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Resumo 

A atual pesquisa utilizou isolados de Pseudomonas sp. 
obtidos da coleção de bactérias do rio Verde, Ponta 
Grossa, PR. Esses isolados foram tolerantes a diferentes 
doses dos herbicidas estudados, sendo que um 
combinado de bactérias isoladas deste ambiente 
apresentou uma taxa de degradação de 15,46% para o 
saflufenacill. Os isolados também obtiveram uma 
mudança no nível de sensibilidade a antibióticos quando 
expostos a herbicidas, sugerindo mudança no sistema 
de resposta. 

Introdução  

A natureza é capaz de manter o equilíbrio entre 
ecossistemas e eliminar contaminantes. Entretanto, 
devido a ação antrópica, esse sistema acaba saturado e 
diversos xenobióticos se mantêm persistentes no 
ambiente. Um exemplo disso é a utilização de grandes 
quantidades de herbicidas no meio agrícola, o qual tem 
corroborado para a contaminação da biosfera. Além 
disso, o contato com herbicidas pode modular o sistema 
de resposta de bactérias, alterando assim o nível de 
resistência aos antibióticos. Com isso, tornam-se 
necessários estudos voltados para a degradação dos 
herbicidas em substâncias menos tóxicas e a 
investigação da relação herbicidas-antibióticos. 

Material e Métodos 

Tolerância a herbicidas: Os isolados foram inoculados 
em meio LB com 50x a concentração de campo utilizada 
na agricultura dos herbicidas 2,4-D, sulfentrazone, 
glifosato, dicamba e saflufenacil. Posteriormente ao 
crescimento, foi analisada a densidade óptica (D.O.) de 
cada isolado no espectrofotômetro. 
Degradação de herbicidas por combinações 
microbianas: Combinações de isolados bacterianos do 
gênero Pseudomonas, foram inoculadas em Meio 
Mineral com a dose de campo dos herbicidas utilizada 
na agricultura. Posteriormente foram coletadas amostras 
de 0 h e 24 h, nas quais foram levadas para leitura no 
equipamento UHPLC/Massas.  
Modulação do sistema de resposta em isolados expostos 
a herbicidas e antibióticos: Colônias puras foram 
inoculadas em meio LB contendo a concentração de 0x, 
1x, 10x  e 50x da dose utilizada na agricultura dos cinco 
herbicidas estudados. Posteriormente ao crescimento, a 
D.O. foi acertada e foi realizado o antibiograma com os 
antibióticos CLO e CIP. 

Resultados e Discussão 

O teste de tolerância aos herbicidas mostrou que mesmo 
em um ambiente de grande toxicidade, os isolados 
persistiram e obtiveram um nível de crescimento 
avaliado entre 0,316 e 0,777 de D.O.. 
Para a análise de degradação, duas combinações foram 
formadas a partir dos isolados do estoque (A e B) e o 
resultado mais significativo apresentado foi para a 
combinação A, com saflufenacil, com uma taxa de 
15,46% de degradação em 24 h. 
Para a avaliação das alterações no sistema de resposta 
para a resistência a antibióticos pelo contato prévio com 
herbicidas, foi utilizado dois isolados (6 e 7). O isolado 6 
foi sensível para os dois antibióticos e teve a média dos 
halos diminuídas com o aumento da concentração dos 
herbicidas (CLO - 0x: 24,6 mm, 50x: 20,3 mm; CIP - 0X: 
26,3 mm, 50x: 22,6 mm). Já o isolado 7 foi sensível para 
o CIP em todas as concentrações do herbicida, porém, 
para o CLO ele apresentou resistência intermediária em 
0x, 1x e 10x, fato que mudou em 50x, tornando-o 
sensível ao antibiótico. Para esse isolado os halos 
aumentaram (CLO - 0x: 15,3 mm, 50x: 30 mm; CIP - 0x: 
24,6 mm, 50x: 34,6 mm). 

 Conclusões 

A presença de bactérias de rio tolerantes e com 
capacidade de degradar herbicidas mostra um potencial 
biotecnológico, mas também é um alerta ecológico 
devido a prováveis contaminações nas águas do rio com 
bactérias apresentando níveis de resistência a 
antibióticos alterados pela presença de herbicidas. É 
provável que essas bactérias possuam sistemas de 
respostas compartilhados para diferentes xenobióticos, 
aumentando sua adaptabilidade em ambientes 
contaminados, mas com consequências ecológicas que 
deverão ser avaliadas. 
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