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INTRODUÇÃO 

O sistema Clearfield® é amplamente utilizado para controle de plantas daninhas na cultura do 
arroz irrigado. No entanto, o capim-arroz (Echinochloa crus-galli), e outras espécies daninhas, têm 
apresentado casos de evolução da resistência aos herbicidas inibidores da enzima ALS, herbicidas 
com grande utilização principalmente em aplicações em pós-emergência (IWAKAMI, 2012). Ainda 
muitos herbicidas inibidores da ALS têm ação residual no solo e podem ser utilizados em pré-
emergência das plantas daninhas. O manejo com herbicida pré-emergente aumenta a eficiência e a 
flexibilidade dos herbicidas utilizados em pós-emergência, além de reduzir a competição inicial 
entre as espécies daninhas com a cultura. No Sul do Brasil, vem sendo relatados casos de biótipos 
de capim-arroz que não são controlados em pós-emergência, mas que apresentam controle quando 
a aplicação de herbicidas inibidores da ALS é realizada em pré-emergência, no entanto o mecanismo 
envolvido nesse processo ainda não é conhecido.  

Embora a maioria dos herbicidas inibidores da ALS sejam utilizados predominantemente em 
pós-emergência,  a aplicação em pré-emergência pode potencializar o efeito destes herbicidas, pois 
o efeito é constante e mais duradouro a partir da quantidade de herbicida biodisponível no solo. 
Aliado a isso, existe interesse da manutenção dos herbicidas inibidores da ALS devido ao baixo efeito 
ambiental e toxicológico em relação a outras alternativas utilizadas em pré e pós-emergência. A 
viabilidade da utilização desses herbicidas pode ser dependente do mecanismo de resistência, que 
ocorre nas populações de capim-arroz. A hipótese deste trabalho é que plantas de capim-arroz cujo 
mecanismo de resistência seja o incremento de metabolização, podem ser mais facilmente 
controladas pela aplicação de herbicidas inibidores da ALS em pré-emergência, em comparação com 
plantas resistentes devido a ocorrência de mutação na enzima alvo. O objetivo do trabalho é avaliar 
a sequência de DNA do gene ALS em populações resistentes a aplicação em pós-emergência de 
herbicidas inibidores da ALS em capim-arroz e que apresentam suscetibilidade quando a aplicação 
é realizada em pré-emergência. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Análise da resistência das populações de capim-arroz 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação climatizada (temperatura 25°C -+3°C) na 

Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre, 
RS, no período de jan/fev de 2019. O experimento foi realizado em delineamento completamente 
casualizado, em esquema fatorial, com quatro repetições. O fator A constituiu de oito biótipos de 
capim-arroz coletados em diferentes lavouras da região Sul do Rio Grande do Sul (RS). Esses biótipos 
foram selecionados através de estudos preliminares, que selecionou seis biótipos suscetíveis (354, 
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376, 391, 398, 435 e 459) e dois biótipos resistentes (386 e 423) ao herbicida penoxsulam aplicado 
em pré-emergência na dose de 60 g ha-1. O fator B constitui-se do herbicida penoxsulam (Ricer) nas 
doses de 30 e 60 g ha-1 e ou de imazetapir (Imazetapir Plus Nortox) nas doses de 100 e 200 g ha-1, 
adicionados 0,5% v/v de óleo vegetal (Veget oil) no tratamento com penoxsulam e óleo mineral 
(Assist) no tratamento com imazetapir. As sementes foram germinadas e transplantadas em vasos 
plásticos de 200 mL.  A aplicação dos herbicidas foi realizada em câmara de aspersão automatizada, 
volume de calda de 200 L ha-1, em plantas no estágio de 3-4 folhas.  

A avaliação do controle foi realizada 21 dias após a aplicação dos tratamentos (DAA) 
utilizando-se uma escala visual, onde 0% corresponde a ausência de injúria e 100% corresponde a 
morte da planta. Os dados foram submetidos a análise da variância (ANOVA) e quando significativos, 
foi aplicado o teste de Tukey (P<0,05).  
 
Sequenciamento do gene ALS 

Para o sequenciamento do gene ALS foi coletado material vegetal no estágio de 3-4 folhas dos 
biótipos em estudo. As amostras foram congeladas em nitrogênio líquido e após extraiu-se RNA 
(protocolo do reagente Concert), seguido da síntese de cDNA (enzima M-MLV). A amplificação 
ocorreu através de reações de PCR, utilizando primers específicos desenhados com base em 
sequências do gênero Echinochloa depositadas no GenBank, de forma a obter-se seis fragmentos 
do gene ALS onde estão localizadas todas as mutações conhecidas associadas a resistência a 
herbicidas. A purificação das amostras para o sequenciamento foi realizada pelo procedimento 
ExoSap. O sequenciamento de DNA foi realizado pelo método Sanger. A análise dos resultados foi 
efetuada pelo programa Bioedit Sequence Alignment Editor, utilizando como referência a sequência 
GenBank LC006058.1 de capim-arroz. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A análise de controle visual realizada as 21 DAT mostrou que  dos oito biótipos avaliados 

apenas o biótipo 459 foi suscetível ao herbicida imazetapir, na maior e menor dose testadas. Os 
demais biótipos apresentaram redução de desenvolvimento vegetal com a aplicação de imazetapir, 
no entanto não foi suficiente para alcançar 80% de controle (Tabela 1). Para o herbicida penoxsulam, 
o biótipo 423 apresentou maior tolerância com a dose de 30 g ha-1, mas foi controlado com o 
aumento de dose. Já o biótipo 386 apresentou maior tolerância inclusive quando aplicada a maior 
dose  (60 g ha-1), os demais biótipos foram controlados com esse herbicida (Tabela 1).  

Resistência relacionada ao local de ação alterado é o mecanismo mais comum em espécies de 
plantas daninhas resistentes aos herbicidas inibidores da enzima ALS (RIAR, 2012). Diante disso, os 
biótipos foram sequenciados em busca de mutações associadas com a resistência para esses 
herbicidas. Com exceção do biótipo 459, todos apresentaram a substituição Ser653Asn ou 
Ser653Thr. Os biótipos 354, 376, 391, 398 e 423 apresentaram a substituição Ser653Asn. De acordo 
com Beckie (2012), a substituição Ser653Asn pode conferir resistência moderada ou baixa aos 
herbicidas do grupo químico das triazolopirimidinas, o qual pertence o herbicida penoxsulam. Isso 
poderia explicar a variação do nível de tolerância entre os biótipos. Já o herbicida imazetapir 
pertence ao grupo químico das imidazolinonas, para esse grupo químico a substituição Ser653Asn 
é relacionada a alto nível de resistência, podendo ser a causa da maior tolerância a todos os biótipos 
que apresentaram essa mutação (Figura 1). Os biótipos 354, 376, 391, 398 e 423 também 
apresentaram a substituição Arg377His, essa substituição é relacionada a resistência ao grupo 
químico das triazolopirimidinas, mas não ao das imidazolinonas, o que poderia explicar a maior 
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tolerância do biótipo 386 e 423 ao herbicida penoxsulam (Figura 2) (BECKIE, 2012). No entanto, 
ambas substituições Ser653Asn e Arg377His não foram absolutas entre os biótipos, uma vez em que 
no sequenciamento há dois picos, cada um indicando uma base nitrogenada diferente, indicando 
que a planta está em estado de heterozigose. As demais substituições encontradas nos outros 
biótipos não foram relacionadas a resistência até o presente momento. 
 
Tabela 1. Controle (%) de oito populações de capim-arroz submetidas a duas doses diferentes de 
imazetapir e penoxsulam aos 21 dias após a aplicação dos tratamentos (DAT). 

 Herbicidas 

Populações Imazetapir 1x Imazetapir 2x Penoxsulam 1x Penoxsulam 2x 

459 100,0 aA* 100,0 aA 92,5 aA  100,0 aA 
391 63,7 bB 72,5 bB 100,0 aA  100,0 aA 

386 55,0 bBC 67,5 aBC 70,0 aB 63,8 abB 
435 43,8 cCD 56,3 bCD 100,0 aA 100,0 aA 

376 32,5 cDE 48,7 bD 96,2aA 100,0 aA 
398 26,2 eC 45,0 bD 87,5 aA 91,2 aA 

354 25,0 eC 46,2 bD 88,7 aA 100,0 aA 
423 21,2 eC 51,2 bD 55,0 bC 91,2 aA 

*Letras iguais não diferem estatisticamente à 5% de probabilidade pelo teste de Tukey, sendo que letras 
minúsculas comparam colunas e letras maiúsculas comparam linhas. 
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Figura 1. Sequência parcial do gene codificador da enzima ALS ilustrando a mutação Ser653Asn nos biótipos 
tolerante 423 (substituição da base guanina por adenina) e suscetível 459. 
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Figura 2. Sequência parcial do gene codificador da enzima ALS ilustrando a mutação Arg377His no biótipo 
tolerante 386 (substituição da base guanina por adenina, que modificaria o aminoácido para uma histeína) e 
suscetível 459. 
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CONCLUSÃO 

 A mutação Ser653Asn que resulta em resistência a imazetapir e baixa resistência ou 
suscetibilidade a penoxsulam, e a mutação Arg377His que resulta em resistência moderada a 
penoxsulam foram encontradas nos biótipos analisados. Os resultados indicam que as plantas 
analisadas estão em heterozigose ou possuem mais de um gene ALS expresso, o que dificulta a 
interpretação dos cromatogramas. Ainda, o padrão de resistência encontrado e o efeito de 
herbicidas pré-emergentes pode também estar associado ao incremento de metabolização. 
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