (Staphylococcus lentus) (A) e perfil cromatográfico (B) 

do meio mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et al., 2003) após11 dias da 

inoculação. Perfil cromatográfico obtido com leitura a 225nm. Barras de erros em A representam o desvio 

padrão. 
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Figura 18 -  Crescimento microbiano do isolado CH02 (Serratia marcescens) (A) e perfil cromatográfico (B) do 

meio mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et al., 2003) após11 dias da 

inoculação. Perfil cromatográfico obtido com leitura a 225nm. Barras de erros em A representam o desvio 

padrão. 
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Figura 19 - Crescimento microbiano do isolado CH06 (Rhizobium radiobacter) (A) e perfil cromatográfico (B) 

do meio mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et al., 2003) após 11 dias da 

inoculação. Perfil cromatográfico obtido com leitura a 225nm. Barras de erros em A representam o desvio 

padrão. 
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Figura 20 - Crescimento microbiano de Ralstonia eutropha JMP134 (A) e perfil cromatográfico (B) do meio 

mineral contendo 2,4-D como única fonte de carbono (FÜSCHSLIN et al., 2003) após 11 dias da inoculação. 

Perfil cromatográfico obtido com leitura a 225nm. Barras de erros em A representam o desvio padrão. 
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2.3. Discussão 

 

2.3.1. Quantificação por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) da quantidade 

do herbicida 2,4-D residual nas embalagens de polietileno de alta densidade 

(PEAD) após aplicação do método de tríplice lavagem 

 

O primeiro experimento relacionado a embalagens foi realizado para avaliar a 

eficiência da tríplice lavagem, segundo as normas do INPEV, e verificar se a variação de 

tempo em que o plástico, no caso o PEAD, permanece em contato com o herbicida interfere 

na concentração de 2,4-D residual na água da tríplice lavagem. Por meio das análises das 

concentrações de 2,4-D residual presente na água da tríplice lavagem, foi possível perceber 

que houve uma variação de concentração independentemente dos diferentes intervalos de 

tempo, ou seja, que a concentração independe do período de contato com o produto. Os 

fatores que influenciam esses valores a serem tão variáveis podem estar relacionados tanto a 

força aplicada ao agitar manualmente o frasco, bem como as dimensões e conformação da 

embalagem.   Ainda que os fatores envolvidos na origem desta variação são sejam claros,  

vale ressaltar que as concentrações encontradas foram altas e acima do que é estabelecido pela 

resolução Nº 396 de 3 de Abril de 2008 do CONAMA, que dispõe sobre a classificação e as 

diretrizes de águas subterrâneas, estabelecendo o limite máximo de 0,03 ppm (partes por 

milhão) de 2,4-D na água destinada ao consumo. 

 Em 2005, foi avaliada por Chiquetti (2005), mediante de processos analíticos, a 

eficiência da tríplice lavagem realizada em embalagens de pesticidas enviadas à Central de 

Recebimento de Embalagens Vazias, localizada em Piracicaba/SP, através da análise dos 

quatro ingredientes ativos mais comercializados nesta região: glifosato, 

Metilarsonatomonossódico - MSMA, ametrina e tebutiurom. O autor concluiu que as 

embalagens analisadas apresentavam elevada concentração dos ingredientes ativos, indicando 

que as tríplices lavagens teriam sido executadas em desacordo à forma recomendada pelo 

INPEV. Com a reprodução em laboratório da tríplice lavagem segundo as normas 

estabelecidas pelo INPEV, foi possível observar que a existência de resíduos do ingrediente 

ativo do produto na água de lavagem sinaliza que, ao contrário do sugerido por Chiquetti 

(2005), a presença de resíduos não depende da execução de forma correta da tríplice lavagem, 

mas da formulação do produto.  
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Quanto a influência do tempo de contato do produto na eficiência da tríplice lavagem, 

os resultados mostraram uma baixa correlação (R
2
= 0,022). Isto significa dizer que o tempo 

de contato do produto com o PEAD não acarretam em alteração nos valores de 2,4-D 

quantificados na água de lavagem. Com base nisto e na dificuldade de identificação dos 

artigos e experimentos que deram origem ao protocolo da tríplice lavagem, um segundo 

experimento foi montado visando analisar se volumes superiores ao recomendado pelo 

INPEV, bem como a adição de uma quarta lavagem, poderia aumentar a eficiência da 

remoção do herbicida 2,4-D de embalagens de PEAD. 

O segundo experimento foi realizado então, além do volume de 1/4 de água para a 

lavagem, com os volumes de 2/4, 3/4 e volume total (4/4). Ao observar os resultados desse 

experimento, foi constatado que as concentrações de herbicida residual nas águas da tríplice 

lavagem não obtiveram diferença entre os diferentes volumes aplicados. Vale ressaltar que ao 

observarmos as médias há diferença entre os volumes, porém ao se analisar a variação 

definida pelo desvio padrão, isso é anulado. Desse modo, o experimento realizado obteve 

como resultado que não houve diferença entre os tratamentos e o volume de 1/4 recomendado 

pelo INPEV, embora não seja o mais eficiente, é o que gasta menos água, sendo mais 

sustentável e, consequentemente, o mais recomendado. O observado nesse experimento foi 

que em todos os diferentes volumes utilizados para lavagem das embalagens as concentrações 

de 2,4-D encontradas não se enquadram nos limites estabelecidos pelo CONAMA, que dispõe 

sobre a classificação e as diretrizes de águas subterrâneas, estabelece o limite máximo de 0,03 

ppm (partes por milhão) de 2,4-D em água. Vale destacar que não foi encontrado na literatura, 

ou no site do INPEV, qual o teste que é aplicado as embalagens devolvidas pelos agricultores 

para certificar que a embalagem não possui resíduos e de que a mesma está pronta para ser 

reciclada. Mesmo que essas embalagens sejam direcionadas para uma recicladora, onde o 

produto final é a própria embalagem de herbicida, é necessário que haja um maior controle e 

análise das embalagens, já que uma vez dito que a embalagem está apta para ser reciclada, 

pode ocorrer um certo descuido quanto a manipulação do produto pelos trabalhadores e 

cooperativistas, pois de certa forma o INPEV classifica a embalagem como limpa e não 

perigosa.  

Para averiguar se o tamanho da embalagem interfere na adesão do produto ao 

plásticoe, consequentemente, nas taxas de concentração encontradas nas lavagens dos 

experimentos anteriores, foi realizada a terceira e a quarta lavagem das embalagens de PEAD 

com capacidade de 200 mL. O volume testado foi o de 1/4, valor recomendado pelo INPEV 

(volume escolhido no tratamento anterior por ser o de menor gasto de água). O experimento 
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foi realizado em triplicata e a concentração média obtida foi de 150,53 ppm. Esse valor está 

acima do permitido pelo CONAMA, porém vale ser destacado que o valor da concentração 

diminuiu de forma drástica quando comparada com os resultados obtidos para a embalagem 

com capacidade de 50mL. Na quarta lavagem, os valores encontrados nas áreas dos picos 

referentes ao herbicida 2,4-D foram inferiores ao limite de quantificação, o que demonstrou 

que o protocolo da tríplice lavagem recomendado pelo INPEV, dependendo da formulação do 

pesticida presente na embalagem, não é eficiente para remover totalmente os resíduos do 

produto e, consequentemente, não é possível considerar a embalagem limpa, a exemplo do 

observado para o produto comercial DMA
®
 806BR. 

 

2.3.2. Ensaios com as estirpes bacterianas isoladas do ambiente 

 

2.3.2.1. Identificação dos isolados bacterianos pelo sistema VITEK
®
 2 Compact 

 

A estirpe identificada como CH04 apresentou uma probabilidade de 92% de ser 

Staphylococcus lentus. Essa porcentagem é justificada pelos 3 testes bioquímicos (Alfa-

manosidase,  D-maltose e Resistência à novobiocina) que apresentaram resultados fora do que 

deveria ser apresentado por Staphylococcus lentus. O isolado CH09 foi identificado de acordo 

com os testes realizados como pertencente ao complexo Enterobacter cloacae. Quanto mais 

testes bioquímicos não se enquadrarem no esperado pelo banco de dados, menor é a 

probabilidade de acerto do equipamento, sendo necessária a realização futura da identificação 

por ferramentas de biologia molecular. O isolado CH06 foi caracterizado com 99% de 

probabilidade de ser a bactéria Rhizobium radiobacter; enquanto que o isolado CH05 

apresentou 99% de probabilidade de ser o microrganismo Delftia acidovorans; e o isolado 

CH02 obteve 95% de probabilidade de ser Serratia marcescens, em função de o teste 

bioquímico Palatinose ter apresentado resultado diferente do esperado para esta espécie.  

Os pesquisadores Roerhs, Farias e Faoro (2011) da Universidade Federal do Pampa, 

são autores do trabalho intitulado ―Bioremediation of herbicides in water with Enterobacter 

cloacae combined with Pistia stratiotes”. Este trabalho vem recebendo destaque como 

método de descontaminação de solo e águas, e buscou aumentar a velocidade de degradação 

dos pesticidas para a reutilização de águas de cultivo de arroz. Neste trabalho, os herbicidas 

bentazona, clomazona, quincloraque, propanil e 2,4-D foram avaliados em uma mistura com a 

presença de todos eles, como ocorre nas condições reais. Os resultados mostraram que em um 

sistema de biorremediação utilizando a espécie vegetal Pistia stratiotes e a bactéria 
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Enterobacter cloacae, a planta e a bactéria agem em sinergia para degradar os herbicidas,  

reduzindo o tempo de permanência destes compostos tóxicos na água. Os resultados obtidos 

Roerhs, Farias e Faoro (2011) corroboram com os resultados obtidos no presente trabalho em 

que realizamos a identificação de uma estirpe pertencente ao complexo Enterobacter cloacae 

com a capacidade de degradação do herbicida 2,4-D. 

 Estudos de Fernandes (2014) mostraram que o isolado Rhizobium radiobacter é 

descrito na literatura como um biodegradador do herbicida atrazina, sendo capaz de 

mineralizá-lo completamente. O fato de esta bactéria ser uma degradadora de pesticida, 

sugere que ela pode apresentar genes de degradação que possam ser empregados para outras 

moléculas que não a atrazina. Em nossas condições experimentais, a estirpe identificada como 

Rhizobium radiobacter apresentou capacidade de degradação do herbicida 2,4-D, uma 

molécula que apresenta anel aromático, assim como a atrazina, mas que não apresenta neste 

anel átomos de nitrogênio, observados apenas na atrazina. Este fato pode sugerir tanto uma 

rota de degradação versátil, que possa metabolizar diferentes moléculas, como rotas de 

degradação distintas para cada molécula. 

 Em seus estudos, Hoffmann et al. (2003) observaram que a bactéria Delftia 

acidovorans foi capaz de mineralizar o herbicida 2,4-D. Segundo os autores, essa espécie 

microbiana apresenta dois conjuntos de genes que participam da rota de degradação descrita 

na literatura como presente na estirpe Ralstonia eutropha JMP134. Em Ralstonia eutropha 

JMP134, são descritos os genes tfdA, tfdB,tfdD,tfdC, tfdE, tfdF. Em Delftia acidovorans, 

foram identificados os genes tfdD,tfdC, tfdE, tfdF e um conjunto com cópias de alguns genes 

identificados como tfdCII, tfdEII. Os resultados da literatura corroboram com os resultados 

observados em nossos experimentos em que houve a completa degradação de 2,4-D pelo 

isolado bacteriano. 

Segundo SILVA et al. (2007), até 2007 não haviam relatos de que Serratia 

marcescens possuía potencial para degradar o herbicida 2,4-D. Porém, SILVA et al. (2007) 

demonstraram em seus experimentos uma boa capacidade de adaptação desse isolado ao meio 

contendo 2,4-D, além de ter avaliado por cromatografia líquida de alta e observado que havia 

degradação do 2,4-D presente no meio, quando comparado ao meio sem inóculo. Desta forma, 

o isolado identificado como Serratia marcescens apresenta comportamento semelhante ao 

relatado por SILVA et al. (2007). 

 



70 

 

2.3.2.2. Otimização do inóculo das estirpes bacterianas para emprego nos 

experimentos 

 

Os isolados utilizados nesse trabalho são de origem ambiental e a todo momento, 

microrganismos estão desempenhando diversas funções no ambiente, seja por necessidade, ou 

pela natureza dele (OLIVEIRA, 2006). Para estudar bactérias de um modo geral, é necessário 

mimetizar em laboratório as condições ideais de crescimento com auxílio de meios 

específicos, ricos em nutrientes, sendo um ambiente ideal para bactérias cultiváveis 

(ANVISA, 2004).  

Há microrganismos que se adaptam facilmente ao meio e crescem rápido, porém 

alguns requerem mais tempo no primeiro momento do inóculo até atingirem seu momento 

ápice de crescimento caracterizado pela fase log (TORTORA et al., 2013). Cada 

microrganismo possui um ritmo de crescimento, uma necessidade de nutrientes específica, e 

uma adaptação condizente a natureza de sua espécie. Dessa forma, é necessário definir uma 

curva de crescimento previamente para cada isolado, pois é importante definir quais os 

tempos e estágios da bactéria estudada (BRAGA, 2009), já que o intuito do experimento era 

de preparar um inóculo para um meio mais restritivo.   

Foram construídas curvas de crescimento em meio LB para cada uma das estirpes 

bacterianas. Foi observado crescimento significativo para os isolados CH09, CH02, CH05, 

CH04 e Ralstonia eutropha JMP134 após 45 horas de incubação. O isolado CH06 não obteve 

significância em seu crescimento nesse experimento, mas como foi dito anteriormente, cada 

isolado possui um ritmo de crescimento, reconhecimento e adaptação ao meio e a novas 

condições nutritivas, desse modo, mesmo não havendo estatisticamente um crescimento 

significativo, visualmente havia crescimento e, dessa forma, foi dado prosseguimento a 

próxima etapa do estudo. Segundo Succar (2013), esse isolado já havia apresentado potencial 

de crescimento tanto no meio LB enriquecido com 2,4-D, quanto no meio mineral contendo 

2,4-D como única fonte de carbono, logo não havia necessidade de descartar este isolado dos 

experimentos futuros. Esse experimento permitiu a padronização do preparo do inóculo 

quanto ao crescimento dos isolados, bem como entender que o isolado CH06 possui um ritmo 

de crescimento inicial menor que os demais isolados.  
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2.3.2.3. Otimização do tamanho do inóculo para avaliar a capacidade de 

biotransformação/biodegradação do herbicida 2,4-D pelas estirpes bacterianas 

  

Esse experimento foi elaborado para observar o crescimento dos isolados em um meio 

contendo como única fonte de carbono e energia o herbicida 2,4-D e avaliar a 

biotransformação/biodegradação do 2,4-D. Para otimizar o crescimento e a taxa de 

degradação do 2,4-D em menor espaço de tempo no meio mineral com 2,4-D, é que foi 

desenhado o experimento de crescimento com variação no volume do inóculo inicial 

proveniente de meio LB cultivado por 48h (isolados com crescimento na fase log). Foram 

inoculados 50L, 100 L e 200 L dos isolados crescidos previamente em meio LB em tubos 

com meio mineral. O crescimento de todos os isolados foi significativo em no máximo 9 dias 

após a inoculação, mostrando que o objetivo em agilizar o crescimento no meio mineral foi 

atingido.  

Quanto a degradação do herbicida 2,4-D, ao contrário do esperado, não foi observada 

nos isolados, uma vez que apenas um ou outro tratamento apresentou a degradação sem que 

qualquer comportamento lógico fosse observado. Dessa forma, uma hipótese foi levantada 

quanto ao resíduo de meio LB, um meio nutritivo, presente no momento do inóculo, como 

sendo responsável pelo crescimento das estirpes. Segundo Marques, Monteiro e Pereira 

(2004), a presença de outras substâncias no meio de cultura podem interferir positivamente ou 

negativamente no crescimento microbiano, dependendo da concentração e da bactéria 

utilizada. Em nosso experimento, uma vez que outras substâncias utilizadas como fonte de 

carbono estavam presentes no meio de cultura, as bactérias preferiram utilizar estas 

substâncias à molécula do 2,4-D como fonte de carbono. Isso explicaria o crescimento 

microbiano sem a degradação do herbicida 2,4-D. 

Talvez a condução do experimento por um tempo maior que o realizado pudesse 

permitir a observação da degradação parcial ou total do 2,4-D. Seria esperado que com o 

passar do tempo os nutrientes do meio LB se esgotariam e, assim, as estirpes teriam de utilizar 

o 2,4-D no seu metabolismo, realizando a biotransformação/ biodegradação deste. O 

problema é que esta alternativa deixaria o experimento mais longo, indo contra o desejo de 

otimização de um processo dependente do crescimento microbiano rápido. Afinal, um 

processo para ser incorporado no dia a dia deve ser, sempre que possível, rápido e eficiente. 

Em função disto, foi realizado um novo experimento para otimização do inóculo. 
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2.3.1.3. Verificação da capacidade de biotransformação/biodegradação do 

herbicida 2,4-D pelas estirpes bacterianas após otimização do inóculo 

 

Nesse experimento as células bacterianas foram lavadas com solução salina e o 

inóculo foi padronizado para 0,35 de absorbância a DO de 590nm. O crescimento foi avaliado 

ao longo de 11 dias e nos primeiros dias de condução do experimento o crescimento das 

estirpes bacterianas foi lento. Após alguns dias avaliando o seu desenvolvimento, as bactérias 

demonstraram adaptação das mesmas ao meio que resultou em crescimento significativo. 

Todos os isolados, exceto CH06, por não apresentar número de tubos suficiente para 

realização da estatística, tiveram crescimento significativo após 9 dias da inoculação.  

Ao avaliar a degradação do 2,4-D, todos os isolados apresentaram degradação de uma 

pequena porção do 2,4-D, se comparada a concentração inicial do herbicida presente 

inicialmente no meio cultura. A estipe bacteriana Ralstonia eutropha JMP134 foi a única em 

que não foi possível identificar a degradação do 2,4-D, talvez por ter apresentado um 

crescimento mais discreto em relação aos isolados ou por apresentar uma eficiência maior no 

uso do 2,4-D no seu metabolismo.  

Segundo Füschslin et al., (2003), as rotas de degradação em bactérias podem ser 

codificadas por genes presentes no DNA cromossomal ou em plasmídeos, podendo ser 

encontradas simultaneamente em um mesmo microrganismo. No caso específico do 2,4-D, 

sua rota de degradação é catalisada sequencialmente por seis enzimas codificadas pelos genes 

tfdA, tfdB, tfdC, tfdD, tfdE e tfdF, em Ralstonia eutropha JMP134, mas outras rotas são 

possíveis. Em Ralstonia eutropha JMP134, os genes tfd estão localizados no plasmídeo pJP4 

(DIREITO, 2009). Sendo uma cepa de referência em degradação de 2,4-D, pode ser 

considerado que ela tenha aperfeiçoado seu crescimento em função de um melhor 

aproveitamento energético da pequena degradação observada em nosso experimento, 

necessitando de mais tempo para degradar totalmente as moléculas de 2,4-D presentes no 

meio de cultura.  

Estudos de Ferreira (2012) e Succar (2013) já haviam demonstrado que os isolados 

utilizados nesse estudo crescem bem na presença de 2,4-D, sendo que Succar (2013) já havia 

descrito que esses isolados demostraram capacidade de biotransformar o 2,4-D em outra 

molécula. Com a reprodução do experimento de biodegradação aperfeiçoado, foi observado 

que no período de tempo em que o meio mineral foi filtrado e analisado por cromatografia 

líquida de alta eficiência a degradação realizada pelos mesmos isolados não demonstraram o 

surgimento de outras moléculas. Silva et al. (2007)  em seus experimentos de biodegradação 
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de 2,4-D utilizando Serratia marcescens, observou que ela degrada 2,4-D, porém sem originar 

outras moléculas, corroborando com os resultados obtidos nesse estudo. Com estas 

informações, é possível dizer que as bactérias empregadas nesses experimentos estão 

degradando 2,4-D e que é possível que hajam subprodutos sendo gerados, porém nesse 

experimento isso não foi observado. 

Há necessidade de se identificar as moléculas geradas a partir da biotransformação do 

2,4-D pelos isolados bacterianos identificados neste estudo, pois estas podem apresentar uma 

maior toxicidade do que a da molécula do 2,4-D. Segundo Spadotto et al. (2004), isso 

acontece por exemplo no caso do sulfato de endossulfam, metabólito do princípio ativo 

endossulfam, que é mais tóxico que a molécula original. Por esse motivo, serão necessários 

novos estudos relacionando o crescimento microbiano, a degradação e o tempo para todos os 

isolados, em como a condução de experimentos em escala industrial, já que em alguma etapa 

do trabalho todos os isolados demonstraram potencial de biodegradação do 2,4-D e foi 

possível otimizar o inóculo para realizar a degradação do 2,4-D em menor tempo. Esses 

estudos comprovam que esses isolados estão aptos para serem empregados em um processo 

de tratamento biológico de embalagens, podendo também participar de outras atividades 

biotecnológicas relacionadas a degradação de 2,4-D. 
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3. CONCLUSÕES 

 

Com relação aos testes das tríplices lavagens recomendadas pelo INPEV, reproduzidas 

e modificadas em laboratório, foi possível concluir que o volume de 1/4 é a melhor 

alternativa, visto que em todas as modificações do método original não foram obtidas 

respostas mais eficazes para redução de resíduo de herbicida nas águas das lavagens. Desse 

modo o volume de 1/4 é mais eficiente por utilizar menos água. Deve ser destacado que 

nenhum dos resultados se enquadrou na resolução do CONAMA, justificando a necessidade 

de haver um tratamento biológico como alternativa para complementar a limpeza das 

embalagens. Há a necessidade de um processo mais cuidadoso de identificação quanto a 

qualidade das embalagens lavadas por agricultores. Deve haver uma certificação (caso exista, 

essa informação não está disponível na literatura) e estabelecimento de um limite mínimo de 

ppm encontrados nas embalagens classificadas como ―lavadas‖ e encaminhadas sem uma 

avaliação analítica para setores de reciclagem. Nos ensaios de crescimento e degradação foi 

possível observar que os isolados possuem potencial para biodegradar 2,4-D, porém estudos 

em uma maior escala devem ser aplicados para otimização do processo para emprego em 

escala industrial. Os isolados que não puderam ser identificados adequadamente pelo sistema 

VITEK
®
 2 Compact devem ser submetidos a análises de biologia molecular com a finalidade 

de garantir a identificação destes microrganismos. 

É possível concluir que ainda que estudos em maiores escalas devam ser realizados 

quanto aos ensaios de biodegradação, todos os isolados apresentaram potencial biotecnológico 

e econômico, uma vez que processos de descontaminação utilizando bactérias são alternativas 

mais baratas para indústrias e instituições. Dessa forma todos os isolados possuem 

possibilidadesde serem empregados no processo de tratamento biológico de embalagens de 

pesticida.  
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