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INTRODUÇÃO 

A resistência de Echinochloa crus-galli aos herbicidas inibidores da enzima ALS ocorre 
principalmente devido aos mecanismos incremento de detoxificação, pela ação de enzimas 
glutationa-S-transferase (GST) e citocromo P450 monooxigenase (P450), e devido à alteração no 
local de ação dos herbicidas (MATZENBACHER et al., 2014). As mutações no gene codificador da 
enzima ALS identificadas em capim-arroz até o momento foram Trp574Leu, Ser653Asn, Ala122Val, 
Ala122Thr e Ala122Asn (MATZENBACHER et al., 2014; RIAR et al., 2013; PANOZZO et al., 2017). 
Além dessas, substituições nas posições Pro197, Ala205, Asp376, Arg377 e Gly654 também 
resultam na ocorrência de resistência aos herbicidas inibidores da ALS em outras espécies (HEAP, 
2019). A ocorrência de resistência não relacionada ao local de ação, causada por incremento de 
detoxificação, está relacionada à maior expressão de genes codificadores de enzimas não 
específicas, como GST e P450 (DALAZEN et al., 2018). Biótipos de E. crus-galli resistentes ao 
herbicida imazethapyr apresentam até 9,6 e 12,3 vezes mais expressão dos genes CYP81A6 e 
GSTF1, respectivamente, em comparação ao biótipo suscetível (DALAZEN et al., 2018).  

O estudo contínuo dos mecanismos de resistência gera novos conhecimentos e auxilia no 
melhor entendimento do processo. O objetivo deste trabalho foi identificar o mecanismo de 
resistência de um biótipo de E. crus-galli ao herbicida imazethapyr. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação climatizada, temperatura 25ºC ± 3 ºC, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi utilizado um biótipo suscetível ao imazethapyr 
(MOSTS-01) coletado no município de Mostardas do Sul, RS, e outro resistente (7.9) coletado em 
lavoura do município de Santo Antônio da Patrulha, RS. A aplicação dos herbicidas foi realizada em 
câmara de aspersão automatizada, volume de calda foi de 200 L ha-1, em plantas em estádio de 3-
4 folhas. A aplicação do inibidor de metabolização via enzimas GST, 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 
(NDB-Cl), ocorreu 48 horas antes da aplicação dos herbicidas, na dose de 270 g ha-1, diluído em 
acetona, volume de calda 200 L ha-1, enquanto que a aplicação do malathion, inibidor de enzimas 
P450, antecedeu em duas horas a aplicação dos herbicidas, na dose de 1000 g ha-1 , volume de 
calda 200 L ha-1. 

O experimento foi conduzido em arranjo fatorial 2x9x3, em delineamento completamente 
casualizado. O biótipo resistente foi aspergido com nove doses do herbicida imazethapyr 
(Imazetapir Plus Nortox®, 106 g L-1): 0; 26,5; 53,0; 79,5; 106,0; 212,0; 424,0; 848,0 e 1696,0 g ha-1, 
que correspondem a 0, 25, 50, 75, 100, 200, 400, 800 e 1600% da dose recomendada. O biótipo 
suscetível, por sua vez foi aspergido com as seguintes doses: 0; 1,06; 5,3; 10,6; 15,9; 26,5; 53,0; 
106,0 e 212,0 g ha-1 que correspondem a 0, 1, 5, 10, 15, 25, 50, 100 e 200% da dose recomendada. 
Ambos biótipos receberam tratamentos sem e com aplicação de malathion ou NBD-Cl 
previamente ao herbicida imazethapyr. Foi adicionado adjuvante Dash (0,5% v/v) à calda de 



 XI Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado 
Resumo expandido                                            Balneário Camboriú – 12 a 16 de agosto de 2019 

 
 

pulverização. Cada tratamento possuiu seis repetições. 
A avaliação de controle foi realizada aos 21 dias após a aplicação (DAA) utilizando-se uma 

escala percentual visual, na qual 0% corresponde ausência de injúrias e 100% significa morte da 
planta. Aos 21 DAA foram coletadas as plantas para posterior estimativa da massa seca da parte 
aérea. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e havendo significância foram 
ajustados pelo modelo de regressão não-linear log-logístico de três parâmetros: y=a/1+(x/x0)b. 

Para o sequenciamento do gene ALS foi coletado material vegetal no estádio de 3-4 folhas 
dos biótipos em estudo. As amostras foram congeladas em nitrogênio líquido e após extraiu-se o 
DNA (protocolo adaptado de LODHI et al., 1994 e LEFORT & DOUGLAS, 1999). Após, foi realizada a 
amplificação do gene ALS em PCR, utilizando-se seis pares de primers (desenhedos a partir da 
sequência GenbankLC006058.1). A purificação das amostras foi  realizada com ExoSap. O 
sequenciamento foi realizado pelo método Sanger. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O biótipo 7.9 foi caracterizado como resistente ao herbicida imazethapyr, apresentando 
um fator de resistência de 47,50 (Figura 1, Tabela 1). 
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Figura 1. Redução da massa seca da parte aérea, em relação ao controle não tratado, de capim-
arroz após aplicação de imazethapyr isolado (A), e com aplicação prévia de malathion (B) e NBD-Cl 
(C). 
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A aplicação de inibidores de metabolização não foram eficientes em reverter a resistência 

ao herbicida imazethapyr. A aplicação prévia de malathion, inibidor de enzimas P450 aumentou o 
FR para 73,80, enquanto que a aplicação de NBD-Cl, inibidor de enzimas GST, reduziu o FR para 
42,74 (Tabela 1). 
 
Tabela 1 . Parâmetros da equação log-logística para a variável controle visual 21 DAA de dois 
biótipos de capim-arroz, MOSTS-01 (S) e 7.9 (R) após aplicação de imazethapyr isolado , e com 
aplicação prévia de malathion e NBD-Cl. 

  a b X0 GR50
1 FR2 

 
-------------------------Sem inibidor------------------------- 

MOSTS-01 (S) 99,418* -2,067* 2,806* 2,82 - 
7.9 (R)  111,449* -0,852* 170,748* 134,06 47,50 

 
------------------Malathion (inibidor P450)------------------ 

MOSTS-01 (S) 98,378* -1,805* 1,601* 1,63 - 
7.9 (R)  105,096* -1,214* 130,357* 120,34 73,80 

 
--------------------NBD-Cl (inibidor GST)-------------------- 

MOSTS-01 (S) 98,003* -1,966* 2,235* 2,282 - 
7.9 (R)  99,605* -1,573* 97,072* 97,563 42,74 

1Dose (g ha-1)para redução de 50% do crescimento;  2Fator de resistência. 

 
O sequenciamento do biótipo resistente apresentou a ocorrência de mutação no códon 

205 do gene codificador da enzima ALS, onde no suscetível codifica uma alanina (Figura 2). De 
acordo com o eletroferograma foram encontrados dois picos nas duas primeiras bases 
nitrogenadas desse códon. Isso pode ser devido à presença de mais de um gene ALS na espécie de 
E. crus-galli, sendo que nem todas as cópias apresentam a mutação. A espécie E. crus-galli é 
hexaplóide, resultante de um cruzamento interespecífico entre E. phyllopogon (4n) e outra 
espécie diploide (2n) não identificada do gênero Echinochloa (YABUNO, 1966). E. crus-galli, possui 
seis genes codificadores da enzima ACCase, e três codificadores da enzima ALS, sendo quatro 
genes ACCase e dois ALS oriundos de E. phyllopogon e os demais adicionais, cujos ortólogos não 
estão em E. phyllopogon, são provavelmente oriundos do genoma não identificado de Echinochloa 
sp. (IWAKAMI et al., 2015). A mutação em apenas um gene ALS pode conferir baixo nível de 
resistência, por um efeito de diluição de proteínas resistentes em meio às suscetíveis produzidas 
pelo gene sem mutação. No entanto este efeito de diluição pode ser reduzido se a expressão do 
alelo resistente for superior aos suscetíveis (IWAKAMI et al., 2012). 

Mutações no códon Ala205 são raramente identificadas como causa da resistência a 
herbicidas em plantas daninhas. De acordo com o eletroferograma não é possível precisar qual o 
novo aminoácido codificado, podendo ser uma asparagina (AAC), treonina (ACC) ou ácido 
aspártico (GAC). Contudo, nenhum desses prováveis novos aminoácidos foi identificado nesse 
códon em nenhuma outra espécie com resistência aos herbicidas inibidores da enzima ALS (HEAP, 
2019). Em capim-arroz esse é o primeiro relato que a substituição de aminoácidos no códon 
Ala205 confere resistência a herbicidas desse mecanismo de ação. 
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Figura 2. Sequência parcial do gene codificador da enzima ALS ilustrando mutação Ala205Asp no 
biótipo resistente (7.9). 
 

CONCLUSÃO 

 O biótipo 7.9 apresenta resistência ao herbicida imazethapyr devido à presença de uma 
nova mutação no códon Ala205, não sendo possível especificar com precisão o novo aminoácido 
codificado. A metabolização do herbicida via enzimas GST contribui em pequeno grau na 
resistência.  
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