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RESUMO 

O fipronil é um inseticida muito eficaz utilizado na agricultura, com grande capacidade

de atuação contra diversos insetos. É um produto aplicado principalmente nas culturas

canavieiras.  Diante  deste  cenário,  o  objetivo  do  presente  estudo  foi  descrever  a

comunidade microbiana envolvida no processo de biorremediação do composto fipronil,

analisando  suas  relações  com  o  pesticida  e  seus  metabólitos.  Foram  usadas

sequências  de  16S  da  microbiota  de  solos  tratados  com  fipronil  aerobicamente  e

anaerobicamente.  Esta  análise  foi  realizada  com  o  auxílio  de  ferramentas

computacionais  que  trataram  as  sequências  a  fim  de  torná-las  mais  confiáveis,

minimizando  possíveis  erros.  A  anotação  final  resultou  em uma  relação  de  micro-

organismos (tanto aeróbios, quanto anaeróbios) presentes nas amostras, seguida de

identificação  de  micro-organismos  que  possivelmente  estavam  contribuindo  para  a

biorremediação do composto fipronil.  Os resultados mostram representantes dos filos

Firmicutes, Chloroflexi, Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria, Planctonmycetes,

Gemmatimonadetes, Verrucomicobria. Patescibacteria e Bacteroidetes,   além de uma

considerável  diversidade  metabólica.  A  presença  do  fipronil  selecionou  organismos

tanto aeróbios quanto anaeróbios, reafirmando os que  já haviam sido reportados na

literatura.  

Palavras-chave: Fipronil, micro-organismos, metabólitos, anaeróbio, aeróbio, 

biorremediação. 



INTRODUÇÃO 

O  Fipronil  é  uma  molécula  pertencente  ao  grupo  dos  fenilpirazóis,  sendo

representado pela seguinte fórmula:  5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-

4- [(trifluoromethyl)sulfinyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile  (“Bula Fipronil Nortox 800 WG -

Nortox”, [s.d.]). 

Foi  desenvolvido  pela  empresa  Rhône-Poulenc  Agro,  em  1987,  atualmente

conhecida  como  Bayer  Cropscience  (QU,  2014),  com  o  intuito  de  servir  como  um

pesticida para o auxílio no controle de pragas tanto em animais como em plantações.

No  Brasil  ele  é  caracterizado  como  cupinicida,  inseticida,  e  formicida,  sendo

normalmente utilizado em plantações de batata, cana-de-açúcar, algodão, milho e soja

e no controle de infestações de lagartas, cupins, besouros, e brocas, entre outros. Por

ser um produto de grande eficácia ele é muito utilizado em todo o mundo,  mesmo

sendo classificado como um produto extremamente tóxico e muito perigoso podendo

causar  sérios  danos  ao  meio  ambiente  (DORAN,  2006),  seres  humanos  e  diversos

animais. Sua contaminação pode se dar por meio de inalação, ingestão e contato com

a pele (“Bula Fipronil Nortox 800 WG - Nortox”, [s.d.]). 

O fipronil atua no sistema nervoso central dos insetos, mais precisamente no

funcionamento do neurotransmissor GABA (ácido gama-aminobutírico), bloqueando os

canais  de  cloro  controlados  por  ele,  determinando  paralisia  espástica,  morte  e

eliminação dos ectoparasitas sensíveis (RAMASUBRAMANIAN, 2014; SAINI,  2014). Por

ser um produto de ampla utilização e ao mesmo tempo de alta toxicidade se tornou

alvo de diversos estudos que buscam entender seu funcionamento e sua interação com

meio ambiente, a fim de minimizar seus possíveis efeitos deletérios. Estudos mostram

que o fipronil pode contaminar ovos de galinha (CHARALAMPOUS; ANGELIKI C, 2019) e

abelhas sem ferrão (JACOB, 2013). Outros estudos ainda mostram os efeitos do fipronil

em outros  organismos como em peixes (Truta Arco-íris  -  Oncorhynchus  mykiss), e

mesmo bactérias (bioacumulação em Escherichia coli)  (KONWICK et al., 2006;  BHATTI,

2019; TALYTA ZORTÉA, 2017). Constatando todos estes efeitos adversos do fipronil em

uma  grande  gama  de  organismos  e  em  vários  ambientes,  torna-se  necessário  o



desenvolvimento de estudos para encontrar formas de abrandar tais efeitos deletérios,

remediar ou até mesmo anular estes impactos. Nessa linha, buscam-se maneiras de

transformar  o  fipronil,  e  alguns  destes  estudos  desenvolvidos  tanto  em  ambiente

aquático  quanto  em solo,  mostram  que  o  pesticida  pode  ser  biotransformado  sob

condições aeróbias (ACORSI; CONEGLIAN, 2018) e anaeróbias (JONES et al., 2007), além

de  também  sofrer  transformações  físico  químicas,  por  fotólise  e  hidrólise (KAUR,

RAMANDEEP, 2015).

Os estudos  já  realizados  acerca  do  fipronil  tanto  em solo  quanto  em água,

mostram  que  sua  biotransformação  acontece,  transformando  o  fipronil  em

intermediários, como sulfona, sulfeto e dissulfinil, que por sua vez continuam agindo no

sítio GABA (KUMAR, 2013; SAINI, 2014). Os seus intermediários metabólicos, são mais

persistentes e alguns com toxicidade superior ao próprio fipronil, porém são passíveis

de  biotransformação  por  comunidades  microbianas  de  solo  e  sedimentos  (PERET,

2010). Alguns trabalhos demonstraram, a biotransformação por vias aeróbias do fipronil

por linhagens de  Paracoccus  sp. do filo  Proteobacteria  (KUMAR, RAJINDER,  2012)  e

Bacillus thuringiensis do filo Firmicutes (MANDAL, 2013). Outros estudos demonstraram

que  cepas  de  Acinetobacter  calcoaceticus,  Acinetobacter  oleivorans  ambas  do  filo

Proteobacteria, isoladas de solos rizosféricos sob cultivo de milho (Zea mays) (UNIYAL,

SHIVANI,  2016),  são  promissoras  na  biorremediação  de  solos  contaminados  com

fipronil. Outros ainda mais recentes indicam que ocorre a biotransformação do fipronil

por Streptomyces rochei.(ABRAHAM, 2019) 

Diante de todas as problemáticas nas quais o fipronil está envolvido, torna-se

essencial o conhecimento das formas pelas quais ele pode ser remediado. Por ser um

produto muito utilizado em plantações e por sua ampla distribuição, é provável que

essa remediação aconteça por biotransformação mediada por micro-organismos, e por

isso é essencial o estudo da microbiota envolvida na biotransformação de fipronil, tanto

em condições aeróbias quanto anaeróbias. A abordagem metagenômica torna possível

o  conhecimento  da  diversidade  taxonômica  detalhada  dos  micro-organismos

envolvidos na biorremediação e foi empregada neste estudo (AISLABIE; LLOYD-JONES,

1995; SAINI, 2014). 

Abaixo pode ser observado na figura a estrutura química do fipronil e suas vias



de degradação metabólicas

Figura 1 - Estrutura química do fipronil e suas vias de degradação. 

Fonte:( OLIVEIRA, 2017)

OBJETIVO

Descrever a comunidade microbiana envolvida no processo de biorremediação 

do composto fipronil, inferindo funções e relações com o composto e seus metabólitos. 

METODOLOGIA 

1 RESULTADOS PRÉVIOS 

O estudo experimental anterior foi realizado por Rafaella Tomazini Candido, em

seu trabalho de mestrado intitulado “Estudo da Biotransformação do Pesticida Fipronil e

da Produção de Metabólitos em Solo sob Plantação de Cana-de-açúcar: Experimentos

em Microcosmos em Laboratório”, apresentado à Universidade Federal de São Carlos.

Este traz alguns resultados prévios que podem auxiliar a interpretação dos dados do

presente estudo. 



O trabalho de Rafaella (CANDIDO, 2017) teve como objetivo estudar quais eram

os  micro-organismos  responsáveis  pela  biotransformação  do  fipronil,  em solos  sob

plantações de cana de açúcar. Para isso foi elaborado um experimento onde foram

utilizados  modelos  de  ecossistemas  denominados  microcosmos.  Estes  foram

realizados de duas formas diferentes: a) uma aeróbica com períodos de incubação de

0, 3, 6, 15, e 30 dias, com a finalidade de verificar a microbiota aeróbica envolvida na

biotransformação do fipronil e b) uma anaeróbica com períodos de incubação de 0, 10,

20, 30, 45, 60, e 90 dias, com o propósito de identificar a microbiota anaeróbica. Os

parâmetros de monitoramento utilizados foram o decaimento do fipronil e surgimento

dos  metabólitos  intermediários  como  o  dissulfinil,  sulfeto  e  sulfona.  Além  destas

biotransformações também foi registrada a transformação do fipronil sem o intermédio

dos  micro-organismos.  A  metodologia  utilizada  para  a  extração  do  fipronil  e  seus

metabólitos  foi  feita  por  meio  do  planejamento  experimental  do  tipo  Box-Behnken

(BOX; BEHNKEN, 1960). 

Após a realização do experimento, foi extraído o DNA genômico da microbiota

presente  no  solo  e  com  base  nesses  resultados  foi  feito  o  sequenciamento

metagenômico  da  mesma,  para  identificar  possíveis  biotransformadores  do  fipronil.

Esse foi aplicado à caracterização da microbiota do solo (inóculo) e dos microcosmos

tratamentos,  ou  seja,  aqueles que continham o agrotóxico,  durante  os  períodos de

incubação, para correlação com a biotransformação do fipronil e seus metabólitos. O

processo  de  sequenciamento  metagenômico  utilizado  foi  realizado  pelo  sistema

MiSeq®  da  Ilumina  que  foi  efetuado  no  Centro  de  Genômica  Funcional  da

ESALQ/USP,  seguindo  os  procedimentos  deste  centro  para  o  16S  Metagenomic

Sequencing  Library  Preparation.  A  região  alvo  estudada  foi  a  V3-V4  do  gene

ribossômico 16S em modo pair-ended.

Figura  2 -  Perfil  de  concentração  de  fipronil  e  seus  intermediários  sob  (a)

condições  óxicas e (b) condições anóxicas. Os valores representam as médias

dos triplicados

(a)



(b)

Fonte: Profa Dr Flávia Talarico Saia.

2  ANÁLISE DE DADOS 

Os  dados  analisados  durante  o  trabalho  de  conclusão  de  curso,  foram  os

resultantes  do  sequenciamento  que  usou  o  sistema  MiSeq®  da  Ilumina,  sendo

sequências pareadas entre 250 e 300 pares de base. O processo de análise desses

dados seguiu alguns passos, descritos a seguir.

2.1. CONTROLE DE QUALIDADE 

Para o controle de qualidade foi utilizado o programa Dynamic Trim do pacote de



programas SolexaQA++ (COX; PETERSON; BIGGS, 2010), que teve por objetivo cortar

as bases ruins, de forma dinâmica a fim de garantir que apenas as de baixa qualidade

fossem retiradas no final das sequências. Para o passo seguinte foi utilizado o script

caseiro  sizecutterlinux.pl  com  o  intuito  de  retirar  as  sequências  curtas  demais,

provavelmente fruto de erros no sequenciamento.  Para as análises em questão foi

considerado um limiar de até 75 pares de base, ou seja, sequências que tinham menos

de  75  pares  de  base  foram  descartadas,  uma  vez  que  o  tamanho  almejado  no

sequenciamento foi de 250-300 bases por leitura. Ao final deste processo obtivemos

sequências com tamanho ideal e boa qualidade, o que as tornou mais confiáveis.

2.2 JUNÇÃO DE PARES FORWARD E REVERSE 

O sequenciamento foi feito em extremidade pareada (paired end). Este método

permite aos usuários sequenciar duas extremidades de um fragmento possibilitando

que formem sequências alinhadas e de alta qualidade. Este tipo de sequenciamento

facilita a detecção de rearranjos genômicos, elementos repetitivos, fusões de genes e

novos transcritos, além de permitir que seja produzido o dobro do número de leituras

pelo  mesmo  tempo  e  esforço  na  preparação  da biblioteca  (ADVANTAGES,  2021)

(PAIRED-End Sequencing Method, 2018). Portanto, nesta etapa do processo as duas

sequências  pareadas  de  cada  amostra  foram  sobrepostas,  ou  seja,  juntou-se  às

leituras forward e reverse. 

As sequências foram sobrepostas, de forma que as pontas se encaixam para

formar  uma única  sequência  mais  longa.  Para  isso  foi  utilizado o  programa Pairfq

makepair (OpenLicence), que primeiramente organizou os pares de sequências forward

e reverse, para então serem usados pelo programa Pandaseq (MASELLA et al., 2012).

O pairfq produziu quatro arquivos de saída, um onde estavam apenas as sequências

que possuíam par do arquivo  forward, outro com as sequências com par do arquivo

reverse e outros dois com as sequências que não conseguiram formar pares (singlets).

Após  isto  foi  utilizado  o  programa  Pandaseq  (MASELLA  et  al.,  2012)  que  fez  a

sobreposição  dos  pares  organizados  pelo  pairfq  makepair  em  um  único  arquivo.

Eventuais sequências sem sobreposição também foram reunidas em outro arquivo com

singlets desse processo de junção.



2.3 CHECAGEM DE QUIMERAS 

Em dados como estes podem ocorrer o aparecimento de quimeras, que são

sequências “falsas” ou artefatos do sequenciamento. Explicando em outras palavras,

quimeras são sequências híbridas que podem aparecer durante o processo de PCR.

Quando há muitas delas podem influenciar os resultados,  e por isso foi  necessário

fazer o procedimento para checar a existência das mesmas, que ao existir deveriam

ser retiradas (HAAS et al., 2011) (EDGAR et al., 2011). 

Antes  de  checar  as  quimeras  foi  necessário  remover  as  cópias  exatamente

iguais,  sem  perder  as  quantidades  de  sequências  iniciais,  pois  isso  torna  o

processamento  de  dados  muito  mais  fácil.  Para  isso  utilizamos  o  script  caseiro

uniqueseqsv2.pl  que rodamos pelo programa Perl.  As quimeras foram checadas em

seguida usando os programas CATCh (MYSARA et al., 2015) e Mothur (SCHLOSS et al.,

2009), e se detectadas, utilizaríamos o script  removechimerasuchime.pl  para removê-

las. Como não foram encontradas quimeras seguimos com as demais análises. 

2.4 AGRUPAMENTO DE OTUS 

OTU, que significa Unidade Taxonômica Operacional  (sigla em inglês),  é um

termo genérico para agrupar sequências similares, já que neste caso é muito difícil

chegar a níveis específicos. Esta parte do procedimento visou agrupar as unidades

taxonômicas para que desta forma se tornasse possível identificar os grupos de micro-

organismos. Um número menor de sequências facilitou o processamento posterior.

Para realizar  este agrupamento foi  usado o programa SWARM  (MAHÉ et  al.,

2014),  que  agrupou  todas  as  sequências  semelhantes  como  se  fossem  uma  só,

contabilizando o número original. Este programa gerou um arquivo de saída com as

sequências já agrupadas. Neste ponto o arquivo era o mais simples e limpo possível

pois  todas  as  sequências  passaram  pelos  procedimentos  de  qualidade,  limpeza  e

simplificação dos dados sem perda de informação. 

2.5 ANOTAÇÃO  

Foi  utilizado o  programa Mothur  (SCHLOSS et  al.,  2009)  para  relacionar  as



sequências com o banco de dados Silva v1.32 (QUAST et al., 2013). 

2.6 INFERÊNCIA FUNCIONAL

A  partir  da  anotação  taxonômica,  foi  feita  ainda  uma  inferência  funcional

baseada no banco descrito por Louca, Parfrey e Doebeli (2016), visando inferir quais

metabolismos  estavam  sendo  realizados  nas  amostras,  com base  na  identificação

taxonômica  obtida.  Esse  banco  é  interessante  pois  deriva  de  dados  de  cepas

microbianas isoladas em laboratório e testadas experimentalmente.

2.8 ANÁLISE FILOGENÉTICA 

 Para tal foi primeiramente escolhida uma das amostras (Ae6 foi a escolhida), e

após  isso  foi  usado  um  script  caseiro,  que  buscou  a  palavra  chave

“Bacteria_unclassified” dentro da amostra escolhida gerando desta forma um arquivo

fasta com os  matches correspondentes à palavra chave "Bacteria_unclassified". Por

causa  da  grande  quantidade  de  sequências  e  da  sua  baixa  abundância,  foram

selecionadas 50  sequências  de forma aleatória,  para  elucidar  a  árvore  filogenética

correspondente. 

A mesma tabela foi usada no software MEGAx (KUMAR et al., 2018) para fazer o

alinhamento de sequências e a montagem da árvore filogenética correspondente. No

programa MEGAx (KUMAR et al., 2018) foi carregada a tabela “fasta” com os matches

correspondentes,  e  foi  selecionada  a  opção  “align”  para  fazer  o  alinhamento  das

sequências. Após carregar o arquivo foi selecionada a opção "alignment by muscle”

para fazer o alinhamento das sequências. Depois de alinhadas as sequências, foi feita

a  exportação  da  tabela  no  “formato  mega”  para  gerar  posteriormente  a  árvore

filogenética. 

Feito  isso,  voltou-se a página inicial  do programa e foi  selecionada a opção

“Phylogeny”  e  dentro  dela  “Phylogeny  Reconstruction  Neighbor-Joining”,  e  foi

selecionado  o  arquivo  salvo  anteriormente  no  formato  mega,  isto  gerou  a  árvore

filogenética  das  amostras  notadas  como  desconhecidas  (Figura  6).  Após  isto  as



sequências foram comparadas ao banco de dados NCBI (Altschul,  et  al.,  1990),  e foi

confeccionada outra árvore filogenética com a comparação de uma das sequências

com as encontradas no banco de dados, o que resultou na figura 7. 

O mesmo processo foi realizado para as sequências correspondentes à palavra

chave "Família_XVIII”, resultando na figura 8.

RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta os valores de abundância de sequências encontradas nas

amostras, em nível de domínio. 

Tabela 1- Percentual de abundância de sequências, por amostra, em nível de 

domínio.

Domínio Inóculo Ae6 Ae15 Ae30 An10 An20 An60 Total

Bacteria 97,51 97,12 97,62 97,60 97,23 96,55 96,11 97,12

unknown 1,55 1,78 1,46 1,40 1,64 2,09 1,88 1,69

Eukaryota 0,88 1,06 0,85 0,81 1,09 1,30 1,17 1,03

Archaea 0,06 0,04 0,07 0,19 0,04 0,07 0,84 0,17

FONTE: Autoria própria (2020) 

Podemos observar na tabela acima que o domínio mais abundante foi  o das

bactérias e o menos abundante foi o das arqueias. Vale também ressaltar que houve

uma quantidade relevante de organismos notados como “desconhecidos”, em média

1,69% do total das amostras. Este tipo de anotação pode ocorrer quando organismos

são  detectados  molecularmente,  mas  não  são  isolados,  o  que  tornaria  possível

classificá-las, ou então por que são sequências novas, ou ainda devido ao tamanho da

sequência,  que  pode  não  ser  muito  informativa,  no  caso,  ocorre  a  atribuição  da

sequência ao domínio “desconhecido”, quando não há correspondência de sequências

nem no nível taxonômico mais alto (Cottier, et al. 2018).



Figura  3 - Afiliação taxonômica em filo e classe, das amostras do solo inóculo,

aeróbias em 6, 15 e 30 dias e anaeróbias em 10, 20 e 60 dias.

FONTE: Autoria própria (2020)

O gráfico apresenta semelhança entre os organismos presentes no inóculo e no

aeróbio, o que pode indicar que os organismos aeróbios são os que, em condições

normais, mais atuam no solo desse tipo de amostra. Há uma grande diversidade de

micro-organismos  no solo  tanto  no inóculo,  sem a presença de fipronil,  quanto  no

aeróbio e anaeróbio, com a presença do fipronil. Podemos observar que mesmo na

presença  do  fipronil  a  composição  de  micro-organismos  do  experimento  aeróbio

continua parecida com a do inóculo, enquanto a composição de micro-organismos no

experimento anaeróbio muda.  Nesse último,  nota-se redução dos micro-organismos

presentes  no  aeróbio,  e  ocorre  o  aumento  de  outros  grupos de  micro-organismos,

como é o caso do filo Firmicutes. 

No total das amostras inóculo, aeróbio e anaeróbio, a maior porcentagem é da



classe Clostridia, do filo Firmicutes (13,24%) seguido pela classe Ktedonobacteria, do

filo Chloroflexi (10,22%) e Alphaproteobacteria, do filo Proteobacteria (8,51%). Apesar

da maior porcentagem de abundância ser do filo  Firmicutes, na classe Clostridia, isto

está atribuído significativamente as amostras sob condição anaeróbia, ou seja, o filo

Firmicutes mostrou  maior  abundância  no  experimento  em  condição  anóxica  na

presença do fipronil,  estando presente em menor número nas amostras aeróbias e

inóculo.  Outros  representantes  do  filo  Firmicutes que  aparecem  entre  os  mais

numerosos são os da classe  Bacilli,  mostrando novamente que o filo foi  favorecido

pelas condições de incubação anaeróbia e pela presença do fipronil. 

Realizou-se uma classificação dos dados de Filo-Classe em ordem decrescente,

e foi definida uma margem de no mínimo 1,5% de abundância no total geral para o filo

ser considerado entre os mais abundantes. A classificação dos grupos taxonômicos

para  os  experimentos  aeróbico  e  anaeróbico,  em  ordem  decrescente  se  deu  da

seguinte  forma:  Firmicutes-Clostridia (Inóculo  0,34%;  Aeróbico  de  0,26%  a  0,29%;

Anaeróbico  de  23,58%  a  37,10%),  Chloroflexi-Ktedonobacteria (Inóculo  16,6%;

Aeróbico  de  12,21%  a  12,98%;  Anaeróbico  de  3,53%  a  7,63%),  Proteobacteria-

Alphaproteobacteria (Inóculo 10,33%; Aeróbico de 11,30% a 11,56%; Anaeróbico de

3,86% a 5,51%),  Actinobacteria-Actinobacteria (Inóculo 11,44%; Aeróbico de 8,32% a

11,49%; Anaeróbico de 2,70% a 4,44%),  Bacterias não-clasificadas (Inóculo 4,95%;

Aeróbico  de  5,63%  a  6,44%;  Anaeróbico  de  7,80%  a  9,38%),  Proteobacteria-

Gammaproteobacteria (Inóculo  4,10%;  aeróbico  de  7,50% a  9,17%;  Anaeróbico  de

2,07% a 4,62%),  Acidobacteria-Acidobacteria  (Inóculo  6,75%; Aeróbico  de 4,89% a

6,32%; Anaeróbico de 2,79% a 7,62%), Actinobacteria-Thermoleophilia (Inóculo 7,71%;

Aeróbico  de  6,59%  a  7,36%;  Anaeróbico  de  1,17%  a  2,10%),  Planctomycetes-

Planctomycetacia (Inóculo 6,32%; Aeróbico de 3,98% a 5,94%; Anaeróbico de 2,45% a

3,65%), Firmicutes-Bacilli (Inóculo 1,84%; Aeróbico de 2,95% a 3,29%; Anaeróbico de

3,75% a 6,35%), Planctomycetes-Phycisphaerae (Inóculo 4,00%; Aeróbico de 2,96% a

3,65%;  Anaeróbico  de  2,17%  a  5,26%),  Gemmatimonadetes-Gemmatimonadetes

(Inóculo  3,08%;  Aeróbico  de  2,55%  a  4,03%;  Anaeróbico  de  1,31%  a  2,81%),

Verrucomicrobia-Verrucomicrobiae  (Inóculo  2,68%;  Aeróbico  de  2,07%  a  3,49%;

Anaeróbico  de  1,04% a  2,66%),  Proteobacteria-Deltaproteobacteria  (Inóculo  1,95%;



Aeróbico de 1,49% a 2,09%; Anaeróbico de 1,05% a 2,83%), Chloroflexi-TK10 (Inóculo

3,08%; Aeróbico de 1,94% a 2,52%; Anaeróbico de 0,39% a 0,53%) , Patescibacteria-

Saccharimonadia (Inóculo 0,34%; Aeróbico de 1,24% a 4,65%; Anaeróbico de 0,02% a

0,07%),  Bacteroidetes-Bacteroidia (Inóculo  2,73%;  Aeróbico  de  1,17%  a  2,12%;

Anaeróbico de 0,59% a 1,48%). O restante dos filos descritos varia sua porcentagem

por amostra sendo que a do inóculo é de 10,23%, no aeróbio varia de 8,42% a 12,23%

e por fim no anaeróbio ela varia de 9,31% a 23,58%. 

Figura 4 - Afiliação taxonômica classificadas em ordem e em gênero, das

sequências do solo inóculo, e das amostras aeróbias em 6, 15 e 30 dias e das

amostras anaeróbias em 10, 20 e 60 dias.

            FONTE: Autoria própria (2020)



Referente à classificação das sequências em níveis de ordem-gênero podemos

observar  que  há  grande  semelhança  novamente  entre  as  sequências  aeróbias  e

inóculo, enquanto as sequências anaeróbias se diferenciam apresentando, além dos

membros encontrados no inóculo e aeróbio, uma quantidade considerável, de membros

da ordem Clostridiales, principalmente de gênero não cultivados (uncultured). Para este

grupo, enquanto todas as amostras aeróbias e inóculo não passaram de 0,01%, as

amostras  anaeróbias  variaram  de  3,9%  a  18,07%.  Outra  diferença  marcada  foi  a

aparente diminuição dos gêneros  Sphingomonas,  da ordem  Sphingomonadales e  o

gênero denominado TK10, de mesma ordem, nas amostras sob condição anóxica. 

Assim como para a classificação em filo, o mesmo sistema foi utilizado para a

classificação em gênero, onde o corte de 1,5% foi escolhido para classificar os grupos

mais abundantes. Usamos como informação adicional a nomenclatura de ordem, pois

nem todos os gêneros foram classificados pelo banco de dados. Seguem-se os grupos,

e suas respectivas porcentagens:  Bacteria-unclassified (Inóculo 4,95%; Aeróbico de

5,63%  a  6,44%;  Anaeróbico  de  7,80%  a  9,38%),  Clostridiales-uncultured  (Inóculo

0,01%; Aeróbico ficou em 0,01%; Anaeróbico de 3,90% a 18,07%), Ktedonobacterales-

Ktedonobacteraceae  unclassified  (Inóculo  5,54%;  Aeróbico  de  3,56%  a  4,01%;

Anaeróbico de 1,04% a 2,23%), Tepidisphaerales-WD2101 soil group (Inóculo 3,38%;

Aeróbico de 2,72% a 3,37%; Anaeróbico de 1,99% a 3,06%), Ktedonobacterales-HSB

OF53-F07  (Inóculo  3,28%;  Aeróbico  de  2,51%  a  2,53%;  Anaeróbico  de  0,49%  a

1,78%),  Gemmatimonadetes-Gemmatimonadetes  unclassified  (Inóculo  2,17%;

Aeróbico de 1,64% a 2,53%; Anaeróbico de 0,73% a 1,67%),  unknown-unclassified

(Inóculo  1,55%;  Aeróbico  de  1,40%  a  1,78%;  Anaeróbico  de  1,64%  a  2,08%),

Gemmatales-uncultured  (Inóculo 2,57%; Aeróbico de 1,57% a 2,24%; Anaeróbico de

0,99%  a  1,53%),  Sphingomonadales-Sphingomonas  (Inóculo  0,89%;  Aeróbico  de

2,25% a 3,35%; Anaeróbico de 0,58% a 0,75%),  TK10  (Inóculo 3,08%; Aeróbico de

1,94% a 2,52%; Anaeróbico de 0,39% a 0,53%), e outros gêneros (Inóculo 72,28%;

Aeróbico de 73,08% a 74,64%; Anaeróbico de 61,19% a 78,74%).



1 INFERÊNCIA FUNCIONAL

A inferência  funcional  foi  realizada  com o intuito  de  verificar  quais  eram os

metabolismos presentes em maior abundância nas amostras, a fim de tentar relacioná-

los com a exposição ao fipronil e/ou condições de incubação.  

Figura  5 -   Inferência metabólica do solo inóculo e das amostras em condições

aeróbia (6,15,30 dias) e anaeróbia (10,20,60 dias)

      FONTE: Autoria própria (2020)



Ao fazer  a inferência metabólica a maioria  dos metabolismos foi  classificado

como ”desconhecido”, representando cerca de 78,98% do total da média das amostras,

sendo que, o inóculo apontou 78,51%, enquanto que, o experimento aeróbio variou de

76,49% a 78,40% e o  anaeróbio  variou  de 79,12% a 83,12%. Em seguida,  temos

quimio-heterotrofia aeróbia onde, de uma média total das amostras de 4,41%, o inóculo

apontou 6,27%, o grupo aeróbio variou de 5,49% a 6,25% e o anaeróbio de 1,75% a

2,49%. Esta variação dos grupos é referente às porcentagens de variação dentro de

cada  bloco  dos  experimentos  inóculo,  aeróbio  e  anaeróbio.  Outros  metabolismos

aparecem em abundâncias  menores do que 2%, incluindo oxidação de manganês,

redução de nitrato, respiração de ferro, celulolise aeróbia, e fotoautotrofia oxigênica,

entre  outros  grupos.  Eles  representam em inóculo  cerca  de 6,6% do  restante  dos

organismos deste bloco de experimentos.  O aeróbio variou de 4,55% a 5,86% e o

anaeróbio variou de 4,16% a 7,28%, portanto podemos observar que há diferenças de

porcentagens mesmo entre as réplicas dos experimentos.   

2 ANÁLISE FILOGENÉTICA

Foi  realizada  a  análise  filogenética  de  amostras  notadas  como  “Bacteria

unclassified” da amostra Ae6. Como as amostras têm composição semelhante, usou-se

apenas  uma  amostra  para  o  teste  inicial.  Esta  busca  gerou  mais  de  trinta  mil

correspondências, devido a abundância delas serem de 1 e ter sido selecionada esta

palavra chave em outros filos, além do notado como “bacteria unclassified”.

Mesmo  selecionando  apenas  as  sequências  que  eram  completamente

desconhecidas ainda assim seu número foi  muito grande já que a abundância das

sequências foi muito baixa (a maioria apresentou apenas 1 leitura no sequenciamento).

Apesar  de  terem sido  colocadas em um mesmo grupo no agrupamento  de OTUs,

essas sequências tinham diferenças que as separaram quando foram analisadas pelo

script caseiro recoverseqs.pl.

Diante deste cenário foram selecionadas 50 sequências para fazer uma análise

filogenética  inicial,  seu  resultado  pode  ser  observado  na  figura  6.  Observa-se  que



existem  diferenças  entre  as  sequências,  já  que  elas  foram  colocadas  em  ramos

diferentes da árvore filogenética. 

Em seguida foi  escolhida uma sequência de forma aleatória  (a  escolhida  foi

100535) e foi feita uma árvore filogenética da mesma comparando-a às sequências

obtidas no banco de dados NCBI, o que resultou na figura 7, reforçando a idéia de  que

estão  agrupadas  como  “não  classificadas”  quaisquer  sequências  ainda  que  não

similares entre si.

Figura  6 -  Árvore  filogenética  de  sequências  notadas  como  “Bacteria

unclassified” na amostra Ae6. 

Fonte: Autoria Própria (2021)

Figura 7 - Árvore filogenética das sequências encontradas no NCBI, comparadas

a  sequência  100535



Fonte: Autoria própria (2021)

Ao se observar a figura 7 podemos observar que mesmo dentre as sequências

mais  parecidas,  elas  ainda  se  diferem bastante,  sendo  que a  sequência  escolhida

(100535) não foi  altamente compatível  com nem uma sequência. A sequência mais

próxima no banco Refseq foi “Limnochorda pilosa strain HC45 16S ribosomal RNA,

partial  sequence -  Limnochorda  pilosa  ID:  NR_136767.1”,  com identidade  82,47%,

cobertura 99%, e e-value de 6e-118. 

Figura 8 - Árvore filogenética das amostras das sequências classificadas dentro

de “Familia_XVIII” 



Fonte: Autoria própria (2021)

Ao utilizar a palavra chave "Família XVIII” para recuperar sequências fasta para

análise filogenética foram obtidas 33 sequências, e a partir destas foi formada a árvore

filogenética acima (figura 8),  onde pode-se observar que nem uma das sequências

foram exatamente iguais. 



DISCUSSÃO

Ao se observar o gráfico de classificação em filo e classe, e compará-lo com o

gráfico  em nível  de  ordem e gênero,  podemos facilmente  observar  que os  grupos

variam muito, o que indica uma grande diversidade de micro-organismos no solo. Vê-se

que  a  maioria  dos  organismos,  foram classificadas  em nível  de  filo-classe,  porém

quando  afunilamos  mais  a  classificação,  identificando-os  em  nível  taxonômico  de

ordem  e  gênero,  encontramos  uma  quantidade  significativa  de  micro-organismos

classificados como “desconhecidos”. 

Percebe-se que as amostras do inóculo e da incubação aeróbia com fipronil  tem

sua  diversidade  de  micro-organismos  muito  parecida,  por  outro  lado  a   incubação

anaeróbia apresenta diferenças significativas, em relação aos outros dois. Vemos que

alguns filos foram favorecidos e cresceram bastante na incubação aeróbia,  mesmo

estando  na  presença  do  fipronil,  o  que  pode  indicar  que  a  presença  do  pesticida

favoreceu o crescimento destes micro-organismos. É o caso dos filos  Proteobacteria,

Firmicutes, e  Patescibacteria. O mesmo comportamento foi observado no trabalho de

Cândido (2017), com exceção do filo  Patescibacteria.  Patescibacteria, é um Superfilo

onde se  encontra o candidato a filo  Parcubacteria  (OD1)”.  Estudos mostraram que

representantes  do  Superfilo  Patescibacteria,  foram  encontrados  em  solo  e  água

contaminados com metais (Gavrilov SN, 2019). Assim como no presente trabalho, em

outros  estudos,  os  representantes  deste  Superfilo  foram  encontrados  em  menor

proporção em regiões anóxicas,  mas foram encontrados em números relativamente

elevados em ambiente de água doce (Ntougias et al., 2016). Ainda não se tem muitas

informações  a  respeito  deste  filo,  mas  é  um  grupo  considerado  diverso,  incluindo

numerosos metabolismos e filogenias (León-Zayas et al., 2017). Ainda segundo León-

Zayas et al. (2017), as  Parcubacterias (notadas no banco de dados Silva v132 como

parte do Superfilo  Patescibacteria)  podem ser  encontradas em diversos ambientes.

Outro  estudo  recente  propôs  que  as  patescibacterias  (parcubacterias) sejam

organismos  simbióticos  com  base  em  seus  pequenos  genomas  e  a  falta  de  vias

biossintéticas centrais, embora alguns novos genes metabólicos também tenham sido



descritos associados à respiração aeróbica.  (WILLIAM; JAMES, 2015)  (LEMOS  et al.,

2019).

Como  observado  nos  resultados,  apesar  da  maior  abundância  ser  do  filo

Firmicutes (13,24%), isso se deve às amostras anaeróbias. Sabe-se que filo Firmicutes

tem representantes aeróbios e anaeróbios em diferentes tipos de solo incluindo os

contaminados por metais pesados e pesticidas (KURAMAE et al., 2012, FELD et al.,

2015, CHEN et al., 2016), logo podemos inferir que a condição anóxica do experimento

e/ou a presença do pesticida, favoreceram este filo, principalmente os representantes

anaeróbios do filo.  Outros representantes do filo  Firmicutes que aparecem entre os

mais numerosos são os da classe Bacilli, que teve seu crescimento registrado também

em condição aeróbia, porém em menor proporção mostrando novamente que o filo foi

favorecido por estas condições.

Analisando estes resultados, a princípio podemos supor que o que influenciou

de forma significativa o experimento foi ele ser anóxico ou óxico, pois o inóculo sem a

presença  do  fipronil  e  o  aeróbio  com  a  presença  do  fipronil,  mantiveram  suas

abundâncias em relação a composição geral da comunidade parecidas. No entanto, a

presença de fipronil selecionou grupos, como é o caso do Filo Proteobacteria (classes

Gammaproteobacteria e Alphaproteobacteria) que aumentaram ao longo da exposição,

e em menor proporção dos filos Patescibacteria (classe Saccharimonadia), e Firmicutes

(classe  Bacilli). Houve a diminuição da classe  Clostridia do filo  Firmicutes e dos filos

Chloroflexi (classes Ktedonobacteria e TK10), Actinobacteria, Planctomycetes (classes

Planctomycetacia e Phycisphaerae) e Acidobacteria, além de uma diminuição da classe

Deltaproteobacteria do filo Proteobacteria. 

Salienta-se que a seleção de  Proteobacteria foi  também observada em solos

contaminados  com  outros  pesticidas,  tais  como  Diuron,  Atrazina,  Basamid  GRand

Tridex DG e Pentaclorofenol (JACOBSEN et al., 2014, FELD et al., 2015, CHEN et al.,

2016). O filo  Proteobacteria é composto por bactérias gram-negativas e compõem o

maior filo do Domínio Bacteria com representantes aeróbios e anaeróbios, autotróficos

e heterotróficos amplamente distribuídos em solos e divididos nas classes alfa, beta,

gama, delta e épsilon (JANSSEN, 2006).  Logo,  não é surpresa que ele tenha sido

encontrado em quantidade significativa neste estudo, representando 8,51% do total das



amostras aeróbias, anaeróbias e inóculo, estando atrás apenas dos filos Firmicutes e

Chloroflexi. 

Outras  pesquisas  apontam  ainda  que  representantes  do  filo  Proteobacteria,

como  Burkholderia thailandenses (CAPPELINI, 2013),  Paracoccus sp (KUMAR et al.,

2012) e cepas de Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter oleivorans (UNIYAL et al.,

2016a,b),  apresentam a  capacidade  de  biotransformação  aeróbia  do  fipronil  e  são

promissoras na biorremediação de solos contaminados com este pesticida. No entanto,

como trabalhamos apenas até o afiliação de gêneros, não foi possível a identificação

de espécies, e dentro da porcentagem escolhida Para gênero, esses organismos foram

encontrados,  porém  em baixa abundância,  sendo que a classificação  mais próxima

(com porcentagem de 0,79%) encontrada foi da familia Burkholderiaceae, porém com

gênero não classificado, sugerindo possivelmente um novo integrante desse grupo com

potencial para biorremediação que requer mais estudos e isolamento. 

Para as amostras anaeróbias, o fipronil e a condição anaeróbia selecionaram

sequências relacionadas ao filo Firmicutes tanto para a classe Clostridia quanto para a

classe  Bacilli.  Outros  filos  que  tiveram  aumento,  foram  os  classificados  como

“unknown” e “bacteria  unclassified”.  Isto  pode  sugerir  uma lacuna no conhecimento

sobre esses micro-organismos ou limitações do banco de dados. 

Outro  filo  selecionado  durante  o  experimento  aeróbio  foi  o  Chloroflexi,  com

representantes  aeróbios,  anaeróbios,  termofílicos,  fototróficos  anoxigênicos  e  com

capacidade  para  respirar  compostos  organoclorados.  Apesar  de  ter  representantes

isolados e dominar em alguns ambientes, como por exemplo em alguns sedimentos

marinhos (INAGAKI  et  al.,  2003),  muitas sequências estão relacionadas com micro-

organismos  ainda  não  cultivados  e  há  escassez  de  dados  com  relação  ao  nicho

ocupado por organismos deste filo (KRZMARZICK et al., 2011).

Os  organismos  anaeróbios  tiveram  menos  grupos  de  micro-organismos  em

crescimento, quando comparados ao inóculo, sendo o filo Firmicutes o que apresentou

o maior crescimento, na classe Clostridia. Este filo inclui muitas bactérias que possuem

características  diversas.  Os  membros  deste  filo  são  abundantes  no  solo  e  em

ambientes aquáticos, onde estão envolvidos na decomposição e reciclagem de matéria

orgânica (Baik et al., 2008; SEONG et al., 2018). 



Observou-se que essa porcentagem de crescimento se deve principalmente à

ordem  Clostridiales,  porém seu gênero foi  notado como não cultivado. Ao utilizar a

palavra chave "Família XVIII” para recuperar sequências fasta para análise filogenética

foram  obtidas  33  sequências,  onde  encontrou-se  a  similaridade  com  sequências

representantes do gênero Symbiobacterium (Shiratori-Takano H et al. 2014) (Ohno M

et al. 2000). Das 33 sequências analisadas no GenBank todas elas se encontraram

dentro de Symbiobacterium, variando suas porcentagens entre as espécies de 87,12%

a 92,51%, no entanto não é possível afirmar quais são as espécies presentes, pois a

compatibilidade não atingiu um valor que de confiabilidade aos resultados em nível de

espécie. Outro fator que influenciou estes resultados foi o tamanho da sequência que

não permite anotação segura para realizar a classificação das espécies. 

O filo Chloroflexi sofreu uma diminuição nas amostras em condições anaeróbias,

quando  comparado  ao  inóculo,  e  as  amostras  sob  condição  aeróbia.  A  ordem

selecionada foi a Ktedonobacterales, no entanto um dos gêneros foi classificado como

“desconhecido” e o outro foi classificado dentro do grupo  HSB OF53-F07. Nas duas

classificações houve a diminuição dos representantes deste filo, também em nível de

gênero. Ou seja, podemos inferir que os representantes do gênero XX?, mesmo os

“desconhecidos”, reagiram de forma semelhante ao pesticida, e nos dois  gêneros a

redução foi maior em condição anaeróbia,  o que indica que  os representantes deste

filo,  podem  ser  em  sua  maior  parte  aeróbios  além  de  terem  sido  influenciados

negativamente pela presença do pesticida. Podemos supor esta influência negativa ao

comparar a abundância dos mesmos no inóculo (aeróbio e sem a presença do fipronil)

com os microcosmos aeróbios que se diferenciam apenas por terem a presença do

composto. 

Espera-se que os organismos aeróbios predominem no inóculo já que ele estava

exposto  ao  ambiente,  quando  é  feito  a  adição  do  fipronil  temos  a  seleção  de

organismos que reagiram ao pesticida e quando há a condição anóxica, podemos ver a

seleção de organismos que não foram afetados negativamente pelo pesticida. Temos

novamente  o  filo  Proteobacteria aparecendo,  porém na  classe  Deltaproteobacteria.

Constata-se que houve um aumento desses organismos tanto no aeróbio quanto no

anaeróbio na presença do pesticida, entretanto seu aumento foi maior no  anaeróbio



quando comparado ao inóculo. Isso sugere que a presença do fipronil  e a condição

anóxica  foram  benéficas  direta  ou  indiretamente  para  o  organismo.  Mas  ao  se

aprofundar a análise em ordem e gênero, a  classe  Deltaproteobacteria  fica fora dos

grupos  mais  abundantes  (acima  de  1,5%).  Com  esse  corte,  restam  apenas  os

representantes de  Alphaproteobacteria,  do gênero  Sphingomonas,  apresentando um

aumento, restrito à amostras aeróbias, acompanhado por diminuição nas anaeróbias. 

Houve a  diminuição do filo  Bacteroidetes de  forma que ele  não aparece na

classificação  de  gênero.  Porém,  este  filo  foi  destacado  em  outros  estudos  de

contaminação  de  solo  por  pesticidas  (Kuramae  et  al.,  2012,  HASSEN  et  al.,  2018,

REGAR et al., 2019, ), e em solos com alta concentração de fertilizantes (Nemergut et

al.,  2008).  Vale  ressaltar  que  ainda  dentro  do  estudo  HASSEN  et  al.,(2018)  se

destacaram  os  filos  Firmicutes  (gênero Bacillus),  Actinobacteria  (gêneros

Microbacterium e  Rhodococcus)  e  Proteobacteria ,  com  destaque  para  a  classe

Gammaproteobacteria (gêneros  Pseudomonas,  Acinetobacter,  Comamonas,

Achromobacter,  e  Bordetella).  Estes  gêneros aparecem no presente estudo,  porém

abaixo da linha de corte de 1,5%. 

Acidobacteria é um filo com uma ampla distribuição em diversos ambientes,

incluindo  solo,  entretanto  a  sua  função  ainda  é  pouco  conhecida.  A  maioria  dos

organismos cultivados apresentam metabolismo heterotrófico, e como detectado neste

trabalho,  outros  estudos  mostram  uma  diminuição  em  solos  com  aplicação  de

pesticidas (JACOBSEN et al., 2014, KIELAK et al., 2016,).

O filo Planctomycetes por sua vez, está presente em diversos solos, porém a

função dos organismos  representados  neste  filo  ainda não é  muito  clara  devido  a

poucos  membros  cultivados.  São  micro-organismos  de  crescimento  lento  e  estão

relacionados ao metabolismo de carboidratos, tanto por via aeróbia quanto anaeróbia.

No  entanto,  estudos  mostram  metabolismo  autotrófico  da  oxidação  anaeróbia  da

amônia (BUCKLEY et al., 2006).  Porém, trabalhos recentes estudam formas de cultivar

esse  microorganismo,  o  que  pode  ajudar  a  entender  melhor  quais  suas  funções

(KABORÉ et al., 2020). 

Na literatura não foram encontrados estudos relacionando Sphingomonas com a

biotransformação aeróbia de fipronil. No entanto, este gênero tem sido reportado em



ambientes  contaminados,  estando  relacionado  com  a  biotransformação  aeróbia  de

poluentes, incluindo herbicidas (ADKINS, 1999,  KAUR 71 et  al.,  2015,  FELD et al.,

2015).

Os demais gêneros representados em menor proporção foram suprimidos pela

presença de fipronil. Nota-se que a seleção dos micro-organismos citados pode indicar

a  presença  de  relação  sintrófica  na  biotransformação  do  fipronil.  Por  exemplo,

KATSUYAMA et  al.  (2009)  mostram sintrofia  microbiana  entre  Sphingomonas sp e

Burkholderia sp na degradação do inseticida fenitrotion.  Não podemos afirmar que isto

ocorreu aqui, pois não temos certeza da espécie, apenas do gênero Burkholderia.

A  análise  funcional  revelou  a  alta  complexidade  da  função  metabólica  dos

organismos presentes no solo inóculo, com diversos metabolismos de baixa frequência,

que foram mantidos nos experimentos incubados com fipronil.  Este comportamento

pode  ser  explicado  pela  redundância  metabólica,  onde  ocorre  a  manutenção  das

funções  bioquímicas  no  ecossistema,  mesmo quando  ocorre  a  substituição  de  um

organismo  por  outro  (Walker,  1993).  O  que  acontece  quando  organismos

funcionalmente semelhantes exibem várias formas de sobrevivência, adaptando-se a

diferentes  condições  de  crescimento  e  suportando  adversidades  de  diferentes

ambientes (Perry et al., 1989). 

A maioria  dos metabolismos,  isto  é 78,98% do total  de amostras aeróbias e

anaeróbias  incubadas com fipronil  e  inóculo  foram notados como desconhecidos.O

inóculo apresentou 71,51% das suas sequências com metabolismo desconhecido e as

amostras da incubação aeróbia variaram de 76,69% à 78,40%, enquanto que no solo

incubado com fipronil sob condições anóxicas a variação foi de 79,12 à 83,12%. Estes

dados  sugerem  uma  lacuna  no  conhecimento  sobre  esses  micro-organismos  ou

limitações do banco de dados (QUAST, C. et al. 2013). A respiração aeróbia exclusiva

foi a principal função metabólica reconhecida tanto no inóculo (6,27%) quanto no solo

incubado com fipronil em condição óxica (variando de 5,49% à 6,25%). 

A  incubação  com fipronil  sob  condição  aeróbia  selecionou  micro-organismos

capazes de múltiplos metabolismos alternativos sendo as maiores porcentagens de

fototrofia anoxigênica aeróbia, quimioheterotrofia aeróbia, degradação de compostos

aromáticos,  degradação  de  hidrocarbonetos  aromáticos,  ligninólise,  fixação  de



nitrogênio,  patógeno  de  planta  e  degradação  de  plástico,  bem como  oxidantes  de

manganês.  Por  outro  lado,  diminuiu  heterótrofos  aeróbios  capazes  de  redução  de

nitrato e heterótrofos aeróbios capazes de celulólise (Figura 5). Sob condição anóxica,

microorganismos  capazes  de  respiração  aeróbica  foram suprimidos,  mesmo  os  de

metabolismos  alternativos,  como  redução  de  nitrato  ou  as  múltiplas  vias  descritas

acima.  Enquanto  isso,  funções  raras  no  inóculo  foram  selecionadas  durante  a

incubação  anóxica,  como  no  caso  da  oxidação  de  manganês  que  no  inóculo

representou  0,63%,  e  teve  um  crescimento  nas  amostras  sob  condição  anaeróbia

variando de 1,33% á 1,88% , oxidação de hidrogênio escuro e respiração de ferro que

passaram  de  0,01%  no  inóculo  para   um  máximo  de  4,77%  nos  experimentos

anaeróbios,  ressaltando  que  este  valor  (4,77%)  se  deve  a  um pico  no  10º  dia.  A

quimioheterotrofia aeróbia e oxidação de manganês variaram de 0,01% no inóculo a

um  máximo  de  2,24%  sob  condição  anaeróbia.  Outros  metabolismos  múltiplos

(nomeadamente  quimioheterotrofia  aeróbia,  redutores  de  clorato,  respiração  de

fumarato, respiração de ferro, bactérias knallgas, amonificação do nitrato e redução de

nitrato)  variaram  de  0,13%  no  inóculo  à  1,77%  no  anaeróbio.  Os  fermentadores

também se destacaram na incubação anaeróbia ao atingirem uma porcentagem de

1,46%,  enquanto  que  no  inóculo  a  porcentagem  foi  de  0,09%.  Outras  guildas

metabólicas  foram  identificadas,  mas  estavam  em  baixa  abundância,  pois  suas

sequências permaneceram abaixo do limite de 0,4%.

Tais resultados evidenciam a complexidade e diversidade do microbioma do solo

com diversas funções raras sendo afetadas pelo fipronil, e pela condição de incubação,

principalmente para a condição anóxica. O fato da  função metabólica desconhecida ter

se sobressaído em todos os microbiomas, concorda com a prevalência de sequências

relacionadas a micro-organismos desconhecidos e não classificados, além de clados

não cultivados nos dados taxonômicos.

Isso reafirma o pouco que se sabe sobre os grupos que compõem a microbiota

do solo e quais suas funções. Essa é uma lacuna a ser superada para entender melhor

o ambiente e a capacidade dos micróbios do solo de degradar  compostos tóxicos,

como por exemplo os pesticidas. Algumas estratégias para superar essa lacuna são o

aumento dos esforços de cultivo, ensaios funcionais ou abordagens metagenômicas



shotgun. Além disso, outra estratégia para acessar funções específicas conhecidas é

usar métodos mais sensíveis, como a amplificação de genes específicos por qPCR.

CONCLUSÃO

Os  resultados  possibilitaram  a  descrição  de  uma  grande  diversidade  de

organismos, além de uma considerável diversidade metabólica. A presença do fipronil

selecionou organismos tanto aeróbios quanto anaeróbios, com destaque para o filo

Firmicutes nas amostras anaeróbias e para os filos  Proteobacteria, Actinobacteria e

Chloroflexi nas amostras aeróbias. Outro resultado observado foi a presença de muitos

organismos  anotados  como  “não  classificados”,  principalmente  nas  amostras  em

condição anóxica de incubação.

Com  relação  a  inferência  funcional,  a  maioria  dos  metabolismos  não  foi

classificada, porém dentre os que foram identificados estão principalmente  fototrofia

anoxigênica aeróbia, quimioheterotrofia aeróbia, degradação de compostos aromáticos,

degradação de hidrocarbonetos  aromático,  entre  outros,  sob condição aeróbia.  Por

outro lado, sobre condição anóxica, microorganismos capazes de respiração aeróbica

foram suprimidos, mesmo os de metabolismos alternativos, como redução de nitrato ou

as múltiplas vias descritas acima.
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