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“Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”
Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794)

RESUMO
Para o desenvolvimento vegetal in vitro, as culturas muitas vezes necessitam de
reguladores de crescimento. O 2,4-D é um herbicida com ação auxínica bastante
utilizado na aplicação de diferentes técnicas de cultura de tecidos vegetais. O
trabalho laboratorial de rotina acaba por gerar uma quantidade considerável de
resíduos contendo 2,4-D, os quais são tóxicos, e existem estudos que indicam um
potencial cancerígeno da substância. Neste sentido, é essencial pensarmos em um
processo para degradar os resíduos de 2,4-D nos meios de cultura após o uso. A
biorremediação bacteriana e a fitorremediação podem representar abordagens mais
baratas e sustentáveis frente a outros tratamentos de descontaminação de resíduos
químicos. Ensaios de avaliação da biorremediação de resíduos de meios MS
contendo 2,4-D, após período de culturas de plantas e de bactérias foram avaliados.
O presente estudo avaliou as respostas de culturas de vegetais e de bactérias na
remediação de 2,4-D utilizado em meios de cultura. Primeiramente, foi necessário
averiguar a degradação do 2,4-D no meio MS na ausência e presença de luz, sem
cultivo. Não foi verificada degradação do 2,4-D do meio MS após 30 dias para
ambas as condições de iluminação. Em um segundo momento, foram analisadas por
CLAE as amostras de meio MS em que foi utilizado 2,4-D para indução de calos de
bananeira (Musa spp.), manjericão (Ocimum basilicum L.) e cleome (Cleome rosea
Vahl) nas concentrações de 1,0; 0,5 e 0,2 mg/L, respectivamente. Foi confirmada a
presença do 2,4-D residual no meio descartado, mas as concentrações
encontravam-se abaixo das disponíveis originalmente, reduzindo para 0,21 ± 0,23,
não detectável e 0,001 mg/L, respectivamente, indicando assim que essas espécies
deveriam ser estudadas também para fitorremediação do 2,4-D. Para dar início aos
experimentos de remediação bacteriana do 2,4-D, foi realizada a identificação de
três estirpes selecionadas pelo seu histórico de degradação desta substância, por
sequenciamento de fragmento do gene 16S rDNA. Em seguida, foram avaliados: i) o
crescimento das estirpes bacterianas no meio MS com 2,4-D, mediante análise da
densidade óptica (D.O.); e, ii) a biotransformação/biodegradação do 2,4-D pelas
estirpes no meio MS. Foi observado que as estirpes Koccuria sp. e O. anthropi
podem crescer no meio MS com 2,4-D e degradá-lo. Já nos experimentos de
fitorremediaçào in vitro foram realizados os procedimentos: i) cultivo in vitro da
leguminosa Crotalaria juncea L. no meio MS; ii) subculturas da leguminosa em meio
MS contendo as concentrações de 2,4-D: controle; 0,2; 0,5 e 1,0 mg/L; e, iii)
quantificação do 2,4-D do meio MS residual após o cultivo. Os resultados sugerem
ser possível realizar tanto a degradação bacteriana quanto a fitorremediação com C.
juncea para remoção do 2,4-D residual nos meios de cultura MS, após cultura de
tecidos vegetais.
Palavras-chave: 2,4-D, cultura de tecidos vegetais, herbicida, regulador de
crescimento vegetal, resíduo químico, biorremediação

ABSTRACT
Plant development in vitro often require growth regulators. 2,4-D is an herbicide with
auxinic action widely used in the application of different techniques of plant tissue
culture. Routine laboratory work generates a considerable amount of 2,4-D, which is
toxic, and there are studies that indicate a carcinogenic potential of it. In this sense, it
is essential to think of a process to degrade the 2,4-D residues in the culture media
after use. Bacterial bioremediation and phytoremediation may represent cheaper and
more sustainable approaches to other chemical decontamination treatments.
Bioremediation assays of MS media containing 2,4-D residues after plant and
bacterial cultures were evaluated. The present study evaluated the responses of
plant and bacterial cultures in the 2,4-D remediation used in culture media. First, it
was necessary to ascertain the degradation of 2,4-D in the MS medium in the
absence and presence of light, without culture. No degradation of the 2,4-D of the
MS medium was verified after 30 days for both lighting conditions. In a second
moment, samples of MS medium in which 2,4-D were used for induction of banana
(Musa spp.), basil (Ocimum basilicum L.) and cleome (Cleome rosea Vahl) calluses
were analyzed by HPLC in the concentrations of 1.0; 0.5 and 0.2 mg/L, respectively.
The presence of residual 2,4-D in the discarded medium was confirmed, but the
concentrations were below of those originally available, reducing to 0.21 ± 0.23 mg/L,
undetectable and 0.002 mg/L, respectively, thus indicating that these species should
also be studied for phytoremediation of 2,4-D. To begin the 2,4-D bacterial
remediation experiments, three strains selected for their degradation history of 2,4-D
were identified by sequencing of the 16S rDNA gene fragment. The following were
evaluated: i) the growth of bacterial strains in MS medium with 2,4-D, by means of
optical density analysis (O.D.); and, ii) the biotransformation / biodegradation of 2,4-D
by the strains in the MS medium. It was observed that the strains Koccuria sp. and O.
anthropi can grow on the MS medium with 2,4-D and degrade it. In the in vitro
phytoremediation experiments, the following procedures were performed: i) in vitro
culture of the leguminous Crotalaria juncea L. in the MS medium; ii) subcultures of
the legume in MS medium containing concentrations of 2,4-D: control; 0.2; 0.5 and
1.0 mg/L; and iii) quantification of 2,4-D of the residual MS medium after culturing.
The results suggest that it is possible to perform both bacterial degradation and
phytoremediation with C. juncea for removal of residual 2,4-D in the MS culture
media after plant tissue culture.
Keywords: 2,4-D, plant tissue culture, plant growth regulator, chemical residue,
bioremediation
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1. INTRODUÇÃO

Estudos predizem que a população mundial atingirá a casa dos 9 (nove)
bilhões de pessoas (UNITED NATIONS, 2015), ao passo que, de acordo com a
teoria de Malthus, a demanda pela agricultura e setores dependentes direta ou
indiretamente dela também aumentará (BILLEN et al., 2015). Embora, atualmente, o
maior problema resida na má distribuição dos alimentos produzidos, a necessidade
de alimentar uma população em crescimento constante com requisitos de qualidade,
preservando simultaneamente os recursos ambientais como solo e águas,
representa um grande desafio para a agricultura global (BILLEN et al., 2015).
No contexto da econômica globalizada, as políticas públicas de produção
agrícola fez do Brasil um grande exportador de commodities, que resultou no
aumento da produtividade agrícola associado às monoculturas, ao agronegócio e ao
uso intensivo de agrotóxicos (ARAÚJO & OLIVEIRA, 2017). O crescimento do
agronegócio, visando ao mercado externo está sujeito à continuidade do
fornecimento dos alimentos e a padrões de qualidade. Antes da década de 90, fezse necessário a internalização de máquinas, equipamentos e insumos como précondição da modernização da agricultura brasileira (MIRANDA et al., 2007). A
EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, foi criada em 1973 com o
intuito de produzir conhecimento, tecnologia e inovação agropecuária como parte
constituinte do projeto de modernização da agricultura brasileira. Atualmente, a
EMBRAPA é considerada a maior produtora de conhecimento sobre agricultura
tropical do mundo (MENGEL & AQUINO, 2015). Entre as linhas de pesquisas estão
a caracterização de espécies por meio de análises citogenéticas e moleculares;
detecção e diagnóstico de vírus de importância econômica em variedades de
plantas; análise de propriedades medicinais de plantas nativas; prospecção de
genes relacionados com estresses bióticos e abióticos; prospecção de microorganismos; e, a adaptação e desenvolvimento de protocolos de cultura de tecidos
vegetais de espécies nativas e cultivadas (EMBRAPA SEMIÁRIDO, 2018).
Neste contexto, a cultura de tecidos vegetais nas últimas décadas vem se
destacando como uma ferramenta tecnológica importante para a agricultura na
produção e seleção de plantas em larga escala e de alta qualidade fitossanitária, nas
chamadas biofábricas, para propagação de espécies frutíferas, medicinais,
aromáticas e ornamentais, que movimentam diferentes áreas da economia
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(CARDOSO, 2014). Além disso, tem sido utilizada como técnica biotecnológica em
programas de seleção de genótipos superiores e de melhoramento genético de
espécies vegetais; e, também, em estudos sobre fisiologia sob condições
controladas (RODRIGUES et al., 2015).
As culturas de tecidos vegetais necessitam, as vezes, de meios contendo
reguladores de crescimento vegetal para o crescimento e desenvolvimento, tais
como auxinas e citocininas (PELISSARI et al., 2012). Algumas substâncias,
utilizadas como herbicidas em altas concentrações, tem ação auxínica em baixas
concentrações (COLLOR, 2007), como o ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)
(SAVALDI-GOLDSTEIN et al., 2008). O 2,4-D é amplamente utilizado como herbicida
para o controle de comunidades infestantes de populações vegetais da classe das
Eudicotiledôneas, como buva, leiteiro, picão-preto e nabiça (QUEIROZ & VIDAL,
2014; PITELLI, 2015), e também de ciperáceas (Cyperaceae) quando em
formulação

conjunta

com

outros

pesticidas

como

o

picloram

(DOW

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 2010). O uso do 2,4-D como regulador do
crescimento vegetal é bastante aplicado em culturas de calos (VICTÓRIO et al.,
2010; MORAIS et al., 2012), na embriogênese somática (SALGADO et al., 2017) e
no enraizamento de plântulas; embora não sendo muito eficiente para enraizamento
in vitro, podendo inclusive prejudicar esse processo (SOUZA & PEREIRA, 2007).
O trabalho de rotina empregando esse regulador de crescimento vegetal em
laboratórios acaba por gerar uma quantidade considerável de resíduos contendo
2,4-D (FERREIRA et al., 2012; SINSKI et al., 2012). Embora os teores de 2,4-D em
meios de cultura de tecidos vegetais usados sejam desconhecidos, o seu uso
indiscriminado como herbicida já foi associado à redução significativa da
estabilidade funcional dos solos, alterações de comunidades microbianas aquáticas
(BÉCAERT et al., 2006), contaminação de água (SURA et al., 2012), e é suspeito de
ser responsável pela incidência de alguns tipos de câncer em seres humanos
(FRIEDRICH, 2014; PATTERSON et al., 2016).
Segundo o parecer da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(2015), o 2,4-D é classificado como medianamente tóxico, sendo de toxicidade
aguda para as vias orais, aéreas e dérmicas, e extremamente tóxico para a área
ocular. Já de acordo com a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
(FISPQ), o mesmo em formulações comerciais em produtos como o DMA® 806 BR
(DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 2014) apresenta classificação
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toxicológica I - extremamente tóxico, e classificação quanto ao potencial de
periculosidade ambiental III, ou seja, produto perigoso ao meio ambiente. Além
disso, também pode gerar contaminação de águas superficiais e subterrâneas
(MACEDO NETO et al., 2012).
Diante da toxicidade do 2,4-D, devemos refletir como fazer com relação ao
descarte de meios de cultura vegetal contendo esta substância que pode ocasionar
danos à saúde humana e ao ambiente. Este é um problema cuja solução ainda
reside apenas no confinamento de tais resíduos, cujo destino final é seu
recolhimento por empresas especializadas que, aparentemente, também não
possuem um tratamento que realmente elimine o 2,4-D e, por isso, fazem de seu
destino final o aterro industrial ou a incineração (BARBOSA & GUADAGNIN, 2010).
De acordo com Bishit et al. (2015), como uma solução para o tratamento de
resíduos de herbicidas como o 2,4-D, pesquisas biotecnológicas na área de
biorremediação demonstram que o uso destes recursos pode resultar em
alternativas promissoras, relativamente baratas e sustentáveis. O conceito de
biorremediação refere-se a um conjunto de técnicas que empregam organismos,
vivos ou não, que tenham a capacidade de bioacumular ou biotransformar um
composto tóxico em uma substância menos tóxica ou, ainda, de biodegradar
completamente o poluente em questão (CLAXTON et al., 1991; BISHIT et al., 2015).
Até mesmo as plântulas podem ser usadas no processo de biorremediação,
sozinhas ou em consórcio com micro-organismos, para remoção de poluentes,
sendo esta uma vertente da biorremediação chamada de fitorremediação, e que
pode, inclusive, gerar algum benefício adicional ao solo contaminado, como é o caso
de certas espécies de leguminosas consideradas como “adubos verdes” porque são
plantas que realizam uma associação de simbiose com bactérias em sua rizosfera,
as quais são capazes de realizar a fixação do nitrogênio atmosférico no solo,
melhorando a disponibilidade do nitrogênio para o vegetal (PIRES et al., 2006;
MADALÃO et al., 2012; BARRADAS, 2010; FERREIRA & MORITA, 2012).
A necessidade do desenvolvimento de um tratamento para os meios utilizados
em culturas in vitro com 2,4-D baseia-se no fato do destino final dado a estes
resíduos, atualmente, não resolverem o problema. Diante do uso crescente de
técnicas de cultura de tecidos vegetais aliada ao agronegócio, as medidas de
descarte dos resíduos de 2,4-D precisam ser observadas e implementadas para
assegurar o desenvolvimento econômico de forma sustentável.
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Na literatura não foram encontradas propostas quanto a tratamentos para
meios de cultura residuais, contendo 2,4-D, oriundos de culturas de tecidos vegetais.
Visando uma solução para um descarte alternativo desses meios, o presente projeto
tem por objetivo investigar a aplicação de técnicas de biorremediação para o
tratamento de resíduos de 2,4-D presentes em meios de cultura através de dois
processos: i) utilização de bactérias isoladas do solo que apresentem capacidade de
degradação do 2,4-D; e, ii) de leguminosas (Leguminosae, Fabaceae) utilizadas
como adubos verdes.
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1.1 Revisão de literatura

1.1.1 Importância da cultura de tecidos vegetais para o agronegócio
O Produto Interno Bruto (PIB) agrícola e pecuário cresceu 14,7% até o
terceiro trimestre de 2017, superando a expectativa inicial de crescimento de 3,61%
(PORTAL BRASIL, 2017). Desta forma, o setor agrícola e pecuário teria o maior
crescimento no ano, muito à frente da indústria e de serviços, o que demonstra o
impacto que o agronegócio representa na economia nacional.
A biotecnologia é uma das aliadas mais importantes para o agronegócio. Visto
que tais tecnologias permitem o desenvolvimento de variedades agrícolas que
atendem às expectativas de algumas demandas específicas, como, por exemplo, a
de plantas resistentes às variações climáticas e à pragas e doenças típicas de certas
culturas, minimizando assim prejuízos econômicos no setor (PEREIRA, 2012).
Nesse aspecto, desde a seleção de plântulas matrizes para cultura, passando pelo
melhoramento

genético

convencional

por

meio

de

cruzamentos,

até

a

disponibilidade de sementes geneticamente modificadas, a cultura de tecidos
vegetais abrange técnicas de suma importância.
Exemplos bastante comuns são as culturas de laranja (Citrus sinensis L.) e
de diferentes variedades de banana (Musa spp.), importantes para a economia
nacional e internacional. O Brasil ocupa a terceira colocação no ranking da produção
mundial de frutas e é responsável por 4,8% do volume colhido, com uma produção
de 40,2 milhões de toneladas, estando entre as principais culturas a da laranja e da
banana (ANDRADE, 2017).
As culturas da banana estão entre as de maior importância econômica para
os países tropicais e subtropicais (BORGES et al., 2006). O Brasil era até 2014 o 5º
maior produtor mundial de banana, com cerca de 6,9 milhões de toneladas anuais,
sendo a maior parte da produção advinda da agricultura familiar (IBGE, 2012; FAO,
2014), com destaque para São Paulo que até então era o maior estado produtor
(AGRIANUAL, 2012). Atualmente, a banana é a segunda fruta mais produzida em
volume no país, correspondendo a 16,7% das frutas, e a Bahia é o principal estado
produtor, com 1,1 milhão de toneladas colhidas, seguida por São Paulo e Minas
Gerais (ANDRADE, 2017).
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O plantio da bananeira pode ser feito por semente, o que é pouco comum já
que são efetivamente estéreis e partenocárpicas (COSTA et al., 2007), ou
vegetativamente (in vivo), que é o tradicional, por meio do fracionamento do rizoma
das plantas do tipo chifrão, chifre e chifrinho, ou em culturas in vitro (PEREIRA et al.,
2009). No método tradicional, as mudas são retiradas diretamente da planta e
transplantadas para a terra, sendo este método ainda hoje bastante utilizado. Mas
esse procedimento convencional permite a disseminação de doenças, como mal-doPanamá, sigatoka negra e amarela; bem como de pragas, como a broca do rizoma
(SOUZA et al., 2006), afetando diretamente os produtores e a economia.
Neste caso, as culturas in vitro se tornam mais vantajosas, pois viabilizam a
produção de muitas plantas, em um espaço físico pequeno, em curto período de
tempo, sob condições físicas padronizadas e controladas, e facilita a seleção de
genótipos superiores que podem ser naturalmente resistentes a tais doenças
(CARVALHO et al., 2016). Ou, ao menos serve como ferramenta para induzir a
propagação em massa de plantas resultantes de programas de melhoramento
genético (CARVALHO et al., 2016). A vantagem genética angariada consegue ser
seguramente passada à descendência por propagação clonal, gerando uma
produção uniforme (SOUZA et al., 2006).
A propagação in vitro é uma estratégia interessante para muitas espécies de
valor econômico. Segundo Carvalho et al. (2016), em seu levantamento entre 2008 a
2015, com relação ao número de biofábricas no Brasil, as plântulas obtidas por
micropropagação de bananeira lideram, sendo produzidas por 34 biofábricas,
seguidas pelas de abacaxi (22 biofábricas) e morango (15 biofábricas). Nesse
levantamento os autores relatam que após as frutíferas, a produção de plântulas
para o mercado ornamental é a segunda mais importante, com destaque para as
orquídeas, bromélias e aráceas, estando a maioria das biofábricas localizadas na
região Sudeste do país. Espécies ornamentais, como as do gênero Cleome,
apresentam um apelo para produção em cultura de tecidos vegetais (CASTRO et al.,
2014). No caso de Cleome, seu potencial medicinal vem sendo investigado, inclusive
como antimicrobiana (SIMÕES-GURGEL et al., 2012), e, em medicina tradicional, no
tratamento de doenças do trato respiratório e vários distúrbios inflamatórios (AGRA
et al., 2007). Atualmente, dentre as biofábricas de produção in vitro de bananeiras,
85,3% (29 biofábricas) das unidades produzem também outras espécies por cultura
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de tecidos, tais como espécies florestais, olerícolas, oleaginosas, forrageiras e
medicinais (CARVALLHO et al., 2016).
Carvallho et al. (2016) registram as principais espécies medicinais produzidas
em biofábricas: arruda, calêndula, hortelã, espinheira-santa, carqueja, guaco,
babosa, freijó-laranjeira, pau-brasil, pau-ferro, aroeira e alcachofra. A propagação in
vitro de plantas medicinais confere fitossanidade, produção continuada de mudas e
padronização da matéria-prima para aplicação farmacológica, característica
essencial na produção de fitomedicamentos, além de proteger o germoplasma
(TRENTO, 2017). A cultura de calos, vertente das técnicas de cultura de tecidos,
permite a obtenção de culturas de células em suspensão que podem acumular
metabólitos secundários em níveis mais elevados do que a planta no campo, após
estimulação (REBOUÇAS, 2009; TEIXEIRA, 2016). Por isso podemos dizer que há
um grande interesse em utilizar as técnicas de cultura de tecidos para otimizar a
propagação de plantas medicinais, aromáticas e ornamentais e seus produtos
(ARRIGONI-BLANK et al., 2011).
As culturas in vitro de manjericão são de grande interesse para as indústrias
farmacêuticas, em vista das propriedades medicinais desta planta que incluem
atividade expectorante e analgésica, mas também por ser uma planta aromática,
qualidade associada aos terpenóides dos óleos essenciais extraídos de suas folhas
e caules usados em indústrias de condimento, cosmética e como repelente de
insetos (NAKAMURA et al., 1999; RABELO et al., 2003; RIBEIRO et al., 2007;
ROSADO, 2009; COSTA et al., 2015).

1.1.2 Cultura de tecidos vegetais
A propagação vegetal in vitro ou cultura de tecidos vegetais (Figura 1) é
definida como sendo um conjunto de técnicas que permite cultivar células vegetais
isoladas, tecidos ou órgãos que podem dar origem a plântulas inteiras diretamente
do material vegetal selecionado (explante), ou indiretamente, através de calos
obtidos do mesmo (TORRES et al., 1998; SHUKLA et al., 2017). Todo o processo é
feito sempre em ambiente artificial e sob total assepsia, com nutrição, luz e
temperaturas controlados, visando gerar plântulas em grande escala, uniformes e de
alta qualidade fitossanitária, ou seja, livre de patógenos e de doenças que costumam
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atacar certas culturas, podendo causar elevados prejuízos financeiros (CID, 2001;
POLESI, 2010).

Figura 1 – Esquema mostrando as principais técnicas de cultura de tecidos vegetais.

Fonte própria: Alexandre P. Esperanço, 2018

Com a expansão das pesquisas na área de melhoramento vegetal, devido as
exigências do mercado, a produção in vitro é cada vez mais adotada por empresas
do ramo de biotecnologia vegetal e institutos de pesquisas, por reduzir o tempo de
obtenção do material vegetal e permitir o controle de variáveis ambientais (MARTINS
et al., 2012).
Entre os setores beneficiados estão as áreas de silvicultura (JAHNS, 2008;
PLOMION et al., 2001; BRONDANI, 2009; SBS, 2006), de produção de plântulas
ornamentais como a gérbera, o cravo e a tulipa, e as de difícil germinação como as
orquídeas (KERBAUY, 1997; RODRIGUES, et al., 2012; FREITAS et al., 2014).
Além destes, a propagação in vitro também é empregada para indução e
posterior extração de metabólitos secundários, e outros insumos utilizados por
indústrias farmacêuticas e cosméticas (REBOUÇAS, 2009); bem como, também é
utilizada para a conservação de germoplasma de espécies, inclusive as ameaçadas
de extinção (KAGEYAMA, 1987; SANTOS, 2001; FREITAS et al., 2014). Vale
ressaltar que o maior banco de germoplasma da América Latina é o da Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia, localizado em Brasília (DF) (EMBRAPA, 2014).
As câmaras de conservação in vitro nesses bancos são destinadas a espécies
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vegetais que não suportam baixas temperaturas, típicas de técnicas de
criopreservação (EMBRAPA, 2014).
Todavia as informações quanto ao número de plantas desenvolvidas in vitro,
em larga escala, em biofábricas, são escassas. Os dados mais recentes revelam
que são comercializados aproximadamente 1,5 bilhão de plântulas obtidas por essa
técnica anualmente no mundo, sendo mais da metade de orquídeas (MASTACHE,
2007; CARVALHO et al., 2012).
Uma das maiores vantagens dessas técnicas de cultura in vitro está
relacionada a seleção de genótipos superiores através de programas de
melhoramento, cujas características genéticas herdadas de explantes de plântulas
selecionadas

são

fixadas

nas

gerações

seguintes,

como

por

exemplo,

características de resistência a doenças (CARVALHO & BARCELLOS, 2012). A
propagação clonal dos genótipos selecionados garante uma produção sadia e
uniforme de material vegetal, em larga escala (SOUZA JUNIOR & WENDLING,
2003; SOUZA et al., 2006).
Os meios de cultura de tecidos vegetais são constituídos por micro e
macronutrientes necessários para o desenvolvimento vegetal, de composição
variável em função da espécie, e uma vez associados às condições físicas
controladas da sala de cultura, influenciam no padrão de desenvolvimento in vitro
(GRATTAPAGLIA et al., 1998; LÜDTKE, 2013). Esses meios de cultura são
compostos por macro e micronutrientes, vitaminas, mio-inositol, aminoácidos,
sacarose, água, agentes geleificantes e suplementos de ferro, bem como
reguladores de crescimento (TORRES et al., 1998; LÜDTKE, 2013). As exigências
nutricionais são diferentes conforme a cultura; e também há distinção das etapas de
cultura - desinfestação do explante, estabelecimento, multiplicação e enraizamento,
conforme a espécie vegetal e os explantes utilizados (PEREIRA, 2012).

1.2 Reguladores de crescimento vegetal
Os reguladores de crescimento vegetal são substâncias químicas que
regulam as respostas fisiológicas do vegetal como crescimento, desenvolvimento e
defesa (DEUNER et al., 2015). A maioria dos reguladores está incluída nos grupos
das auxinas, citocininas e giberelinas. Estas substâncias são muitas vezes
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adicionadas ao meio de cultura quando da aplicação das técnicas de cultura in vitro
para indução do enraizamento, brotações, alongamento do caule, germinação,
calogênese, cultura de células em suspensão, embriogênese somática, etc.
(LAMAS, 2001; VICTÒRIO et al., 2010; MORAIS et al., 2014; JAMWAL et al., 2018).
Essas substâncias são produzidas naturalmente pelos vegetais, hormônios
vegetais ou fitormônios; ou são substâncias mimetizadoras desses hormônios,
produzidos por síntese química (RODRIGUEZ-FERLÁN et al., 2016). Tais
reguladores apresentam composições químicas específicas que, quando aplicadas
as plantas ou sementes, têm a capacidade de induzir, inibir ou modificar as
características fisiológicas, sendo o tipo de equilíbrio entre elas o que define tais
funções no vegetal (RODRIGUEZ-FERLÁN et al., 2016).
As

citocininas

artificiais,

como

a

6-Benzilaminopurina

(BAP),

são

frequentemente utilizadas para estimular o crescimento e desenvolvimento de
brotações múltiplas (EINSERT, 1991). Outros reguladores importantes são as
giberelinas, como a GA3, que estimulam o alongamento e a divisão celular,
contribuem para a germinação e quebra de dormência das sementes; assim como,
estimulam a floração (GONÇALVES et al., 2014). Enquanto as auxinas naturais,
como o ácido indol-3-acético (AIA) e o ácido indol-3-butírico (AIB), e as artificiais,
como o ácido naftaleno-acético (ANA) e o 2,4-D, são usadas normalmente para o
alongamento celular da planta, expansão dos tecidos, divisão celular e enraizamento
(GONÇALVES et al., 2014); bem como, para a formação de calos, que são
aglomerados de células parcialmente diferenciadas capazes de regenerar uma
planta inteira e que também são utilizados para a produção de metabólitos
secundários para fins diversos (COSTA et al., 2015).
Dentre os principais tipos de reguladores sintéticos mimetizadores de auxina
pode-se citar o ácido 4-amino-3,5,5-tricloropicolínico ou picloram, o ácido 2-metóxi3,6-diclorobenzóico ou dicamba (ROMAN et al., 2007) e o 2,4-D (ROMAN et al.,
2007; KERBAUY, 2008; BOIX et al., 2012; MORAIS et al., 2014; SALGADO et al.,
2017). Em baixas concentrações, herbicidas como o picloram e o 2,4-D têm sido
muito utilizados para formação de calos e embriões somáticos utilizando técnicas de
cultura de tecidos vegetais (RAGHAVAN, 2004; SAVALDI-GOLDSTEIN et al., 2008;
SILVEIRA et al., 2012). Inclusive, o 2,4-D tem sido o mais eficiente em diferentes
espécies e em concentrações variadas, levando as células do explante a uma
condição de estresse que resulta na formação do calo, uma fase da cultura de
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tecidos vegetais que precede a embriogênese somática indireta (FÉHER et al.,
2003; RAGHAVAN, 2004; VICTÓRIO et al., 2010; BOIX et al., 2013; COSTA et al.,
2015). Calos são aglomerados celulares, formados por células parcialmente
organizadas, que se dividem ativamente e se formam, em geral, em zonas do tecido
vegetal que passaram por injúrias químicas ou físicas também em ambiente natural
(CARVALHO & VIDAL, 2003; CORPES et al., 2016). A indução de calogênese in
vitro é utilizada para a obtenção de plântulas ou embrião por organogênese indireta,
para iniciar culturas de células em suspensão (GOBARA, 2011) e podem ser
utilizados em ensaios de estimulação da produção de metabólitos secundários
(TEIXEIRA, 2016). Enquanto a embriogênese somática é uma técnica que visa
produzir embriões a partir de tecidos somáticos, livres de correlações físicas,
fisiológicas e genéticas com os progenitores, antecipando a reprodução clonal de
genótipos superiores com algumas características importantes no sistema produtivo
do agronegócio: i) alta taxa de multiplicação; ii) escalonamento da produção pela
manutenção da cultura em meio líquido; iii) plantio direto da muda obtida via
embriogênese somática sem necessidade de enxertia; e, iv) possibilita a
transferência de genes, ferramenta em estudos de melhoramento vegetal (VON
ARNOLD et al., 2002; KAMIE et al., 2011).

1.2.1 Herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)

Agrotóxicos são, de acordo com a legislação brasileira:
Produtos e agentes gerados por processos químicos, físicos ou biológicos,
cuja finalidade seja alterar a fauna ou flora ao qual é aplicado a fim de
proteger o armazenamento e produção de lavouras, pastagens, florestas ou
utilizado também em ambientes hídricos, urbanos e industriais contra seres
vivos indesejáveis, que atacam as lavouras, ou, ainda, podendo atuar como
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento
(BRASIL, 2006).

Atualmente, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, muitos
deles banidos na Europa e Estados Unidos, associados, principalmente, aos
sistemas de monoculturas (MACEDO NETO et al., 2012; CONSELHO NACIONAL
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DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,
2018). Os herbicidas constituem uma classe dentro do grupo dos agrotóxicos,
também chamados de pesticidas, e que são usados no ramo agrícola para impedir o
crescimento de plantas invasoras que prejudicam a produtividade de uma lavoura
(COLLOR, 2007) por competirem com a cultura por luz, água e nutrientes. O grupo
dos herbicidas é o mais comercializado mundialmente (MACEDO NETO et al.,
2012), e compreendem os reguladores de crescimento como ingrediente ativo
(MACEDO NETO et al., 2012). Entre os 10 (dez) herbicidas mais utilizados no
mundo, atualmente, está o 2,4-D (Figura 2) (WANG et al., 2016). No Brasil, no ano
de 2014, foi o segundo ingrediente ativo de agrotóxicos mais vendido, com mais de
36 mil toneladas de produtos comerciais vendidos (IBAMA, 2014).
Figura 2 - Estrutura química do 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético)

Fonte: PubChem/ Open Chemistry Data Base (2016)

O 2,4-D foi o primeiro herbicida seletivo do mundo usado no controle de
plantas daninhas, sem reduzir a produtividade das culturas (ANVISA/SIA, 2004 apud
DIREITO, 2009; QUEIROZ & VIDAL, 2014). Como características, este é um ácido
orgânico de ação sistêmica, persistência curta (4 a 10 anos) pKa de 2,6; além de ser
pouco solúvel em água (45 g/L a 25˚C) (AMARANTE JUNIOR et al., 2002). O 2,4-D
pode ser aplicado tanto na pré- quanto na pós-emergência de plantas infestantes
(plantas daninhas) (Eudicotiledôneas) em culturas de trigo, soja, milho, arroz, canade-açúcar e pastagens (ANVISA/SIA, 2004 apud DIREITO, 2009; RODRIGUES &
ALMEIDA, 2011).
Existem duas formulações comerciais do 2,4-D: sal e éster. As formulações
na forma de sal são pulverizadas e, só então, absorvidas pelas raízes das plântulas;
enquanto que aquelas na forma de éster são absorvidas pelas folhas, promovendo a
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dessecação da planta daninha (MACEDO NETO et al., 2012). A nível molecular, o
principal mecanismo apontado para sua ação nas plantas é a estimulação da
produção

de

ácido1-carboxílico-1-aminociclopropano

(ACC)

sintase,

enzima

responsável pela biossíntese do hormônio etileno (QUEIROZ & VIDAL, 2014). O
aumento da concentração deste hormônio acelera a senescência das plantas e, ao
final, a morte (QUEIROZ & VIDAL, 2014). Além disso, herbicidas do tipo mimetizador
de auxina, como o 2,4-D, causam proliferação desregulada das células da planta e,
para suprir as necessidades energéticas dessas células, as substâncias de reserva
são transportadas até elas, resultando em folhas e ramos alongados e enrolados
(ROMAN et al., 2007).
Além de sua eficiência enquanto herbicida, vale ressaltar que o 2,4-D é
amplamente utilizado em função do seu efeito auxínico, em laboratórios de cultura
de tecidos vegetais (SAVALDI-GOLDSTEIN et al., 2008). É uma substância mais
estável, podendo substituir a auxina natural AIA, por exemplo, em meios de cultura
de forma efetiva, visto que o AIA é rapidamente oxidado (SANTOS, 1998).

1.2.2 Riscos do 2,4-D para o ambiente e para a saúde
De acordo com Friedrich (2014), existem dois aspectos que precisam ser
levados em consideração para que seja possível fazer uma avaliação da segurança
ou do risco da exposição ao 2,4-D: a via de exposição e o momento da vida em que
ocorre o contato com o agrotóxico. Seguindo a linha da autora, as fontes de
contaminação podem ser água, alimentos contaminados, contato com o solo e
exposição direta. O 2,4-D pode penetrar também através da respiração, mais
comum para quem trabalha diretamente com o herbicida na lavoura, por exemplo;
mas também pode penetrar no corpo pela pele ou até mesmo através do leite
materno ou da via transplacentária (FRIEDRICH, 2014).
Quando falamos propriamente dos efeitos quanto a saúde para este e outros
agrotóxicos, costuma-se associar tais efeitos ao grau de exposição. Caso tenha
havido uma única vez, e em uma quantidade elevada, a exposição é considerada
aguda e as consequências geralmente aparecem dentro de 24 horas (COLLOR,
2007; FRIEDRICH, 2014). Já em casos onde a exposição ocorre repetidas vezes,
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normalmente em baixas doses por ocasião, os efeitos podem aparecer apenas com
o decorrer dos anos (COLLOR, 2007; FRIEDRICH, 2014).
Estudos para avaliar os efeitos crônicos em humanos são escassos devido à
dificuldade de aplicação e acompanhamento das populações por um longo período
(FRIEDRICH, 2014). Já estudos sobre efeitos agudos são mais comuns, pois são
realizados após grandes acidentes, tentativas de suicídio e/ou envenenamento
(FRIEDRICH, 2014). Além destes, também há os estudos realizados em
laboratórios, nos quais os animais, como ratos e coelhos, são levados a ter alguma
forma de contato com o 2,4-D a fim de avaliar os efeitos sobre uma determinada
variável (COLLOR, 2007).
Carneiro et al. (2015) relatam em seu livro “Dossiê Abrasco- Um alerta sobre
os impactos dos agrotóxicos na saúde”, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ), que os herbicidas à base de 2,4-D são neurotóxicos, afetam o sistema
reprodutivo, desregulam sistema endócrino e são potenciais agentes carcinogênicos,
estando esta última hipótese associada e embasada pela probabilidade de o produto
ser uma propensa fonte de dioxinas, as quais são substâncias altamente
cancerígenas. Neste aspecto, vários são os autores nacionais e internacionais que
concordam com esse parecer (POCHETTINO et al., 2016; SURA et al., 2016;
FRIEDRICH, 2014); e que ainda adicionam outras consequências à sua exposição,
como deformações (SURA et al., 2012), o que nos remonta ao porquê originalmente
esse herbicida foi criado.
Por outro lado, a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
(FISPQ) da Dow Agrosciences®, uma das fabricantes do princípio ativo 2,4-D,
contradiz a informação acima, relatando que os efeitos quanto a exposição ao 2,4-D
são agudos, irritante para os olhos e para a pele, além de não ser persistente no
ambiente, apresentando grande mobilidade no solo e na água. Ou seja, um parecer
bem mais brando do que o realizado pelos pesquisadores e instituições renomadas
de pesquisa que mencionam que o produto pode ser persistente.
O 2,4-D foi primeiramente utilizado na década de 1940, quando fez parte do
programa de guerra química e biológica durante a segunda guerra mundial
(COLLOR, 2007). De acordo com Amarante Junior et al. (2003), o 2,4-D foi
empregado na guerra do Vietnã junto com o ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5T) e o Pentaclorofenol (PCF), formando o “agente laranja”, um potente agente
desfolhante usado pela força aérea norte-americana para assim dificultar a
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camuflagem dos vietcongues sob as árvores em uma operação que ficou conhecida
como “Ranch Hand” (1962-1971) (REIDI et al., 1990). Nessa operação cerca de
68.000 m3 de 2,4-D foram lançados por aviões e helicópteros dos Estados Unidos
nas áreas rurais do Vietnã (REIDY et al., 1990) e, de acordo com a EPA (do inglês
Environmental Protection Agency – Agência de Proteção Ambiental), alguns tipos de
câncer, dentre outros malefícios à saúde adquiridos pelos soldados envolvidos, são
resultantes do contato direto com o 2,4-D (REIDY et al., 1990).
Atualmente, um dos maiores problemas do 2,4-D é o acúmulo de seus
resíduos quanto à sua disposição final e tratamento, não só no campo, mas também
nos laboratórios de ensino e pesquisa que não entram nas estatísticas relatadas
acima.

1.3 Resíduos em laboratórios de ensino e pesquisa e suas implicações
De acordo com Marinho et al. (2011), os resíduos químicos gerados por
atividades de pesquisa e/ou ensino em universidades e centros de pesquisa só
passaram a ser uma preocupação no Brasil a menos de 30 anos, a partir da década
de 1990, onde até então não havia um gerenciamento adequado para eles. Já nos
países desenvolvidos, a discussão acerca da disposição desses resíduos começou
na década de 1970, embora as pesquisas em instituições remontem a muitas
décadas antes (NOLASCO et al., 2014). Não bastasse isso, as mesmas nem sequer
eram consideradas como unidades poluidoras (MARINHO et al., 2011). Já o motivo
da demora na preocupação entre países com situações econômicas tão distintas
reside, principalmente, na dificuldade de se tratar e/ou dispor da melhor maneira os
resíduos químicos (RQ) gerados nos laboratórios de uma IES (Instituição de Ensino
Superior) em função da sua composição diversificada e o relativo baixo volume,
assim considerado, gerado nas atividades de ensino e pesquisa (SILVEIRA &
LONGUIN, 2014).
Normalmente, o tratamento de um resíduo de laboratório que seja aquoso,
exige a aplicação dos conhecimentos de equilíbrio químico, entre os quais a
neutralização ácido-base e a aplicação de reações de oxirredução para oxidar ou
reduzir as espécies presentes no resíduo, de modo que o efluente final deve estar
límpido e incolor com pH em torno de 7 e apresentar caráter redox indiferente, sem
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apresentar caráter poluente (AFONSO et al., 2003; MARINHO et al., 2011). Tais
conhecimentos nem sempre existem por parte da equipe de trabalho.
Os resíduos gerados na síntese das diversas substâncias químicas, tanto em
laboratórios de ensino e pesquisa das IESs quanto em indústrias, podem causar
sérios problemas à saúde humana e ao ambiente quando não gerenciados
adequadamente desde a sua produção até a disposição final. As características
físico-químicas destas substâncias, como reatividade química, estabilidade,
volatilidade, solubilidade, entre outras, podem promover danos ocupacionais,
poluição ambiental, contaminação de recursos naturais (como águas superficiais e
subterrâneas, ar e solo), contaminação de alimentos ou ainda a geração de resíduos
perigosos (SILVEIRA & LONGUIN, 2014).
Cabe dizer que, segundo a legislação brasileira, são classificados como
resíduos perigosos aqueles que apresentam características de inflamabilidade,
corrosividade,

reatividade,

toxicidade,

patogenicidade,

carcinogenicidade,

teratogenicidade e mutagenicidade, pondo em risco significativo a saúde pública ou
a qualidade ambiental (BRASIL, 2010).
Por isso, no contexto apresentado, o 2,4-D é um resíduo químico e
negligenciado como tal nos laboratórios de cultura de tecidos vegetais, haja vista os
relatos das práticas inapropriadas que envolvem seu uso cotidiano por vezes por
professores, técnicos e alunos, como manipulação no preparo de meios de cultura,
lavagem de vidrarias após uso com as culturas e principalmente no que tange ao
descarte dos meios de cultura contendo a substância. Normalmente, na maioria das
vezes os resíduos de laboratório dentre os quais restos de meios de cultura são
jogados no lixo comum ou são recolhidos por empresas especializadas que,
aparentemente, também não possuem um tratamento que realmente elimine o 2,4-D
e, por isso, fazem de seu destino final o aterro industrial ou a incineração, a qual
libera substâncias cancerígenas na atmosfera (BARBOSA & GUADAGNIN, 2010).
Logo, tais práticas não condizem com o caráter perigoso do 2,4-D que oferece risco
a saúde pessoal e ambiental.
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1.4 Alternativas para descontaminação do 2,4-D no ambiente e como resíduo
laboratorial

1.4.1 No ambiente
Atualmente, para remediação de locais contaminados com poluentes
diversos as tecnologias mais utilizadas envolvem processos químicos e físicos
(RAYU et al., 2012). Já para resolver o problema da poluição causada pelo 2,4-D
enquanto

herbicida,

técnicas

de

descontaminação

ambiental

vem

sendo

desenvolvidas como os chamados “Processos Oxidativos Avançados” (POAs), de
caráter químico e que atraem grande interesse por serem sustentáveis em longo
prazo, mas muitas vezes podem gerar outros poluentes além de possuírem um
custo elevado (CAMPOS et al., 2004). Além dessa possibilidade, existem também
estudos relacionados à fotodecomposição do 2,4-D (COSTA, 2015). Porém uma
outra vertente é possível: a biorremediação.
A biorremediação é uma técnica que utiliza sistemas biológicos: microorganismos e/ou plantas seaprados ou em associações, e enzimas oriundas destes
seres vivos, para remover contaminantes ambientais do ecossistema e restaurá-lo a
sua condição original (OJUEDERIE & BABALOLA, 2017). Com isso, as técnicas que
envolvem a biorremediação oferecem uma opção com menor impacto ambiental
negativo,

menor

custo

econômico

e

socialmente

aceitável

para

remover

contaminantes do meio ambiente (RAYU et al., 2012).
Quando são os micro-organismos os indivivíduos utilizados, o resultado vai
depender de seu potencial metabólico para degradar um poluente ambiental e
alterá-lo para formas inertes através de processos redox ou de adsorção
(OJUEDERIE & BABALOLA, 2017). Isso explica a ocorrência de inúmeros trabalhos
publicados utilizando estirpes com alguma capacidade de degradação de pesticidas,
como o herbicida 2,4-D (CHANG et al., 2015; DAÍ et al., 2015; HAN et al., 2015;
HAYASHI et al., 2016).
No caso do 2,4-D, sua rota de degradação em bactérias é catalisada por seis
enzimas codificadas pelos genes tfdA, tfdB, tfdC, tfdD, tfdE e tfdF, seguindo
literalmente esta ordem em Ralstonia eutropha JMP134, modelo de biodegradação
para a substância (HOFFMANN et al., 2003), mas outras rotas são possíveis
(YOUNG & OH, 2006; DIREITO, 2009)
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De acordo com Han et al. (2014), em função de seus estudos na literatura, a
maioria das bactérias que degradam 2,4-D e que possuem genes tfdA pertencem a
gêneros como Achromobacter, Burkholderia, Delftia, Halomonas, Pseudomonas,
Ralstonia, Rhodoferax e Variovorax. Mas, em contraste com a ocorrência
relativamente comum de tfdA entre as Betaproteobactérias e Gamaproteobactérias,
algumas poucas pertencentes às Alfaproteobactérias apresentam o tfdA. Esses
autores ainda citam que, segundo Smejkal et al. (2003), foi relatado que bactérias
que degradam os ácidos 4-(2,4-diclorofenoxi) butírico e 4-(4-cloro-2-metilfenoxi)
butírico, as quais pertencem ao gêneros Stenotrophomonas e Ochrobactrum, sendo
esta última pertencente às Alfaproteobactérias, poderiam usar o 2,4-D como
substrato para crescimento. Esse gênero Ochrobactrum têm merecido atenção em
microbiologia ambiental por abrigar várias espécies com capacidade de degradação
de xenobiontes (MÜLLER et al., 1998). Inclusive a espécie Ochrobactrum anthropi já
foi relatada na literatura como degradadora de 2,4-D (Direito, 2009; HAN et al.,
2014) e de 2,4-diclorofenol (DCP), 4-cloro-2-metilfenol (MCP), 4-clorofenol (4-CP) e
2-clorofenol (2-CP) (THANGADURAI & SANGEETHA, 2014), os quais são
subprodutos do 2,4-D (SBANO et al., 2013).
Ainda na área da biorremediação, dentre um de seus ramos está a
fitorremediação, que é uma estratégia a qual utiliza plantas com capacidade de
extrair, acumular, biotransformar, imobilizar e/ou degradar substâncias consideradas
como

contaminantes

tais

como

petróleo,

hidrocarbonetos,

hidrocarbonetos

aromáticos policíclicos (HAP), bifenilas policloradas e também os pesticidas (SOUSA
et al., 2010; GERHARDT et al., 2017). A ação das plantas cujas raízes mantêm
associações com fungos e bactérias também tem sido avaliada, e a esta estratégia
denominamos fitoestimulação/rizodegradação e ocorre na rizosfera. A interação
entre raiz e solo promove a proliferação da comunidade microbiana na região da
rizosfera, pela eliminação de prótons, exsudação de nutrientes, aminoácidos e
polissacarídeos da planta, e por processos de fixação de nitrogênio (ARTHUR et al.,
2000; SANTOS et al., 2007). As plantas estimulam a mineralização de alguns
herbicidas, por meio do efeito rizosférico, sendo a fitoestimulação um dos principais
mecanismos de remediação de herbicidas do solo (PIRES et al., 2005).
Já quando falamos em fitorremediação de solos, é interessante que as
plantas utilizadas possam ser adaptáveis às condições climáticas da região e que
possam trazer algum benefício adicional ao solo contaminado, como é o caso de
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espécies de leguminosas, utilizadas como adubos verdes (PIRES et al., 2006;
MADALÃO et al., 2012) e que também podem remediar áreas contaminadas por
diferentes poluentes como metais pesados e agrotóxicos (MADALÃO et al., 2012;
MORAIS & BARBOSA, 2012). Além disso, existem estudos que indicam que,
principalmente, espécies de leguminosas estimulam a atividade microbiana no solo,
o que acaba por acelerar o processo de degradação da substância alvo (MADALÃO
et al., 2017).
Existem trabalhos na literatura que relatam estudos com leguminosas como
Crotalaria juncea L. e Crotalaria spectabilis Roth as quais demonstraram tolerância
aos herbicidas glifosato, metilsufuron e também ao 2,4-D quando este último
encontrava-se em uma formulação que também continha glifosato (CONCENÇO &
SILVA, 2015). Também existem outros estudos visando a fitorremediação com
adubos verdes como Canavalia ensiformis (L.) DC (BELO et al., 2011) e C. juncea
(MADALÃO et al., 2012) de outros herbicidas como o sulfentrazone (MADALÃO et
al., 2012). Mas nada foi encontrado na literatura a respeito de fitorremediação
especificamente de 2,4-D utilizando leguminosas, mas o fato de algumas delas
serem tolerantes a este herbicida e adaptadas ao clima tropical (BARRADAS, 2010)
pode ser um indicativo promissor para uso em fitorremediação do 2,4-D.
As bactérias presentes na rizosfera de leguminosas apresentam uma
capacidade única de fixar nitrogênio atmosférico para a espécie vegetal através de
nódulos radiculares estabelecidos na relação simbionte a qual permite a acumulação
de nutrientes, funcionando como um fertilizante orgânico mais limpo e seguro
(ZHANG et al., 2016). Elas podem ser cultivadas e, quando do seu corte, serem
mantidas em cobertura para auxiliarem na preservação do solo através da formação
de palhada que, ao se decompor, servirá também como adubo, minimizando ou
suprimindo o uso de adubos nitrogenados (MORAIS & BARBOSA, 2012). Logo, é
viável que sejam pesquisadas dentro do campo da biorremediação, incluindo a
fitorremediação, espécies capazes de degradar o 2,4-D.

1.4.2 Resíduo de laboratórios
Contudo, quando abordamos o tema da descontaminação, especificamente
do 2,4-D utilizado em experimentos de laboratório, as informações são bem
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escassas. Quando pensamos em 2,4-D e sua implicação como um resíduo de
laboratório, logicamente podemos fazer uma ligação quanto a sua ainda possível
presença nos meios de cultura de tecidos vegetais descartados após seu uso e se já
foi desenvolvido algum protocolo de tratamento para esses meios residuais que
tinham essa substância em sua composição. No tocante a isso, o que foi encontrado
na literatura referente especificamente a um protocolo de descontaminação de meio
de cultura com resíduos de 2,4-D, além da descontaminação da própria vidraria na
qual a substância foi utilizada, foi o trabalho desenvolvido por Sinski et al. (2012).
Sinski et al. (2012) basearam sua metodologia na neutralização química do
2,4-D de acordo com o volume de meio a ser tratado, mas não deixam claro se
levaram em consideração também a concentração de 2,4-D envolvido no meio
descartado. Além disso, para uma solução a 5% de NaOH, por exemplo, para 1,5 L
de meio a ser tratado será necessário usar 75 g de NaOH, caso seja utilizado
hidróxido de sódio no padrão de reagente de laboratório. Caso o hidróxido de sódio
utilizado seja de uso doméstico, a tradicional “soda cáustica”, a quantidade
necessária para a mesma quantidade de meio sobe para 84,75 g, considerando que
o produto utilizado tenha cerca de 87% de pureza. Ou seja, de qualquer forma é
necessária uma grande quantidade de material para um volume pequeno de meio,
um gasto que pode vir a ser passível de substituição, encontrando-se uma forma de
biorremediação compatível e com custos reduzidos.
Para se ter uma ideia da dimensão do problema, o uso de materiais como
vidrarias e plásticos com meios de cultura contendo até 4,5 μM (0,0045 mg/L) de
2,4-D para obtenção de embriões somáticos de uva (Vitis vinífera L.), durante três
anos, resultou em um saldo de mais de 100 quilos de resíduos semi-sólidos com
2,4-D na EMBRAPA UVA E VINHO (Figura 3) (SINSKI et al., 2012). É importante
frisar que o estudo do artigo se baseou em um único laboratório que gerou uma
quantidade alta de resíduos. Assim, pressupõe-se que os somatórios de todos os
laboratórios que se utilizam do 2,4-D acabariam por gerar uma quantidade muito
maior de resíduos, sendo este um problema que merece a devida atenção para ser
solucionado. Logo, o trabalho de rotina empregando esse análogo de auxina em
laboratórios de cultura de tecidos gera uma quantidade considerável de resíduo
contendo 2,4-D, incluindo descarte de meios sólidos e líquidos, vidraria e plásticos
contaminados (SINSKI et al., 2012).
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Figura 3 - Resíduos sólidos (placas de cultura) e semi-sólidos (meios de cultura) contendo 2,4-D, em
sacos de lixo para incineração por empresa especializada, gerado pelo Laboratório de Cultura de
Tecidos Vegetais da Embrapa Uva e Vinho, em aproximadamente 36 meses.

Fonte: SINSKI et al. (2012)

Em geral, as concentrações de 2,4-D usadas em cultura de tecidos de
vegetais variam de 4,5 μM a 45 µM, ou seja, de 0,0045 ppm (0,0045 mg/L) a 0,0450
ppm (0,0450 mg/L) (BEYL, 1999); ou de 0,01 ppm (mg/L) até 10 ppm (mg/L)
(GUERRA & NODARI, 2006; CONGER, 2018). Logo, a concentração do 2,4-D em
uso nos meios de cultura podem ser encontrados acima do limite previsto em lei.
Como já foi relatado neste trabalho, o destino final dos meios de cultura
descartados, geralmente, são os aterros sanitários, os quais apenas confinam e não
tratam estes resíduos, ou a incineração, que libera substâncias cancerígenas na
atmosfera (BARBOSA & GUADAGNIN, 2010).
Isso nos faz pensar até que ponto não há realmente uma fonte de
contaminação que possa alcançar os corpos d´água. No Brasil, de acordo com a
Resolução N˚ 357, de 17 de março de 2005 (MMA, 2005), valores acima da
quantidade de 4 µg/L ou 0,004 mg/L (0,004 ppm) de 2,4-D em águas doces já são
suficiente para classificar esta água como perigosa ao abastecimento para consumo
humano e à proteção das comunidades aquáticas (MMA, 2005).
De acordo com Doran (2009), a cultura de tecidos permite vantagens
experimentais, além das inerentes a cultura in vitro em si como controle das
variáveis ambientais e sem a interferência de micro-organismos, concomitantemente
torna possível examinar as capacidades metabólicas intrínsecas das células
vegetais, e o mais importante, sua capacidade de tolerância à toxicidade da
substância de interesse a que foi submetida. Sendo assim, os resultados obtidos a
partir de ensaios de culturas de tecidos podem ser usados para prever as respostas
das plantas quando expostas aos contaminantes no ambiente e, dessa forma,
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reduzir o custo dos experimentos de campo, os quais utilizam plantas completas
(DORAN, 2009; CAMARGOS et al., 2015). De modo que é importante a manutenção
das atividades nesta área, mas com o cuidado da destinação final de seus resíduos.
Estudos preliminares foram realizados ao longo de quatro anos pelo grupo de
pesquisa do Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia Ambiental (LBA) do Centro
Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO), sendo iniciado o desenvolvimento de
um processo para descarte de meios de cultura contaminados por 2,4-D, usando
estirpes isoladas do solo e, recentemente, também investigando a possibilidade de
uso da fitorremediação com este propósito. Independentemente da metodologia a
ser selecionada, ambas se apresentam como bioprocessos sustentáveis e que
podem ser viáveis para o tratamento de meios de cultura que contenham resíduos
de 2,4-D.

1.5 Justificativa
Os métodos usuais de descarte de meios de cultura não devem e não podem
ser menosprezados, como algo corriqueiro e já pré-estabelecido, e que, por isso,
não mereça nossa atenção. Classificados como resíduos de laboratório, sua
incineração ou aterramento são procedimentos de rotina, o que nos faz supor que o
problema já está resolvido, quando não está. E por isso não nos atentamos que o
“lixo” não existe: Como é atribuída à lei de Lavoisier em sua forma mais poética na
frase “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma” o mesmo vale
para os componentes químicos de um meio de cultura, alguns dos quais bastante
tóxicos para a saúde e para o meio ambiente, e podendo ainda tais componentes
apresentarem subprodutos ou algum tipo de transformação que os tornem mais
perigosos ainda.
Um dado extremamente alarmante: Se em apenas em uma das unidades da
Embrapa a quantidade de resíduos de meio de cultura contendo 2,4-D foi da
proporção de 100 kg em 3 anos, nem podemos imaginar o tamanho do saldo de
resíduos gerados por todas as faculdades e outras instituições de pesquisa que
utilizem propagação vegetal in vitro usando 2,4-D como auxina.
Somente até o ano de 2013, apenas no Brasil, foram registradas 115
biofábricas segundo o RENASEM (Registro Nacional de Sementes e Plântulas).
Esses números tornam-se mais alarmantes em relação ao meio acadêmico: O país
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possui 63 universidades federais, se pressupormos que cada uma delas tenha
laboratórios que utilizam técnicas de cultura de tecidos vegetais, pode-se estimar
altas quantidades de resíduos produzidos. Seguindo a proporção alcançada pela
Embrapa, ao final de três anos, teríamos 6.300 Kg de resíduos de meio com 2,4-D.
Ou seja, mais de 6 toneladas de lixo tóxico contendo 2,4-D. Isso sem contar com as
universidades estaduais, centros e institutos de nível superior e faculdades
particulares.
Muitos são os trabalhos que se propõem utilizar a tecnologia de
biorremediação, com micro-organismos e plantas, para recuperação de solos e
corpos d’água contaminados com 2,4-D. Mas os resíduos de laboratório
permanecem relativamente negligenciados como contaminantes em potencial.
Neste sentido, é essencial um processo para degradar os resíduos de 2,4-D
presentes em meios de cultura de tecidos vegetais. E neste cenário a
biorremediação e a fitorremediação figuram como propostas limpas e relativamente
mais baratas do que os métodos convencionais de descarte, os quais não são na
realidade efetivos quanto à sustentabilidade. Além disso, pode ser viável que tais
alternativas sejam extrapoladas para a recuperação de propensas áreas
contaminadas com herbicidas como o 2,4-D, como é o caso de terras da mata ciliar.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Avaliar as respostas vegetais e bacterianas, utilizando leguminosas e estirpes
bacterianas de solo na remediação de 2,4-D adicionado aos meios MS de cultura de
tecidos vegetais.
2.2 Objetivos específicos
Quantificação de 2,4-D em meios MS de cultura de tecidos vegetais
 Analisar meios de cultura residuais em que foi adicionado 2,4-D para culturas de
calo de bananeira, manjericão e cleome.
 Avaliar a fotodegradação do 2,4-D em meios de cultura de tecidos vegetais.

Fitorremediação de 2,4-D em meio de cultura de tecidos vegetais
 Estabelecer um protocolo de cultura in vitro da leguminosa Crotalaria juncea a fim
de estudar seu processo de fitorremediação.
 Avaliar a tolerância da leguminosa ao 2,4-D, em meios de cultura in vitro, aliando
sua capacidade como adubo verde e o potencial fitorremediador

Remediação bacteriana dos resíduos de 2,4-D em meios de cultura de tecidos
vegetais


Avaliar o crescimento de estirpes bacterianas em meio de cultura contendo

2,4-D, selecionadas pelo seu histórico de capacidade de degradação da substância.


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

nos meios de cultura.
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3. METODOLOGIA
3.1 Cultura de tecidos vegetais, procedência dos meios ensaios visando
fitorremediação com leguminosas

O meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) foi utilizado para todos os
experimentos de

cultura

de

tecidos vegetais.

O

2,4-D

(C₈H₆Cl₂O₃;

2,4-

dichlorophenoxyacetic acid plant cell culture tested, ≥98%, Sigma-Aldrich) foi
aplicado aos meios de cultura em diferentes concentrações para avaliação da
degradação e/ou remediação pelas plantas in vitro e bactérias. A procedência,
composição dos meios, bem como as condições físicas da cultura in vitro das
espécies vegetais estudadas neste trabalho estão resumidas na Tabela 1, cujas
informações serão detalhadas nos tópicos seguintes da metodologia. A composição
original do meio MS é descrita na Tabela 2. As culturas foram mantidas em sala de
crescimento, sob fotoperíodo de 16/8 horas, intensidade luminosa de 5,616 µmol.m 2.s-1e

temperatura de 25 ± 2˚C.
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Tabela 1. Culturas in vitro, meios de cultura e condições físicas de cultivo.
Culturas

Intensidade de
luz e
temperatura

Meio MS†

Procedência

Calo de bananeira
(Musa spp.)

1 mg/L de 2,4-D†††

Germinação de
manjericão
(Ocimum basilicum)

MS0††

Calo de manjericão
(Ocimum basilicum)

0,5 mg/L de 2,4-D†††

Germinação de
crotalaria
(Crotalaria juncea)

LBA*

MS0

Germinação de
crotalaria
(Crotalaria spectabilis)

MS0

Germinação de feijão
de porco
(Canavalia ensiformis)
Tolerância ao 2,4-D
(Crotalaria juncea)
Calo de cleome
(Cleome rosea)

5,616 µmol/m2/s
ou 416 lux
25±2°C

MS0
MS0; 0,2;
0,5 e 1,0 mg/L de 2,4-D†††
LabPlan**

0,2 mg/L de

2,4-D†††

50 µmol/m2/s ou
3.700 lux
25±2°C

*LBA/UEZO – Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia Ambiental (LBA) do Centro Universitário Estadual da
Zona Oeste (UEZO).** LabPlan/UERJ – Laboratório de Biotecnologia de Plantas (LabPlan) da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). †Meio MS – Meio de cultura de tecidos vegetais desenvolvido por Murashige
& Skoog (1962), com 30 g/L de sacarose e 6 g/L de agar. †† MS0 – meio controle, sem 2,4-D. †††2,4-D (ácido 2,4diclorofenoxiacético;

C₈H₆Cl₂O₃,

>98%

de

pureza,

Sigma-Aldrich)
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Tabela 2. Composição de nutrientes do meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962)
Características

Componentes

Macronutrientes

NH4NO3
KNO3
H3BO3

Micronutrientes

Vitaminas e poliálcool

Concentração
(mg/L)
1.650
1.900
6,2

KH2PO4

170

KI

0,83

NaMo2H2O
CoCl2.6H2O

0,25
0,025

CaCL2..2H2O
MgSO4.7H.O

440
370

MnSO4.4H2O
ZnSO4.7H2O

22,3
8,6

CuSO4.5H2O
NaEDTA2.H2O

0,025
37,3

FeSO4.7H2O
Tiamina-HCl

27,8
0,1

Ácido nicotínico
Piridoxina-HCl

0,5
0,5

Inositol (hexitol)

100,0

Carboidrato

Sacarose

30.000 (30 g/L)

Suporte sólido e inerte

Agar*

6.000 (6-8 g/L)

Fonte: Adaptado de BERTOZZO et al. (2010). *Para culturas que não se multiplicam em meio liquido.

3.1.1 Propagação vegetal in vitro de bananeira (Musa spp.)
As culturas de banana (Musa spp.), variedade prata-anã e prata-gorutuba,
produzidas in vitro (oriundas da 3ª subcultura) foram obtidas por doação da empresa
Campo Biotecnologia Vegetal (Cruz das Almas-BA). Ambas as variedades foram
adquiridas em potes de vidro contendo aproximadamente 60 mL de meio MS com
3,5 mg/L de 6-Benzilaminopurina (BAP). Ao todo foram seis frascos, sendo três para
cada variedade, com cerca de 16 plântulas em cada frasco (10,0 cm de altura por
6,0 cm de diâmetro).
As plântulas foram subcultivadas em meio MS suplementado com 30g/L de
sacarose e 3,5 mg/L de BAP. As subculturas foram realizadas a cada dois meses.
No momento da subcultura, as plântulas foram seccionadas para retirada dos
explantes com o bisturi e a tesoura, sendo retiradas as folhas, raízes e,
principalmente, os tecidos lesados por oxidação. Todo o procedimento foi feito em
câmara de fluxo laminar horizontal, em ambiente asséptico. Pinças. tesouras e
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bisturis foram imersos em etanol e flambados em lamparina entre um procedimento
e outro.

3.1.1.1 Calogênese a partir de explantes de bananeira

Explantes de plântulas desenvolvidas in vitro por 60 dias, da variedade prataanã, foram utilizadas para estabelecer a calogênese. Foram excisadas com o auxílio
de bisturi finas camadas do tecido meristemático de gemas axilares, camadas essas
também chamadas de scalps, que foram transferidas para frascos contendo 30 mL
de meio MS sólido contendo 6 g/L de agar conforme descrito na Tabela 1.
As subculturas foram realizadas a cada dois meses e os meios residuais, ou
seja, os restos de meio de cultura, após tempo de cultura da espécie vegetal, foram
armazenados em frasco de vidro estéril na geladeira a 4ºC até o momento de seu
processamento, descrito no subtópico 3.1.4.2, para análise por Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (CLAE).

3.1.2 Propagação vegetal in vitro de manjericão (Ocimum basilicum L.)

3.1.2.1 Procedência das sementes de manjericão
As sementes de manjericão (Ocimum basilicum L.), variedade alfavaca
basilicão, marca Isla Pak® (lote 34342-S2), com 100 % de pureza, e porcentagem de
germinação de 91% (fornecida pelo produtor).

3.1.2.2 Germinação in vitro das sementes de manjericão

O processo de desinfestação das sementes iniciou-se com a imersão das
sementes em água destilada com detergente, sob agitação em placa magnética por
15 min, seguida de enxague com água destilada estéril. Depois, as sementes foram
imersas em solução de água sanitária (2,5% de cloro ativo) por 20 min e
enxaguadas com água destilada estéril por três vezes para então serem imersas em
etanol 70% por 2 min e, novamente, lavadas com água destilada estéril. Após
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desinfestação, oito sementes foram introduzidas em cada frasco, em um total de 10
frascos (5,5 cm altura por 7,5 cm diâmetro) contendo 30 mL de meio MS (Tabela 1).
As sementes germinaram em aproximadamente quatro dias após a introdução in
vitro.

3.1.2.3 Calogênese de manjericão

Após 35 dias, as plântulas foram utilizadas para iniciar a cultura de calos a
partir de segmentos nodais do caule. Foram excisados finos segmentos do tecido do
segmento nodal com o auxílio de bisturi em capela de fluxo laminar sob condições
assépticas.
Os segmentos foram dispostos em meio MS acrescido de 0,5 mg/L de 2,4-D
em 4 frascos (5,5 cm altura por 7,5 cm diâmetro) (Tabela 1). O procedimento
realizado para a subcultura foi o mesmo descrito no tópico 3.1.1.1 e os meios foram
processados como descrito no subtópico 3.1.4.2 para análise química por CLAE.

3.1.3 Meios usados para calogênese in vitro de cleome
O Laboratório de Biotecnologia de Plantas (LabPlan), do Instituto de Biologia
Roberto Alcântara Gomes, Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ),
forneceu os meios MS usados com 2,4-D (meios residuais), após a cultura de
cleome (Cleome rosea Vahl ex DC) e também amostras de meio MS sem 2,4-D
(MS0 - controle) em que não foi realizado qualquer cultura.
Os meios foram solidificados com 6 g/L de agar, conforme informado pelo
laboratório. A concentração inicial de 2,4-D (>98% de pureza, Sigma-Aldrich)
nesses meios era de 0,2 mg/L e haviam sido utilizados para a cultura de calos de
cleome (Tabela 1). Esse meio foi produzido entre maio e junho de 2015, utilizado
para a cultura de calos por aproximadamente dois meses, recolhido em frascos
estéreis e armazenados na geladeira a 4°C. Foram obtidos dois frascos, sobre os
quais foi informado que tinham a mesma composição original de meio MS e
concentração de 2,4-D. Foram coletadas amostras em quadruplicata de cada um
dos frascos, as quais foram processadas e analisadas de acordo com o tópico
3.1.4.2.
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3.1.4. Meios para avaliação de fitorremediação utilizando leguminosas

3.1.4.1. Cultura in vitro de leguminosas

Para os testes de fitorremediação foram escolhidas duas espécies de
crotalária, Crotalaria juncea L. e C. spectabilis Roth., e o feijão de porco (Canavalia
ensiformes (L.) DC). As sementes das leguminosas foram desinfestadas seguindo o
protocolo demonstrado na Figura 4.

Figura 4 - Esquema para desinfestação das sementes de leguminosas: Crotalaria juncea, C.
spectabilis e Canavalia ensiformes.

Após a desinfestação, foram introduzidas quatro sementes por frasco (13,5
cm de altura por 8 cm de diâmetro), contendo 50 mL de meio MS e foram mantidas
sob as condições de luminosidade apresentadas na Tabela 1. O experimento foi feito
em triplicata, n= 80, para cada espécie de leguminosa.
Os

parâmetros

analisados

foram

porcentagem

de

germinação

(%),

alongamento de caule (cm), número de folhas, porcentagem de enraizamento (%) e
tamanho da raiz (cm), até o 21º dia após a germinação, que corresponde ao período
de observação.
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3.1.4.1.2 Comportamento de C. juncea in vitro sob diferentes concentrações de
2,4-D
Após 30 dias da germinação de C. juncea, as plântulas foram transferidas
para meios MS contendo diferentes concentrações de 2,4-D (>98% de pureza,
Sigma-Aldrich): 0 (MS0-controle); 0,2; 0,5 e 1,0 mg/L. O experimento foi conduzido
com duas plântulas por frasco (13,5 cm altura por 8 cm diâmetro), em dez repetições
para cada concentração de 2,4-D (20 plântulas para cada concentração, n= 80)
(Figura 5). Ao final de 30 dias foram realizadas observações do desenvolvimento
vegetal utilizando como parâmetros comprimento de caule (cm), enraizamento (%) e
número de folhas quanto as possíveis alterações na morfologia das plântulas na
presença do 2,4-D, sobre as quais foram realizadas as análises estatísticas ANOVA
e teste de Friedman.
Após esse período, as plântulas foram separadas individualmente em sacos
de papel, de acordo com os tratamentos com 2,4-D a que foram submetidas, e
levadas para estufa de secagem por circulação forçada de ar, sob a temperatura de
30ºC, por 24 horas, para ser feita a avaliação do peso seco. Para tal, foi feita a
média da massa de cinco sacos de papel vazios para ser descontada das massas
médias dos sacos de papel com C. juncea. A análise por CLAE dos meios de cultivo
após a cultura vegetal foi precedida de um processamento desses meios, conforme
descrito no subtópico 3.1.4.2.

3.1.4.1.3 Avaliação dos meios de cultura contendo 2,4-D sob presença e
ausência de luz
Também foram mantidos frascos contendo o meio MS nas mesmas
concentrações de 2,4-D (0; 0,2; 0,5 e 1,0 mg/L) e respectivas réplicas, sem planta
como controles. O processamento dos meios para análise por CLAE é descrito no
subtópico 3.1.4.2. Esses meios foram mantidos na presença e na ausência de luz
para verificar se a luz influencia na degradação do 2,4-D, independente da ação da
planta, e confrontar com os dados de remediação do 2,4-D do meio por C. juncea
(Figura 5).
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Figura 5 – Esquema do experimento para avaliação da capacidade de fitorremediação de 2,4-D por
Crotalaria juncea em meio MS. Barra= 0,6 cm

3.1.4.2 Processamento dos meios de cultura para análise por Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (CLAE)
Os meios residuais de cada cultura, ou seja, os restos de meios MS
solidificados, das culturas descritas nos subtópicos 3.1.1.1, 3.1.2.3, 3.1.3, 3.1.4.1.2 e
3.1.4.1.3 foram armazenados em frascos de vidro estéril a 4ºC até o momento de
seu processamento para análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência
(CLAE). O processamento de todos os meios de cultura analisados por CLAE foi
realizado por acidificação com HCl (2,5 µL do ácido para cada mL de meio), seguida
por autoclavagem a 121°C a 1 atm por 15 minutos. Após o resfriamento dos meios,
as amostras foram filtradas (filtros com porosidade de 0,22 μm) em vials, e mantidas
a 4ºC na geladeira até o momento de sua análise.

3.2 Estirpes bacterianas e ensaios de biorremediação

Os ensaios de remediação (biodegradação/transformação) bacteriana ao
longo deste trabalho foram feitos usando as estirpes DF07 e MG07 com histórico de
degradação do 2,4-D (DIREITO, 2009), tendo como modelo de degradação a estirpe
Ralstonia eutropha JMP 134, bactéria australiana. Estas três estirpes foram cedidas
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pelo Laboratório de Biotecnologia Sustentável e Bioinformática Microbiana (LBSBM)
do Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ).
A estirpe Rhizobium tropici CIAT899, foi cedida pela EMBRAPA Soja,
Londrina-PR.

3.2.1 Ativação das estirpes bacterianas

Inicialmente foram reativados os isolados bacterianos DF07, MG07 e R.
eutropha JMP 134 em meio LB (Luria-Bertani) (Quadro 1) líquido enriquecido com
300 mg/L de 2,4-D. A estirpe R. tropici CIAT899 foi ativada usando o meio YMA
(FRED & WAKSMAN, 1928; HUNGRIA et al., 2016; LAZARETTI & MELLO, 2005).
Após a inoculação, a incubação foi realizada em estufa bacteriológica a 30ºC.
A manutenção das estirpes foi realizada em meio LB sólido (Quadro 1), sob
as mesmas condições de incubação descritas para meio líquido.
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Quadro 1 - Composição do meio LB (Luria-Bertani).

Fonte: Direito (2009) baseado em SAMBROOK et al. (1989)

3.2.1.1 Verificação da capacidade de crescimento da estirpe bacteriana R.
tropici CIAT899 no meio LB e no meio MS com e sem 2,4-D

Foi realizada a verificação da capacidade de crescimento da estirpe R. tropici
CIAT899 na presença de 2,4-D, bem como no meio MS. O experimento foi realizado
com plaqueamento da estirpe pela técnica do esgotamento em placa. Foram
utilizados o meio LB sem e com 2,4-D (1,0 mg/L) e também o meio MS0 e com 2,4-D
(1,0 mg/L). A razão desse experimento baseia-se no subtópico 3.1.4.1 da
metodologia, referentes à cultura in vitro das leguminosas utilizadas nos ensaios de
fitorremediação do 2,4-D para tentar explicar os resultados obtidos no subtópico
4.4.2.1.

3.2.1.2

Identificação

das

estirpes

bacterianas

MG07

e

DF07

por

sequenciamento do fragmento do gene 16S rDNA

A identificação das estirpes por sequenciamento do fragmento 16S rDNA foi
realizada pela empresa Helixxa Serviços Genômicos S.A. Já os procedimentos
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necessários para o envio do material para este empresa, descritos nos subtópicos
3.2.1.2.1 a 3.2.1.2.3, foram realizados no Laboratório de Biotecnologia Ambiental da
UEZO, de acordo com Berbert (2017).

3.2.1.2.1 Extração de DNA dos isolados bacterianos
Em uma centrifuga (Centrifuge 5804R Eppendorf®), as células bacterianas
foram concentradas a 10.621g (g= unidade referente à força centrífuga) por 5 min e
em seguida, foi descartado o sobrenadante. Após isso, foi adicionado às células
concentradas 100 µL de NaCl 5M e 500 µL de clorofórmio (99,8% de pureza, Isofar):
álcool isoamílico (Isofar) na proporção de 24:1. Em seguida, foram homogeneizadas
e centrifugadas novamente a 10.621g por 10 min. O sobrenadante foi coletado em
outro microtubo. Adicionou-se ao pellet (precipitado) 500 µL de clorofórmio: álcool
isoamílico (24:1), homogeneizou e centrifugou a 10.621g por 10 min. Após isso, foi
então coletado o sobrenadante e descartado o microtubo com o pellet. Após, foram
adicionados 500 µL de isopropanol gelado ao microtubo, que foi homogeneizado e
incubado em freezer a -20ºC por uma hora. Em seguida, o microtubo foi centrifugado
a 10.621g por 15 min, o sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspendido
com 500 µL de etanol 70% (v/v). Foi realizada nova homogeneização e
centrifugação a 10.621 g por 15 min. Descartou o sobrenadante e deixou os tubos
secarem. Após, o material foi ressuspendido em 50 µL de água ultrapura estéril
(Water Purification System – MEGAPURITY) e armazenado em freezer a -20ºC.

3.2.1.2.2 Visualização do produto de extração de DNA

Para visualizar os produtos de extração do DNA dos isolados bacterianos foi
feito um gel de agarose a 0,8% (p/v) em tampão TAE 0,5x. O gel foi corado com
corante Gel Red. O marcador de peso molecular foi o 2-Log DNA Ladder (0.1-10.0
Kb) da BioLabs e os produtos da extração de DNA foram corados com corante de
amostra Blue/Orange Loading Dye 6x (Promega). A eletroforese ocorreu em sistema
de eletroforese PowerPac Basic (BIO RAD) a 90V por 30 min. Após esse período, o
gel foi observado através do sistema de documentação Gel Logic 212 PRO–
Carestream, onde foram fotografados.
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3.2.1.2.3 Identificação dos isolados bacterianos

Os isolados bacterianos foram identificados através da amplificação de
fragmento do 16S rDNA gerados pelos iniciadores 27F e 1378R (Quadro 2) em
termociclador AB Applied Biosystems – Veriti 96 well Thermical Cycler. A
amplificação transcorreu conforme o descrito por Direito (2009) (Quadro 2). O DNA
molde foi o produto bruto da extração (sem diluição) e nas diluições 1:10, 1:100 e
1:1000. Como controle positivo foi utilizado DNA da bactéria Escherichia coli. A
visualização do produto de amplificação foi realizada em gel de agarose a 1,5% e
seguindo os procedimentos descritos no tópico 3.2.1.2.2.

Quadro 2 - Sequência dos iniciadores e parâmetros da amplificação (Direito, 2009)

3.2.1.2.4 Sequenciamento do produto de PCR do 16S rDNA

Os produtos de PCR do 16S rDNA dos isolados foram enviados à empresa
Helixxa Serviços Genômicos S.A. que realizou a purificação e o sequenciamento
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capilar bidirecional (duas fitas) utilizando os iniciadores 926F (5'- AAA CTC AAA
KGA ATT GAC GG - 3') e 1378R (5'- GCG TGT GTA CAA GAC CC - 3'). Após o
sequenciamento, para a interpretação dos resultados foi necessário o alinhamento e
pareamento dos nucleotídeos. A análise do alinhamento foi realizada através do
BLAST, utilizando a ferramenta BLASTN.

3.3 Ensaios de remediação bacteriana visando o tratamento de meios de
cultura com resíduos de 2,4-D

3.3.1 Verificação da capacidade de biotransformação/degradação do 2,4-D
pelas estirpes bacterianas no meio MS
Para a reativação, os três isolados bacterianos (DF07, MG07 e R. eutropha)
foram inoculados em 10 tubos de ensaio, cada um contendo 4 mL de meio LB com
300 mg/L de 2,4-D. Em seguida, foram incubados por 72 horas em estufa
bacteriológica a 30˚C. Após isso, as células bacterianas foram concentradas a
10.621g por 8 min. Os isolados foram então inoculados em meio MS líquido sem e
com 1,0 mg/L de 2,4-D, em triplicata, tendo sua densidade óptica (D.O.) ajustada
para 0,35. O acompanhamento da D.O. foi realizado utilizando um turbidímetro da
marca Biochrom (libra S2, número de série 101685) por 10 dias. Foi realizada uma
análise estatística utilizando os testes ANOVA e teste de Friedman para avaliar os
resultados.
No 10º dia após a inoculação, os meios de cultura foram filtrados (filtro com
porosidade de 0,22 μm) e analisados por CLAE para quantificação do 2,4-D,
juntamente com os controles sem inoculação bacteriana, também em triplicata e
para os tratamentos sem e com 2,4-D (Figura 6). Além destes, também foram
analisados mais dois controles em triplicata: água destilada com sacarose (30 g/L) e
álcool etílico absoluto HPLC (Lichrosoly, Merck). A razão do controle com água e
sacarose deve-se ao fato de que a sacarose é uma substância fenólica e devido a
análises anteriores, surgiu a hipótese de que a mesma poderia interferir nas análises
da substância 2,4-D. Os controles com álcool absoluto foram analisados como mais
uma substância controle sem adição de 2,4-D.
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Figura 6 - Esquema do experimento de biotransformação/biodegradação pelas estirpes bacterianas
DF07, MG07 e Ralstonia eutropha JMP134 no meio MS0 e com 2,4-D (1,0 mg/L).

Os três isolados bacterianos também foram inoculados em placas de Petri (60
x 15 mm) em meio LB sem e com 2,4-D (1 mg/L) e em meio MS0 (controle) e com
2,4-D (1 mg/L), ambos solidificados com 15 g/L de agar, em triplicata, através de
técnica de esgotamento para uma avaliação qualitativa do comportamento de
crescimento bacteriano.
3.5 Quantificação de 2,4-D do meio MS
Os meios de cultura residuais foram armazenados em geladeira a 4ºC até o
momento de seu processamento para análise química.
O processamento dos meios sólidos, ou seja, apenas os meios MS em que foi
cultivado tecido vegetal é descrito no tópico 3.4. Foram então coletadas amostras
em quadruplicata para quantificação de 2,4-D residual. Os meios utilizados para os
ensaios de biodegradação bacteriana não precisaram passar pelo processamento
com acidificação com HCl, pois não contém agente geleificante como o agar, o que
o tornaria sólido e impossível de passar pela coluna cromatográfica.
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Inicialmente para as análises por CLAE foi realizado um screening para
averiguar qualitativamente se ainda havia 2,4-D no meio residual fornecido pelo
LabPlan/UERJ, o qual tinha sido utilizado para cultura de calos de cleome (tópico
3.1.3.1). Foi utilizado um cromatógrafo modelo Merck equipado com detector Diode
Array nas dependências da Universidade Estadual da Zona Oeste (UEZO). Já a
quantificação do 2,4-D, nas análises dos experimentos relatados nos subtópicos
3.1.1.1, 3.1.2.3, 3.1.3, 3.1.4.2.1, 3.1.4.2.2 e 3.3.1 da Metodologia, foi realizada em
um cromatógrafo modelo Agilent 1260 Infinity Series com detector Diode Array na
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Por isso, foram realizadas duas curvas de calibração para quantificar o 2,4-D,
referente a

cada

cromatógrafo.

As condições cromatográficas para cada

cromatógrafo são descritas a seguir.

3.5.1. Condições cromatográficas para o cromatógrafo modelo Merck
Foi utilizada uma coluna Lichrosorb-RP18 com 250 mm de comprimento por
4,6 mm de diâmetro de fase estacionária (fase inversa) com grânulos irregulares de
5 µm de diâmetro. A detecção do 2,4-D foi realizada no comprimento de onda de
225 nm. A aquisição e tratamento dos dados foi feita através do programa EZchrom
(Merck).
A curva de calibração nestas condições foi realizada com 2,4-D (>98% de
pureza, Sigma-Aldrich) nas concentrações 0,125; 0,0625; 0,0312; 0,0156; 0,0781;
0,0039; 0,0019 e 0,0009 mg/L em etanol absoluto padrão CLAE (grau de pureza
>99,9% Tedia Brasil Ltda). Esses valores foram estimados para tentar atender às
concentrações de 2,4-D originalmente presentes no meio utilizado para cultura de
calo de C. rosea, a qual era de 0,2 mg/L, e considerando que a quantidade de 2,4-D
presente deveria estar reduzida devido ao consumo pela cultura.
O método cromatográfico utilizado foi o de Direito (2009) modificado (SBANO
et al., 2013) e o fluxo utilizado em cada injeção nesse método é de 1 mL/min. Os
volumes de injeção utilizados foram de 99,5 µL. A fase móvel utilizada consistiu em
água ultrapura acidificada com ácido fosfórico a 0,1% (v/v) (85% de pureza, Tedia) e
acetonitrila (99,9% de pureza grau HPLC, Tedia). O método consiste em: nos
primeiros 3 min a concentração de acetonitrila é constante em 30%; de 3 min a 20
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min, a concentração de acetonitrila varia de 30% a 100%. O tempo da corrida
cromatográfica foi de 20 min para cada amostra. A temperatura do forno foi de 25ºC.
A curva de calibração (Figura 7) resultou na seguinte equação da reta: y= 6E09x -0,0002, cuja linearidade observada foi de R2= 0,9997 (Figura 7).
Figura 7 – Curva de calibração para quantificação do 2,4-D no cromatógrafo modelo Merck

3.5.2 Condições cromatográficas para o cromatógrafo modelo Agilent
Foi utilizada a coluna cromatográfica Zorbax Eclipse XDB-C8, com 150 mm
de comprimento por 4,6 mm de diâmetro de fase estacionária (fase inversa) com
grânulos irregulares de 5 µm de diâmetro, e uma pré-coluna Eclipse XDB-C8 com
12,5 mm de comprimento por 4,6 mm de diâmetro com grânulos irregulares de 5 µm
de diâmetro. A detecção do 2,4-D foi mantida a 225 nm. A aquisição e tratamento
dos dados foi feita através do programa Agilent ChemStation.
A curva de calibração foi realizada com 2,4-D (>98% de pureza, SigmaAldrich), diluído em metanol padrão CLAE (grau de pureza >99,9%, Tedia Brasil
Ltda) nas concentrações de 5; 2; 1; 0,5; 0,1; 0,05; 0,01; 0,005; 0,001; 0,0005 e
0,0001 mg/L, a fim de conseguir fazer a quantificação do 2,4-D nas amostras dos
experimentos descritos nos tópicos 3.1.1.1, 3.1.2.3, 3.1.4.2.1, 3.1.4.2.2 e 3.3.1 da
Metodologia.
A fase móvel utilizada consistiu em água ultrapura acidificada com ácido
fosfórico 0,1% (v/v) e de acetonitrila acidificada com ácido fosfórico 0,1% (v/v). Nos
primeiros 3 min da corrida cromatográfica a concentração de acetonitrila foi de 30%;
de 3 min a 10 min, a concentração de acetonitrila variou de 30% a 100%; de 10 min
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a 15 min a concentração de acetonitrila manteve-se a 30%. Com esse ajuste, o
tempo da corrida cromatográfica passou a ser de 15 min para cada amostra. A
temperatura do forno foi elevada para 45ºC e o fluxo utilizado em cada injeção nesse
método é de 1mL/min. Os volumes de injeção utilizados foram de 80 µL.
A curva de calibração (Figura 8) resultou na seguinte equação da reta: y=
101,1x + 13,133, cuja linearidade observada foi de R 2= 0,9967, para um limite de
detecção (LD) = 0,096732 e um limite de quantificação (LQ) = 0,322441.
Figura 8 - Curva de calibração para quantificação do 2,4-D no cromatógrafo modelo Agilent 1260
Infinity Series

3.6 Análises estatísticas
A avaliação estatística foi realizada por meio do teste ANOVA do programa
BioEstat 5.3 quando comparados meios sem (MS0) e com 2,4-D tratados com
bactérias (subtópicos 4.5.1 a 4..5.3) e plântulas com (MS0) e com 2,4-D (subtópico
4.2.1.1) para verificar se houve diferença significativa entre esses tratamentos, para
isso considerando um (p)< 0,05, de acordo com a dosagem de 2,4-D presente no
meio MS (concentrações iniciais de 0,2; 0,5 e 1,0 mg/L).
Já o teste de Friedman do mesmo programa, foi realizado a fim de avaliar se
a estirpe bacteriana utilizada conseguiu cresceu no meio MS independentemente da
presença ou não do 2,4-D.
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4. RESULTADOS

4.1.1.2 Micropropagação e calogênese de bananeira

Após uma semana da subcultura, foi observado que as plântulas de
bananeira (Figura 9) passaram a originar novos brotos e folhas, e que também
cresceram em altura. As subculturas para a manutenção das plântulas eram
realizadas a cada 2 meses, já que após este período as folhas mostravam-se
amareladas pela falta de nutrientes no meio. Essa subcultura das plântulas de
bananeira foi feita com o intuito de fornecer explantes para obtenção de calos. Após
esse período, deu-se início o processo de calogênese como descrito no subtópico
3.1.1.1, o qual é o objetivo desse experimento a fim de analisar posteriormente o
meio de cultura residual.
Figura 9 - Plântulas de bananeira in vitro após 60 dias de cultura em meio MS. A) Subcultura de
bananeira prata-gorutuba; B) Subcultura de bananeira prata-anã. Barra= 1,125 cm.

A calogênese, em meio MS com 1,0 mg/L de 2,4-D foi obtida apenas para
variedade prata-anã (Figura 10), já que a variedade prata-gorutuba apresentava
intensa oxidação tecidual detectada pela cor marrom a preta dos tecidos. Calos
friáveis foram obtidos após 15 dias de cultivo.
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Figura 10 - Calo de scalps de banana da variedade prata-anã (seta) em meio MS com 1,0 mg/L de
2,4-D, 2 meses in vitro. Barra= 1,73 cm.

4.1.1.2.1 Análise do meio residual de culturas de calos de bananeira
Antes da cultura dos calos, o meio MS utilizado possuía 1,0 mg/L de 2,4-D
(Figura 11). Após a cultura dos calos, foi constatado que esse valor, em média, era
de 0,21 ± 0,23 mg/L de 2,4-D, indicando o consumo médio de 75% do 2,4-D durante
o desenvolvimento dos calos, ao final de 3 meses de cultura.
Figura 11 - Perfil cromatográfico do meio MS inicialmente com 1,0 mg/L de 2,4-D utilizado para
calogênese de bananeira, a 210 nm da seção de 7,5 a 8,5 min. A) TR do 2,4-D: 8,022 min.; B)
Espectro detectado do 2,4-D em azul (seta).
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4.1.1.3 Micropropagação e calogênese de manjericão

4.1.1.3.1 Germinação in vitro
As sementes germinaram entre o 4º e 5º dia, sob luz. A porcentagem de
germinação e de desinfestação foi de 100%, ou seja, não houve contaminação, e as
plântulas foram mantidas por 35 dias em cultura (Figura 12).
Figura 12 - Germinação in vitro de sementes de manjericão (Ocimum basilicum) em meio MS sem
2,4-D. A) No dia da introdução das sementes (→ indica semente), Barra= 0,86 cm; B) 7˚ dia após a
semeadura, Barra= 0,86 cm; C) 14˚ dia após a semeadura, Barra= 0,8 cm; D) 21˚ dia após a
semeadura, barra= 1,13 cm; E) 28˚ dia após a semeadura, Barra= 1,13 cm; F) 35˚ dia após a
semeadura, Barra= 1,13 cm. B) a F) as setas indicam as plântulas.

4.1.1.3.2 Calogênese de manjericão
Os calos foram observados a partir do 14˚ dia de cultivo, e apresentava
aspecto compacto (Figura 13), endo necessário a subcultura a cada 3 (três) meses.
Os calos apresentaram uma média do maior comprimento de 1,5±1,1 cm.
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Figura 13 - Calos de manjericão obtidos de segmentos nodais em meio MS com 0,5 mg/L de 2,4-D,
4º subcultura. Barra= 0,58 cm.

4.1.1.3.3 Análise do meio residual de culturas de calos de manjericão

O meio MS utilizado para calogênese de manjericão possuía antes da cultura
0,5 mg/L de 2,4-D (Figura 14). Após 3 meses da quarta subcultura realizada, a
análise de 2,4-D do meio registrou que o 2,4-D não foi detectável (concentração
menor que LOD= ≤0,096mg/L). Logo, os calos consumiram completamente o 2,4-D
ao final de 3 meses de cultivo.
Figura 14 - Perfil cromatográfico do meio MS inicialmente com 0,5 mg/L de 2,4-D utilizado para
calogênese de manjericão, a 210 nm da seção de 7,5 a 8,5 min. A) TR do 2,4-D: 8,027 min.; B)
Espectro detectado do 2,4-D (seta).
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4.1.3 Análise do meio residual de culturas de calos de cleome

Para a obtenção do perfil cromatográfico do meio MS0 (sem 2,4-D) e que não
foi usado para cultura (Figura 15), as análises foram obtidas nas condições
cromatográficas do cromatógrafo modelo Merck. Conforme esperado, não foi
detectada a presença de 2,4-D no meio.
Figura 15 - Perfil cromatográfico do meio MS0 (sem 2,4-D) em que não foi cultivado tecido vegetal a
225 nm.

Já para as análises do meio usado para cultura de calo de cleome,
originalmente elaborado com 0,2 mg/L do 2,4-D, o volume das injeções no
cromatógrafo foram ajustadas de 20 para 99,5 µL, onde só então foi possível
detectar a substância no meio (Figura 16) no TR de 12,62 min.
Observa-se que este TR apresenta-se como dentro do esperado para essa
substância neste método de análise. Este tempo é aproximadamente 12,46 min
neste método para um padrão de concentração de 2,4-D de 0,025 mg/L.
Figura 16 - Perfil cromatográfico do meio MS fornecido pelo LabPlan/UERJ (em verde, indicado pela
seta, em um TR de 12,62 min) cuja concentração inicial de 2,4-D era de 0,2 mg/L, após cultura de
Cleome rosea) (em verde, indicado pela seta), sobreposto com o perfil cromatográfico de uma
amostra padrão de 2,4-D de 0,025 mg/L (em azul, indicado pela seta, em um TR de 12,46 min).

65

Comparando por sobreposição o espectro do TR estimado para o 2,4-D da
amostra do meio de cultura para calos de cleome com a amostra padrão de 2,4-D
(Figura 17), a quantificação do mesmo nesse meio após seu uso para cultura de
calo de cleome foi de 0,001 mg/L onde foi possível detectar a presença da
substância em apenas uma das quadruplicatas das amostras analisadas, em um
limite de detecção (LOD)= 0,096732 e um limite de quantificação (LOQ) =0,001660.
Figura 17 - Sobreposição do espectro da amostra padrão de 2,4-D na concentração 0,025 mg/L (A,
linha em verde) com o espectro observado no TR esperado para o 2,4-D (TR= 12,041 min.) da
amostra do meio MS com 2,4-D (originalmente elaborado com 0,2 mg/L) pós-cultura de calo de
Cleome rosea (B, linha em azul) a 225 nm

4.1.4 Resumo comparado da quantificação de 2,4-D no meio MS utilizado para
calogênese de bananeira, manjericão e cleome
Para uma melhor visualização dos dados, com relação às concentrações de
2,4-D residual detectadas nos meios de cultura utilizados para calogênese de
bananeira, manjericão e cleome, segue abaixo a Tabela 3.
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Tabela 3 – Quantidade média de 2,4-D acrescentada ao meio de cultura e detectada, por CLAE,
depois das culturas de calos de bananeira, manjericão e cleome
Cultura de calos

Concentração de 2,4-D (mg/L)
Inicial

Depois da cultura#

Tempo de cultura

Bananeira (Musa sp.)

1,0

0,21 ± 0,23*

2 meses

Manjericão (Ocimum basilicum)

0,5

ND*¢

3 meses

Cleome (Cleome rosea)

0,2

0,001**£

3 meses

*Quantificação pelo cromotágrafo modelo Agilent; **Quantificação pelo cromatógrafo modelo Merck; £ não tem
valor de erro padrão porque a quantificacação foi possível em apenas uma das repetições, não sendo detectado
2,4-D nas demais; ¢ND: valor não detectável (≤0,096mg/L); #Valores da média ± erro padrão, n=4.

4.2 Fitorremediação utilizando leguminosas

4.2.1 Germinação in vitro das sementes de leguminosas

A C. juncea (Figura 18) e a C. spectabilis (Figura 19) germinaram em 2 dias.
O processo de desinfestação foi 100% eficiente para C. juncea e C. spectabilis, e
100% das sementes germinaram até o 2º dia.
A espécie C. spectabilis apresentou comprimento médio da raiz ao caule de
4,6 ± 1,0 cm; número de folhas 3,4 ± 1,4 e comprimento da raiz 5,4 ± 0,6 cm;
enquanto que C. juncea apresentou comprimento da raiz ao caule em média de 10,8
± 2,6 cm; 6,4 ± 0,2 de folhas e 6,0 ± 0,2 cm de raízes.
Para a espécie C. ensiformis (Figura 20) estas germinaram em 3 dias e a
porcentagem de germinação foi de 33%. A partir do 3º dia de cultura, 67% das
sementes

contaminaram.

Visualmente,

tal

contaminação

era

representada

predominantemente por colônias de fungos, embora também houvesse algumas de
bactérias.
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Figura 18 - Germinação e desenvolvimento inicial Crotalaria juncea in vitro. A) Sementes introduzidas
in vitro, Barra= 2,36 cm; B) 7˚ dia após a germinação, Barra= 1,41 cm; C) 14˚ dia após a germinação.
Barra= 1,63 cm; e, D) 21˚ dia após a germinação, Barra= 1,63 cm

Figura 19 - Germinação e desenvolvimento inicial de Crotalaria spectabilis in vitro. A) Sementes
inoculadas in vitro, Barra= 1,84 cm; B) 7˚ dia após a germinação, Barra= 1,46 cm; C) 14˚ dia após a
germinação, Barra= 1,41 cm; D) 21˚ dia após a germinação, Barra= 1,51 cm

Figura 20 - Germinação e desenvolvimento inicial de Canavalia ensiformis in vitro. A) Sementes
introduzidas in vitro, Barra= 1,30 cm; B) 7˚ dia após a germinação.Barra= 46 cm C) 14˚ dia após a
germinação, Barra= 51 cm; D) 21˚ dia após a germinação, Barra= 1,46 cm
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4.2.1.1 Avaliação do comportamento de C. juncea in vitro sob diferentes
concentrações de 2,4-D e sua quantificação no meio de cultura

Aos 30 dias de cultivo em meio MS0, a porcentagem de enraizamento chegou
a 75% (Figuras 21, 22 e 23). Enquanto as plântulas cultivadas em meios contendo
0,5 mg/L e 1,0 mg/L de 2,4-D não enraizaram.
Figura 21 - Crotalaria juncea após 30 dias da subcultura no meio MS0 (controle). Enraizamento
(setas) chegou a 75%, maior do que nos meios contendo 2,4-D. A) Plântula 1 Barra= 1,06 cm e B)
Plântula 2. Barra= 1,38 cm

Figura 22 - Comprimento das raízes de Crotalaria juncea, sob diferentes concentrações de 2,4-D, n=
20. Barras indicam o erro padrão: 0,10 (Meio MS0); 0,02 (Meio MS + 0,2 mg/L de 2,4-D); 0,03 (Meio

MS + 0,5 mg/L de 2,4-D); 0,02 (Meio MS + 1,0 mg/L de 2,4-D)
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Figura 23 - Porcentagem de enraizamento de Crotalaria juncea, sob diferentes concentrações de 2,4D, n= 20

Já as médias de comprimento de caule (Figura 24) e de número de folhas
(Figura 25) em meio MS0 foram as maiores entre as concentrações de 2,4-D
testadas (0,2; 0,5 e 1,0 mg/L). Estes resultados indicam que o 2,4-D causou danos
no desenvolvimento de C. juncea, conforme o aumento da concentração de 2,4-D.
Figura 24 - Médias dos comprimentos de caule de Crotalaria juncea, sob diferentes concentrações de
2,4-D, n= 20. Barras indicam o erro padrão: 0,15 (Meio MS0); 0,14 (Meio MS + 0,2 mg/L de 2,4-D);

0,18 (Meio MS + 0,5 mg/L de 2,4-D); 0,25 (Meio MS + 1,0 mg/L de 2,4-D)
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Figura 25 - Número de folhas de Crotalaria juncea, n= 20, sob diferentes concentrações de 2,4-D.
Barras indicam o erro padrão: 0,20 (Meio MS0); 0,14 (Meio MS + 0,2 mg/L de 2,4-D); 0,15 (Meio MS +

0,5 mg/L de 2,4-D); 0,11 (Meio MS + 1,0 mg/L de 2,4-D)

Ao final do mesmo período, no meio MS com 0,2 mg/L de 2,4-D, foi possível
reparar o surgimento de protuberâncias semelhantes a calos na base do caule, e
também o surgimento, em algumas plântulas, de pequenos brotos próximos as
raízes (Figura 26).
No meio MS com 0,5 mg/L de 2,4-D (Figura 27), também foi possível reparar
o surgimento de protuberâncias semelhantes a calos e de pequenos brotos, em
algumas das plântulas.
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Figura 26 - Plântulas de Crotalaria juncea, após 30 dias da subcultura no meio MS com 0,2 mg/L de
2,4-D. (A) Plantula 1, Barra= 3,8 cm; (B) Plântula 2, Barra= 3,86 cm; (C) Estrutura de pequenos brotos
nas raízes, Barra= 2,2 cm; (D) Estrutura de pequenos brotos nas raízes, Barra= 1,05 cm; (E)
Presença de calo na região da raiz, Barra= 1,89 cm; (F) Espessamento da tecido vegetal, Barra= 1,54
cm

Figura 27 - Plântulas de Crotalaria juncea, após 30 dias da subcultura no meio MS com 0,5 mg/L de
2,4-D. (A) Plântula 1 Barra= 1,66 cm, (B) Plântula 2 Barra= 1,57 cm, (C) Estrutura de brotos Barra=
1,13 cm, e (D) Estrutura de brotos Barra= 1,4 cm. Setas indicam a presença de brotos nas raízes

No meio MS com 1,0 mg/L de 2,4-D (Figura 28), alguns dos representantes
de C. juncea apresentaram estreitamentos em algumas porções do caule com
prolongamentos emergentes semelhantes a raízes adventícias.
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Figura 28 - Plântulas de Crotalaria juncea, após 30 dias da subcultura em meio MS com 1,0 mg/L de
2,4-D. (A) Plântula 1, Barra= 1,57 cm; (B) Plântula 2, Barra= 1,57 cm; e (C) Presença de
estreitamento do caule e prolongamentos semelhantes a raízes adventícias (seta), Barra= 0,78 cm.

Após

todos

os

parâmetros

de

crescimento

terem

sido

analisados

(comprimento do caule, número de folhas, enraizamento e comprimento das raízes),
as médias dos pesos secos das plântulas utilizadas para cada tratamento MS0 e
com 2,4-D são visualizadas na figura (Figura 29). De acordo com o teste estatístico
ANOVA, todos os tratamentos diferem do controle, sendo assim há uma diferença
significativa, (p)< 0,05, quando comparamos o peso da planta cultivada no meio MS0
com os tratamentos com 2,4-D (Figura 29).
Figura 29 - Peso seco de plântulas de Crotalaria juncea, sob diferentes concentrações de 2,4-D, n=
20. Barras de erro indicam o erro padrão: 0,004 (Meio MS0); 0,004 (Meio MS + 0,2 mg/L de 2,4-D);

0,006 (Meio MS + 0,5 mg/L de 2,4-D); 0,005 (Meio MS + 1,0 mg/L de 2,4-D)
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4.2.1.1.1 Quantificação de 2,4-D no meio MS pós-cultura de C. juncea
As seções dos perfis cromatográficos dos meios MS, contendo diferentes
concentrações de 2,4-D, após a cultura de C. juncea podem ser observadas abaixo
(Figura 30).
As concentrações obtidas para cada tratamento ao final de 30 dias, após a
cultura in vitro da leguminosa, foram abaixo do LOD (≤0,096mg/L) no meio MS0;
mesmo resultado obtido para a concentração final de 2,4-D no meio MS com 0,2
mg/L de 2,4-D. No meio MS inicialmente com 0,5 mg/L de 2,4-D, foi observado que
a concentração de 2,4-D após 30 dias foi 0,38±0,33 mg/L de 2,4-D; e, de 1,13±0,51
mg/L de 2,4-D no meio com 1,0 mg/L de 2,4-D.
Figura 30 - Sobreposição da seção de 7,5 a 8,5 min. dos perfis cromatográficos dos meios MS sob
diferentes concentrações de 2,4-D, após a cultura de Crotalaria juncea, com os respectivos tempos
de retenção, a 210nm. A) controle (em azul), TR= 8,023 min.; B) 0,2 mg/L de 2,4-D (em vermelho),
TR= 8,019 min.; C) 0,5 mg/L de 2,4-D (em verde), TR= 8,031 min.; e, D) 1,0 mg/L de 2,4-D (em rosa),
TR= 8,019 min.

4.2.1.1.2 Análise da integridade do 2,4-D sob diferentes concentrações no meio
MS na presença e na ausência de luz
As análises do meio MS0 no escuro e no claro após 30 dias, também
acusaram a presença de 2,4-D ainda que o mesmo não tenha sido adicionado ao
meio. As amostras de MS0, mantidas no escuro, apresentaram valores abaixo do
LOD (≤0,096mg/L), resultado também obtido para o MS0 na presença da luz. Dentre
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essas amostras, apenas em uma das quintuplicatas que ficaram expostas a luz não
foi detectada a presença do 2,4-D. Para as outras foi detectado o espectro do 2,4-D.
Comparando a sobreposição das seções dos perfis cromatográficos dos
meios MS elaborados com 0,2 mg/L e mantidos no escuro e sob luz (Figura 31),
nota-se que a área detectada no tempo de retenção (TR) esperado para o 2,4-D,
oriundo do escuro, é aparentemente maior que a área de detecção do 2,4-D no meio
mantido sob luz. A quantificação do 2,4-D nas condições de escuro e luz (Tabela 4)
foi 0,66 ± 0,43 mg/L e de 0,44 ± 0,10 mg/L, respectivamente.
Figura 31- Sobreposição da seção de 7,5 a 8,5 min. dos perfis cromatográficos do meio MS com 0,2
mg/L de 2,4-D no escuro (A, linha em azul) e sob a luz (B, linha em vermelho) nos TR de 8,014 e
8,029 min, respectivamente

Tabela 4 – Dados das concentrações de 2,4-D do meio MS mantido por 30 dias na ausência e
presença de luz, sem cultura vegetal.
Luz

Concentração de 2,4-D (mg/L)
0,2

0,5

1,0

Presença*

0,44±0,10

1,54±0,194

3,42±0,59

Ausência*

0,66±0,43

1,40 ± 0,10

3,20±0,43

*Valores

da média ± desvio padrão, n=4.

Também se observa que comparando a sobreposição das seções dos perfis
cromatográficos do meio MS inicialmente elaborados com 0,5 mg/L e mantidos no
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escuro e sob luz (Figura 32), a área detectada no TR esperado para o 2,4-D é
aparentemente maior na análise dos meios mantidos no escuro do que nos meios
mantidos sob luz. A quantificação do 2,4-D nas condições de escuro e luz (Tabela 4)
foi de 1,40±0,10 mg/L e 1,54±0,19 mg/L, respectivamente.
Figura 32 - Sobreposição da seção de 7,5 a 8,5 min. dos perfis cromatográficos do meio MS com 0,5
mg/L de 2,4-D no escuro (A, linha em azul) e sob a luz (B, linha em vermelho) nos TR de 8,014 e
8,033 min, respectivamente

A sobreposição das seções dos perfis cromatográficos do meio MS com 1,0
mg/L de 2,4-D, originalmente, no escuro e sob de luz é demonstrada a seguir (Figura
33). A quantificação do 2,4-D foi de 3,20 ± 0,43 mg/L em média no meio mantido no
escuro, enquanto no meio exposto a luz, por igual período, a concentração média foi
3,42 ± 0,59 mg/L (Tabela 2).
Figura 33 - Sobreposição da seção de 7,5 a 8,5 min. dos perfis cromatográficos do meio MS com 1,0
mg/L de 2,4-D no escuro (A, linha em azul) e sob a luz (B, linha em vermelho) nos TR de 8,019 e
8,015 min, respectivamente.
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4.3 Crescimento da estirpe bacteriana R. tropici CIAT899 no meio LB e no
meio MS com e sem 2,4-D
A estirpe R. tropici CIAT899 apresentou o comportamento mais atípico entre
as 4 estirpes estudadas. Ela obteve crescimento no meio MS (após 72h), sendo
inclusive visualmente esse crescimento maior no meio com 2,4-D (Figura 34). Já no
meio LB, com e sem 2,4-D também foi observado crescimento e desenvolvimento de
colônias entre 24 e 48h (Figura 34), mas não foi observada diferença quanto a
presença ou ausência de 2,4-D.
Figura 34 - Crescimento da estirpe bacteriana Rhizobium tropici CIAT899 no meio LB sem e com 2,4D (1 mg/L) e no meio MS com 2,4-D e MS0 (1 mg/L) após 48h da inoculação. A) no meio LB sem 2,4D; B) no meio LB com 2,4-D (1 mg/L); C) no meio MS0 (sem 2,4-D); e, D) no meio MS com 2,4-D (1
mg/L).

4.4 Identificação das estirpes bacterianas MG07 e DF07 por sequenciamento
do fragmento 16S rDNA
Após ter sido realizada a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) (Figura
35), os produtos da reação foram enviados para a empresa Helixxa para
sequenciamento. A partir da análise das sequências obtidas no sequenciamento
concluiu-se que as estirpes denominadas, até o presente momento, como MG07 e
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DF07 tratam-se de estirpes dos gêneros Koccuria sp. e Ochrobactrum antrophi,
respectivamente.
Já um resultado inesperado foi obtido com a estirpe R. eutropha JMP 134.
Inicialmente identificada por esta denominação, quando adquirida e utilizada como
modelo de biodegradação de 2,4-D neste trabalho, trata-se na realidade de uma
bactéria do gênero Micrococcus.

Figura 35 - Reação em cadeia da polimerase (PCR) dos isolados bacterianos para amplificação
parcial do gene 16S rDNA utilizando os primers 926F e 1378R. (1) Marcador. (2) Controle negativo.
(3) Controle positivo Escherichia coli. (4) DFO7 (diluições 1:10; 1:100; 1:1000). (5) MG07 (diluições
1:10; 1:100; 1:1000). (6) Ralstonia eutropha JMP 134 (diluições 1:10;1:100; 1:1000). (→ indica a
banda do marcador mais próxima ao do material amplificado)

4.5 Ensaios de avaliação da remediação de resíduos de 2,4-D em meios de
cultura de tecidos vegetais
Os resultados dos perfis cromatográficos do meio MS líquido sem inoculação
bacteriana, com e sem 2,4-D (MS0-controle), são demonstrados abaixo (Figura 36).
Os tempos de retenção coincidem entre as amostras de meio MS com e sem 2,4-D
(Figura 36).
Como esperado, o meio que recebeu o 2,4-D apresentou esta substância no
TR de 8,032 min, tempo esse obtido de acordo com o método cromatográfico
descrito no subtópico 3.5.2, cuja concentração da curva variou de 5 a 0,0001 mg/L
obtendo-se a equação da reta de y= 101,1x + 13,133 cuja linearidade observada foi
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de R2= 0,9967, para um limite de detecção (LOD) = 0,096732 e um limite de
quantificação (LOQ) = 0,322441.
Contrariando todas as expectativas, ocorreu um fato curioso com as réplicas
do meio MS0, uma vez que foi detectada a presença de 2,4-D no meio mesmo sem
ter sido adicionado (Figura 37), ainda que em concentrações bem mais baixas do
que a utilizada no experimento desse meio com 2,4-D. A média das concentrações
de 2,4-D obtidas para os meios MS0 ainda assim ficou abaixo do LOD. Já o meio
MS controle com 2,4-D apresentou concentração de 1,00±0,05 mg/L.
Figura 36 - Sobreposição dos perfis cromatográficos do meio MS com 2,4-D na concentração de 1,0
mg/L a 210 nm, seção 7,85 a 8,2 min. A) Pico do 2,4-D observado no TR= 8,032 min, meio MS com
2,4-D (em vermelho). B) Pico observado no TR= 8,019 min, meio MS sem 2,4-D (em azul)

Figura 37 - Perfil cromatográfico do meio MS sem 2,4-D a 210 nm, seção de 7,5 a 8,5 min, onde se
detecta a presença da substância no TR do 2,4-D. A) TR do 2,4-D: 8,019 min.; B) Espectro do 2,4-D
(seta).
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As análises das amostras controle sacarose (Figura 38) e controle álcool
(Figura 39) também apresentaram picos no TR do 2,4-D, embora não tenha sido
detectado o espectro desta substância nas amostras de água com sacarose,
possivelmente em função das áreas muito baixas. Nas amostras de etanol absoluto
foi detectado o espectro para substância 2,4-D. As médias das concentrações de
2,4-D para as amostras controle de água destilada com sacarose e de álcool foram
de 0,43 ± 0,06 mg/L e 0,49 ± 0,37 mg/L, respectivamente.
Figura 38 - Perfil cromatográfico do controle sacarose (30 mg/L) a 210 nm, seção de 7,5 a 8,5 min. A)
Pico no TR do 2,4-D: 8,024 min.

Figura 39 - Perfil cromatográfico de amostra de etanol absoluto a 210 nm, seção de 7,5 a 8,5 min. A)
Pico no TR do 2,4-D: 8,006 min. B) Espectro do 2,4-D (seta) detectado no pico em destaque (A).
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4.5.1 Crescimento da estirpe Koccuria sp. em meio MS com e sem 2,4-D
A densidade óptica do meio MS inoculado com a estirpe Koccuria sp. foi
monitorada ao longo de 10 dias, como explicitado abaixo (Figura 40). O valor obtido
no teste ANOVA foi de (p)= 0.6595, logo se assume a hipótese H1 demonstrando
assim que não houve um crescimento significativo, ou seja, uma diferença
substancial, da estirpe cultivada no meio MS com 2,4-D em relação a do meio MS0.
Todavia, de acordo com o teste de Friedman do mesmo programa, quando é
levado em consideração o crescimento bacteriano individual, no meio com 2,4-D,
assumindo p< 0,05, para as análises do crescimento bacteriano no meio com 2,4-D,
obteve-se

(p)=

0,040

e

para

o

meio

sem

2,4-D,

(p)=

0,007.

Logo,

independentemente do meio em que se encontrava, a estirpe conseguiu crescer.
Inclusive, como pode ser observado (Figura 40), o crescimento foi maior no meio
sem 2,4-D.
Figura 40 - Crescimento da estirpe Koccuria sp. no meio MS com 1,0 mg/L de 2,4-D (A) e MS0
(controle) (B). Barras indicam o erro padrão, n= 3

Analisando a sobreposição dos cromatogramas dos meios MS com e sem
2,4-D inoculados com a estirpe Koccuria sp. (Figura 41), observa-se que há um pico
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no mesmo TR do 2,4-D, cujo espectro apresentou-se semelhante ao do 2,4-D. Em
amostras do meio MS0, o cromatógrafo detectou também a presença de um
espectro muito semelhante ao do 2,4-D em duas das amostras e, em uma delas,
embora tenha detectado algo no mesmo TR, o espectro não tinha qualquer
similaridade com o 2,4-D.
A quantificação das áreas dos picos no meio em que foi adicionado 2,4-D, de
acordo com a equação da reta, aponta que no meio com 2,4-D (concentração inicial
de 1,0 mg/L), a concentração após a cultura bacteriana foi de 0,87 ± 0,04 mg/L de
2,4-D. Já no meio MS0 a concentração ficou abaixo do LOD (≤0,096mg/L).
Figura 41 - Sobreposição dos perfis cromatográficos da estirpe Koccuria sp. a 210 nm da seção de
7,5 a 8,5 min. A) Pico do 2,4-D observado no TR de 8,019 min. no meio MS com 2,4-D (concentração
inicial de 1,0 mg/L em vermelho). B) Pico observado no TR de 8,013 min. no meio MS sem 2,4-D (em
azul)

Com relação ao comportamento da estirpe em meio sólido LB e MS sem e
com 2,4-D (Figura 42), os resultados apontam que essa estirpe consegue crescer
tanto no meio LB sem 2,4-D quanto no meio com 2,4-D e o aparecimento das
colônias era evidente entre 24 a 48h após a inoculação. Já no meio MS,
independentemente da presença ou ausência do 2,4-D, não foi observado
crescimento, mesmo após mais de 100h depois da inoculação.
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Figura 42 - Crescimento em placa de Petri da estirpe Koccuria sp. no meio LB sem e com 2,4-D (1
mg/L) após 48 h da inoculação, e no meio MS sem e com 2,4-D (1 mg/L) após 72 h de inoculação. A)
Meio LB sem 2,4-D; B) Meio LB com 2,4-D (1 mg/L); C) Meio MS0 (controle); e, D) Meio MS com 2,4D (1 mg/L)

4.5.2 Crescimento da estirpe Ochrobactrum antrophi em meio MS com e sem
2,4-D

A densidade óptica do meio MS inoculado com a estirpe O. antrophi também
foi monitorada ao longo de 10 dias nos meios MS com e sem 2,4-D (Figura 43). O
valor obtido no teste ANOVA foi de (p)= 0.9618, demonstrando assim que não houve
um crescimento significativo da estirpe no meio MS com 2,4-D em relação ao do
meio MS0. Logo, assume-se a hipótese H1 demonstrando assim que, como ocorrido
com a estirpe Koccuria sp., não houve um crescimento significativo, ou seja, uma
diferença substancial no que tange ao crescimento, da estirpe cultivada no meio MS
com 2,4-D em relação a do meio sem o 2,4-D.
Já em relação ao crescimento individual, independente do meio apresentar ou
não 2,4-D, o teste de Friedman revelou um (p)= 0,0312 para as análises no meio
com 2,4-D e (p)= 0,0483 para o meio sem 2,4-D. Logo, elas conseguiram crescer em
ambos os meios.
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Figura 43 - Crescimento da estirpe Ochrobactrum antrophi no meio MS com 1,0 mg/L de 2,4-D (A) e
MS0 (controle) (B). Barras indicam o erro padrão, n= 3.

Já as análises entre os perfis cromatográficos dos meios com e sem 2,4-D
inoculados com a estirpe O. antrophi, sobreposição na Figura 44, demonstram que
foram detectados picos no TR esperado para o 2,4-D em ambos os meios. Além
disso, ao serem analisados os espectros desses picos, todos apresentaram
similaridade com o espectro do 2,4-D. Sendo assim, tal qual ocorreu para a estirpe
Koccuria sp., mesmo 10 dias após a inoculação bacteriana no meio controle, foi
detectado 2,4-D.
A quantificação das áreas dos picos no meio em que foi adicionado 2,4-D
(concentração inicial de 1,0 mg/L) aponta que a concentração de 2,4-D no meio
após 10 dias da inoculação era de 0,87±0,03 mg/L de 2,4-D, ao passo que no meio
MS0 sua concentração ficou abaixo do LOD (≤0,096mg/L).
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Figura 44 - Sobreposição dos perfis cromatográficos da estirpe Ochrobactrum antrophi a 210 nm da
seção de 7,5 a 8,5 min. A) Pico observado no TR de 8,031 min, no meio MS com 2,4-D na
concentração inicial de 1,0 mg/L (em vermelho). B) Pico observado no TR de 8,020 min, no meio MS
após 10 dias da inoculação (em azul)

Diferentemente da estirpe Koccuria sp., O. antrophi conseguiu crescer no
meio MS sólido, tanto no sem quanto no com 2,4-D (Figura 45), sendo possível
visualizar algumas colônias isoladas. Já no meio LB, o crescimento bacteriano foi
visualmente bem maior do que no meio MS, mas não foi observada diferença visual
quanto ao crescimento, independente da presença do 2,4-D (Figura 45).
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Figura 45 - Crescimento em placa de Petri da estirpe Ochrobactrum antrophi no meio LB sem e com
2,4-D (1 mg/L), após 48 h da inoculação, e no meio MS sem e com 2,4-D (1 mg/L) após 72 h de
inoculação. A) Meio LB sem 2,4-D; B) Meio LB com 2,4-D (1 mg/L); C) Meio MS0 (controle); e, D)
Meio MS com 2,4-D (1 mg/L).

4.5.3 Crescimento da estirpe do gênero Micrococcus em meio MS com e sem
2,4-D

A densidade óptica do meio MS inoculado com a estirpe do gênero
Micrococcus também foi monitorada ao longo de 10 dias nos meios MS com e sem
2,4-D (Figura 46).
O valor obtido no teste ANOVA foi de (p)= 0,9927, demonstrando assim que
não houve um crescimento significativo da estirpe no meio MS com 2,4-D em
relação ao do meio MS sem o 2,4-D. Logo, assume-se a hipótese H1 demonstrando
assim que, como ocorrido com a estirpe Koccuria sp., não houve um crescimento
significativo, ou seja uma diferença substancial, no que tange ao crescimento, da
estirpe cultivada no meio MS com 2,4-D em relação a do meio MS0. Em relação ao
crescimento individual, independente do meio apresentar ou não 2,4-D, foi realizado
o teste Friedman no mesmo programa. Pelo teste, assumindo p< 0,05, no meio com
2,4-D o crescimento também não foi significativo. Logo, a bactéria não chegou a
crescer em nenhum desses dois meios. A bactéria, de acordo com o gráfico de
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densidade óptica (Figura 46), manteve-se basicamente em fase estacionária,
seguida de declínio nos meios MS líquidos sem e com 2,4-D.
Figura 46 - Crescimento da estirpe Micrococcus no meio MS com 1,0 mg/L de 2,4-D (A) e MS0
(Controle) (B). Barra= erro padrão, n= 3

As análises de sobreposição dos cromatogramas dos meios com e sem 2,4-D
inoculados com a estirpe Micrococcus (Figura 47), demonstram que o 2,4-D está
presente no meio MS em que foi adicionado 2,4-D mesmo 10 dias após a inoculação
bacteriana. A quantificação das áreas dos picos no meio em que foi adicionado 2,4D (concentração inicial de 1,0 mg/L) foi de em média de 1,55 ± 1,02 mg/L, enquanto
que no meio MS0 ficou abaixo do LOD (≤0,096mg/L).
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Figura 47- Sobreposição dos perfis cromatográficos da estirpe Micrococcus a 210 nm da seção de
7,5 a 8,5 min. A) Pico observado no TR de 8,014 min. no meio MS0 após 10 dias da inoculação (em
azul). B) Pico observado no TR de 8,029 min. no meio MS com 2,4-D (concentração inicial de 1,0
mg/L em vermelho)

Em relação ao crescimento da estirpe em meio sólido LB e MS sem e com
2,4-D (Figura 48), os resultados apontam que no meio LB a estirpe consegue
crescer na presença e na ausência de 2,4-D, havendo formação de colônias entre
24 e 48 h após a inoculação. No meio MS foi observado, após 72 h da incubação,
crescimento reduzido, com o aparecimento de algumas poucas colônias que não
chegaram a formar unidades isoladas.
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Figura 48 - Crescimento da estirpe Ralstonia eutropha JMP 134 em placa de Petri no meio LB sem e
com 2,4-D (1 mg/L) e no meio MS sem e com 2,4-D (1 mg/L) após 72 h de inoculação. A) meio LB
sem 2,4-D; B) meio LB com 2,4-D (1 mg/L); C) meio MS0 (controle); e, D) meio MS com 2,4-D (1
mg/L)

4.6 Resumo comparado da quantificação de 2,4-D no meio MS em todos os
tratamentos
Para uma melhor visualização dos dados, nas Tabelas 4 e 5 são descritas as
concentrações iniciais e finais de 2,4-D nos meios de cultura MS para todos os
tratamentos realizados.
Tabela 5 – Concentrações médias finais de 2,4-D referentes aos os tratamentos realizados no meio
MS com C. juncea e ao experimento de fotodegradação do 2,4-D
Tratamentos#
C. juncea
Concentração inicial
de 2,4-D (mg/L)

#Valores

Exposição à luz*

Ausência de luz*

Concentração final de 2,4-D (mg/L)**

MS0 (Controle)

ND¢

ND¢

ND¢

0,2

ND¢

0,44±0,102

0,66±0,43

0,5

0,38±0,33

1,54±0,194

1,40±0,10

1,0

1,13±0,51

3,42±0,59

3,20±0,43

médios ± desvio padrão; *sem cultura de C. juncea; **Concentração obtida após período de cultura

detectada por CLAE; ¢ND: valor não detectável (≤0,096mg/L); n=4.
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Tabela 6 – Concentrações médias finais de 2,4-D referentes aos tratamentos realizados com e sem
inoculação bacteriana no meio MS líquido
Tratamentos
Koccuria sp.
Concentração inicial de
2,4-D (mg/L)

O. anthropi

Micrococcus sp.

Sem inóculo*

Concentração final de 2,4-D (mg/L)**

MS0 (Controle)

ND¢

ND¢

ND¢

ND¢

1,0

0,87±0,04

0,87±0,03

1,55±1,02

1,00±0,05

#Valores médios ± desvio padrão; *sem cultura bactéria; **Concentração obtida após período de cultura
detectada por CLAE; ¢ND: valor não detectável (≤0,096mg/L); n=3.
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5. DISCUSSÃO

5.1 Quantificação do 2,4-D em meio MS de cultura de tecidos vegetais

5.1.1 Persistência do 2,4-D nas vidrarias
Neste trabalho foi detectada a presença do 2,4-D nas amostras de meios de
cultura controle nas quais o mesmo não deveria ser encontrado; pois não foi
adicionado 2,4-D. Este resultado sugere a persistência de 2,4-D nas vidrarias, após
lavagem, associada ao uso anterior da vidraria com amostras contendo 2,4-D.
Algo semelhante a este último caso, pode ser observado nas análises de
amostras controle - água com sacarose e de álcool anidro. Inicialmente, é importante
deixarmos claro o porquê de analisar tais substâncias. Em um primeiro momento,
foram analisadas todas as amostras oriundas dos tratamentos dos meios de cultura
desse trabalho e devido aos resultados controversos quanto a presença do 2,4-D,
surgiu a desconfiança quanto a contaminação das amostras controle com o 2,4-D.
Em vista disso, analisamos amostras de água destilada com sacarose e de
álcool; entretanto, a sacarose é uma substância mais polar que o 2,4-D, e por isso
seu pico apareceu nos minutos iniciais da corrida (Figura 25), enquanto que o TR do
2,4-D nestas condições experimentais é de 8 minutos, com um limite de detecção
(LD) de 0,096732 mg/L. Também foi detectado um pico dentro do TR esperado para
o 2,4-D, mas o sinal estava muito baixo de modo que não foi possível a análise pelo
espectro para confirmar se tratar do 2,4-D; logo, em uma primeira impressão,
podemos dizer que não há 2,4-D nas amostras de água com sacarose.
Já as amostras contendo somente o álcool apresentaram o espectro do 2,4-D,
o que reafirma a sugestão de persistência de 2,4-D, oriundo de ensaios anteriores,
em vista da reutilização das vidrarias. Quando pensamos no motivo dessa
persistência, é provável que esta possa estar relacionada aos procedimentos de
lavagem das vidrarias de manipulação e introdução dos meios de cultura. Estes
dados indicam a necessidade de elaborar protocolos de lavagem das vidrarias mais
efetivos, visto que não é sustentável e viável o descarte de vidrarias para cultivo de
plantas. Também convem separar as vidrarias para uso com 2,4-D de modo a evitar
contaminações e interferências nos resultados.
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É importante observar que todas as seringas e filtros utilizados para alocação
das amostras nos vials eram descartáveis e que ambos eram trocadas regularmente
para cada amostra, evitando a contaminação com 2,4-D.
Outra condição que deve ser observada é que toda a vidraria utilizada nos
experimentos realizados neste trabalho é amplamente utilizada em experimentos
com 2,4-D, e que o mesmo consegue ser persistente em vidrarias como já foi
relatado no trabalho de Sinski et al. (2012). Relembrando que a motivação do
trabalho destes autores foi desenvolver um processo baseado na neutralização
química do 2,4-D em meios de cultura após seu uso em função do fato de que o 2,4D residual nas vidrarias estava interferindo no desenvolvimento de novas culturas
vegetais naquelas vidrarias.
Mesmo nos meios produzidos com 2,4-D para os experimentos, independente
da concentração de 2,4-D utilizada, houve casos de amostras que apresentaram
concentrações acima do que foi adicionado na elaboração do meio de cultura. Como
exemplos temos que amostras de meio MS em que foi cultivada C. juncea sob as
concentrações de 2,4-D de 0,2; 0,5 e 1,0 mg/L apresentaram valores cerca de 65%,
158% e 135% maiores que os valores iniciais da elaboração do meio,
respectivamente; enquanto que amostras de meio MS sem cultura vegetal
submetidas a ausência de luz sob as mesmas concentrações de 2,4-D (0,2; 0,5 e
1,0 mg/L) apresentaram concentrações cerca de 395%, 246% e 254% maiores que
os valores iniciais da elaboração do meio, respectivamente. Esse fato pode ser
melhor analisado nos apêndices encontrados ao final deste documento, ou ainda em
controles que não deveriam apresentar 2,4-D, ou seja, mais uma evidência de
contaminação, o que interferiu nos resultados do experimento. Sendo assim, a
persistência do 2,4-D nas vidrarias, após lavagem, continua sendo a causa mais
provável da detecção da substância nos meios sem 2,4-D.
Essa afirmação quanto a contaminação das vidrarias está pautada também
nas análises por CLAE das amostras de álcool, visto que estas amostras não
passaram por vidraria de laboratório antes de serem colocadas no vial, sendo
coletadas diretamente da garrafa de origem utilizando pipeta automática com
ponteira descartável.
Além disso, para a curva de calibração realizada na UFRJ (subtópico 3.5.2 de
Metodologia) foram utilizados vials estéreis, sem contato com 2,4-D. A curva de
calibração, nas concentrações utilizadas, foi obtida e o 2,4-D estava absolutamente
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dentro da margem esperada de acordo com as concentrações aplicadas para cada
repetição da curva. Portanto, devido aos resultados obtidos, os quais sugerem uma
contaminação nos vials, em função da persistência do 2,4-D, é aconselhável utilizar
uma metodologia de lavagem mais eficiente. Principalmente, nos casos de análise
qualitativa e quantitativa de baixas concentrações de 2,4-D.
Para os cálculos finais das concentrações em todos os experimentos foi
realizado um cálculo que definiu um índice de contaminação médio baseado nos
valores de concentração de 2,4-D encontrados para as amostras de álcool e
sacarose, cujo valor foi de 0,335 mg/L. Esse valor foi subtraído dos valores brutos
encontrados para todas as amostras analisadas a fim de caracterizar uma
concentração relativa, descartando a contaminação (Apêndices A1 a L2).

5.1.2 Análise dos meios de cultura MS residuais contendo 2,4-D
Embora tenha sido detectada uma persistência do 2,4-D nos vials, interferindo
na quantificação de 2,4-D, foi calculada a média de concentração de 2,4-D,
utilizando a curva de calibração, para cada experimento. Desta média, foi subtraída
a concentração média de 2,4-D obtida por contaminação das vidrarias, a fim de
conseguir um resultado mais próximo a quantificação real do 2,4-D, descontando
assim a contaminação do vial, em cada amostra de cada experimento. Esses dados
brutos de concentração, resultantes de todos os experimentos realizados e os dados
dos quais foram descontadas essa média de contaminação encontram-se nos
Apêndices (A1 a L2).
Os meios de cultura MS residuais utilizados nos cultivos in vitro e que foram
analisados por CLAE eram de três procedências e concentrações iniciais de 2,4-D
distintas: meio para cultura de calo de manjericão (concentração inicial de 2,4-D de
0,5 mg/L, subtópico 3.1.2.3), meio para cultura de calo de bananeira (concentração
inicial de 1,0 mg/L de 2,4-D, subtópico 3.1.1.1) e meio para cultura de calo de
cleome (concentração inicial de 2,4-D de 0,2 mg/L, subtópico 3.1.3). Para uma
melhor visualização sobre as quantidades de 2,4-D disponíveis quando o meio foi
elaborado, ou seja, antes da cultura vegetal, e de sua concentração detectada
depois das culturas de calos, observar a Tabela 3. Todos os meios apresentaram
redução na concentração de 2,4-D. Os meios utilizados para cultura de calos de
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bananeira tiveram a concentração reduzida para 79% da concentração inicial, após
2 meses da cultura, enquanto que nos meios utilizados para cultura de calos de
manjericão não foi possível detectar o 2,4-D, pois os valores encontrados ficaram
abaixo do limite de detecção da curva (LOD≤0,096 mg/L) após 3 meses da cultura.
Já os meios fornecidos pela UERJ utilizados para cultura de calos de cleome tiveram
sua concentração reduzida 200 vezes após 3 meses da subcultura.
Com isso, é de se pensar que a cultura de calos seja uma forma de remediar
meios residuais em que foi utilizado o 2,4-D. Mas essa ideia não é nova: as culturas
de células em suspensão, de raízes e também de calos tem sido aplicada em
estudos sobre fitorremediação de diversos poluentes como metais pesados e
pesticidas (DORAN, 2009; REINHOLD et al., 2011; WAOO et al., 2014; ANJUM et
al., 2017). Não foram encontradas na literatura referências sobre cultura de calos
dessas plantas (bananeira, manjericão e cleome) visando a fitorremediação;
entretanto, foram encontrados trabalhos em que se utilizavam plantas inteiras de
outras espécies em estudos de remediação de metais pesados, em casa de
vegetação, embora não tenha sido utilizada a cultura in vitro, e tais estudos serão
relatados a seguir.
Existem estudos utilizando a espécie Cleome viscosa, para a fitorremediação
de amostras de solo contaminadas com metais pesados, a qual apresentou
potencial como acumuladora de cádmio em ensaios laboratoriais (ABIDEMI et al.,
2014). Há relatos também de estudos com manjericão para remediação de metais
pesados como zinco, cádmio e chumbo em casa de vegetação (BOECHAT, 2014;
MONTEZ, 2014) e o uso de bananeira no tratamento de esgoto doméstico nas
chamadas “fossas verdes” (FIOCRUZ, 2013). Entretanto, nada foi encontrado a
respeito do uso destes três gêneros para remediação de pesticidas.
Diante dos resultados de redução de 2,4-D após análises dos meios residuais
de culturas de calos de manjericão, bananeira e cleome, verificamos a capacidade
de remediação de 2,4-D por estas culturas.
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5.2 Fitorremediação de 2,4-D em meio MS de cultura vegetal

5.2.1 Avaliação do desenvolvimento de C. juncea in vitro nos ensaios de
fitorremediação
Ao compararmos as concentrações finais obtidas pelo tratamento do meio MS
acrescido de 2,4-D com culturas de C. juncea, verificamos que a plântula consegue
remediar o 2,4-D presente no meio, já que todas as concentrações iniciais reduziram
ao final de 30 dias de cultura (Tabela 4). Porém, quando comparamos os dados das
concentrações finais dos meios tratados com C. juncea com os dados obtidos pelo
tratamento sem a planta, na presença de luz, não houve diferença; entretanto, a
contaminação observada nas vidrarias pode também estar mascarando esses
resultados. Logo, há redução na concentração de 2,4-D, mas o valor real de redução
não é conclusivo justamente devido a contaminação de 2,4-D das vidrarias utilizadas
nas análises por CLAE.
Ao compararmos o efeito do tratamento do meio MS com C. juncea na
concentração inicial de 1,0 mg/L de 2,4-D com o meio MS com a mesma
concentração de 2,4-D onde as estirpes Koccuria sp. e O. anthropi foram inoculadas,
fica claro que as bactérias consomem o 2,4-D (concentração final no meio de
0,87±0,04 e de 0,87±0,03 mg/L de 2,4-D, respectivamente). Isso, se não levarmos
em consideração que o meio em que as bactérias foram inoculadas era líquido, e
cuja facilidade maior para degradação pelas bactérias já foi discutida.
Curiosamente, durante os experimentos houve a formação de brotos em
algumas amostras de plântulas submetida às concentrações de 0,2 e 0,5 mg/L de
2,4-D, haja vista que no meio MS0 não foram identificados brotos. A proliferação de
brotos, assim como o espessamento do tecido na região basal da plântula com a
proliferação de calos, pode explicar o aumento do peso seco (Figuras 26 e 27) como
observado também por Souza et al., 2015. Nos meios MS com 1,0 mg/L de 2,4-D,
em algumas amostras foi notada a presença de um estreitamento do caule com
prolongamentos emergentes semelhantes a raízes adventícias (Figura 28).
É importante ressaltar que os ensaios com C. juncea foram realizados através
da transferência da plântula inteira, após germinação, para um meio novo, o que
geralmente não é comum no uso das técnicas de cultura de tecidos vegetais.
Normalmente, utiliza-se segmentos nodais, explantes de raízes ou folhas, por
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exemplo, e a partir desses explantes se inicia o crescimento e desenvolvimento das
culturas in vitro. Em estudos envolvendo fitorremediação in vitro são utilizadas
culturas de raízes ou calos, por exemplo, como dito anteriormente por Doran (2009).
Nesses ensaios com C. juncea foi priorizado a cultura com a planta inteira tendo por
base a premissa de que a interpretação de resultados obtidos através desses
estudos apresenta a limitação de que a intensidade da absorção do poluente
quantificada in vitro, apenas com partes de plântulas, não reflete obrigatoriamente a
capacidade e comportamento de uma planta inteira (DORAN, 2009; CAMARGOS et
al., 2015). Por isso, objetivou-se tentar dessa forma uma maior aproximação com a
realidade da capacidade intrínseca da planta aliada às vantagens fitossanitárias
inerentes à cultura in vitro, o que permite avaliar o potencial da planta em si, sem
interferência microbiana e sob condições experimentais controladas.
A escolha da utilização da planta inteira também está baseada no fato de que
elas não cresciam ao ser realizado o subcultivo de segmentos nodais para a
formação de novas plântulas com raizes para o experimento. De acordo com Costa
et al. (2016) em estudos preliminares, realizar subculturas de C. juncea através da
excisão dos segmentos nodais e inserção dos mesmos no meio MS nas
concentrações de 2,4-D de 0; 0,2; 0,5 e 1,0 mg/L não foi viável; sendo observado
que nem mesmo na ausência de 2,4-D esses segmentos se desenvolveram para
formação de caule, folhas e/ou raízes. Este foi o outro fator que estimulou a
preferência pelo uso da planta inteira. Já quando esses segmentos nodais foram
submetidos ao 2,4-D, foi notado o desenvolvimento de calos, resultado corroborado
por Costa et al. (2016) quando submeteu segmentos nodais de C. juncea ao 2,4-D
(0,2; 0,5 e 1,0 mg/L).

5.2.2 Avaliação do desenvolvimento de C. juncea in vitro no meio MS
Como dito anteriormente no final do subtópico 5.2.1, os resultados obtidos por
Costa et al. (2016), corroboram com o fato de não ter sido possível realizar o
subcultura da planta no meio sem 2,4-D: no trabalho desses autores também não foi
observado o desenvolvimento de uma plântula, mas apenas a formação de calos.
Logo, as seguintes hipóteses foram levantadas:
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O meio de cultura não é o meio mais adequado para C. juncea,
possivelmente devido alguma deficiência ou excesso de nutriente, ou ainda
pela ausência de outro regulador de crescimento vegetal.



A ausência de bactérias fixadoras de nitrogênio pode estar afetando o
desenvolvimento da planta.

De acordo com a primeira hipótese levantada, é possível que o meio MS
apresente algum de seus componentes em excesso ou em menor quantidade do
que a planta necessita para se desenvolver. Neste caso, é o mesmo princípio
relatado no tópico 5.3.2: A quantidade de nutrientes presentes no meio de cultura
deve estar diretamente proporcional às necessidades da planta, a fim de manter sua
atividade enzimática e assim seu metabolismo. Logo, este pode ser um motivo
plausível, mas se este for o caso, nos perguntamos por que as plântulas inteiras se
desenvolveram em sequência a germinação in vitro.
Na literatura foi encontrado apenas um artigo (ROCHA et al., 2004) sobre a
cultura in vitro dessa espécies vegetal, cujo objetivo era apenas a produção de calos
de várias plantas, entre elas C. juncea, a fim de estudar os efeitos dos exudatos da
planta na inibição de um parasita fitonematóide chamado Meloidogyne incógnita.
Após a desinfestação das sementes, esses autores informam que as sementes
foram colocadas em placas de Petri, contendo apenas um meio composto por agar e
água a 1%, as quais foram vedadas e incubadas em sala de crescimento sob as
mesmas condições de temperatura e fotoperíodo descritas na Tabela 1 desta
dissertação, exceto a intensidade luminosa que era de 35 µmol.m -2.s-1. Eles ainda
descrevem que após duas semanas de cultura conseguiram bons explantes para
indução de calos. Em comparação com nossos resultados de germinação até o
vigésimo primeiro dia de cultura após a germinação (subtópico 4.4.2.1), as plântulas
apresentavam em média 10,8 ± 2,6 cm. Bem, esse dado pode não provar que o
meio MS é o melhor meio para cultivar C. juncea, mas decididamente prova que a
planta cresceu não apenas utilizando sua reserva energética, mas utilizando ao
menos em parte os nutrientes do meio. Em um meio pobre como o utilizado por
Rocha et al. (2004), as plântulas cresceram muito pouco, haja vista que as sementes
foram introduzidas em um recipiente reduzido (placa de Petri). A adiação de outros
reguladores como citocininas, giberelinas, ou mesmo outros tipos de auxinas pode
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também resultar em resposta melhores de organogênese in vitro a partir de
segmentos nodais.
Ainda em se tratando do meio de cultura, foi cogitado que a acidez do meio
MS podia estar afetando o desenvolvimento de C. juncea, C. spectabilis, e C.
ensiformes. Mas leguminosas tropicais são bem adaptadas a regiões em que o solo
possui acidez elevada (COLETTA, 2010); logo, o fator acidez foi descartado. Além
disso, C. juncea foi a que melhor conseguiu se desenvolver neste meio e sem
apresentar contaminações (Figura 18) e, por isso, foi escolhida para realizar os
experimentos cujos resultados encontram-se no subtópico 3.1.4.1.2, ao contrário de
C. spectabilis e C. ensiformes; entretanto, o desenvolvimento da plântula
praticamente estagnou após o vigésimo primeiro dia depois da germinação. Essa
estagnação pode ser explicada pela limitação do espaço físico da planta no frasco
(SOUZA et al., 2009). Em menos de 5 dias após a germinação, no geral, a plântula
alcançou o topo do frasco e as raízes estavam ocupando toda a extensão basal do
meio de cultura no frasco.
Já C. spectabilis, conseguiu crescer no meio MS também com uma
desinfestação 100% eficiente, assim como C. juncea, mas seu desenvolvimento é
reduzido quando se compara as duas espécies (C. spectabilis apresentou
comprimento médio da raiz ao caule de 4,6±1,0 cm; número de folhas de 3,4±1,4, e
comprimento da raiz 5,4±0,6 cm; enquanto que C. juncea apresentou comprimento
da raiz ao caule em média de 10,8±2,6 cm; 6,4±0,2 de folhas e 6,0±0,2 cm de
raízes). Já o protocolo de desinfestação que funcionou para ambas as espécies não
foi eficiente para C. ensiformes (Figura 20). A ausência de micro-organismos no
ambiente in vitro, que interagem em simbiose, poderia também ser um fator que
explique o desenvolvimento limitado das plantas, principalmente em relação a
concentração de nitrogênio.
Ainda que o meio MS seja rico em nitratos, fonte de nitrogênio, estas
substâncias podem não estar em quantidades adequadas para C. spectabilis e C.
ensiformes, ou ainda os mecanismos de absorção tenham sido afetados em vista da
ausência dos simbiontes da rizosfera. Em condições de campo, a relação simbiótica
entre os nódulos com colônias bacterianas presentes nas raízes de leguminosas
leva a fixação biológica de nitrogênio (FBN) na forma de nitrato, macronutriente
indispensável para a planta, que dependendo da leguminosa e das estirpes
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bacterianas envolvidas varia a taxa de fixação de nitrogênio (MADALÃO et al.,
2012).

5.2.3 Comportamento do 2,4-D na presença e ausência de luz
A fotodegradação ou degradação fotoquímica pode ocorrer com alguns
materiais sensíveis a luz e que a absorvam, principalmente a radiação ultra-violeta
(COSTA et al., 2008), resultando na excitação de seus elétrons e no rompimento de
ligações de substâncias como herbicidas (CARVALHO, 2013); entretanto, a
quantidade de luz necessária para que essa degradação ocorra varia, sendo
específica de acordo com o herbicida (OLIVEIRA & BRIGHENTI, 2011). Na literatura
são encontrados exemplos de herbicidas que se degradam na presença da luz,
como atrazina,

bentazona,

oxifluorfem, trifluralina, flumioxazina, fomesafen,

oxadiazon, pendimetalina, picloram, paraquate, diquate e diurom (CARVALHO,
2013). Além destes, há relatos sobre fotodegradação de tebutiurom (TROVÓ et al.,
2005) e fipronil (COUTINHO et al., 2005). Já de acordo com alguns autores, o 2,4-D
é degradado pela luz, mas a sua fotodegradação em campo é relativamente
constante tanto na presença quanto na ausência de luz solar, de acordo com
experimentos relatados, e, por isso, a fotodegração pode ser considerada como um
fator praticamente irrelevante no campo (TU et al., 2011; COSTA, 2015).
Em relação a meia-vida do 2,4-D, ou seja, o tempo necessário para que a
concentração de uma substância se reduza pela metade, é estimado entre 6,4 dias
em solos minerais a 8,3 dias em solos orgânicos (AMARANTE JUNIOR et al., 2012)
dependendo do tipo de clima, que pode interferir. Já na água, a degradação da
substância leva em torno de 15 dias sob condições aeróbias, de acordo com o
National Pesticide Information Center (NPIC, 2008; EPA-US ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY, 2005). Mas nada foi encontrado na literatura sobre o
tempo de degradação do 2,4-D utilizado em meio de cultura.
Frente a isso, foi realizado um experimento com meio MS de cultura de
tecidos vegetais mantidos no escuro e na presença de luz (intensidade luminosa de
5,616 µmol/m2/s) por 30 dias, sob as seguintes concentrações de 2,4-D: 0 (MS0);
0,2; 0,5 e 1,0 mg/L, cujo resultado é descrito no subtópico 4.2.1.1.2 e na Tabela 4.
Diante dos resultados obtidos verificamos que não existe diferença entre presença e
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ausência de luz na degradação do 2,4-D em meios de cultura para propagação
vegetal in vitro. Logo, qualquer diminuição da concentração de 2,4-D observada no
tratamento do meio MS sob as diferentes concentrações de 2,4-D (0,2; 0,5 e 1,0
mg/L) com C. juncea deve ser atribuída ao seu consumo pela planta.
5.3 Remediação bacteriana do 2,4-D dos meios de cultura vegetal

5.3.1 Identificação das estirpes utilizadas por sequenciamento
As estirpes bacterianas Koccuria sp., O. anthropi e Microccocus sp., foram
assim identificadas de acordo com o sequenciamento parcial do gene 16S rDNA
realizado e descrito nos tópicos 3.3.1.2 de Metodologia e 4.3 de Resultados. Como
já informado anteriormente, Koccuria sp. e O. anthropi fazem parte da coleção
desenvolvida por Direito (2009), e já haviam sido analisados fragmentos do gene
16S rDNA desses isolados. E o gênero Koccuria foi identificado como tal, o que
corrobora com nossos resultados. Já O. antrophi, anteriormente, foi identificada
como uma bactéria não cultivada, fato este que pode ser explicado pela qualidade
do sequenciamento realizado à época, bem como pelo tamanho do fragmento
sequenciado e utilizado na análise.

Outra teoria para explicar este resultado

diferente do encontrado por Direito (2009) é que, apesar do repique sucessivo ser
um método de preservação e manutenção a curto prazo das culturas bastante
difundido e utilizado, ele é passível de apresentar um maior risco de contaminação
devido a constante manipulação das culturas e também de perda de características
genéticas que podem acontecer através de mutações (COSTA & FERREIRA, 1991;
ROMEIRO, 2006; SOLA et al., 2012).
No caso dessas duas estirpes, não houve contaminação e, de acordo com
Direito (2009), ambas apresentavam potencial biotecnológico para serem novas
espécies bacterianas utilizadas para degradação de 2,4-D, sendo o gênero Koccuria
uma surpresa, já que não havia relatos de degradação naquela época; ainda hoje
não foram encontradas referências na literatura de uso deste gênero para este
propósito.
Já a estirpe modelo R. eutropha JMP 134, já não era mais a mesma. As
colônias que estavam sendo manipuladas, em algum momento sofreram uma
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contaminação, e agora a cultura presente no laboratório é uma pertencente ao
gênero Micrococcus.
Portanto, é de extrema importância a certeza de com quais micro-organismos
se está trabalhando a fim de preservar a viabilidade e, principalmente, proporcionar
estabilidade genética do micro-organismo, assegurando sua identidade (SOLA et al.,
2012) e também a reprodutibilidade do experimento.
5.3.2 Avaliação do crescimento das estirpes bacterianas no meio MS
O. antrophi é um bacilo gram-negativo, com motilidade e aeróbio
(MUDSHINGKAR et al., 2013) e, de acordo com os resultados (subtópico 4.5.2) essa
estirpe conseguiu crescer no meio MS líquido tanto na presença do 2,4-D quanto em
sua ausência (MS0), embora a diferença de crescimento não tenha sido significativa
entre a ausência e a presença do 2,4-D. O mesmo aconteceu com Koccuria sp.,
bactéria Gram positiva do tipo cocos, que não apresentam mobilidade, catalase e
oxidase positiva, mesófilos, aeróbios e que não forma esporos (VIDAL, 2013),
embora a mesma tenha apresentado um crescimento ligeiramente maior no meio
MS0 em relação ao meio com 2,4-D (subtópico 4.5.1), este não foi significativo.
Ao contrário de Koccuria sp., a estirpe do gênero Micrococcus, bactéria Gram
positiva do tipo cocos, que não apresenta mobilidade, catalase e oxidase positiva,
mesófilos, aeróbios e que não forma esporos (VIDAL, 2013), não conseguiu crescer
no meio MS líquido, independentemente do meio apresentar 2,4-D ou não
(subtópico 4.5.3). Por outro lado, todas as três conseguiram crescer e formar
colônias no meio LB solidificado sem 2,4-D e no meio LB com a mesma
concentração de 2,4-D presente no meio MS líquido (1,0 mg/L).
Já quando essas mesmas bactérias eram inoculadas no meio MS0 e no meio
MS com 2,4-D (1 mg/L) solidificado, com a mesma concentração de agar utilizada
para o meio LB (15 g/L), e mantidas sob as mesmas condições de temperatura
relatadas na metodologia, o comportamento não foi o mesmo. Micrococcus sp. e O.
antrophi cresceram muito pouco no meio MS0 e no meio MS com 2,4-D,
praticamente não chegando a formar colônias, enquanto Koccuria sp. não cresceu
em ambos os meios (Tabela 6). Apesar disso, O. antrophi ainda foi a que obteve o
melhor resultado crescendo, ainda que de forma limitada, tanto no meio MS líquido
(Tabela 6) quanto no meio MS sólido, independentemente da presença do 2,4-D
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Pelo que foi observado com relação a essas diferenças de crescimento entre
o meios MS0 e com 2,4-D, sólidos e líquidos, e também nos meios LB com e sem
2,4-D, o pouco crescimento ou a sua inexistência não é devido ao 2,4-D, já que
todas cresceram no meio LB com 2,4-D. Inclusive as três estirpes são cultivadas em
laboratório sob a concentração de 300 mg/L de 2,4-D e também mantidas em
estoque nessa mesma concentração (dados não apresentados), quantidade muito
superior a do experimento utilizando meio MS (1mg/L de 2,4-D). Diante disto,
podemos considerar que o responsável pela limitação do crescimento bacteriano no
meio MS não é o 2,4-D, sendo necessário investigar a respeito de possíveis fatores
limitantes envolvidos, o que será discutido a seguir no tópico 7.3.
Direito (2009) identificou em espécies do gênero Ochrobactrum: O. intermedia
e Ochrobactrum sp., assim como Koccuria sp., pelo menos um dos genes tfd
compatíveis com os da rota de degradação de 2,4-D de R. eutropha JMP134. Esta
espécie é considerada uma bactéria-modelo degradadora de 2,4-D. As bactérias O.
intermedia, Ochrobactrum sp. e Koccuria sp. obtiveram crescimento em meio de
cultura com 2,4-D como única fonte de carbono. Em relação a degradação de 2,4-D
por Micrococcus, não foram encontradas referências na literatura; entretanto, há
registros quanto a biodegradação de herbicidas aromáticos por este gênero, como o
diurom (SHARMA et al., 2010) e a pendimetalina (MORE et al., 2015).
O metabolismo dos seres vivos é mediado por reações enzimáticas. O
funcionamento enzimático de uma bactéria é dependente de fatores físico-quimicos
limitantes tais como: temperatura e pH do meio, e concentração do substrato
(MANAHAN, 2016). Sugere-se que algumas circunstâncias inibiriam ou reduziriam o
crescimento dessas estirpes: 1. Perda do plasmídeo, 2. Componentes do meio MS,
que

não

o

2,4-D,

por

interferir

na

ação

enzimática

das

bactérias

e

consequentemente no seu metabolismo, 3. O pH do meio MS, por ser mais ácido
(pH= 5,8) que o do meio LB (pH= 7,0) alteraria a ação enzimática bacteriana.
Segundo Tortora et al. (2016), a maioria das bactérias cresce melhor dentro de uma
faixa de pH próxima a neutralidade. Como as estirpes utilizadas costumavam ser
cultivadas em meio LB, podemos supor que a acidez do meio MS esteja interferindo
no metabolismo bacteriano. Quanto a temperatura, a incubação foi feita na estufa a
30 °C, similar a utilizada para o cultivo no meio LB.
Existe uma discussão sobre a presença ou ausência de genes tfd, ou o fato
de um micro-organismo apresentar ou não a capacidade de degradação de
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determinado xenobionte ser explicada pelo fato de que as rotas de degradação em
bactérias podem ser codificadas por genes presentes no DNA cromossomal ou em
plasmídeos. Sendo os plasmídeos elementos móveis, que carregam genes que
podem ser encontrados simultaneamente em mais de um micro-organismo, sendo
passíveis de serem transferidos de uma célula bacteriana a outra através de
transferência horizontal de genes, algo relativamente comum na natureza frente às
perturbações ambientais (DENNIS, 2005; MELO & AZEVEDO, 2008).
As bactérias do gênero Ochrobactrum, de acordo com o que é relatado no
trabalho de Smejkal et al. (2003), podem usar o 2,4-D como substrato para o
crescimento. Mas apesar de repetidas tentativas terem sido realizadas por esses
autores para amplificar os genes tfd, ligados a degradação do 2,4-D, a amplificação
não foi possível, indicando que os genes tfd não estão obrigatoriamente presentes
nessas espécies, ainda que as mesmas consumam o 2,4-D; logo, sugerindo que a
rota de degradação do 2,4-D é constituída por outros genes.
Sendo assim, não é essencial que uma bactéria apresente esses genes para
que haja degradação do 2,4-D. Inclusive, na literatura, foi observado que existem
isolados de O. anthropi que chegam a metabolizar entre 46 a 69% do 2,4-D
disponível em um meio de cultura cuja concentração inicial no meio de cultura era de
500 mg/L durante uma incubação de apenas uma semana (HAN et al., 2014). Logo,
tomando esse exemplo, a presença do plasmídeo com a rota de degradação
constituída pelos genes tfd não é um fator limitante para o consumo de 2,4-D no
caso de O. antrophi (SMEJKAL et al., 2003), uma vez que este gênero parece
apresentar outros genes envolvidos na degradação do 2,4-D. Ainda porque, estas
estirpes continuam crescendo em meio mineral contendo 2,4-D como única fonte de
carbono em nossas condições experimentais (dados não apresentados).
Sendo assim, a hipótese mais plausível seria que algum componente ou a
condição do meio, como o pH mais ácido, não propiciou o estabelecimento das
bactérias. De acordo com Costa et al. (2009), a composição do meio de cultura tem
a capacidade de interferir na resistência das células. Os autores ainda levantam o
questionamento sobre qual seria a composição ideal que um meio de cultura deve
apresentar para que a cultura de bactérias seja viável: meios ricos em nutrientes ou
meios mais simples. Neste caso, o meio MS é um meio rico em sacarose e diversos
micro e macronutrientes; enquanto o meio LB, apesar de possuir poucos
ingredientes em sua composição, também é um meio rico (Quadro 1). Os
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componentes do meio podem estar influenciando o crescimento bacteriano,
dependendo de suas concentrações, as quais podem estar abaixo ou acima do que
a bactéria precisa ou suporta.
Ainda se atendo aos fatores físicos, a pressão osmótica também é um fator
que pode ter sido fundamental na limitação do crescimento. O meio MS apresenta
uma grande concentração de sacarose por litro de água (30 g/L). Quando uma
célula bacteriana está em um meio mais concentrado do que seu interior, a água
intracelular passará, através da membrana plasmática, para o meio exterior por
osmose, causando a plasmólise ou diminuição da membrana plasmática da célula,
podendo inclusive levá-la a morte (CARVALHO, 2010; TORTORA et al., 2016).
Ainda assim, bactérias são resistentes ao estresse causado por diferentes pressões
osmóticas, dependendo da adaptação e consequentemente dos mecanismos de
transporte ativo e passivo inerentes a espécie resistente (CARVALHO, 2010; ALNABULSI et al., 2015; YAN et AL., 2017). Mas de qualquer forma, a pressão
osmótica não parece ser um fator limitante para O. anthropi ou para Koccuria sp.;
todavia pode ser um fator limitante para Micrococcus. Esse gênero não é indicado
para tratamento de meio MS com 2,4-D residual nem líquido nem sólido, já que o
mesmo não obteve crescimento em ambos os meios.
Já de acordo com os dados obtidos, a estirpe O. anthropi tem potencial para
ser utilizada para o tratamento do meio MS sólido e líquido com 2,4-D residual e
Koccuria sp. apenas para o tratamento do meio líquido. Inclusive, a degradação do
2,4-D observada no meio líquido poderia ter sido até mesmo maior, se ponderarmos
o fato da contaminação no vial, o que pode ter mascarado o resultado.

5.3.3 Comportamento da estirpe bacteriana R. tropici CIAT899 no meio LB e no
meio MS
O crescimento in vitro limitado das leguminosas estudadas neste trabalho
levantou o questionamento se este comportamento poderia ser decorrente da
ausência de crescimento das bactérias fixadoras de nitrogênio comumente
associadas a elas. Partindo dessa ideia, foi utilizada a estirpe R. tropici CIAT899 a
qual foi inoculada no meio LB sem e com 2,4-D (1 mg/L) e no meio MS0 e MS com
2,4-D (1 mg/L) (Figura 34). A bactéria já havia demonstrado crescimento no meio LB
sem e com 2,4-D em outro estudo (SUCCAR, 2017) (dados não publicados), mas
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ainda havia a necessidade de saber se a mesma crescia no meio MS (Figura 21), a
fim de poder ser utilizada em um experimento futuro em um consórcio com
leguminosas in vitro. O resultado alcançado foi positivo: R. tropici CIAT899 consegue
crescer no meio MS0 e no meio MS com 2,4-D (subtópico 3.2), demonstrando que o
nitrogênio presente na composição do meio MS não inibe o crescimento bacteriano
neste meio. O que não descarta a possibilidade da concentração de nitrogênio no
meio MS inibir a simbiose para a fixação biológica de nitrogênio.
Apesar de não ter havido tempo hábil para realizar testes com o consórcio
bactéria-leguminosa in vitro, este é um passo que pode apresentar resultados
interessantes. O objetivo disso seria avaliar se o procedimento seria viável também
em campo, para recuperação de áreas contaminadas com 2,4-D.

6. CONCLUSÃO
As análises dos meios MS residuais de culturas de calos de manjericão,
bananeira e cleome, demonstraram a capacidade de remediação de 2,4-D por estas
culturas.
Apesar do protocolo de desinfestação de sementes e as condições de cultivo
in vitro terem demonstrado eficiência (100% de germinação, sem contaminação)
para as culturas de C. juncea e C. spectabilis, faz-se necessário ajustar este
protocolo para a germinação in vitro de sementes de C. ensiformis.
O 2,4-D pode persistir nas vidrarias utilizadas com meios de cultura e este
2,4-D residual pode interferir nos resultados experimentais, caso não seja realizada
uma lavagem adequada.
O experimento de fitorremediação não pôde ser conclusivo, devido à
contaminação observada na vidraria, o que pode ter mascarado um possível
potencial de C. juncea como remediadora de 2,4-D, uma vez que a leguminosa
conseguiu manter seu desenvolvimento da presença do 2,4-D em todas as
concentrações as quais foi submetida. Além disso, seria necessário extrair o 2,4-D
dessas plântulas para análise por CLAE e assim detectar o quanto de 2,4-D foi
absorvido pela planta. Sendo assim, não foi possível determinar até que
concentração de 2,4-D a C. juncea é capaz de absorver do meio MS e suportar sem
prejuízo do seu desenvolvimento.
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A estirpe O. anthropi apresenta potencial para ser utilizada tanto no
tratamento do meio MS sólido quanto líquido contendo 2,4-D residual, mas Koccuria
sp. apenas no tratamento do meio MS líquido. No entanto, apesar de estirpes
bacterianas Koccuria sp. e O. anthropi terem crescido no meio MS, as condições de
cultura devem ser otimizadas para o uso destas para a biorremediação do 2,4-D em
meios MS de cultura de tecidos vegetais.
Como conclusão final deste trabalho, os resultados sugerem ser possível
realizar tanto a remediação bacteriana quanto a vegetal do 2,4-D residual dos meios
de cultura MS.
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7. APÊNDICES

APÊNDICE A1 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras controle de meio MS com 2,4-D (1,0
mg/L) utilizado para calogênese de tecido meristemático de bananeira
(Considerando todos os dados brutos).

1

Tempo de retenção
(min.)
8,023

Área
(mAU)
62,02

Concentração
(mg/L)
0,48

2

8,028

107,53

0,93

3

8,031

56,64

0,43

4

8,022

46,59

0,33

Amostras

Média
0,54

Desvio padrão
(±)
0,23

APÊNDICE A2 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras controle de meio MS com 2,4-D (1,0
mg/L) utilizado para calogênese de tecido meristemático de bananeira (Dados brutos
subtraídos do valor médio da contaminação dos vials – 0,335mg/L).

1

Tempo de retenção
(min.)
8,023

Área
(mAU)
62,02

Concentração
(mg/L)
0,15

2

8,028

107,53

0,60

3

8,031

56,64

0,10

4

8,022

46,59

0,00

Amostras

Média
0,21

Desvio padrão
(±)
0,23

APÊNDICE B1 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras controle de meio MS com 2,4-D (0,5
mg/L) utilizado para calogênese de tecido meristemático de manjericão
(Considerando todos os dados brutos).

1

Tempo de retenção
(min.)
8,028

Área
(mAU)
28,66

Concentração
(mg/L)
0,15

2

8,021

31,75

0,18

3

8,020

21,82

0,09

4

8,017

26,47

0,13

Amostras

Média
0,14

Desvio padrão
(±)
0,04
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APÊNDICE B2 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras controle de meio MS com 2,4-D (0,5
mg/L) utilizado para calogênese de tecido meristemático de manjericão (Dados
brutos subtraídos do valor médio da contaminação dos vials – 0,335mg/L).

1

Tempo de retenção
(min.)
8,028

Área
(mAU)
28,66

Concentração
(mg/L)
-0,18

2

8,021

31,75

-0,15

3

8,020

21,82

-0,25

4

8,017

26,47

-0,20

Amostras

Média
-0,20

Desvio padrão
(±)
0,04

APÊNDICE C1 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras controle de meio líquido MS0
(Controle) e com 2,4-D (Considerando todos os dados brutos).
Meio de
Cultura
MS0
(Controle)
MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

Repetição

Tempo de
retenção (min.)

Área
(mAU)

Concentração
(mg/L)

Média

Desvio
padrão (±)

1

8,019

27,31

0,14

0,87

0,55

2

8,026

114,73

1,00

3

8,031

161,03

1,46

1

8,032

444,79

4,27

4,15

0,19

2

8,016

405,67

3,88

3

8,029

446,96

4,29

APÊNDICE C2 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras controle de meio líquido MS0 (Controle)
e com 2,4-D (Dados brutos subtraídos do valor médio da contaminação dos vials –
0,335mg/L e normatizados a partir dos valores dos controles apresentados aqui).
Meio de
Cultura
MS0
(Controle)
MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

Repetição

Tempo de
retenção (min.)

Área
(mAU)

Concentração
(mg/L)

Média

Desvio
padrão (±)

1

8,019

27,31

-0,05

0,14

0,14

2

8,016

405,67

0,17

3

8,031

161,03

0,29

1

8,032

444,79

1,03

1,00

0,05

2

8,026

114,73

0,93

3

8,029

446,96

1,03
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APÊNDICE D – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras de água destilada com sacarose
(Considerando todos os dados brutos).

1

Tempo de retenção
(min.)
8,024

Área
(mAU)
62,52

Concentração
(mg/L)
0,49

2

8,022

84,31

0,70

3

8,032

50,42

0,37

Amostras

Média
0,5204

Desvio padrão
(±)
0,14

APÊNDICE E – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras de álcool absoluto (Considerando
todos os dados brutos).

1

Tempo de retenção
(min.)
8,016

Área
(mAU)
42,02

Concentração
(mg/L)
0,29

2

8,006

115,09

1,01

3

8,007

30,94

0,18

Amostras

Média
0,4901

Desvio padrão
(±)
0,369259776

APÊNDICE F1 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras da bactéria Koccuria sp. inoculada no
meio MS sem e com 2,4-D (Considerando todos os dados brutos).
Meio de
Cultura
MS0
(Controle)
MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

1

Tempo de
retenção (min.)
8,017

Área
(mAU)
28,79

Concentração
(mg/L)
0,15

2

8,030

64,91

0,51

3

8,022

56,77

0,43

1

8,019

389,19

3,72

2

8,019

395,4

3,78

3

8,017

363,76

3,47

Repetição

0,37

Desvio
padrão (±)
0,15

3,66

0,14

Média
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APÊNDICE F2 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras da bactéria Koccuria sp. inoculada no
meio MS sem e com 2,4-D (Dados brutos subtraídos do valor médio da
contaminação dos vials – 0,335mg/L e normatização dos dados).
Meio de
Cultura
MS0
(Controle)
MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

1

Tempo de
retenção (min.)
8,017

Área
(mAU)
28,79

Concentração
(mg/L)
-0,05

2

8,030

64,91

0,05

3

8,022

56,77

0,03

1

8,019

389,19

0,88

2

8,019

395,4

0,90

3

8,017

363,76

0,82

Repetição

0,01

Desvio
padrão (±)
0,04

0,87

0,04

Média

APÊNDICE G1 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras da bactéria O. antrophi inoculada no
meio MS sem e com 2,4-D (Considerando todos os dados brutos).
Meio de
Cultura
MS0
(Controle)
MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

1

Tempo de
retenção (min.)
8,020

Área
(mAU)
63,99

Concentração
(mg/L)
0,50

2

8,033

31,6

0,18

3

8,022

74,24

0,60

1

8,031

367,21

3,50

2

8,027

395,05

3,78

3

8,023

384,86

3,68

Repetição

0,43

Desvio
padrão (±)
0,18

3,65

0,11

Média

APÊNDICE G2 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras da bactéria O. antrophi inoculada no
meio MS0 (Controle) e com 2,4-D (Dados brutos subtraídos do valor médio da
contaminação dos vials – 0,335mg/L e normatização dos dados).
Meio de
Cultura
MS0
(Controle)
MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

1

Tempo de
retenção (min.)
8,020

Área
(mAU)
63,99

Concentração
(mg/L)
0,04

2

8,033

31,6

-0,04

3

8,022

74,24

0,07

1

8,031

367,21

0,88

2

8,027

395,05

0,90

3

8,023

384,86

0,82

Repetição

0,02

Desvio
padrão (±)
0,05

0,87

0,04

Média

110

APÊNDICE H1 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras da bactéria do gênero Micrococcus
inoculada no meio MS sem e com 2,4-D (Considerando todos os dados brutos).
Meio de
Cultura
MS0
(Controle)
MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

1

Tempo de
retenção (min.)
8,032

Área
(mAU)
97,18

Concentração
(mg/L)
0,83

2

8,032

57,79

0,44

3
1
2

8,032
8,014
8,031

31,3
344,25
1187,87

0,18
3,28
11,62

3

8,021

362,86

3,46

Repetição

0,48

Desvio
padrão (±)
0,27

6,12

3,89

Média

APÊNDICE H2 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras da bactéria do gênero Micrococcus
inoculada no meio MS0 e MS com 1,0 mg/L de 2,4-D (Dados brutos subtraídos do
valor médio da contaminação dos vials – 0,335mg/L e normatização dos dados).
Meio de
Cultura
MS0
(Controle)
MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

Repetição
1

Tempo de
retenção (min.)
8,032

Área
(mAU)
97,18

Concentração
(mg/L)
0,13

2

8,032

57,79

0,03

3

8,032

31,3

-0,04

1

8,014

344,25

0,77

2

8,031

1187,87

2,95

3

8,021

362,86

0,82

Média
0,04

Desvio
padrão (±)
0,07

1,51

1,02
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APÊNDICE I1 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras de meio MS em que foi cultivada C.
juncea sob diferentes concentrações de 2,4-D (0; 0,2; 0,5 e 1,0 mg/L) (Considerando
todos os dados brutos).
Meio de
Cultura
MS0
(Controle)

MS com
0,2 mg/L
de 2,4-D

MS com
0,5 mg/L
de 2,4-D

MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

1

Tempo de
retenção (min.)
8,029

Área
(mAU)
18,03

Concentração
(mg/L)
0,05

2

8,023

24,4

0,11

3

8,027

101,47

0,87

4

8,036

11,56

-0,02

5

8,036

25,72

0,12

1

8,029

86,31

0,72

2

8,019

54,74

0,41

3

8,010

27,97

0,15

4

8,034

60,79

0,47

5

8,025

43,46

0,30

1

8,026

94,09

0,80

2

8,031

110,58

0,96

3

8,028

290,62

2,74

4

8,028

66,08

0,52

5

8,021

157,29

1,43

1

8,017

210,02

1,95

2

8,020

449,27

4,31

3

8,015

223,5

2,08

4

8,033

255,16

2,39

5

8,034

117,79

1,04

Repetição

0,23

Desvio
padrão (±)
0,3

0,33

0,19

1,29

0,33

2,35

0,51

Média
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APÊNDICE I2 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras de meio MS em que foi cultivada C.
juncea sob diferentes concentrações de 2,4-D (0; 0,2; 0,5 e 1,0 mg/L) (Dados brutos
subtraídos do valor médio da contaminação dos vials – 0,335mg/L).
Meio de
Cultura

MS0
(Controle)

MS com
0,2 mg/L
de 2,4-D

MS com
0,5 mg/L
de 2,4-D

MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

1

Tempo de
retenção (min.)
8,029

Área
(mAU)
18,03

Concentração
(mg/L)
-0,29

2

8,023

24,4

-0,22

3

8,027

101,47

0,54

4

8,036

11,56

-0,35

5

8,036

25,72

-0,21

1

8,029

86,31

-0,46

2

8,019

54,74

0,08

3

8,010

27,97

-0,19

4

8,034

60,79

0,14

5

8,025

43,46

-0,04

1

8,026

94,09

0,47

2

8,031

110,58

0,63

3

8,028

290,62

2,41

4

8,028

66,08

0,19

5

8,021

157,29

1,09

1

8,017

210,02

1,61

2

8,020

449,27

3,98

3

8,015

223,5

1,75

4

8,033

255,16

2,06

5

8,034

117,79

0,70

Repetição

-0,11

Desvio
padrão (±)
0,3

-0,10

0,22

0,96

0,33

2,02

0,51

Média
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APÊNDICE J1 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras de meio MS sem cultura vegetal
submetidas a ausência de luz (Considerando todos os dados brutos).
Meio de
Cultura

MS0
(Controle)

MS com
0,2 mg/L
de 2,4-D

MS com
0,5 mg/L
de 2,4-D

MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

1

Tempo de
retenção (min.)
8,021

Área
(mAU)
10,82

Concentração
(mg/L)
-0,02

2

8,019

32,35

0,19

3

8,027

24,64

0,11

4

8,029

46,98

0,33

5

8,033

16,82

0,04

1

8,014

94,29

0,80

2

8,031

115,72

1,01

3

8,031

82,35

0,68

4

8,022

196,18

1,81

5

8,020

78,63

0,65

1

8,014

183,19

1,68

2

8,010

197,68

1,83

3

8,031

201,14

1,86

4

8,015

187,4

1,72

5

8,020

173,24

1,58

1

8,019

343,081

3,26

2

8,036

397,22

3,80

3

8,024

361,78

3,45

4

8,026

438,84

4,21

5

8,034

313

2,97

Repetição

0,13

Desvio
padrão (±)
0,12

0,99

0,43

1,73

0,10

3,54

0,43

Média
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APÊNDICE J2 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras de meio MS sem cultura vegetal
submetidas a ausência de luz (Dados brutos subtraídos do valor médio da
contaminação dos vials – 0,335mg/L).
Meio de
Cultura

MS0
(Controle)

MS com
0,2 mg/L
de 2,4-D

MS com
0,5 mg/L
de 2,4-D

MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

1

Tempo de
retenção (min.)
8,021

Área
(mAU)
10,82

Concentração
(mg/L)
-0,36

2

8,019

32,35

-0,14

3

8,027

24,64

-0,22

4

8,029

46,98

0,00

5

8,033

16,82

-0,30

1

8,014

94,29

0,47

2

8,031

115,72

0,68

3

8,031

82,35

0,35

4

8,022

196,18

1,48

5

8,020

78,63

0,31

1

8,014

183,19

1,35

2

8,010

197,68

1,49

3

8,031

201,14

1,52

4

8,015

187,4

1,39

5

8,020

173,24

1,25

1

8,019

343,081

2,93

2

8,036

397,22

3,46

3

8,024

361,78

3,11

4

8,026

438,84

3,88

5

8,034

313

2,63

Repetição

-0,20

Desvio
padrão (±)
0,12

0,66

0,43

1,40

0,10

3,20

0,43

Média
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APÊNDICE L1 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras de meio MS sem cultura vegetal na
presença de luz (Considerando todos os dados brutos).
Meio de
Cultura

MS0
(Controle)

MS com
0,2 mg/L
de 2,4-D

MS com
0,5 mg/L
de 2,4-D

MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

1

Tempo de
retenção (min.)
8,023

Área
(mAU)
241,16

Concentração
(mg/L)
2,26

2

8,013

51,3

0,38

3

8,032

22,94

0,10

4

8,021

103,49

0,89

5

8,547

5,34

-0,08

1

8,029

77,72

0,64

2

8,026

91,84

0,78

3

8,014

106,83

0,93

4

8,010

83,94

0,70

5

8,037

97,95

0,84

1

8,033

194,36

1,79

2

8,035

183,48

1,68

3

8,032

202,81

1,88

4

8,017

238,54

2,23

5

8,023

191,78

1,77

1

8,015

389,96

3,73

2

8,035

345,45

3,29

3

8,032

507,69

4,89

4

8,033

356,99

3,40

5

8,037

361,96

3,45

Repetição

0,71

Desvio
padrão (±)
0,84

0,78

0,10

1,87

0,19

3,75

0,59

Média
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APÊNDICE L2 – Tabela referente às áreas relativas (mAU) dos sinais gerados nos
cromatogramas obtidos a partir das amostras de meio MS sem cultura vegetal na
presença de luz (Dados brutos subtraídos do valor médio da contaminação dos vials
– 0,335mg/L).
Meio de
Cultura

MS0
(Controle)

MS com
0,2 mg/L
de 2,4-D

MS com
0,5 mg/L
de 2,4-D

MS com
1,0 mg/L
de 2,4-D

1

Tempo de
retenção (min.)
8,023

Área
(mAU)
241,16

Concentração
(mg/L)
1,92

2

8,013

51,3

0,04

3

8,032

22,94

-0,24

4

8,021

103,49

0,56

5

8,547

5,34

-0,41

1

8,029

77,72

0,30

2

8,026

91,84

0,44

3

8,014

106,83

0,59

4

8,010

83,94

0,37

5

8,037

97,95

0,50

1

8,033

194,36

1,46

2

8,035

183,48

1,35

3

8,032

202,81

1,54

4

8,017

238,54

1,89

5

8,023

191,78

1,43

1

8,015

389,96

3,39

2

8,035

345,45

2,95

3

8,032

507,69

4,56

4

8,033

356,99

3,07

5

8,037

361,96

3,12

Repetição

0,37

Desvio
padrão (±)
0,84

0,44

0,10

1,54

0,19

3,42

0,59

Média
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