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X 

Os herbicidas constituem-se na principal medida de controle de 

plantas daninhas na cultura da soja, mas através da pressão de seleção, em 

função do uso contínuo e prolongado de produtos com mesmo mecanismo de 

ação pode ocorrer a manifestação de biótipos resistentes. Para verificar 

possíveis e novos casos, bem como alternativas para prevenção e manejo, 

foram coletadas sementes de Euphorbia heterophyl/a L. nas regiões produtoras 

de Assis (SP), Caarapó (MS), Cascavel (Pr), Nova Aurora (Pr) e Tupanciretã 

(RS), bem como de Bidens subalternans L. na de São Gabriel D'Oeste (MS), 

em plantas que sobreviveram à contínuos tratamentos com herbicidas 

inibidores da ALS; além de Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc., em 

Mangueirinha (Pr}, aos inibidores da ACCase. Através de experimentos 

conduzidos em vasos e em casa-de-vegeteção, esses biótipos foram 

comparados aos suscetíveis quando submetidos a tratamentos que envolveram 

os principais herbicidas de aplicação em pós-emergência usados na cultura. 

Esses, foram aplicados quando as dicotiledôneas apresentavam duas a quatro 

folhas e até o-início do perfilhamento da gramínea, nas doses zero, duas, 

quatro e oito vezes a normalmente recomendada e utilizada em condições de 

campo. Aos vinte dias após os tratamentos, foram avaliados parâmetros 

relativos ao controle e produção de fitomassa verde, visando estabelecimento 



xi 

de curvas de dose-resposta e obtenção dos fatores de resistência a partir dos 

valores da LDso e GRso. Os biótipos de E. heterophylla e B. subalternans 

apresentaram diferentes níveis de resistência aos herbicidas chlorimuron-ethyl 

e imazethapyr, demonstrando serem portadores de resistência cruzada aos 

inibidores da ALS dos grupos das sulfoniluréias e imidazolinonas. Além de 

flumiclorac-pentil (40 g.ha-1) e glyphosate (360 g.ha-1) para a primeira espécie e

bentazon (720 g.ha-1) e glyphosate (180 g.ha-1) para a segunda, ambas 

populações foram eficientemente controladas nos tratamentos com fomesafen 

(250 g.ha-1), lactofen (120 g.ha-1) e glufosinato de amônia (150 g.ha-1)_ O

biótipo de 8. plantaginea apresentou diferentes níveis de resistência aos 

herbicidas inibidores da ACCase fluazifop-p-butil e sethoxydim, dos grupos dos 

aril oxi-fenoxi-propionatos e hidroxi-ciclo-hexenos, mas não apresentou 

resistência múltipla aos inibidores de GS e EPSPs, sendo eficientemente 

controlado por glufosinato de amônia (150 g.ha-1) e glyphosate (180 g.ha-1).
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SUMMARY 

Herbicides are the most used tool to the contrai of weeds in the 

soybean crop. However, the continuous and prolonged use of products with the 

sarne pattern of action can induce the manifestation of resistant biotypes. To 

examine new cases and options of prevention and management as well 

Euphorbía heterophylla L. seeds were collected at Assis (SP), Caarapó (MS), 

Cascavel (PR), Nova Aurora (PR) regions, and Bídens subalternans L. seeds 

were collected at São Gabriel d'Oeste region at plants wich survived to 

treatments with ALS inhibitors. Also Brachíaría plantagínea (Link) Hitchc.. seeds 

were collected at Mangueirinha (PR) at plants that survived to ACCase 

inhibitors. These biotypes were compareci to the susceptible ones and were 

submitted to treatments with the main post emergent herbícídes used on 

soybean crop. AII triais were done in pots inside a green house. These 

herbicides were applied at the doses of zero, two, four and eight times to the 

normal rate when broad leaves showed two to four leaves until the beginning of 

grass tilling. The contrai and the green weight were assessed twenty days after 

application for the establishment of dose-response curves and resistance factor 

to the DL50 and GR50 values. The E. heterophylla and B. subalternans 

biotypes showed different leveis of resistance to the herbicides chlorimuron

ethyl and imazethapyr and cross resistance to ALS inhibitors of the 
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sulfonilureias and imidazolinone groups. Flumiclorac-pentil (40 g.ha-1), 

glyphosate (360 g.ha-1) was efficient to E. heterophyl/a contrai and bentazon

(720 g.ha-1), glyphosate (180 g.ha-1) to B. subaltemans contrai, both populations

were efficiently controlled in the treatments with fomesafen (250 g.ha-1), 

lactofen (120 g.ha-1) and ammonium glufosinate (150 g.ha-1). B. p/antaginea

biotype showed different levels of resistance to the ACCase inhibitor herbicides 

fluazifop-p-butil and sethoxydim, of the aril oxi-fenoxí-propionatos and hidroxi

ciclo-hexenos groups, but had not multiple resistance to GS and EPSPs 

inhibitors, being efficiently controlled by ammonium glufosinate (150 g.ha-1) and 

glyphosate (180 g.ha-1)_ 



1 INTRODUÇÃO 

A cultura da soja (Glycíne max (L.) Merril) constitui-se no 

agronegócio com maior capacidade de geração de divisas internacionais por 

meio da exportação do complexo grão-óleo-farelo (Roessing & Guedes, 1993; 

Melo Filho et ai., 1996; Caruso, sd), impulsionando diversos setores 

agroindustriais com relevante papel sócio econômico (Câmara, 1998). 

Encontra-se distribuída em cerca de treze milhões de hectares e sua produção 

na safra 1998/99, da ordem de 31 milhões de toneladas de grãos, que 

apresentou rendimento médio de 2422 quilos por hectare (Roessing et ai., 

1995; Melo Filho et ai., 1996; Peixoto, 1998; Embrapa, 1999) é sustentada pela 

forte antecipação da comercialização aproveitando o período entre fevereiro e 

maio para realizar boa relação de troca com os principais insumos, pela ótima 

produtividade nas áreas de cerrado, da tradicional boa liquidez e da expansão 

nas regiões de fronteira agrícola (Pessôa & Fiori, 2000). 

Neste contexto, considerando que a produção nacional tem 

representado aproximadamente 20% da mundial (Roessing et ai., 1995), 

possíveis acréscimos na oferta poderão ser obtidos não só pelo aumento da 

área de cultivo, mas também, principalmente, através de incrementas na 

produtividade da cultura (Barbosa et ai., 1999). Por outro lado, dentre os 

componentes do sistema de produção passíveis de gerenciamento pelo 

homem, o adequado e oportuno manejo das plantas daninhas para minimizar 

os efeitos da sua interferência indesejável, constitui importante prática para 
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obtenção de maiores rendimentos por unidade de área. {Pitelli, 1980; 1982; 

1985; Velini, 1989; 1997; Spadoto & Luchiari, 1993; Melhorança et  ai., 1996). 

Muito embora o controle dessas plantas possa ser efetuado 

através dos métodos cultural, biológico, físico e mecânico, mas inseridos no 

período de prevenção da interferência, de modo a possibilitar a redução dos 

seus efeitos negativos (Durigan et ai., 1983; Pitelli, 1985; Velini, 1989; 

Embrapa, 1995; 1997; 1998; 1999; Empaer, 1997); em se tratando de cultura 

típica de médias e grandes propriedades (Melo Filho et ai., 1996; Embrapa, 

1999), o controle químico vem sendo amplamente adotado não só devido ao 

espaçamento utilizado no plantio, mas principalmente, em função da pronta 

disponibilidade de herbicidas, da economia de mão-de-obra e da rapidez da 

operação (Burnside, 1992; Embrapa, 1995; 1997; 1998; Empaer, 1997; Pereira 

et ai., 1999), ainda que esses produtos possam representar cerca de 35% das 

despesas efetuadas com insumos (Embrapa, 1999). 

Assim é, que as vendas desses agroquímicos durante o período 

de 1995 a 1997 sofreram acréscimos da ordem de 65%, representando quase 

50% do volume comercializado no país (IEA, 1999); e tal situação parece 

justificar, em parte, o fato de que aproximadamente 40% dos herbicidas aqui 

registrados apresentam indicações de uso aprovadas para essa cultura 

(Gelmini, 1991; Compêndio de Defensivos Agrícolas, 1996; 1999; Empaer, 

1997; Embrapa, 1999; Pereira et ai., 1999; Rodrigues & Almeida, 1998). 

No entanto, a pressão de seleção exercida pelo herbicida no 

agrossistema tem levado à redução ou eliminação de indivíduos suscetíveis, 

possibilitando tanto o aumento do número de espécies tolerantes, como de 

biótipos resistentes que provavelmente já existiam na população, mas em 

freqüência bastante baixa (Holt & LeBaron, 1990; Betts et ai., 1992; 

Christoffoleti et ai. 1994; Christoffoleti, 1997; Christoffoleti & Cortez; 1999; 

Ponchio, 1997; Vidal & Fleck, 1997). No Brasil, em áreas cultivadas com soja 

tem sido verificado a existência de diversos biótipos de Bidens pi/asa L. e 

Euphorbía heterophylla L. resistentes aos herbicidas inibidores da ALS (Ponchio 
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et al., 1996; Christoffoleti et al., 1996; 1997; Ponchio, 1997;Theisen et al., 1997; 

Vida! & Fleck, 1997b; Gazziero et ai., 1998ª,b; Vargas et ai., 1998ª,ct,e.f; 1999ª, b; 

Buzatti, 1999; Buzatti et ai., 1999) e de Brachíaría plantagínea (Link) Hitchc. 

aos inibidores da ACCase (Gazziero et ai., 1997; Vidal & Fleck, 1997b; 

Christoffoleti et ai., 1998; Cortez et ai., 1999). 

Com o objetivo de determinar a ocorrência de novas espécies ou 

biótipos resistentes, de estabelecer a magnitude das doses necessárias para 

provocar o mesmo efeito em biótipos suscetíveis e resistentes, bem como de 

alternativas para o controle, foram conduzidos diversos experimentos 

independentes com alguns dos principais herbicidas passíveis de serem 

utilizados nessa cultura. Esses, envolveram amostras de biótipos de E 

heterophylla, B. subalternans e B. p/antaginea coletadas à partir de plantas 

(escapes) que sobreviveram a tratamentos com diversos herbicidas em 

diferentes áreas de produção de soja do país 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Resistência de plantas daninhas aos herbicidas 

2.1.1 Conceitos e definições 

4 

De acordo com a teoria evolucionista de Darwin, a espécie, como 

um todo, vai mudando sua constituição, uma vez que seus indivíduos evoluem 

na mesma direção, fazendo com que a população da próxima geração tenha 

elevada freqüência dos tipos que tiveram maior sucesso em sobreviver e se 

multiplicar nas condições ambientais vigentes . Desse modo, as freqüências 

dos elementos que constituem a população deverão sofrer alterações com o 

tempo; razão pela qual aqueles mais bem adaptados ao ambiente se tornarão 

dominantes (Suzuki et ai., 1992; Mattielo et ai., 1999). O surgimento de plantas 

daninhas resistentes a herbicidas é um exemplo de evolução de plantas como 

conseqüência das alterações ambientais provocadas pelo homem (Maxwell & 

Mortimer, 1994; Christoffoleti et ai., 1994). 

Vários conceitos relacionados com resistência de plantas daninhas 

aos herbicidas vem sendo objeto de proposições por diferentes autores ao 

longo do tempo e relacionados com a capacidade de algumas plantas resistirem 

a ação de determinadas doses desses produtos, que no entanto, apresentam

se letais para outras da mesma espécie. 

Assim, para Gressel & Segel ( 1978) plantas resistentes são 

aquelas que sobrevivem a doses que normalmente controlariam plantas 
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suscetíveis da mesma espécie, enquanto que Holt & LeBaron (1990) 

consideram que qualquer definição do termo resistência deve estar relacionada 

com o uso do herbicida, sob condições de campo e em sua dose tecnicamente 

recomendada para controle das plantas daninhas. 

No entanto, Sawicki (1987), além da dose recomendada, incorpora 

também o conceito de evolução, de modo a marcar a alteração genética em 

resposta à seleção imposta pelo herbicida. Desse modo, para Warwick (1991 ), 

a resistência encontra-se relacionada com a sobrevivência de plantas daninhas 

submetidas à doses de herbicidas normalmente utilizadas em condições de 

campo, como resultado da seleção ou da resposta genética às repetidas 

exposições aos produtos com mecanismo de ação similar. 

Nesse sentido, Thill (1995b) considera que resistência é o 

desenvolvimento através da pressão de seleção, de plantas daninhas 

resistentes a herbicidas em função das mudanças genéticas ocorridas em 

resposta à seleção imposta por esses produtos, mesmo quando usados nas 

doses tecnicamente recomendadas. 

Segundo os membros do Comitê de Terminologia da Weed 

Science Society of America, resistência é a capacidade herdada que permite à 

planta sobreviver e reproduzir quando exposta à doses do herbicida, que no 

entanto, em condições normais, seriam letais aos demais integrantes da 

população. Pode ocorrer tanto de maneira natural, através da seleção, como 

induzida, devido o uso de técnicas relacionadas com engenharia genética e 

seleção de segregantes produzidos por cultura de tecidos ou mutagênese 

(WSSA, 1999ª ·b ; 2000). 

Todavia, Matiello et ai. (1999) consideram que embora as 

diferentes técnicas de manipulação de organismos desenvolvidos na 

engenharia genética possam ser instrumentos capazes de produzir novos 

indivíduos, essas, evidentemente, não devem ser dirigidas à produção de novos 

biótipos de plantas daninhas. 
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Torna-se conveniente salientar que a resistência, muito 

provavelmente, não se desenvolve em razão do uso do herbicida, uma vez que 

não há evidências que esses produtos possam ser agentes indutores de 

mutações, mas sim, selecionadores, dentro de uma população geneticamente 

diferenciada; mesmo porque esses agroquímicos são obrigatoriamente 

avaliados quanto à sua capacidade mutagênica antes de serem lançados no 

mercado (Holt et ai., 1993, Kissmann, 1996; Matiello et ai., 1999). 

Ainda que Bettini et ai. ( 1987) possam ter relatado que o uso de 

doses subletais em plantas sensíveis de Chenopodíum a/bum resultaram nas 

gerações subseqüentes, progênies resistentes à triazinas, o que segundo 

Maxwell & Mortmer (1994) pode indicar que a resistência a esses herbicidas é 

passível de ser induzida pelo uso desses produtos em baixas doses; a 

ocorrência de fenótipos resistentes, já nessas pequenas quantidades, pode 

também ser precursora de fenótipos resistentes à altas doses (Darmency & 

Garquez, 1990). 

No entanto, as constantes e repetidas aplicações de herbicidas 

têm exercido alta pressão de seleção, provocando às vezes, mudanças 

significativas na flora (Holt & Le Baron, 1990; Betts et ai., 1992; Christoffoleti et 

ai., 1994). E essas, relacionam-se diretamente com o aparecimento de biótipos 

resistentes devido a seleção de genes que estavam presentes na população 

antes de qualquer exposição ao herbicida; mas em freqüência bastante baixa 

(Christoffoleti et ai., 1994; Viciai & Fleck, 199r) e da ordem de um indivíduo 

para 106 a 1020 plantas ou sementes existentes na área (Stannard & Fay, 1987; 

Grassei, 1991; Christoffoleti & Cortez, 1999). 

Desse modo, diferencia-se da tolerância, uma vez que essa, se 

constitui um fenômeno poligênico e relacionada com a capacidade inerente da 

planta em tolerar um herbicida aplicado na sua dose normal de uso (Leite et ai., 

1998). Mesmo sofrendo injúrias, a manutenção da capacidade dessas plantas 

sobreviverem e reproduzirem encontra-se na dependência da variabilidade 

genética natural da espécie; existindo na população, no entanto, aquelas que 
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naturalmente toleram mais ou menos determinado herbicida (Moss, 1990; 

Vargas et ai., 1999ª; Weed Science, 1998).

Ponchio (1997) considera que a resistência encontra-se 

relacionada com a habilidade da população de plantas resistir a doses 

significativamente maiores do que os  biótipos predominantes na população 

podem suportar; enquanto que a tolerância relaciona-se com a dose do 

herbicida que a planta é capaz de suportar, mas antes mesmo de haver 

qualquer pressão de seleção exercida por esses produtos. 

As diferenças entre biótipos resistentes e suscetíveis de uma 

espécie, podem ser quantitativamente expressas através da comparação das 

doses de herbicida necessárias para promover 50% de controle da população 

(LD50), reduzir 50% a sua biomassa (GRso) ou a atividade enzimática (150) de 

plantas tratadas em comparação com as não tratadas (Maxwell & Mortimer, 

1994; Vargas et ai., 1999b). A relação média ou fator de resistência, obtida pela

divisão do valor encontrado nos biótipos resistente e suscetível, expressa ainda, 

o número de vezes em que a dose necessária para controlar 50% das plantas

do biótipo suscetível deve ser superior para que possa ocorrer o mesmo efeito 

com o resistente (Gazziero et ai., 1997; 1998b ).

2.1.2 Evolução histórica 

A primeira constatação de plantas resistentes ocorreu em 1957 

com herbicidas do grupo dos fenoxiacéticos em biótipos de Commelína difusa 

nos Estados Unidos da América do Norte e Daucus carota no Canadá (WSSA, 

1998). Em 1970, no Estado de Washington, foram descobertos biótipos de 

Senecío vulgarís resistentes a simazine (Ryan, 1970) nos quais, posteriormente, 

foram constatados resistência as triazinas devido a mutação ocorrida nos seus 

cloroplastos (Radosevich et ai., 1979). 

Desde então, o número de relatos no mundo têm crescido à uma 

média anual de aproximadamente nove casos, o que tem permanecido 
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relativamente constante desde 1978, uma vez que em mais de trinta anos após 

a primeira constatação, haviam sido catalogadas cerca de cem espécies 

reconhecidamente resistentes em quarenta países (Heap, 199r·b). 

Até 1983, 67% dos casos documentados eram de biótipos 

resistentes as triazinas, 13% aos bipiridílios e 12% aos aux,rncos, com as 

demais categorias perfazendo o restante (Heap, 199r·b). Por volta de 1990, 

dos 113 biótipos de plantas resistentes, 51 % eram representadas por triazinas e 

14% pelos bipiridilios, enquanto que 35% envolviam treze diferentes classes de 

herbicidas (LeBaron, 1991; 1992). 

As alterações detectadas nas proporções após 1983, foram 

devidas principalmente à introdução dos herbicidas inibidores da ALS e 

ACCase, possuidores de características favoráveis à seleção de biótipos 

resistentes e utilizados em grande escala em várias culturas. Entre 1984 e 

1997, enquanto que biótipos resistentes a triazinas representavam apenas 15% 

do número de novos casos, a quantidade de plantas resistentes aos inibidores 

da ALS e AC Case eram de respectivamente 28 e 11 %. Nesse mesmo período, 

biótipos resistentes aos bipiridilios e mimetizadores de auxinas representavam 

15 e 5% respectivamente, enquanto que 26% encontravam-se relacionados 

com as demais classes de herbicidas (Heap, 1999). 

Em 1998 haviam 216 biótipos resistentes e as informações 

disponíveis em janeiro de 2000 indicavam a existência de 233, assim 

distribuídos: 27% para inibidores da ALS, 26% para triazinas, 11 % para 

bipiridílios, 9% para inibidores da ACCase, 8% para mimetizadores de auxina, 

sendo que para os 19% restantes, encontravam-se uréias e amidas, 

dinitroanilinas, triazoles, cloroacetamidas, tiocarbamatos, derivados da glicina e 

organoarseniacais, entre outros (Heap, 2000). No Brasil, os casos de 

resistência observados em áreas de soja encontram-se atualmente 

relacionados com inibidores da ALS e ACCase (Heap, 2000). 
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2.1.3 Resistência cruzada e múltipla 

As plantas daninhas podem suportar diferentes padrões de 

resistência em relação aos herbicidas. Assim, Singh & Shaner (1995) citam os 

tipos denominados resistência cruzada e resistência múltipla. 

A resistência cruzada segundo Vargas et ai. (1999ª) verifica-se 

quando um biótipo é resistente a dois ou mais herbicidas, devido porém, a 

apenas um mecanismo de ação. 

Para Powles & Howat (1990), esse tipo ocorre quando biótipos de 

plantas daninhas que desenvolveram resistência através de único mecanismo, 

após pressão de seleção em função de contínuos tratamentos com herbicidas, 

exibem também resistência a outro herbicida quimicamente diferente, mas 

portador do mesmo mecanismo de ação. 

Nessa mesma linha, Cortez & Christoffoleti (1999) consideram que 

essa resistência é a expressão de um mecanismo que estabelece a habilidade 

da planta resistir ou suportar herbicidas de diferentes grupos químicos; podendo 

ser conferida por gene unitário ou, em caso de herança quantitativa, por dois ou 

mais genes, que no entanto, influenciam um único mecanismo. Esses mesmos 

autores identificam ainda, duas categorias de resistência cruzada, ou seja, com 

ou sem sítio de ação. 

Na resistência cruzada com sítio de ação, uma mudança 

bioquímica ocorrida no local de ação do herbicida, também pode conferir 

resistência à outras moléculas de diferentes grupos que atuam no mesmo local 

da planta (Heap, 199r·b; Powles & Preston, 1998; Cortez & Christoffoleti, 1999, 

CPRH, 1999\, No entanto, esse tipo não confere obrigatoriamente, resistência 

aos herbicidas de todos grupos químicos que possuem o mesmo local de ação; 

podendo desse modo, existir variações ao nível de resistência cruzada dos 

biótipos a herbicidas de grupos diferentes (Mallory-Smith et ai., 1990; Powles & 

Preston, 1998; Cortez & Christoffoleti, 1999; Vargas et ai., 1999ª). 
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Essa situação foi observada por Mallory-Smith et ai. ( 1990) que 

trabalhando com biótipo da planta Lactuca serriola verificaram ser a mesma 

resistente ao imazapyr e ao imazethapyr, mas ao mesmo tempo suscetível ao 

imazaquin. Nesse sentido, Vargas et ai. (1999ª) trabalhando com Euphorbia 

heterophylla também verificaram que o biótipo estudado apresentou resistência 

cruzada aos inibidores da ALS, como imazethapyr e imazamox, mas não ao 

imazapyr; uma imidazolinona do mesmo grupo químico, que conseqüentemente 

atua também pela inibição dessa mesma enzima. 

De modo semelhante, foi observado em biótipos de Lolium rígídum 

e Kochia scoparia portadores de resistência cruzada aos inibidores da ALS, 

diferentes níveis de resistência aos outros produtos pertencentes aos diversos 

grupos que, no entanto, também agem inibindo essa mesma enzima; e tal fato 

encontra-se relacionado com pequenas diferenças na sua ligação com a 

molécula herbicida e das diferentes mutações verificadas no gene que a 

codifica (Powles & Preston, 1998). 

Em nossas condições, nas áreas produtoras de soja, os casos de 

resistência cruzada envolvem principalmente biótipos de Bídens pi/asa L. e 

Euphorbia heterophylla L. ao inibidores da ALS dos grupos sulfoniluréias, 

imidazolinonas, triazolopirimidinas, sulfonamidas e pirimidiloxibenzoatos 

(Christoffoleti et ai., 1996; 1997; Ponchio et ai., 1996; Ponchio, 1997; Theisen et 

ai., 1997; Vida! et ai., 1997; Gazziero et ai., 1998b; Vargas et ai., 1998ª ·ct.e,

1999ª ·b; Buzatti, 1999; Buzatti et ai., 1999) e Brachiaria plantaginea (Link) 

Hitchc. aos inibidores da ACCase dos grupos aril oxi-fenoxi-propionatos e 

hidroxi-ciclo-hexenos (Gazziero et ai., 1997; Christoffoletti et ai., 1998, Buzatti, 

1999; Buzatti et ai., 2000; Rodrigues & Almeida, 1998; Vargas et ai., 1999ª ·b ; 

Heap, 2000). 

Do mesmo modo, selecionados pelo uso de herbicidas inibidores 

da ACCase pertencentes aos grupos aril oxi-fenoxi-propionatos ou 

ciclohexanodionas, biótipos de Lolíum rigidum apresentaram maior resistência 

aos herbicidas do primeiro grupo; e esse diferente nível de resistência pode ser 
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resultado não só das diversas mutações ocorridas no gene que codifica a 

enzima, mas também, do tipo de alelo (Powles & Preston, 1998). 

A resistência cruzada sem sítio de ação é conferida por outros 

mecanismos envolvidos tanto com a redução na absorção do herbicida pela 

planta, como na sua translocação, com conseqüente diminuição na atividade 

em função do aumento na detoxificação, além de mudanças na 

compartimentação intra ou intercelular e do aumento da regeneração dos danos 

provocados pelo uso do agroquímico (Cortez & Christoffoleti, 1999). 

Essa, foi verificada em biótipos de Lolium rigidum encontrados na 

Austrália, que embora resistentes aos inibidores da ACCase, não apresentaram 

alterações na enzima, mas sim, pequenos aumentos no metabolismo do 

herbicida. Nesse caso, acredita-se que as moléculas não metabolizadas 

possam ter sido imobilizadas ou armazenadas de modo a evitar sua ação sobre 

a enzima (Powles & Preston, 1998). 

Nessa mesma linha, esses autores consideram que o metabolismo 

dos herbicidas inibidores da ACCase e ALS possa ser também efetuado através 

do CyT P 450, da mesma maneira que se verifica na cultura do trigo. Essa planta 

é resistente a vários desses produtos em função da rápida metabolização da 

molécula herbicida por aril-hidroxilação catalisada pelo CyTP 450 monoxigenase. 

A resistência múltipla se verifica quando a planta daninha se 

apresenta resistente a herbicidas com diferentes mecanismos de ação 

decorrente de dois ou mais mecanismos distintos (Rubim, 1991) e nesse caso, 

a natureza alógama de algumas espécies indesejáveis, juntamente com sua 

capacidade de dispersão em áreas cultivadas, são altamente eficazes de modo 

a exercerem marcante e significativa contribuição para seu desenvolvimento 

(Christoffoleti et ai, 1999). 

Esse tipo, apresenta-se como problema mais complexo e de difícil 

solução, uma vez que nos casos mais simples, dois ou mais mecanismos 

conferem resistência a apenas um herbicida ou a um grupo de herbicidas; 

enquanto que nos mais graves, dois ou mais mecanismos podem perfeitamente 
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conferir resistência a diversos herbicidas de diferentes grupos químicos (Powles 

& Preston, 1998). 

Essa situação pode contribuir significativamente para aumentar 

ainda mais a dificuldade de se efetuar o controle da planta daninha, que 

também pode ser agravada quando os mecanismos que conferem resistência 

encontram-se relacionados ao local de ação e outros mecanismos, como o 

metabolismo. Nesse caso, para seu manejo adequado, torna-se necessário o 

emprego de associações ou aplicações seqüenciais de herbicidas que não 

tenham sua atividade afetada pelos mecanismos de resistência em questão 

(Powles & Preston, 1998). 

Com poucos casos de resistência múltipla registrados até o 

momento, Powles & Preston (1998) relatam a descoberta na Austrália, de 

biótipos de Alopecurus myosuroídes que apresentam capacidade de resistirem 

a quinze herbicidas diferentes, incluindo diclofop, pendimethalin e simazine; 

bem como de Lolíum rígídum que metabolizam herbicidas inibidores da 

ACCase e ALS, além do FSII, e que ainda possuem as enzimas mutadas. 

2.1.4 Adaptabilidade ecológica de biótipos resistentes 

Dentre os fatores relacionados com aparecimento de biótipos de 

plantas daninhas resistentes aos herbicidas, a adaptação ecológica 

representada tanto pelo sucesso reprodutivo como pela proporção de genes 

que um biótipo deixa no conjunto da população, constitui-se de grande 

importância para sobrevivência de modo a aumentar ainda mais sua proporção 

ao longo do tempo (Ponchio, 1997; Matiello et ai., 1999). 

Biótipos mais adaptados são normalmente mais competitivos e 

capazes de aumentar sua proporção ao longo dos anos (Christoffoleti et ai., 

1994); razão pela�al a evolução da resistência encontra-se relacionada com o 

desenvolvimento de condições ambientais mais favoráveis aos indivíduos 

resistentes (Vargas et ai., 1999ª). Assim, mutantes podem se tornar 
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predominantes quando ocorrerem alterações no ambiente que os favoreçam, ou 

então, serem extintos, quando essas se apresentarem prejudiciais. Entretanto, 

se o mesmo processo seletivo for empregado repetidamente, com o passar do 

tempo a desvantagem poderá ser reduzida gradualmente pela seleção, dando 

origem a indivíduos altamente competitivos (Vargas et ai., 1999ªb). 
,, 

Nesse aspecto, diversos estudos efetuados com biótipos 

resistentes aos inibidores do fotossistema li demonstraram que esses, não só 

apresentaram menor taxa fotossintética, como também menor produção de 

fitomassa e capacidade competitiva quando comparados aos suscetíveis (Holt 

et ai., 1981; Ahrens & Stoller, 1983, Holt & Thill, 1994). 

T ai fato encontra-se relacionado com mutações no gene psbA 

ocorridas em nível de cloroplasta nos biótipos resistentes e que codifica o 

transportador de elétrons quinona Qb; razão pela qual essas plantas 

api:,esentam redução no fluxo de elétrons com conseqüência negativa na 

produção de fitomassa por planta, além de menor capacidade competitiva 

(Ahrens & Stoller, 1983; Holt & Thill, 1994). 

Segundo Christoffoleti et ai. (1994), embora ainda não se tenha 

demonstrado na prática, existem evidências que se um biótipo resistente 

encontra-se em competição natural com o suscetível, na ausência do fator de 

pressão de seleção representado pelo herbicida, é de se esperar a exclusão do 

resistente no decorrer do tempo. 

Todavia, em experimentos conduzidos em condições não 

competitivas, foi observado que os parâmetros relativos ao potencial 

fotossintético de crescimento de alguns biótipos resistentes aos herbicidas dos 

grupos das triazinas, apresentaram-se semelhantes aos encontrados nas 

populações suscetíveis (Schonfeld et ai., 1987); o que também foi verificado em 

Abutílon theophrastí (Gray et ai., 1995) e Alopecurus myíosuroídes resistentes 

ao herbicida chlorotoluron, um típico inibidor do fotossistema li (Chauval &

Gasquez, 1991 ). 
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Em relação aos inibidores da ALS, existem evidências que os 

biótipos de plantas daninhas resistentes não são necessariamente menos 

produtivos que os suscetíveis da mesma espécie (Vargas et ai., 1999ª ,b; 

Monqueiro, 1999). A semelhança de adaptabilidade ecológica entre biótipos 
,·· 

resistentes e suscetíveis à esses inibidores se deve provavelmente ao fato de 

que a ALS encontrada em ambos apresenta a mesma eficiência; uma vez que 

os testes " in vitro" com essa enzima têm mostrado que a velocidade de 

transformação de substrato, um produto por ela mediado, se apresenta igual 

para ambos ( Christoffoleti et ai., 1994). 

Desse mcrdo, trabalhando com plantas de Lactuca serriola 

resistentes e suscetíveis aos herbicidas do grupo das sulfoniluréias, Gurjett et 

ai. (1996) não observaram diferenças na velocidade de germinação das 

sementes; o mesmo ocorrendo com Lo/ium rigidum quanto aos aspectos 

envolvidos com dormência e taxa de crescimento. 

Em biótipos de Euphorbia heterophyl/a resistentes aos herbicidas 

inibidores da ALS, do grupo das imidazolinonas, Vargas et ai. (1999ª) também 

não evidenciaram diferenças em relação aos suscetíveis no que se refere aos 

parâmetros relacionados com dormência das sementes, taxas de germinação e 

crescimento, profundidade de germinação e emergência, período de viabilidade 

no solo e produção de fitomassa. 

Entretanto, em Kochia scoparia os resultados apresentaram-se 

contraditórios, existindo biótipos resistentes cujas sementes apresentando 

maior concentração de valina, leucina e isoleucina livre, germinaram mais 

rapidamente que as do suscetível, ainda que em determinadas temperaturas 

(Dyer et ai., 1993) .• Nesse aspecto outros biótipos resistentes apresentaram 

menor, igual e maior produção de fitomassa que os suscetíveis (Holt & Thill, 

1994); cuja variabilidade pode estar relacionada com o tipo de mutação ocorrida 

no gene que codifica a enzima ALS (Vargas et ai., 1999ª}. 

Para herbicidas inibidores da ACCase, também as evidências 

indicam haver equivalência entre populações resistentes e suscetíveis de 
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diversas espécies, uma vez que em biótipos resistentes de Digitaria sanguinalis 

e Setaria faberi, autores como Wiederholt & Stoltenberg ( 1996ª,b) não 

observaram diferenças no desenvolvimento e na competitividade quando 

comparados aos suscetíveis. 

No caso de biótipos de Lolium rigidum, mesmo que os resistentes 

aos inibidores da ACCase tenham germinado e emergido após os suscetíveis, 

os parâmetros relativos a taxa de crescimento, área foliar e produção de 

fitomassa apresentaram-se semelhantes. Contudo, indivíduos de Eleusine 

indica resistentes a esses mesmos herbicidas apresentaram produção de 

fitomassa 46% menor que a verificada nos suscetíveis (Holt & Thill, 1994). 

Em plantas de Lolium rigidum e Lolium multiflorum com resistência 

múltipla aos inibidores da ALS e ACCase, também não foram encontradas 

diferenças de comportamento, uma vez que apresentaram idêntica capacidade 

competitiva e produção de fitomassa (Matthews et ai., 1990; Holtum et ai., 1991; 

Holt & Thill, 1994; Gill et ai., 1996). 

Para inibidores do fotossistema 1, embora a resistência não tenha 

apresentado efeitos negativos sobre as sementes dos biótipos mutantes; 

indivíduos de Hordeum leporinum e Conyza canadensis demonstraram menor 

capacidade competitiva. Entretanto, tal fato não foi atribuído aos efeitos no fluxo 

de elétrons, mas provavelmente, ao envolvimento do ponto de saturação 

luminosa (Holt & Thill, 1994). 

Sob o ponto de vista genético, o tipo de herança da resistência 

constitui aspecto de fundamental importância no seu estabelecimento em uma 

população de plantas. Em se tratando de herança citoplasmática ou materna, 

onde os caracteres hereditários são transmitidos via citoplasma localizados em 

organelas como mitocôndria, complexo de Golgi ou cloroplasta e onde apenas a 

planta-mãe poderá transferir as características para os filhos; a evolução da 

resistência se verifica mais lentamente. Nesse caso, a transmissão deverá 

acontecer somente naquela geração e o número de indivíduos resistentes 

estará na dependência completa do genótipo reproduzir maior quantidade de 
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sementes viáveis, como anteriormente observado em algumas situações de 

resistência a triazinas (Jasienniuk et ai., 1996; Matiello et ai., 1999). 

Por meio da herança nuclear, como ocorre em biótipos resistentes 

aos inibidores da ALS, a transmissão se verifica através dos cromossomas, de 

modo que tanto o pai como a mãe podem transferi-la. Nessa situação, o 

processo se verifica mais rapidamente devido a migração de alelos via pólen, 

cujo intercâmbio entre plantas resistentes e suscetíveis permite sua dispersão, 

principalmente naquelas com altas taxas de fecundação cruzada, o que 

determina a estreita correlação entre os fluxos gênico e de distribuição de 

pólen; mesmo com variações relativas à espécie, mecanismo de polinização e 

das condições climáticas durante a floração (Mulugeta et ai., 1994; Stallings et 

ai., 1995; Jasienniuk et ai., 1996; Matiello et ai., 1999). 

Nesse sentido, a maioria dos biótipos registrados como resistentes 

nos últimos dez anos apresentam genes nucleares com expressão gênica de 

dominância completa ou parcial. Essa constatação se torna extremamente 

importante, uma vez que a velocidade de dispersão dos mesmos é muito maior 

quando comparada com a de origem citoplasmática, devido a transmissão pelo 

pólen e da polinização cruzada comum nas plantas daninhas. Assim, com a 

transferência de genes de resistência através do grão de pólen para um biótipo 

suscetível da mesma espécie e pela recombinação sexual, seus descendentes 

podem vir a se tornarem resistentes à determinado modo de ação de um 

herbicida (Matiello et ai., 1999). 

2.1.5 Resistência aos inibidores da ALS 

Os herbicidas inibidores da enzima acetolactato sintasa (ALS) 

também conhecida como acetohidroxiácido sintetase (AHAS) determinaram 

uma nova geração de produtos para agricultura (Leite et ai., 1998) cuja 

introdução se deu à partir de 1982, através do chlorsulfuron para uso em 

cereais (Saari et ai., 1994). No mercado brasileiro os primeiros foram imazaquin 
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e chlorimuron-ethyl, lançados simultaneamente em 1986 para o controle de 

diversas dicotiledôneas na cultura da soja (Ponchio, 1997; Leite et ai., 1998). 

De grande versatilidade e capazes de solucionarem muitos dos 

problemas de controle de plantas daninhas (Leite et ai., 1998), esses herbicidas 

vêm sendo muito utilizados em razão da baixa toxicidade ao homem e animais, 

da alta seletividade às culturas onde são indicados, além da extrema eficácia, 

mesmo nas baixas doses em que são normalmente aplicados (Hess, 1994; 

Saari et ai., 1994; Ponchio, 1997; Hidalgo, 1999). 

Em nossas condições, com base na legislação que disciplina 

esses produtos, verifica-se a existência de dezenove herbicidas e 37 marcas 

comerciais que envolvem os grupos químicos carboxi-pirimidinil, imidazolinona, 

sulfonulureia, sulfamoilureia e triazolopirimidina sulfonanilida, destinados ao 

controle de plantas daninhas nas culturas de algodão, arroz, cana-de-açúcar, 

feijão, milho, tomate, trigo e soja (Gelmini, 1991; Compêndio de defensivos 

agrícolas, 1996; 1999; Vidal, 1997; Leite et ai., 1998; Rodrigues & Almeida, 

1995; 1998; Vargas et ai., 1999ª). 

Na cultura da soja, atualmente existem sete herbicidas 

representados por doze marcas comerciais envolvendo imidazolinonas, 

sulfoniluréias e triazolopirimidina sulfonanilidas, que possuem indicações de uso 

devidamente aprovadas pelos órgãos oficiais competentes (Empaer, 1997; 

Rodrigues & Almeida, 1998; Embrapa, 1998; 1999; Compêndio de defensivos 

agrícolas, 1999; Pereira et ai., 1998; 1999). 

Codificada por gene nuclear dominante localizado nos plastídeos 

(Mazur & Falco, 1989; Saari et ai., 1994; Vida!, 1997; Vargas et ai.; 1999ª), ALS 

é a primeira enzima que atua na rota da biossíntese de acetolactato, formado 

pela condensação de um mol de piruvato; bem como naquela em que é 

produzido acetohidroxibutirato, resultado da condensação de um mol de 

piruvato com um mol de a - oxibutirato e respectivamente precursores de 

vali na, leucina e isoleucina (Bryan, 1990; Stidham & Singh, 1991; Eberlein et ai.; 

1997; Christoffoleti et ai., 1994). E esses são aminoácidos essenciais de cadeia 
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ramificada não sintetizados por mamíferos que devem ser supridos através da 

alimentação (Viciai, 1997; Leite et ai., 1998). 

A síntese de valina e leucina é efetuada respectivamente após 

duas e quatro reações envolvendo oxoisovalerato, um substrato produzido à 

partir de acetolactato; enquanto que a de isoleucina se verifica após três 

reações com o acetohidroxibutirato (Christoffoleti, 1997; Viciai, 1997). 

Desse modo, nas plantas suscetíveis tratadas com esses 

herbicidas, a paralisação da síntese de valina, leucina e isoleucina, que ocorre 

aproximadamente duas horas após a aplicação, influi negativamente no 

processo de divisão celular com conseqüente inibição do crescimento (Leite et 

ai., 1998, Puríssimo, 1998; Rodrigues & Almeida, 1998; Kissmann, 2000). O 

efeito final da deficiência desses três aminoácidos, essenciais para o 

metabolismo, bem como a falência geral do mecanismo da síntese proteica 

comandada pelo DNA, levam a planta ao desequilíbrio que interfere 

fundamentalmente nos sistemas enzimático e de constituição estrutural (Vida!, 

1997; Leite et ai., 1998). 

Como conseqüência, as plantas apresentam crescimento 

retardado ou inibido em poucas horas, mesmo com os sintomas visuais 

levando alguns dias para aparecerem e a morte ocorrer após várias semanas 

do tratamento (Gelmini, 1998; Leite et ai., 1998; Rodrigues & Almeida, 1998). 

Os tecidos meristemáticos parecem ser os primeiros a serem 

afetados e as folhas jovens tornam-se cloróticas, murcham, necrosam e 

morrem. Numa etapa seguinte, esses efeitos são espalhados para o restante da 

planta; algumas vezes com aparecimento de pigmentos vermelhos ou roxos 

devido a presença de antocianina, principalmente nas nervuras na região 

abaxial das folhas, que também sofrem abcisão (Cobb, 1992; Viciai, 1997; 

Vargas et ai., 1999ª). Em algumas espécies, pode ocorrer encurtamento dos 

entrenós, espessamento na base do caule e pouco desenvolvimento do sistema 

radicular, com raízes secundárias curtas e de tamanho uniforme (Viciai, 1997; 

Leite et ai., 1998; Rodrigues & Almeida, 1998). 
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Por outro lado, cogita-se também que somente a redução de 

aminoácidos não seria suficiente para provocar a morte das plantas suscetíveis, 

uma vez que outras alterações fisiológicas e metabólicas podem contribuir para 

a mesma (Leite et ai., 1998). Nesse sentido, em plantas tratadas com esses 

herbicidas foi observado, rápida e potente inibição da divisão celular, além da 

elongação das células de raízes e folhas jovens após um período de três horas 

da aplicação (Viciai, 1997; Leite et ai., 1998). 

Ainda, nesse aspecto, sabe-se que oxoiisovalerato é precursor de 

coenzima A, necessária para síntese de Acetil-CoA, um intermediário de 

extrema importância em muitas rotas metabólicas nos vegetais, entre as quais a 

síntese de lipídeos e terpenos que envolve giberelinas relacionadas com 

crescimento e desenvolvimento (Leite et ai., 1998); razão pela qual os danos 

provocados em plantas tratadas com sulfoniluréias foram extremamente 

reduzidos à medida que foi suprimido oxoiisovalerato nas mesmas (Singh & 

Shaner, 1995). 

Considerando que as plantas superiores apresentam grande 

habilidade para metabolizar ou complexar compostos estranhos que encontram 

no ambiente, inclusive poluentes industriais e agroquímicos (Cole, 1994); a 

base para seletividade desses herbicidas encontra-se relacionada com a 

habilidade das culturas sobreviverem à aplicação em uma dose específica, 

enquanto que plantas daninhas suscetíveis são injuriadas ou mortas (Leite et 

ai., 1998; Kissmann, 2000). 

Em plantas tolerantes, a detoxificação de herbicidas se verifica 

devido a rápida conversão para compostos inativos (Kleschick et ai., 1992; 

Singh & Shaner, 1995; Thill, 1995ª). Mesmo considerando que oxidação, 

redução de hidrólise, desalquilação e conjugação sejam as principais reações 

bioquímicas que resultam na detoxificação desses produtos (Hatzios & 

Penners, 1981; Rodrigues & Almeida, 1998) e com a rota metabólica 

apresentando-se específica para cada molécula, ainda que possa haver .mais 
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que uma, o caminho mais comum se dá através da hidroxilação do anel 

aromático ou do grupo alquil (Cole, 1994). 

Nessa situação, reações seguintes de conjugação com 

constituintes naturais da planta podem ser extremamente facilitadas, como se 

verifica com a introdução do grupo hidróxido na molécula do herbicida que, 

catalisada pela enzima hidroxilase, facilita significativamente a conjugação com 

açúcares e conseqüente formação de éster-glicosídeo (Leite et ai., 1998). 

Em soja, a seletividade desses herbicidas encontra-se relacionada 

com a habilidade das plantas metabilizá-los rapidamente para forma não tóxica; 

enquanto que pouco ou nenhum metabolismo ocorre nas espécies suscetíveis 

objeto de controle (Sweetser et ai., 1982; Shaner et ai., 1984; Ladner, 1990; 

Stidham & Shaner, 1990; Kleschick et ai., 1992; Liebel, 1995). 

Chlorimuron-ethyl apresenta meia vida de uma a três horas, sendo 

metabolizado através de duas rotas concorrentes onde é degradado através da 

conjugação com homoglutationa, responsável por aproximadamente 75% do 

processo, e da deesterificação, que resulta na inativação do ácido carboxílico 

pela ALS (Brown, 1990; Brown et ai., 1987; Rodrigues & Almeida, 1998). 

Todavia, plantas jovens de soja e com menos de três trifólios 

possuem menor taxa de metabolização, o que consequentemente, aumenta o 

risco de fitotoxicidade. Tal situação se deve ao fato de apresentarem baixa 

concentração de aminoácidos sulfurados em razão da presença de 

hemoglutationa, um tripepitídeo formado por glutamato, cisteína e alanina; 

análoga a glutationa que ocorre naturalmente em algumas leguminosas e cujo 

grupo reativo é o tiol (SH) presente na molécula de cisteína (Leite et ai., 1998). 

Para imidazolinonas, do mesmo modo que ocorre com 

sulfoniluréias, a rota de degradação depende do herbicida, e no caso do 

imazethapyr, cuja meia vida é de 6,6 dias, a detoxificação se verifica através da 

hidroxilação do grupo alquil, tornando-o inativo após sofrer conjugação com 

glicose (Cole et ai., 1989; Stidham & Shaner, 1990; Hess & Andersen, 1995). 
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No entanto, mesmo utilizados com sucesso em diferentes 

situações, a resistência de algumas plantas daninhas a esses herbicidas vêm 

se constituindo num crescente problema em vários locais (Saari et ai., 1994; 

Heap, 1997ª·b, 1999) e tal fato, encontra-se relacionado não só com 

características favoráveis à seleção desses biótipos devido a alta eficácia e 

especificidade, mas também, principalmente, por serem freqüente e 

continuamente aplicados em grandes áreas (Saari et ai., 1994; Hidalgo, 1999; 

Vargas et ai;. 1999ª). 

Assim, desde a identificação de biótipos resistentes de Kochia 

scoparia e Lactuca serriola após cinco anos da introdução do chlorsulfuron em 

áreas de trigo nos Estados Unidos da América do Norte, a quantidade desses 

casos vêm sofrendo contínuos acréscimos, uma vez que atualmente sabe-se da 

existência de cerca de 53 espécies resistentes a esses herbicidas (Mallory

Smith et ai., 1990; Primiani et ai., 1990; Heap, 1999). 

Embora a resistência aos inibidores da ALS possa também estar 

relacionada ao aumento do metabolismo capaz de converter esses herbicidas 

_ em compostos menos tóxicos (Kemp et ai;, 1990; Christopher et ai., 1991; 

Shaner, 1991; Cotterman & Saari, 1992; Jeffers et ai., 1996); o mecanismo 

principal envolvido é decorrente da alteração da enzima no sítio de ação, 

tornando a planta insensível (Leite et ai., 1998; Monqueiro, 1999). 

Na metabolização, ainda que possam ocorrer diversos tipos de 

reações relacionadas com detoxificação (Cole, 1994; Leite et ai., 1998); existem 

indícios que as principais enzimas envolvidas são monooxigenases do 

citocromo P 450, também conhecidas como oxigenases e a glutationa-S

transferase, responsáveis respectivamente pela catalização de reações de 

oxidação e conjugação (Hatzios & Penner, 1981; Cole, 1994; Christoffoleti et ai., 

1994; Viciai, 1997). 

No caso de alterações na enzima, a resistência encontra-se 

relacionada às mudanças que ocorrem ao nível de DNA devido à mutação do 

gene que a codifica (Mallory-Smith et ai., 1990; Guttieri et ai., 1992; 1995; 



22 

Eberlein & Guttieri, 1993; Saari et ai., 1994; Powles & Preston, 1998) e com 

alterações estruturais na seqüência dos aminoácidos, os herbicidas se tornam 

incapazes de acoplarem à mesma de modo a inibir sua ação (Christoffoleti, 

1997). 

A acetolàctato sintase apresenta 670 aminoácidos (Holt et ai., 

1993) e dois tipos de alterações nas proteínas dominantes parecem influir no 

processo (Guttieri et ai., 1992; 1995). No primeiro, uma região com treze 

aminoácidos e denominada de centro ativo ou domínio A pode conferir 

resistência tanto em plantas daninhas como em cultivadas, por apresentar a 

substituição da prolina 173 por alanina, glutamina, histidina, serina ou treonina, 

responsáveis por alterações funcionais na enzima (Guttieri et ai., 1992; 1995; 

Powles & Preston, 1998); enquanto que outra, conhecida por domínio B, pode 

amplificá-la (Lee et ai., 1988; Guttieri e t  ai., 1992). 

Além da prolina 173, outros aminoácidos constituintes da ALS 

poaem ser substituídos originando plantas resistentes, como no caso da troca 

da serina, posição 653 para asparagina (Viciai, 1997) ou através da substituição 

de uma leucina por triptofano na posição 570 (Foes et ai., 1998). 

Todavia, algumas plantas que não apresentam mutações no 

domínio A, podem se mostrar resistentes em função de modificação da ALS, 

indicando desse modo, a existência de outras regiões do gene da ALS onde 

podem ocorrer alterações que causem resistência (Hall & Devine, 1990; 

Primiani et ai., 1990; Guttieri et ai.; 1992; 1995; Saari et ai., 1992; Brown & 

Cotterman, 1994; Kwon & Penner, 1995; Monqueiro, 1999). 

Embora biótipos resistentes a determinado inibidor da ALS 

possam apresentar resistência a outros herbicidas inibidores dessa mesma 

enzima (Saari et ai., 1994); a alteração enzimática pode ser acompanhada, 

muitas vezes, por diferentes níveis de resistência aos diferentes produtos dessa 

mesma clase (Hall & Devine, 1990; Primiani et ai., 1990; Saari et ai., 1992; 

Horak & Peterson, 1995). 
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Nessa situação encontram-se alguns biótipos de Lactuca serriola,

resistentes aos herbicidas do grupo das sulfonuluréias tais como chlorsulfuron e 

sulfometuron-methyl (Mallory-Smith et ai., 1990; Hidalgo, 1999) bem como as 

imidazolinonas como imazapyr e imazethapyr, mas não ao imazaquin (Hidalgo, 

1999; Vargas et ai., 1998e,f; 1999ª). Do mesmo modo, alguns biótipos de 

Xanthium strumarium resistentes aos herbicidas do grupo das imidazolinonas, 

não o são para o grupo das sulfoniluréias (Hidalgo, 1999). 

No Brasil, além de Sagitaria montevidensis em arroz inundado 

(Noldin et ai., 1999), diversos biótipos de Bidens pi/asa e Euphorbia

heterophylla resistentes aos inibidores da ALS foram identificados em áreas 

cultivadas com soja nos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande 

do Sul submetidas durante vários anos consecutivos a aplicação desses 

herbicidas, dss'tacando-se, no entanto, produtos a base de chlorimuron-ethyl e 

imazethapyr aplicados em pós-emergência total. (Christoffoleti et ai., 1996; 

1997; Ponchio et ai., 1996; Ponchio, 1997; Theísen et ai., 1997; Vídal et ai., 

1997; Vi dai & Merotto Jr.; Gazziero et ai., 1998; Buzatti, 1999; Buzatti et ai., 

1999; Vargas et ai., 1998ª ,d ,e; 1999ª). 

2.1.6 Resistência aos inibidores da ACCase 

A acetil coenzima A carboxilase (ACCase) se constitui na co

enzima responsável pela formação de uma proteína biatinada que através da 

utilização de ATP, catalisa a reação de carboxilação do acetil-CoA para formar 

malonil-CoA nos plastídeos e citosol; embora nesses compartimentos, não seja 

utilizado para as mesmas funções. Nas plantas, participa de várias reações e 

rotas metabólicas, entre as quais biossíntese e elongação de ácidos graxos, 

síntese de flavonóides e transferência do grupo malonil a aminoácidos e 

glicosídeos (Devine et ai., 1992; Devine, 1997; Viciai, 1997). 

Os herbicidas inibidores da ACCase foram lançados no finai da 

década de 70 para controle específico de gramíneas quando aplicados em pós-
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emergência. Desde então, a utilização dos mesmos vêm sendo gradativamente 

ampliada em razão da alta eficácia e seletividade nas culturas onde são 

indicados, além dos aspectos ambientais e toxicológicos extremamente 

favoráveis (Rodrigues & Almeida, 1995; 1998; Heap, 1999; Vargas et ai., 

1999ª). 

Atualmente em nossas condições, considerando a legislação que 

disciplina produtos agrotóxicos e afins, verifica-se a existência de cerca de 

quatorze marcas comerciais envolvendo onze herbicidas classificados nos 

grupos quImIcos aril-oxi-fenoxi-propionatos; ariloxi-fenoxi; cloro-fenoxi; 

ciclohexenonas; derivados do ácido fenoxicarboxílíco; derivados da quinolina; 

éster propiônico fenoxi e hidroxi-ciclo-hexenos (Gelmini, 1991; Compêndio de 

defensivos agrícolas, 1996; 1999; Vida!, 1997; Rodrigues & Almeida, 1998; 

Embrapa, 1998; 1999; Pereira et ai., 1998; 1999). 

Esses herbicidas também podem ser agrupados como 

ariloxifenoxipropionatos (APP), envolvendo atualmente diclofop-methyl, 

fenoxaprop-ehtyl, fenoxaprop-p-ethyl, fluazifop-p-butil, haloxyfop-methyl, 

haloxyfop-R, propaquizafop além do quizalofop-p-ethyl, e ciclohexanodionas 

(CHD), representados em nossas condições por butroxydim, clethodim e 

sethoxydim (WSSA, 1994; Vidal, 1997; Rodrigues & Almeida, 1998; Vargas et 

ai., 1999ª,b)_ Embora esses produtos possam apresentar algumas diferenças na 

sua estrutura química, as duas categorias possuem grande semelhança quanto 

aos aspectos fisiológicos e bioquímicos relacionados com a atividade biológica 

sobre plantas daninhas e seletividade às culturas onde são aplicados 

(Rodrigues & Almeida, 1998). 

Os APP são geralmente lipofílicos, não apresentam alta 

mobilidade no floema, típica de ácidos fracos; e sendo formulados como ésteres 

do ácido original, penetram com maior facilidade nos tecidos foliares, onde 

através de rápida hidrólise, retornam à forma anterior. Os CHD não possuem a 

forma éster, não sofrem hidrólises na planta e variam, nas suas estruturas, 

através de substituições de posições do anel ciclohexano. Encontram-se 
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sujeitos à rápida fotólise e podem ser desprotonados, o que lhes confere 

característica de ácido fraco (Cortez, 1998). 

São destinados ao controle de gramíneas em diversas culturas, 

como algodão, alface, arroz, batata, café, cebola, cenoura, citros, crisântemo, 

eucalipto, feijão, fumo, girassol, gladíolo, rosa, tomate e soja, onde apresentam

se altamente seletivos, razão pela qual são aplicados em pós-emergência total 

(Gelmini, 1995; 1996ª,b ,c,ct, Gelmini & Campos Lasca, 1995, 1996; Gelmini & 

Christoffoleti, 1996; Gelmini & Longhi, 1996ª ·b; Gelmini & Trani, 1996; Gelmini et 

ai., 1998; Rodrigues & Almeida, 1998, Compêndio de defensivos agrícolas, 

1999; Pereira et ai., 1998; 1999). 

Nessas, a seletividade encontra-se relacionada com a 

insensibilidade da ACCase presente nos cloroplastos, mas que se apresenta 

em nível suficiente para produzir todo malonil-CoA necessário para a célula; 

uma vez que a enzima uniproteica, de forma procariota presente no citoplasma 

dás dicotiledôneas é altamente insensível a ação desses herbicidas (Walker et 

ai., 1989; Sazaki et ai., 1995; Vidal, 1997). 

Por outro lado, no que se refere a utilização desses produtos em 

culturas monocotiledôneas, apenas diclofop-methyl vem tradicionalmente 

ocupando lugar de destaque, uma vez que em função de sua seletividade, 

encontra-se registrado e com instruções de uso devidamente aprovadas para 

controle de diversas gramíneas na cultura do trigo (Rodrigues & Almeida, 1998; 

Vargas et ai., 1998°; Compêndio de defensivos agrícolas, 1996; 1999). Nesse 

cereal, ambos os sítios de ação representados pela membrana plasmática e 

plastídeo são sensíveis ao herbicida; razão pela qual a inibição da biossíntese 

lipídica e a despolarização da membrana são superadas pelo rápido 

metabolismo e conseqüente detoxificação (Shimabukuro & Hoffer, 1988; 1991 ), 

o que lhe confere boa seletividade (Vargas et ai., 1998°).

Após desesterificação, esse herbicida sofre hidroxilação 

irreversível, resultando na perda da atividade. O grupo hidroxila é rapidamente 

conjugado com glicose, de modo a permitir acúmulo simultâneo de compostos 
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arilglicosídeos sem ação fítotóxica, bem como devido a redução do seu nível na 

forma ácida (Deuber, 1992; Holt et ai., 1993). 

Além desse, alguns trabalhos têm evidenciado a seletividade do 

fenoxaprop nessa mesma cultura, uma vez que os demais herbicidas 

apresentam-se altamente fítotóxicos devido provavelmente à incapacidade da 

planta de trigo e outros cereais detoxificarem rapidamente esses compostos 

(Ruedell, 1998; Hubbard & Whitwell, 1991; Vargas et ai., 1998c). 

Através da inibição reversível e não competitiva da ACCase, esses 

agroquímicos impedem a formação de malonil-CoA provocando bloqueio da 

síntese de lipídeos (Vidal, 1997). O modo de ação primário se verifica através 

da paralisação da síntese de ácidos graxos provocada pela inibição da acetil 

coenzima A carboxilase nos cloroplastos, o que resulta na interrupção da 

síntese de lipideos. Desse modo, a resposta tóxica pode ser rapidamente 

observada nas espécies suscetíveis (WSSA, 1994), onde esses herbicidas 

afetam diretamente a integridade da membrana celular (Hubbard & Whitwell, 

1991; Ohlrogge & Browse, 1995). 

Após serem absorvidos principalmente através das folhas, tanto os 

APP como os CHD atingem as partes meristemáticas das gramíneas onde a 

divisão celular e a elongação das células requerem significativa quantidade de 

malonil-CoA para biossíntese de ácidos graxos. A inibição desse processo, 

aumenta os efeitos destrutivos da ultra estrutura dos plastídeos e da 

permeabilidade da membrana, contribuindo para aparecimento de necrose nas 

rngiões meristemáticas, além de interferir negativamente na síntese de ceras 

'çuticulares, flavonóides, antocianinas e antraquinonas (Brezeanu et ai., 1976; 

Vida!, 1997). 

Outros efeitos desses herbicidas encontram-se relacionados com 

o acúmulo de ciorofila e provavelmente com a rápida degradação, além do

estímulo à formação de antocianina, açúcar e redução da respiração, com 

conseqüente interferência no processo de divisão celular dos meristemas e na 

na atividade metabólíca geral (Rodrigues & Almeida, 1995; 1998). 
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Alguns dos sintomas mais comuns dos danos causados pelo uso 

desses produtos são paralisação do crescimento, alteração na cor das folhas, 

com as mais novas tornando-se cloróticas e as mais desenvolvidas adquirindo 

coloração roxa, laranja ou vermelha devido a presença de antocianina. Os 

meristemas próximos dos entre-nós sofrem descoloração, ficam marrons e 

desintegram-se facilmente, sendo que a morte das plantas se verifica 

lentamente e na maioria das vezes, variando entre uma e três semanas (Vidal, 

1997; Rodrigues & Almeida, 1995; 1998). 

Atualmente, sabe-se da existência de dezenove gramíneas 

resistentes a esses herbicidas em dezesseis países do mundo, sendo Lolium 

rígídum e Avena fatua as espécies de maior importância (Heap, 199r·b ; 1999, 

2000) e em todos os casos analisados, a resistência foi codificada por um gene 

nuclear dominante ou semi-dominante (Shimabukuro & Hoffer, 1991; Devine, 

1997). Por outro lado em relação as possíveis respostas dos herbicidas, em 

muitos biótipos resistentes aos inibidores da ACCase, têm sido observado 

diferentes níveis de resistência, freqüentemente relacionados com a classe a 

que esses agroquímicos pertencem (Heap et ai., 1993). 

De modo geral, entre as plantas daninhas, biótipos que · 

apresentam resistência aos inibidores da ACCase são considerados de extrema 

importância econômica devido ao restrito número de opções que envolvem 

produtos com outros mecanismos alternativos e destinados ao controle em pós

emergencia (Heap, 1997ª ·b); se bem que dinitroanilinas e acetanilidas possam 

controlá-las em pré-emergência, com relativa facilidade (Devine, 1997). 

Muito embora o metabolismo e detoxificação do diclofop-methyl 

por aril-oxidação e conjugação possa ser considerado importante mecanismo 

de resistência, ocorrendo basicamente em plantas de trigo (Shimabukuro & 

Hoffer, 1988; 1991; 1992) e que em algumas gramíneas resistentes, tanto 

fenoxaprop como quizalofop possam ser metabolizados e detoxificados devido 

a quebra da molécula em diferentes derivados fenólicos pela aril-oxidação com 

conjugação para metabólitos polares (Marles et ai., 1993); há pouca evidência 
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para apoiar que esse mecanismo seja suficiente e unicamente responsável pela 

detoxificação desses herbicidas em todos biótipos resistentes. 
\ 

Desse modo, não foram detectadas diferenças na rota metabólica· 

de diclofop-methyl e fenoxaprop-ethyl entre biótipos resistentes e suscetíveis de 

Avena tatua (Devine et ai., 1992; Heap et ai., 1993). Mesmo que a 

desesterificação do fenoxaprop-ethyl para forma ácida possa ter ocorrido de 

maneira mais rápida em Setaria viridis suscetível; essa diferença apresentou

se significativamente pequena e insuficiente para influenciar a resistência 

observada no biótipo da mesma espécie (Marles et ai., 1993). 

Por outro lado, a resistência aos inibidores da ACCase em 

algumas plantas, pode também ser conferida pelo aumento do metabolismo das 

moléculas, devido principalmente à alta atividade da Cyt P 450 monoxigenase, 

como observado em alguns biótipos de Lolium rigidum e Alopecurus 

myosuroides 
,
(Devine, 1997); o que segundo Vargas et ai., (1999ª) pode conferir 

resistência cruzada a herbicidas com diferentes grupos químicos e mecanismos 

de ação. 

A despolarização das membranas também se apresenta como um 

dos mecanismos de ação dos herbicidas dessa classe, razão pela qual plantas 

resistentes a esses produtos devem possuir mais de um mecanismo, sendo um 

deles relacionado com a ACCase e outro com a membrana plasmática (Vargas 

et ai, 1999ª). 

Nesse sentido, ainda que as evidências em relação a ACCase 

como local de ação possam ser numerosas, alguns autores, considerando o 

efeito protonóforo dos herbicidas que pode alterar a permeabilidade da 

membrana de gramíneas suscetíveis, propõem um mecanismo de ação 

biofísica (Wright & Shimabukuro, 1987). No entanto, por si só, esse também 

não consegue comprovar o efeito fitotóxico dos herbicidas APP e CHD (Devine 

& Shimabukuro, 1994). 

Assim, em diversas gramíneas como Avena tatua, Lolium rigídum 

e Triticum aestivum, foi verificado que os ácidos derivados de diclofop 
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despolarizaram a membrana de coleóptilos e radículas em função do aumento 

no fluxo de protons para o interior da célula e reduzindo o pH citoplasmático 

(Shimabukuro & Hoffer, 1988). 

Desse modo, em biótipos de Lolíum rígídum, foi observado que a 

repolarização das membranas ocorreu independentemente da presença da 

ACCase mutada, havendo também, muitas diferenças entre as membranas dos 

biótipos resistentes e suscetíveis dessa planta (Heap, 1997ª ·b). 

O efeito antagônico do 2,4-D observado sob condições de campo 

ao se aplicar algum herbicida APP ou CHD em mistura, reduzindo o efeito dos 

herbicidas sobre as plantas suscetíveis, se deve à ativação de ATPases pelo 

2,4-D, o que diminui o efeito despolarizador em função do aumento na saída de 

prótons que restaura o potencial da membrana, mas no entanto, com grande 

perda de energia (Holtum et ai., 1994). 

Nessa mesma linha, alguns biótipos de Lolíum rígídum e Avena 

tatua resistentes, também não apresentavam ACCase insensível e muito menos 

conseguiam metabolizar a molécula do herbicida. No entanto, possuíam 

significativas diferenças quanto aos efeitos que esses agentes exerciam sobre 

as funções da membrana plasmática (Devine, 1997). 

Em diversos casos analisados, tem sido identificado, que a 

resistência encontra-se principalmente relacionada com a insensibilidade da 

ACCase que os diferentes biótipos apresentam. Nesse sentido, a resistência 

observada em biótipo de Lolíum multíflorum ao díclofop-methyl foi 

correlacionada à uma ACCase resistente (Shimabukuro & Hoffer, 1991 ); 

enquanto que pesquisas mais recentes com Setaría viridís, Lolium rígídum e 

Sorghum halepense revelaram a existência de formas alteradas de ACCase, 

pouco sensíveis a esses herbicidas (Cortez, 1998). ,Em alguns biótipos 

verificou-se ainda, diferenças significativas quanto à absorção, translocação ou 

metabolismo entre os resistentes e suscetíveis; confirmando que a resistência 

também encontra-se relacionada à formas resistentes dessa enzima (Marles et 

ai., 1993; Tardif et ai., 1993). 
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Em Lolium rigidum, os biótipos resistentes aos inibidores da 

ACCase apresentaram maior nível aos herbicidas ariloxifenoxipropionatos 

(APP) quando comparados aos ciclohexanodionas (CHD), o que pode ser 

resultado das diferentes mutações no gene que codifica a enzima e do tipo de 

alelo (He9p et ai., 1993; Powles & Preston, 1998).

Nesse aspecto, segundo Devine (1997), a análise da ACCase em 

biótipos resistentes indicou a ocorrência de diferentes mutações, em que cada 

uma tornou-se responsável por diferentes tipos e níveis de resistência aos 

herbicidas APP e CHD; razão pela qual propõe o agrupamento das mutações 

do seguinte modo: alta resistência ao sethoxydim e baixa a outros herbicidas; 

alta resistência ao fluazifop e baixa aos outros; relativa alta resistência aos APP 

e muito baixa ou nenhuma aos CHD, além do caso em que uma ou mais 

mutações podem conferir níveis intermediários de resistência. 

No Brasil, em áreas cultivadas com soja em diversas regiões do 

Estado do Paraná foi observado a manifestação de biótipos de Brachiaria 

plantaginea resistentes a vários desses herbicidas (Gazziero et ai., 1997; 

Christoffoleti et ai., 1998; Buzatti, 1999; Buzatti et ai., 2000; Cortez et ai., 1999). 

Para essa, também o nível de resistência cruzada aos diversos 

inibidores da ACCase apresentou variações, uma vez que submetida a 

tratamentos com haloxyfop-methyl, fluazifop-butil, sethoxydim, clethodim, 

propaquizafop e fenoxaprop-ethyl; o biótipo estudado apresentou diferentes 

valores, onde sethoxydim e fenoxaprop-ethyl foram os herbicidas responsáveis 

pelos maiores fatores (Gazziero et ai., 1997). 

Nesse sentido, Buzatti (1999) também verificou que quando 

submetido à tratamentos com doses crescentes de sethoxydim, clethodim, 

propaquizafop, fluazifop-p-butil e fenoxaprop-p-ethyl + clethodim, o biótipo de 

Brachiaría plantaginea estudado apresentou-se resistente. No entanto, os 

resultados mostraram diferentes níveis de controle entre os diversos 

tratamentos, que por sua vez variaram em função da dose aplicada, exceto 
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para aqueles com sethoxydim e clethodim, cujos valores permaneceram 

semelhantes a testemunha absoluta. 

2.1. 7 Prevenção e manejo da resistência 

Considerando que o manejo de plantas daninhas constitui-se num 

componente de fundamental importância no sistema de produção, a escolha da 

estratégia a ser adotada encontra-se na dependência da sua economicidade e 

do impacto que o mesmo possa provocar, tanto nas práticas agrícolas como no 

meio ambiente (Vida!, 1997). 

Em soja, o uso intensivo e contínuo de herbicidas constitui prática 

rotineira, mesmo quando outros métodos de controle possam estar envolvidos; 

razão pela qual a pressão de seleção exercida por esses produtos químicos 

têm levado em algumas situações, não só à maior incidência de espécies 

tolerantes, como também à manifestação de resistência de biótipos de espécies 

consideradas suscetíveis (Kissmann, 1996; Vidal, 1997; Mortimer, 1998; 

Embrapa, 1999; Matiello et ai., 1999). 

Desse modo, mesmo em função da significativa quantidade de 

informações disponíveis sobre diversos fatores relacionados com a evolução de 

biótipos resistentes a herbicidas, a capacidade para iaredizer onde e como 

essas populações deverão aparecer é ainda muito limitada (Moss, 1985). 

Para evitar essa situação indesejável, a escolha do controle 

integrado constitui importante estratégia à ser adotada (Morrison & Burgeois, 

1995; Shaner, 1995ª ·b ; Cussans, 1996). E essa, envolve métodos que evitam a 

disseminação dessas plantas, tais como uso de sementes melhoradas, limpeza 

de máquinas e equipamentos, além de práticas culturais como rotação de 

culturas, preparo de solo, semeadura na época recomendada e na densidade 

adequada, bem como da escolha do próprio cultivar (CPRH, 1999; Van Santen 

& Cerqueira, 1999; SBCPD, 2000). 
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Além do controle biológico e do uso de cobertura morta, também 

devem ser incluídos na estratégia, controle mecanizado e químico, através da 

rotação ou aplicações seqüenciais de herbicidas ou misturas de produtos com 

diferentes mecanismos de ação, além do uso de agroquímicos com menor 

pressão de seleção (Maxwell et ai., 1990; Vida!, 1997; Van Santen & Cerqueira, 

1999; Vargas et ai., 1999ª). 

Desde que comprovada a manifestação de casos de resistência 

na área, além das práticas culturais e do controle mecanizado, uma das 

estratégias de fundamental importância, pelo menos a curto prazo, encontra-se 
/ 

relacionada com o uso dos chamados herbicidas alternativos. Esses, por ainda 

permanecerem eficazes, devem ser aplicados em rotação, isolados ou em 

misturas, de modo a efetuar adequado controle, minimizar a seleção e impedir 

que plantas remanescentes possam produzir grande quantidade de sementes e 

consequentemente, reinfestarem a área (Gressel & Segel, 1990; Roush et ai., 

1990; Vida!, 1997; Kendig et ai., 1997; Mortimer, 1998; Silva, 1999; Van Santen 

& Cerqueira, 1999). 

Em nossas condições, trabalhando com três biótipos de Bídens 

pi/asa com resistência cruzada aos inibidores da ALS pertencentes aos grupos 

químicos das imidazolinonas, sulfoniluréias, triazolopirimidinas sulfonamidas e 

pirimidiloxibenzoatos, Ponchio (1997) verificou que os mesmos foram 

eficientemente controlados por herbicidas alternativos como bentazon, lactofen, 

fomesafen, acifluorfen e sulfentrazone nas suas doses recomendadas. 

Nessa mesma linha, Vidal et ai. (1997) observaram o eficaz 

controle proporcionado pelos herbicidas bentazon, fomesafen e lactofen, além 

do glyphosate, quando aplicados nas doses recomendadas em biótipo de 

Bidens pi/asa resistente aos inibidores da ALS. Para essa mesma planta 

daninha , Christoffoleti et ai. (1997) observaram que o biótipo com resistência 

cruzada entre imidazolinonas e sulfoniluréias foi eficientemente controlado 

através dos herbicidas lactofen, fomesafen e bentazon. Ainda trabalhando com 

uma mistura de sementes de Bidens pilosa/Bidens subalternans, Monqueiro 
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( 1999) verificou que os biótipos componentes, com resistência cruzada entre 

imidazolinonas e sulfoniluréias foram controlados nos tratamentos com lactofen 

e fomesafen. 

No caso de çuphorbia heterophylla, Viciai et ai. ( 1997) E Vidal & 

Merotto Jr. (1999) observaram que biótipos com resistência cruzada aos 

inibidores da ALS foram eficientemente controlados através de fomesafen, 
,, 

lactofen e"' glyphosate, demonstrando o bom desempenho das alternativas 

envolvendo herbicidas inibidores da Protox e EPSPs utilizados nas suas doses 

recomendadas. 

Nesse sentido, trabalhando com Euphorbía heterophylla resistente 

aos inibidores da ALS que apresentou diferentes níveis de resistência cruzada 

aos herbicidas chloransulan, imazethapyr e imazaquin, Gazziero et ai. (1998) 

constataram alto índice de controle quando submetida aos tratamentos com 

doses usualmente recomendadas de lactofen e sulfentrazone. 

Para essa mesma espécie, dentre as medidas de manejo em 

áreas cultivadas com soja onde foram detectados biótipos resistentes aos 

inibidores da ALS, encontram-se relacionados ainda, tratamentos com 

cyanazine, sulfentrazone e lactofen (Silva, 1999; Vargas et ai., 1998f; 1999ª·b), 

bem como através de fomesafen (Buzatti, 1999; Silva, 1999; Vargas et ai., 

1998ª .f; 1999ª ,b), cujas alternativas nesse caso, envolvem não só inibidores da 

Protox, como também do fotossistema li. 

Em se tratando de Brachiaria plantagínea com resistência aos 

inibidores da AC Case, Buzatti ( 1999) verificou que embora o controle 

proporcionado pelo uso de sethoxydim a 230; 460 e 960 g.ha-1 e de clethodim a 

84; 168 e 336 g.ha-1 tenha se apresentado semelhante a testemunha absoluta; 

a aplicação da mistura formulada de fenoxaprop-p-ethyl com clethodim nas 

doses de 100; 200 e 400 g.ha-1 resultou não só na redução do peso da 

fitomassa verde como também no aumento nos níveis de controle, que foram 

de 30; 53 e 70% respectivamente. 
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Por outro lado, em biótipo com resistência ao sethoxydim, Buzatti 

et ai. (2000) obtiveram excelente controle através de tratamentos com clethodim 

a 96 e 192 g.ha-1 além da associação entre fenoxaprop-p-ethyl e clethodim a 

100 e 200 g.ha-1.

Todavia, mesmo considerando que tratamentos envolvendo a 

associações entre herbicidas ariloxifenoxipropionatos (APP) e 

ciclohexanodionas (CHD) tenham permitido menor competição com a soja bem 

como a colheita mecânica na área; esse mesmo autor recomenda alternância 

de herbicidas com diferentes mecanismos de ação como estratégia para evitar 

esse problema. Nesse sentido, Devine (1997) indica o uso de herbicidas 

pertencentes aos grupos das dinitroanilinas e acetanilidas em função da 

facilidade com que controlam biótipos resistentes a esses graminicidas 

inibidores da ACCase classificados como APP ou CHD; enquanto que Vargas 

et ai. (1999b) propõem como alternativas, o uso de alachlor, clomazone, 

imazethapyr, metolachlor, pendimethalin, sulfentrazone e trifluralin aplicados 

nas suas doses tecnicamente recomendadas. 

Dentro da estratégia de manejo dessas plantas resistentes e 

relacionada com controle químico e prescrição técnica de produtos passíveis de 

serem utilizados nessa cultura (Gelmini, 1991 ), a introdução de cultivares 

geneticamente modificados com resistência a determinados herbicidas, pode 

contribuir para o aumento do número de opções envolvendo novos produtos 

com diferentes mecanismos de ação (Abreu, 1997). 

Enquadram-se nessa situação, cultivares de soja com resistência 

ao glyphosate e glufosinato de amônio, herbicidas que apresentam 

características altamente favoráveis quanto ao expectro de ação, flexibilidade 

de uso e baixo número de biótipos resistentes observados até o momento. 

Apesar da forte pressão de seleção que possam causar devido a alta eficácia 

que apresentam, praticamente não possuem efeito residual, o que pode 

minimizar significativamente o impacto dos mesmos sobre o banco de 
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sementes do solo (Rodrigues & Almeida, 1995; 1998; Vidal, 1997; Vargas et ai., 

1999ª). 

Glufosinato de amônio é atualmente representado por única marca 

comercial, ainda que registrado em treze culturas economicamente importantes, 

incluindo-se a da soja, onde é indicado como dessecante (Rodrigues & 

Almeida, 1998; Compêndio de defensivos agrícolas, 1999). Espera-se porém, à 

curto prazo, que as áreas tratadas possam sofrer significativo acréscimo em 

função da introdução de culturas geneticamente modificadas e portadoras de 

resistência à esse herbicida, entre as quais as de milho e soja. 

É constituído pela mistura dos isômeros óticos D e L do composto 

phosphinotricin, um dos tripepitídeos de  bilanofós, um bio-herbicida sintetizado 

por Streptomyces hygroscopicus. Após ser absorvido pela planta, é 

rapidamente metabolizado em alanina e glufosinato, cujo isômero L se constitui 

num herbicida não seletivo, cujo mecanismo de ação encontra-se relacionado 

com a inibição da enzima glutamina sintetase e conseqüentemente, impedindo 

a primeira reação de incorporação de amônio nas células vegetais (Vida!, 1997; 

Rodrigues & Almeida, 1998, Hoechst, sd_a,b ,c)_ 

Sua ação tóxica parece estar relacionada com o aumento da 

concentração de amônio nos cloroplastos; inibição da rubisco por acúmulo de 

glioxilato na fotorrespiração; redução do pH no interior do cloroplasta, 

atrapalhando a síntese de ATP, além da inibição de redução de nitrato, na 

dependência da luminosidade (Vida!, 1997). 

Para esse herbicida, embora até o momento não se tenha 

conhecimento de casos de manifestação de resistência devido a pressão de 

seleção que possa exercer sobre a comunidade infestante do local (Heap, 

1999b); sabe-se da existência de biótipos de Brassíca campestrís resistentes 

em função da introdução de genes transferidos da cultura da canola (Brassíca 

napus) geneticamente modificada, através do processo de hibridação natural 

(Vargas et ai., 1999ª). 
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Com objetivo de prevenir ou minimizar problemas que possam 

advir da possível seleção de biótipos resistentes, torna-se prudente que 

cultivares de soja geneticamente modificados e portadores de resistência ao 

glufosinato de amônia devam ser utilizados em rotação de culturas, além da 

prática de alternância de herbicidas ou do uso de misturas ou associações nas 

quais possam participar produtos com diferentes mecanismos de ação (Heap, 

1997; Vargas et ai., 1999ª). 

No que se refere ao glyphosate, em nossas condições esse 

herbicida é atualmente representado por cerca de dezenove marcas comerciais, 

envolvendo ainda três misturas formuladas com diuron, 2-4-D e simazine e com 

indfcações de uso aprovadas em vinte culturas, entre as quais a da soja em 

tratamento de manejo no plantio direto (Compêndio de defensivos agrícolas, 

1996; 1999; Rodrigues & Almeida, 1998). Todavia, áreas tratadas com esse 

produto podem ser significativamente aumentadas em razão da introdução de 

cultivares geneticamente modificados e portadores de resistência; uma vez que 

nesses, o gene inserido faz com que as plantas produzam um tipo diferente de 

EPSP sintase, que por sua vez, não é inibida pelo herbicida (Jezovsek, 1997). 

Seu mecanismo de ação encontra-se relacionado com inibição da 

enzima 5-enol-piruvil-shiquimato-3-fosfato sintase (EPSPs) e conseqüente 

impedimento na formação de corismato na rota de síntese dos aminoácidos 

aromáticos essenciais fenilalamina, tirosina e triptofano, precursores de vários 

produtos como lignina, alcalóides, flavonóides e ácidos benzóicos (Vida!, 1997; 

Puríssimo, 1998; 1999; Vargas et ai., 1999ª). Inibem também a fotossíntese, 

síntese de ácidos nucleicos e estimulam a produção de etileno (Rodrigues & 

Almeida, 1995; 1998). 

Tais características, aliadas ao limitado metabolismo pelas plantas 

e ao baixo poder residual, ainda que possam permitir argumentos favoráveis a 

sua baixa capacidade de selecionar indivíduos resistentes, mesmo quando 

utilizado durante longo tempo em áreas significativas; não só apresentam-se 
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insuficientes, como também não o isentam da manifestação de casos de 

resistência, ainda que em pequeno número (Heap, 199r·b). 

Assim é, que em 1996 foram identificados na Austrália, biótipos de 

Lo/íum rígídum resistentes e localizados em áreas onde esse herbicida fo� 

utilizado em pulverização de manejo, antes do plantio, pelo menos dez vezes 

nos últimos quinze anos; e esses, resistiram no mínimo, doses seis vezes 

maiores do que as que normalmente são recomendadas e aplicadas para o 

controle eficaz da população suscetível (Heap, 199r·b). 

Nessa mesma espécie, procurando verificar parâmetros relativos 

as causas da resistência, Pratley et ai. (1997) não encontraram diferenças no 

comportamento de biótipos resistentes e suscetíveis no que se refere a 

absorção, translocação , metabolismo e sensibilidade da enzima. No entanto, 

esses mesmos autores observaram que os resistentes apresentaram maior 

nível de mRNA em resposta ao tratamento com esse herbicida, sugerindo que 

a maior quantidade da enzima EPSPs sintetizada pela planta poderia ser a 

provável causa da resistência. 

Mais recentemente, em 1997, foram encontrados na Malásia, 

biótipos de Eleusine indica resistentes ao glyphosate (WSSA, 1999ª ·b; 2000; Dill 

et ai., 2000) enquanto que em 1998, nos Estados Unidos da América do Norte, 

mais uma vez foram identificados novos biótipos resistentes de Lolium rigidum 

(WSSA, 1999b) 

Nesse sentido, considerando que não só a resistência a esse 

herbicida como a própria seleção e o aumento populacional de espécies 

tolerantes deve ser evitado; considera-se prudente que cultivares resistentes ao 

glyphosate devam ser usados em rotação de culturas, de herbicidas, ou mesmo 

submetidos a tratamentos envolvendo misturas ou associações de produtos 

com diferentes mecanismos de ação (Heap, 199r·b). 

Por outro lado, torna-se conveniente salientar outros aspectos 

envolvidos com a questão do uso de culturas geneticamente modificadas, como 

conhecimento da existência de segurança para alimentos e qualidade da água 
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impacto dessa tecnologia e estabelecimento de novas técnicas de produção; da 

análise da rentabilidade esperada; dos cuidados relativos à capacitação de 

pessoal responsável pela transferência de tecnologia; da redução da 

biodiversidade e possível introdução de gene alienígena, além da possibilidade 

de escape dos genes de resistência para outras populações de plantas 

(Newhouse et ai., 1990; Burnside, 1992; Goldburg, 1992; Knake, 1992; 

Radosevich et ai.; 1992; Wise, 1992; Vidal, 1997). 

2.1.8 Estudo da resistência com curvas de dose-resposta 

A análise de resultados para determinação da suscetibilidade 

diferencial entre plantas devido o uso de herbicidas através de curvas de dose

resposta, vem sendo freqüentemente utilizada e constitui importante meio para 

sua objetiva interpretação. Essas, permitem adequada comparação quanto ao 

comportamento de espécies ou biótipos submetidos ao agente inibidor aplicado 

em diversas doses; e desse modo, vários modelos matemáticos são propostos 

e adotados por diferentes autores. 

Nesse sentido, Seefeldt et ai. (1995) referem-se ao modelo log

logístico com formato de curva do tipo sigmóide, destacando-se o parâmetro 

relativo ao valor da GRso, considerado como sendo a dose necessária para que 

a resposta da planta seja a metade da resposta total. No modelo em questão, a 

relação entre a variável resposta (y) com a dose (x) é representada pela 

equação: [D-C].{1 + exp. (b (log (X) - log(GRso1r1 + e onde D corresponde à resposta

aos tratamentos na dose máxima; C corresponde a resposta dos mesmos na 

dose mínima e b eqüivale a declividade da curva. 

Outras expressões matemáticas podem ser utilizadas em casos 

onde o comportamento da variável dependente não segue formato sigmóide, 

como equações do tipo y = A* x (B + xf
1 ou y = exp (A + s· x) nas quais y

apresenta a resposta da planta; x refere-se à dose do herbicida; A. é a assíntota 

e B o coeficiente de declividade, utilizadas por Seefeldt et ai. (1994). Além 
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dessas, podem ser adotados outros modelos lineares, quadráticos, hiperbólicos 

e exponenciais, que do mesmo modo, também permitem análise de resultados 

(Streibig, 1984; Caibo et ai.; 1989; Heap et ai., 1993; Streibig et ai., 1993; 1995; 

Zhang et ai., 1997). 

Nesse caso, são passíveis de serem utilizados diversos 

parâmetros para alimentação dos modelos, entre os quais produção de 

fitomassa (Seefeldt et ai., 1994; Wiederholt & Stoltenberg, 1995) ou redução da 

fitomassa e do número de plantas sobreviventes (Wiederholt & Stolenberg, 

1995). 

E nessas condições, autores como Ponchio ( 1977) e Monqueiro 

( 1999) trabalhando respectivamente com Bidens pilosa e Bidens pilosa/Bidens 

subalternans, bem como Gazziero et ai. ( 1998) e Vargas et ai. ( 1999ª ,b), com 

Euphorbia heterophylla e Gazziero et ai. (1997), com Brachiaria plantaginea 

utilizaram modelos matemáticos ajustados para determinar valores da Dlso e 

GR50 entre biótipos resistentes e suscetíveis e consequentemente obter os 

fatores de resistência. 

2.2 A planta daninha Euphorbia heterophylla L. 

O gênero Euphorbia possui mais de 700 espécies, mas poucas 

apresentam importância como plantas daninhas, com exce ç ão de E. 

heterophylla, nativa nas regiões tropicais e subtropicais das Américas, cuja 

ocorrência é relatada em níveis significativos em mais de vinte países, mas 

pouco significativos em outros quarenta. No Brasil sua presença é bastante 

generalizada e muito comum nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde 

infesta diversas lavouras, principalmente a de soja, sendo conhecida pelos 

nomes de amendoim-bravo, leiteira, leiteiro, café-do-diabo, mata-brasil, adeus

brasil, flor-de-poeta e codificada como EPHHL no código internacional da 

WSSA (Kissmann, 1978; Aranha et ai., 1984; Lorenzi, 1976; 1991; 1994; 

Kissmann & Groth, 1992; Vargas et ai., 1998b ; 1999ª). 
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Seu hábito de crescimento e de ramificação é bastante 

influenciado pela luminosidade, razão pela qual, dentro de uma cultura como a 

da soja, sob condições de sombreamento, tende a crescer sem ramificações, 

estendendo, no entanto, ramos laterais localizados acima das plantas, onde 

geralmente encontra suficiente condições de luz (Kissmann, & Groth, 1992). 

Trata-se de planta anual, ereta, com 40 a 60 cm de altura e ciclo 

aproximado de 100 dias, o que permite a ocorrência de duas a quatro gerações 

durante o ano. Desenvolve-se bem em quase todos tipos de solo, preferindo 

contudo, férteis e bem drenados, sendo que sua via fotossintética é a C3 

(Lorenzi, 1976; 1994; Kissmann & Groth, 1992; 1999). A frutificação se dá de 

forma contínua, ocorrendo constantemente novos ciátios com subseqüente 

desenvolvimento e maturação de frutos, sendo que com relativa facilidade são 

encontradas plântulas ao lado da planta-mãe, que por sua vez, ainda encontra

se produzindo frutos. As plântulas apresentam grande capacidade de 

sobrevivência por rebrotamento à partir de gemas adventícias que podem se 

formar no hipocótilo quando cortadas acima ou abaixo do nó cotiledonar 

(Kissmann & Groth, 1997). 

O caule, de coloração verde ou vermelho-violácea é simples ou 

ramificado, cilíndrico, de entrenós ocos, com nodificações a intervalos 

regulares, de superfície lisa e geralmente glabra; havendo no entanto, plantas 

em que tanto o caule como os ramos são recobertos por pêlos brancos, curtos 

e finos (Kissmann & Groth, 1992). 

O sistema radicular é do tipo pivotante e as folhas são alternas, 

opostas ou verticiladas, com formato variável, uma vez que em algumas 

populações podem se apresentar com formato de limbo regular, quase sempre 

ovalado e com ápice agudo; enquanto que em outras, são encontradas 

enormes variacões de oadrões. de olanta à olanta ou até na mesma olanta. 
� 1 ' l J 1 

Essas, ocorrem tanto no caule como nos ramos, e concentram-se logo abaixo 

da inflorescência, na parte terminal. São longo-pecioladas, mas as superiores 

podem ser sésseis, de coloração verde intensa, brilhante e com freqüente 
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pigmentação vermelho-violácea junto às margens (Lorenzi, 1976; Kissmann, 

1978; Kissmann & Groth, 1992). 

Na parte superior do caule, geralmente ocorre bifurcação 

originando dois segmentos em cujos ápices se desenvolvem conjuntos ciátios, 

que são invólucros obovóides com cerca de 2,5 mm de comprimento formados 

por brácteas fusionadas abertas na parte superior. Cada ciátio abriga 30 a 40 

flores masculinas resumidas a um estame, e apenas uma flor feminina, 

também resumida ao ovário coroado por estiletes fundidos até a metade e 

apoiado sobre grosso pedicelo, que, após a fecundação, se alonga, 

posicionando o fruto de forma pendente ao lado do invólucro (Kissmann, 1978; 

Lorenzi, 1991; Kissmann & Groth, 1992). 

O fruto é capsular, com as cocas se apresentando com o dorso 

levemente carenado, sendo que à medida que atinge plena maturação, em 

função da sua deiscência explosiva, as sementes são arremessadas a uma 

certa distância da planta (Kissmann & Groth, 1992). 

As sementes podem ser globosas, ovóides ou cônicas, mais ou 

angulares, com 2,5 a 3,0 mm de comprimento por 2,5 mm de largura e 

tegumento com granulações esbranquiçadas em estádio imaturo e superfície 

granulose-tuberculada na maturação (Kissmann, 1978; Kissmann & Groth, 

1992). São produzidas em grande quantidade, apresentam baixa dormência, 

germinam facilmente a uma profundidade de 4 cm e tendem a conservar o 

poder germinativo por muito tempo (Kissmann & Groth, 1992). A temperatura de 

15°C desencadeia o processo de germinação e as mais elevadas aceleram o 

processo, atingindo valores acima de 90% a 20°C. São fotoblásticas negativas 

e embora possam germinar mesmo quando localizadas a profundidades de até 

30 cm, as plântulas só emergem de profundidades inferiores a 22,5 cm 

(Kissmann & Groth, 1992; Vargas et ai., 1999ª). 

Na cultura da soja Chemale & Fleck (1982) observaram 

significativa redução no rendimento de grãos com o aumento de doze para 54 

plantas por metro quadrado; enquanto que Vai et ai. ( 1998) verificaram que o 
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decréscimo na produção pode variar de 2310 a 1376 kg.ha-1 de grãos para os 

intervalos de zero a dez e 61 a 70 plantas por metro quadrado. Ainda, Voll et 

ai. (1998) estimaram que as reduções por competição entre a cultura e essa 

planta daninha foram de 15,7 kg.ha-1 por planta por metro quadrado no plantio 

convencional e 11,0 kg.ha-1 no plantio direto; além do que para Kissmann e 

Groth (1999), essa espécie, sendo rica em látex, por ocasião da colheita 

permite a fixação de sujeira. 

Em nossas condições, conforme legislação que disciplina os 

produtos agrotóxicos e afins, verifica-se atualmente a existência de 29 herbicidas 

e 21 associações formuladas disponíveis que apresentam indicações de uso 

aprovadas para seu controle. Especificamente na cultura da soja encontram-se 

treze herbicidas, entre os quais chlorimuruon-ethyl, fomesafen, flumiclorac-pentil, 

imazethapyr e lactofen recomendados em pós-emergência total, além de 

glufosinato de amônia e glyphosate (Lorenzi, 1994; 2000; Rodrigues & Almeida, 

1998; Compêndio de defensivos agrícolas, 1999; Embrapa, 1999; Pereira et ai., 

1999). 

2.3 A planta daninha Bidens subalternans L. 

O gênero Bidens apresenta mais de quinze espécies de 

importância ao redor do mundo (Alterman, 1992) e em nossas condições 

Bidens pi/asa L. tradicionalmente tem sido apresentada como a planta mais 

comum e importante, distribuída principalmente nas regiões Centro Sul e Sul do 

país, onde é considerada como espécie bastante nociva (Obara et ai., 1991; 

1994). Todavia, Bidens subalternans também apresenta grande ocorrência em 

áreas agrícolas, mas tem sido pouco mencionada até o momento muito 

provavelmente por desconhecimento e confusão com B. pi/asa (Kissmann & 

Groth, 1999). 

Sua infestação vem aumentando significativamente em diversas 

áreas no Estado de Mato Grosso e principalmente no norte do Mato Grosso do 
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Sul, onde sua presença em muitas propriedades, apresenta-se maior que a de 

B. pi/asa (Sanches & Zandonade, 1997). No Estado do Paraná, em

levantamento preliminar para verificar a ocorrência de B. pi/asa e B. 

subalternans em áreas de cultivo de soja, Gazziero et ai. ( 1998ª) observaram 

que as duas espécies ocorrem em todas regiões produtoras. No entanto, nos 

municípios de Sertaneja, Guaíra, Sarandi e lguaraçú identificaram apenas B. 

subalternans, enquanto que B. pi/asa teve sua ocorrência relatada nos 

municípios de Ponta Grossa, Reserva, Guarapuava e Prudentópolis. 

Conhecida também pelos nomes de picão-preto, picão-campo, 

pico-pico, erva-picão, fura-capa, carrapicho-de-duas pontas, goambu e coambi; 

trata-se de planta herbácea, ereta, nativa da América do Sul que ocorre na 

Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil Meridional e codificada como BIDSU no 

código internacional da WSSA (Kissmann & Groth, 1992; 1999). 

Seu porte varia entre 20-150 cm, apresenta vigoroso crescimento 

em condições de temperatura adequada e alta umidade do solo e em regiões 

sem inverno vigoroso, podem ocorrer altas infestações, à semelhança das 

observadas durante a primavera e verão (Kissmann & Groth, 1992). 

Produz grande quantidade de sementes que podem chegar até 

3000 por planta, e essas apresentam elevada viabilidade. Germinam quando 

dispostas na superfície do solo, ou a pouca profundidade, em torno de 1 cm, 

enquanto que as enterradas podem permanecer em vida latente por longos 

períodos (Kissmann & Groth, 1992). 

Trata-se de planta herbácea de caule ereto, de seção 

quadrangular, liso glabro ou levemente piloso. A ramificação é dicotômica na 

parte inferior, passando a alternada na parte superior, com fotossíntese 

efetuada pelo ciclo C3 e semelhante à B. pílosa, mas diferindo dessa por ser 

geralmente mais alta e ramificada, de ciclo mais curto, com folhas maiores e 

apenas levemente pilosas nos pecíolos, além de capítulos com maior 

freqüência de flósculos periféricos ligulados com pequenas ligulas amarelas 

(Kissmann & Groth, 1992; 1999). 
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Mesmo considerando que características morfológicas possam ser 

alteradas em função das condições ambientais, essa espécie se caracteriza por 

apresentar aquênios com quatro aristas na parte apical e não dois ou três como 

ocorre com B. pi/asa (Kissmann & Groth, 1992; 1999). Ainda que para Gazziero 

et ai. ( 1998ª) a ramificação é a forma mais segura de identificação da espécie, 

Monqueiro ( 1999) relata que em B. pi/asa o segundo par de folhas possui 

folhas com grande lobo frontal ovalado e de margens regularmente denteadas; 

enquanto que em B. subalternans o segundo par de folhas possui também um 

grande lobo frontal, porém lobulado em vez de denteado. 

Com base na legislação vigente sobre os produtos agrotóxicos e 

afins, em nossas condições não se observa quaisquer indicações ou registros 

de herbicidas visando o controle dessa planta daninha (Gelmini, 1991; 

Rodrigues & Almeida, 1998; Compêndio de defensivos agrícolas, 1996; 1999; 

Pereira et ai; .1998; 1999); mas mesmo assim Lorenzi (2000) apresenta extensa 

relação de herbicidas indicados por diversos especialistas, visando seu controle 

em pré ou pós-emergência. Entretanto em soja, B. sulbaternans também não 

faz parte da relação de plantas daninhas para as quais os herbicidas 

encontram-se indicados, de acordo com as recomendações técnicas para a 

cultura na Região Central do Brasil (Embrapa, 1995; 1998; 1999; Pereira et ai.; 

1998; 1999), existindo relatos de que seja um pouco menos sensível à ação de 

alguns herbicidas, requerendo, portanto, dose pouco maior em relação à B. 

pi/asa (Kissmann & Groth, 1999). 

Por outro lado, para B. pi/asa, verifica-se a existência de 46 

herbicidas além de 27 misturas formuladas para uso nas diversas culturas; 

sendo que para a da soja encontram-se disponíveis 27 herbicidas entre os 

quais bentazon, chlorimuron-ethyl, fomesafen, flumiclorac-pentil, imazethapyr e 

lactofen indicados em pós-emergência total, além de glufosinato de amônio e 

glyphosate ( Compêndio de defensivos agrícolas, 1996; 1999; Embrapa, 1998; 

1999; Pereira et ai., 1998; 1999; Rodrigues & Almeida, 1998). 
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2.4 A planta daninha Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. 

Introduzida no pais nos tempos coloniais, e de provável origem 

africana, essa planta se caracteriza pela rápida e significativa produção de 

massa foliar, razão pela qual foi inicialmente utilizada como forrageira, sendo 

também, bastante apreciada pelo gado (Lorenzi, 1991; Kissmann & Groth, 

1991; 1997). 

No entanto, em função da sua característica agressividade, bem 

como da presença em grande número de culturas localizadas nas diferentes 

regiões produtoras, é atualmente considerada como uma das principais 

gramíneas indesejáveis, sendo conhecida pelos nomes de papuã, capim-papuã, 

marmelada, capim-marmelada, capim-guatemala, grama-paulista, milhã-branca 

e milhã e codificada como BRAPL no código internacional da WSSA (Blanco, 

1975; Leitão Filho, 1977; Lorenzi, 1991; 1994; Kismann & Groth, 1997). 

É também particularmente importante na cultura da soja, uma vez 

que em condições de solo fértil, seu desenvolvimento pode ser tão vigoroso que 

uma única planta, em um metro quadrado, pode chegar a afetar em até 50% o 

rendimento de grãos (Kissmann & Groth, 1997. Por ocasião da colheita, podem 

ocorrer prejuízos em função da presença de grande quantidade de massa foliar, 

dificultando ou reduzindo o rendimento da operação (Fleck, 1996). 

Trata-se de planta anual de porte semi-ereto, podendo alcançar 

até um metro de altura, que perfilhando intensamente pode formar considerável 

touceira e cuja via fotossintética é C4 (Lorenzi, 1991; 1994; Kissmann & Groth, 

1997). Os colmos são cilíndricos, compridos, geniculados, ascendentes ou 

decumbentes, com entrenós e nós glabos e de coloração verde claro, que em 

contato com o solo úmido também podem enraizar a partir dos nós inferiores 

(Leitão Filho et ai., 1972; Leitão Filho, 1977; Lorenzi, 1991; Kissmann & Groth, 

1997). 
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O sistema radicular é do tipo fasciculado e a bainha foliar com 4 -

15 cm de comprimento é estriada, verde pálida ou alva e ciliada nos bordos, 

anel de cílios brancos na inserção da lamina, de tamanho variável, com 5-25 cm 

de comprimento por 0,8-1,5 cm de largura, planas, com nervura mediana clara 

e proeminente na fase dorsal, verde intensa e brilhante (Leitão Filho et ai., 

1972; 1977; Aranha et ai., 1984; Kissmann & Groth, 1997). 

A inflorescência terminal em forma de panículas com 10-30cm de 

comprimento é constituída por 3-8 racemos com 3-1 O cm que se inserem 

alternadamente na parte superior do eixo. As flores são unifloras, glabras, 

verde-claras, inseridas isoladas e alternadamente com 4-5 mm de comprimento 

por 2,0-2,5 mm de largura (Leitão Filho, 1972; Leitão Filho et ai., 1977; Lorenzi, 

1991 ). A cariopse apresenta-se abovada ou abovado-arredondada, de plano

convexa a achatada, com 2,2-2,5 mm de comprimento, 1,5-1,8 mm de largura e 

0,5-0,6 mm de espessura, lado ventral plano, dorsal levemente arqueado e 

pericarpo liso, esbranquiçado ou amarelado (Leitão Filho et ai., 1972; Aranha et 

ai., 1984; Kissmann & Groth, 1997). 

Suas sementes apresentam baixa viabilidade logo após a 

maturação, sendo que a dormência se verifica em função da impermeabilidade 

do tegumento (Freitas et ai., 1990). Passado o inverno, geralmente têm o poder 

de germinação significativamente aumentado, conservando e permanecendo 

viáveis no banco de sementes do solo por muito tempo (Freitas et ai., 1990; 

Lorenzi, 1991 ). Na Região Meridional do Brasil, a germinação de sementes 

proxImo à superfície do solo ocorre durante a primavera e verão e nas 

condições da Região Sul, o desenvolvimento vegetativo se dá até março ou 

abril, com florescimento e frutificação até maio; enquanto que em locais sem 

inverno rigoroso o ciclo tende a ser mais longo (Kissmann & Groth, 1997) . 

No plantio direto na palha, o manejo dessa planta apresenta maior 

dificuldade, uma vez que esse sistema de cultivo permite grande acúmulo de 

sementes na superfície do solo. Desse modo, a pequena movimentação 

necessária para a abertura dos sulcos utilizados para deposição das sementes 
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de soja torna-se suficiente para ocorrência de significativa infestação nas linhas 

de plantio (Kissmann & Groth, 1991; 1997). 

Considerando a atual legislação sobre os produtos agrotóxicos e 

afins, verifica-se a existência de cerca de 33 herbicidas e 18 misturas 

formuladas visando seu controle em diversas culturas, sendo que para a da 

soja, o número de opções destinadas ao manejo dessa espécie é também 

bastante significativo, existindo aproximadamente vinte herbicidas onde quase 

que 53% são representados por inibidores da ACCase (Rodrigues & Almeida, 

1998; Compêndio de defensivos agrícolas, 1999; Embrapa, 1998; 1999; Pereira 

et ai., 1998; 1999). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Com a finalidade de atender os objetivos propostos nessa 

pesquisa , foram instalados em diversas épocas, à partir de setembro de1997 e 

até janeiro de 1999, uma série de experimentos independentes conduzidos em 

casa-de-vegetação. Esses, envolveram biótipos de algumas plantas daninhas 

importantes na cultura da soja, cujas sementes foram coletadas no final da 

safra 1996/97, em escapes localizados nas diferentes regiões produtoras do 

país. Nessas, as áreas caracterizaram-se por receberem uso contínuo e 

prolongado de herbicidas portadores do mesmo mecanismo de ação, 

principalmente inibidores da ALS e ACCase. 

Essas populações foram então submetidas a ação dos principais 

herbicidas aplicados em pós-emergência e indicados para o controle de 

infestantes na cultura da soja e para efeito de comparação, utilizou-se de 

biótipos suscetíveis das mesmas espécies, mas provenientes de áreas de 

multiplicação de sementes de plantas daninhas localizadas nas Estações 

Experimentais da AgrEvo. 

As amostras de sementes foram secas ao ar, purificadas através 

da separação da terra e outras impurezas, devidamente acondicionadas em 

recipientes adequados para armazenamento em câmara refrigerada e com 

controle de umidade, de modo a possibilitar sua preservação e manter o poder 

germinativo em bom nívei durante todo período. 
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3.1 Caracterização dos experimentos 

Foram conduzidos nove experimentos envolvendo o biótipo 

suspeito de ser portador de resistência e o suscetível. Desse total, sete foram 

efetuados com E. heterophylla (EPHHL) e os demais, com B. subalternans 

(BIDSU) e B. plantaginea (BRAPL). 

3.1.1 Procedência do material 

a) Euphorbia heterophylla L. (EPHHL)

Sementes de sete populações dessa espécie foram coletadas à 

partir de plantas que sobreviveram a tratamentos com herbicidas e localizadas 

em regiões produtoras de soja nos municípios de Tupanciretã, no Estado do Rio 

Grande do Sul; Caarapó, no Estado do Mato Grosso do Sul; Cascavel e Nova 

Aurora, no Estado do Paraná, bem como em Assis, no Estado de São Paulo. 

Como característica comum, o histórico dessas áreas revelaram a 

utilização contínua e sistemática, durante períodos situados entre cinco e sete 

anos, de herbicidas classificados como pertencentes aos grupos dos inibidores 

da ALS representados principalmente por imidazolinonas, onde imazaquin e 

imazethapyr apareceram com grande destaque, ou por sulfoniluréias, através 

do chlorimuron-ethyl; suspeitando-se portanto, da ocorrência de possíveis 

casos de resistência em função de constantes observações do aumento de 

falhas no controle dessas plantas ao longo do tempo. 

Para efeito de identificação, o material foi codificado quanto à sua 

procedência, do seguinte modo: ER1 e ER2 - Tupanciretã (RS); ER3 Caarapó 

(MS); ER4 e ER5 - Cascavel (PR); ER5 - Nova Aurora (PR); ER7 - Assis (SP) e 

ES - Cosmópolis (SP). 
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b) Bidens suba/ternans L. (BIDSU)

Sementes dessa planta daninha foram coletadas à partir de 

escapes localizados em área produtora de soja no município de São Gabriel 

D'Oeste, no Estado do Mato Grosso do Sul, cujo histórico do local também 

revelou o uso contínuo e sistemático de inibidores da ALS, dos grupos das 

imídazolinonas e sulfoniluréias com destaque para imazethapyr e chlorimuron

ethyl, respectivamente; suspeitando-se portanto, da manifestação de caso de 

resistência em função da observação de constantes aumentos nas falhas de 

controle. Para efeito dessa pesquisa, o material foi codificado como SR, 

enquanto que o suscetível também proveniente da estação experimental da 

AgrEvo, na mesma região produtora, recebeu o código BS. 

e) Brachiaria p/antaginea (Link) Hitchc. (BRAPL)

Sementes dessa gramínea foram coletadas em plantas 

localizadas em Mangueirinha, no Estado do Paraná, que sobreviveram a 

tratamentos com alguns herbicidas graminicidas inibidores da ACCase 

aplicados em pós-emergência total. O histórico local revelou que nos últimos 

anos não se vinha conseguindo obter controle satisfatório dentro de limites 

tecnicamente aceitáveis, através da aplicação contínua de fluazifop-p-butil, 

mesmo quando seguido de tratamento com sethoxydim, nas doses 

recomendadas. Nesse local, foi observado a presença de plantas 

completamente controladas, mas por outro lado, também de plantas 

parcialmente controladas ou mesmo daquelas que sequer apresentaram 

sintomas de terem recebido qualquer tratamento herbicida; suspeitando-se 

portanto, de casos de resistência. Para efeito desse trabalho, o material foi 

codificado como BPR, enquanto que o procedente da área de produção de 

sementes da Estação Experimental da AgrEvo, em Cosmópolis, no Estado de 

São Paulo, recebeu o código BPS. 



51 

3.1.2 Localização geográfica 

Os experimentos foram conduzidos em casa-de-vegetação dotada 

de equipamento automático de irrigação por aspersão, com bicos espaçados a 

1,5 m colocados em linhas distanciadas a 2,0m entre si e localizada nas 

dependências da Estação Experimental da AgrEvo, no município de 

Cosmópolis, (SP), cujas coordenadas geográficas são latitude 22°38' sul, 

longitude 43°1 O' oeste e altitude de 650 metros. 

3.1.3 Recipiente de plantio e substrato 

Na condução dos experimentos foram utilizados como recipientes 

de plantio, vasos plásticos perfurados, com capacidade para 1,3 litros e 

medindo 14,8 cm no diâmetro maior; 9,8 cm no menor e 12,2 cm de altura (vaso 

nº 15). 

Para cultivo das plantas daninhas, os vasos receberam substrato 

composto por três partes de terra para uma de húmus, que por sua vez foi 

previamente tratado com produto a base de brometo de metila, de acordo com 

as instruções de uso recomendadas, e de modo a eliminar possíveis 

contaminantes que pudessem interferir nos objetivos desse trabalho. As 

análises granulométrica e química de macronutrientes do substrato encontram

se no Quadro 1. 
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Quadro 1. Análises granulométrica e química de macronutrientes do 

substrato<1> utilizado nos experimentos com E. heterophylla

(EPHHL), B. subalternans (BIDSU) e B. p/antaginea (BRAPL). 

Areia Grossa 

33,4 

Areia Fina 

11,8 

Argila 

10,2 

Silte 

44,6 

ililiii!i:1i!iiiiliilli.!�iiiiiiiiii.iiiiiiii!iiiiitiiiiiiiiiliiiiiiit;!iiiliiiiili!iiiiiiiiiiiiili1iiililiilil!!!ili!!:1;iiiiiiii:!:iiii!iiiiiiiii!i!:!:ii!:!ii!iiii:l;i!iiiiliilêffiii1liii!i:i:iiil!itilii!i!il::::i:i 
0,6 2,7 Franco 

:::::::!1!!!1i!!i!il!!!1!i!i!i!!ilil!i!ili!li!tli1:::::1:1::1:111i!i!i!li!iltli!ili!i::11:11::i!!il!ll!!li:i:!:itl:!:i:i:lilill!lliil!lli!iiili!ii!l!li!i!ilil!lllllillllll!lli1llll!i!i!!i!ili!ilil!!il!t!ii!li!!i!iii!ililiiii!!!il!l!l!!i!i!!lili!ili!l!ll:!:lttttlllilltl:::1:1::::::1:!:l: ::1:::1:::::::::1:::1:1:1::::1::1::::111:1:1:::1::::::1:1 
pH<2> pH<3> MO(%) C p<4> (Resina) p<5> (Mehlich)

5,5 6,2 18,9 110 185 115 

20,2 o 0,38 10,28 

Mehlich-1:10 = K, Na, Fe, Mn, Cu, Zn. 
<
1 > Resultados fornecidos pelo Laboratório Unithal. Campinas, SP.
<2> CaCb; <3> H2O; <4> mg.dm-3; <5> c.mol.c.dm-3 

3.1.4 Semeadura e obtenção das plântulas 

12,88 79,81 

A semeadura do material foi realizada em 23.9.97 (biótipos ER1-

ES1 e ER2-ES2); 06.1.98 (biótipos ER3-ES3 e ER4-ES4); 26.2.98 (biótipos ERs

ESs e ER5-ES5); 29.9.98 (biótipos ER7-ES7); 17 .11.98 (biótipos BR-8S) e em 

05.12. 98 (biótipos BPR-BPS); sendo que as sementes foram colocadas em 

excesso nos recipientes de plantio a profundidade de aproximadamente 1-2 cm 

e recobertas com fina camada de substrato. Após pleno estabelecimento, 

quando as plântulas apresentavam-se completamente emergidas, procedeu-se 

a operação de raleio, selecionando-se quatro plântulas uniformes em cada 
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vaso, de modo a minimizar possível interferência provocada pela 

heterogeneidade do material. De modo complementar, para suprir eventual 

necessidade de nova seleção no momento da aplicação dos herbicidas, foram 

semeados vasos adicionais, que por sua vez, também foram submetidos ao 

mesmo procedimento. 

Todas populações cultivadas apresentaram excelente 

desenvolvimento vegetativo e em aproximadamente duas e três semanas as 

plântulas atingiram os estádios recomendados para as aplicações dos 

herbicidas, ou seja, 2-4 folhas para E. heterophyl/a e B. subalternans e 3 folhas-

1 perfilho para B. plantagínea. 

3.1.5 Aplicação dos herbicidas 

Os herbicidas foram aplicados respectivamente em 18.10.97 (ER1-

ES1 e ER2-ES2); 02.02.98 (ER3-ES3 e ER4-ES4); 23.3.98 (ERs-ESs e ER5-ES5); 

22.10.98 (ERrESy); 12.12.98 (BR-BS) e 04.01 .99 (BPR-BPS). Nessa ocasião, 

os vasos referentes a cada tratamento e suas repetições, tanto do biótipo com 

suspeita de resistência como do suscetível, foram retirados da casa-de

vegetação e levados para local com área previamente demarcada no terreno e 

medindo 2,4 x 5,0 m. Nessa, os vasos foram depositados em posições pré

definidas, de modo a possibilitar os tratamentos com os herbicidas, retornando

os em seguida, às suas mesmas localizações no interior da casa-de-vegetação. 

O equipamento utilizado nas aplicações foi um pulverizador costal 

pressurizado, tendo como gás propelente ar comprimido e equipado com barra 

dotada de seis bicos de jato plano de deposição contínua do tipo leque (XR 

110.015) espaçados de 0,40 m entre si e mantidos a 0,50 m da superfície do 

solo. A formulação de campo foi depositada em garrafas plásticas com 

capacidade para um litro e com pressão de trabalho de 2,5 bar, o volume de 

calda foi de 0,24 L por tratamento e eqüivalendo a 200L.ha-1 
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Durante as aplicações realizadas nas diferentes épocas foi 

verificado excelente deposição das gotas de pulverização sobre as plântulas, 

garantindo dessa maneira, grande eficácia na veiculação dos tratamentos 

herbicidas sobre o alvo. 

3.1.6 Tratamentos 

Os tratamentos utilizados nos experimentos envolveram os 

principais herbicidas de aplicação em pós-emergência com uso autorizado e 

recomendados na cultura da soja, incluindo-se inibidores de fotossíntese, das 

enzimas ALS, Protox e ACCase, bem como aqueles não seletivos para os quais 

encontram-se disponíveis cultivares geneticamente modificados e portadores de 

resistência, como inibidores de GS e EPSPs; e em todos, foram mantidas 

testemunhas absolutas correspondentes à dose zero. Para determinação dos 

tratamentos, partiu-se, inicialmente, da dose registrada, freqüentemente 

indicada e utilizada para o controle dessas plantas daninhas em condições de 

campo, seguida então de seus múltiplos sucessivos de dois, ou seja 

respectivamente, dois, quatro e oito vezes a primeira dose escolhida. 

Os tratamentos adotados com as doses dos herbicidas e 

adjuvantes adicionados à calda de pulverização nos experimentos envolvendo 

os diversos biótipos de E heterophylla (EPHHL) e B. subalternans (BIDSU) 

encontram-se respectivamente nos Quadros 2 e 3, enquanto que os utilizados 

no experimento com B. plantaginea (BRAPL) estão localizados no Quadro 4. 
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Quadro 2. Tratamentos utilizados nos experimentos com Euphorbía 

heterophylla L. (EPHHL). Cosmópolis, SP, 1997/99. 

�-
chlorimuron-ethy1<1l O lactofen 240 

chlorimuron-ethyl 15 lactofen 480 

chlorimuron-ethyl 30 lactofen 960 

chlorimuron-ethyl 60 flumiclorac-pentil(5> 
o 

chlorimuron-ethyl 120 flumiclorac-pentil 40 

imazethapyr(2> o flumiclorac-pentíl 80 

imazethapyr 100 flumiclorac-pentil 160 

imazethapyr 200 flumiclorac-pentil 320 

imazethapyr 400 glufosinato de amônio(5> 
o 

imazethapyr 800 glufosinato de amônia 150 

fomesafen (3> o glufosinato de amônia 300 

fomesafen 250 glufosinato de amônio 600 

fomesafen 500 glufosinato de amônia 1200 

fomesafen 1000 glyphosate(7> 
o 

fomesafen 2000 glyphosate 180 

lactofen<4> 
o glyphosate 360 

lactofen 120 glyphosate 720 

g.i.a. =grama do ingrediente ativo glyphosate 1440 

Obs: Nos tratamentos com chlorimuron-ethyl e flumiclorac-pentil foi adicionado à calda de 
pulverização, óleo mineral emulsionável (Attach) respectivamente a 0,05% 
(volume/volume) e 0,2% (volume/volume). 
Nos tratamentos com fomesafen e glufosinato de amônia foi adicionado à calda de 
pulverização, espalhante nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico (Herbitensil) a 0,2% 
(volume/volume). 
(
1 > Classic - grânulos autodispersíveis em água com 250 g.i.a.kg·1

. 

(2l Pivot - solução aquosa concentrada com 100 g. i.a.L"1 

(
3l Flex -concentrado emulsionável com 250 g. i.a.L"1. 

(
4> Cobra - concentrado emulsionável com 240 g. i.a.L"1

. 
(5> Radiant- concentrado emulsionável com 100 g.i.a.L·1.
<5> Finale - concentrado solúvel com 200 g. i.a.L";.
<
7> Roundup - concentrado solúvel com 360 g e.a . .L"1. 



56 

Quadro 3. Tratamentos utilizados nos experimentos com Bídens subalternans

L. (BIDSU). Cosmópolis, SP, 1998.

--
chlorimuron-ethy1<1> O lactofen 240 

chlorimuron-ethyl 15 lactofen 480 

chlorimuron-ethyl 30 lactofen 960 

chlorimuron-ethyl 60 bentazon<5> 
o 

chlorimuron-ethyl 120 bentazon 720 

imazethapyr<2> 
o bentazon 1140 

lmazethapyr 100 bentazon 2880 

lmazethapyr 200 bentazon 5760 

lmazethapyr 400 glufosinato de amônio<5> 
o 

lmazethapyr 800 glufosinato de amônio 150 

fomesafen<3> 
o glufosinato de amônio 300 

Fomesafen 250 glufosinato de amônio 600 

Fomesafen 500 glufosinato de amônio 1200 

Fomesafen 1000 glyphosate<7l 
o 

Fomesafen 2000 glyphosate 180 

lactofen<4> 
o glyphosate 360 

Lactofen 120 glyphosate 720 

g.i.a. = grama do ingrediente ativo glyphosate 1440 

Obs: Nos tratamentos com chlorimuron-ethyl e bentazon foi adicionado à calda de 
pulverização, óleo mineral emulsionável (Attach) respectivamente a 0,05% 
(volume/volume) e 0,5% (volume/volume). 
Nos tratamentos com glufosinato de amônio foi adicionado à calda de pulverização, 
espalhante nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico (Herbitensil) a 0,2% 
{volume/volume). 
<1> Classic- grânulos autodispersíveis em água com 250 g. i.a.kg·1.
<2> Pivot - solução aquosa concentrada com 100 g. i.a.L·1. 

<3> Flex -concentrado emulsionável com 250 g. i.aL1
. 

<4l Cobra - concentrado emulsionável com 240 g. i.ar1 .
<5> Basagran - concentrado emulsionável com 600 g.i.aL1

. 

<5> Finale - concentrado solúvel com 200 g.i.a.L·1. 

<7> Roundup - concentrado solúvel com 360 g.e.ar1 .
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Quadro 4. Tratamentos utilizados nos experimentos com Brachiaría plantaginea 

(Link) Hitchc. (BRAPL). Cosmópolis, SP, 1998/99. 

clethodim111 o quizalofop-p-ethyl101 
o 

clethodim 84 quizalofop-p-ethyl 75 

clethodim 168 quizalofop-p-ethyl 150 

clethodim 336 quizalofop-p-ethyl 300 

clethodim 772 quizalofop-p-ethyl 600 

fenoxaprop-p-ethyl1L1 
o sethoxydim1 ' o 

fenoxaprop-p-ethyl 66 sethoxydim 230 

fenoxaprop-p-ethyl 132 sethoxydim 460 

fenoxaprop-p-ethyl 264 sethoxydim 920 

fenoxaprop-p-ethyl 528 sethoxydim 1840 

fluazifop-p-butil\ '' o fenoxaprop-p-ethyl + clethodim1t;1 
o 

fluazifop-p-butil 187,5 fenoxaprop-p-ethyl + clethodim 100 

fluazifop-p-butil 375 fenoxaprop-p-ethyl + clethodim 200 

fluazifop-p-butil 750 fenoxaprop-p-ethyl + clethodim 400 

fluazifop-p-butil 1500 fenoxaprop-p-ethyl + clethodim 800 

haloxyfop-methyl\"1 
o glufosinato de amônio\"1 

o 

haloxyfop-methyl 120 glufosinato de amônio 150 

haloxyfop-methyl 240 glufosinato de amônio 300 

haloxyfop-methyl 480 glufosinato de amônio 600 

haloxyfop-methyl 960 glufosinato de amônio 1200 

propaquizafop\<f/ o glyphosate\ ,ui o 

propaquizafop 125 glyphosate 180 

propaquizafop 250 glyphosate 360 

propaquizafop 500 glyphosate 720 

propaquizafop 1000 glyphosate 1440 

g.i.a. = grama do ingrediente ativo
Obs: Nos tratamentos com clethodim; haloxyfop-methyl, propaquizafop, sethoxydim e
fenoxaprop-p-ethyl + clethodim, foi adicionado à calda de pulverização, óleo mineral
emulsionável (Attach) a 0,5% (volume/volume).
Nos tratamentos com glufosinato de amônio foi adicionado à calda de pulverização,
espalhante nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico (Herbitensil) a 0,2%

(volume/volume).
(
1l Select - concentrado emulsionável com 240 g. i.ar1

. 

<
2l Podium - concentrado emulsionável com 11 O g. i.ar1

. 
<
3l Fusilade - concentrado emulsionável com 125 g. i.ar1.
<
4l Verdict - concentrado emulsionável com 240 g.i.ar1 •
<
5l Shogum - concentrado emulsionável com 100 g. i.ar1.
<
5l Targa - concentrado emulsionável com 50 g.i.ar1.

(?l Poast - concentrado emulsionável com 184 g.i.ar1

(Sl Podium S - concentrado emulsionável com 50 + 50 g.i.a.r1.
<
9l Finale - concentrado solúvel com 200 g.i.ar1

. 
<
10> Roundup - concentrado solúvel com 360 g. e.a.L·1. 
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As principais características dos produtos aplicados, de acordo 

com Compêndio de defensivos agrícolas (1996; 1999), Rodrigues & Almeida 

(1995; 1998), Vidal (1997) e Pereira et ai. (1998; 1999) são as seguintes: 

a) Chlorimuron-ethyl

nome químico: etil 2-(((((4-cloro-6-metoxi-pirimidina-2-il) amino) carbonil)amino 

su lf on i 1) benzoato. 

grupo químico: sulfoniluréias 

Registrado exclusivamente para uso na cultura da soja, onde o 

intervalo de segurança é de 65 dias e a tolerância de resíduos 5.10-2 ppm; esse 

herbicida é absorvido principalmente por via foliar e translocando-se tanto pelo 

xilema quanto pelo floema, movimenta-se por toda planta. Sua pressão de 

vapor é de 1,5.10-5 mm Hg a 25°C, a solubilidade em água, 9 ppm (pH 5,0) e o 

valor do coeficiente de distribuição entre octanol é água e 320 (pH 5,0). A 

formulação utilizada encontra-se disponível na forma de grânulos 

autodispersíveis em água com 250 g do ingrediente ativo por quilograma do 

produto comercial (Classic). Essa, apresenta Dlso aguda oral superior a 5.103

mg.kg-1 (ratos); DL50 aguda dérmica localizada acima de 2.103 mg.kg·1 (coelhos) 

e sendo considerada pouco irritante para olhos e não irritante para pele, é 

atualmente enquadrada na classe toxicológica Ili (medianamente tóxico). 

b) lmazethapyr

nome químico: ácido 2-[4,5-dihidro-4-metii-4( i-metiietil)-5-oxo-i H-imidazoi 

-2-ilo]-5- etir3-piridinacarboxílico

grupo químico: imidazolinonas 
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Com registro para uso exclusivo na cultura da soja, onde o 

intervalo de segurança é de 100 dias e a tolerância de resíduos 10-2 ppm; esse 

herbicida, cuja absorção pelas plantas ocorre tanto por via radicular como foliar, 

transloca-se pelo xilema e floema e acumula-se nos meristemas de crescimento 

provocando sua morte. A pressão de vapor é inferior a 1,0.10-
7 mm Hg a 60°C, 

a solubilidade em água é de 1,4.103 ppm a 25° C (pH 7,0) e o valor do 

coeficiente de distribuição entre octanol e água, 3, 1 (pH 7,0). O produto 

utilizado apresenta-se sob a forma de solução aquosa concentrada com 100 

gramas do ingrediente ativo em equivalente ácido por litro do produto comercial 

(Pivot). Nessa, os valores da Dlso aguda oral (ratos) e dérmica (coelhos) 

encontram-se localizados acima de 5.103 mg.kg-1 e não sendo irritante para 

pele e olhos, é atualmente enquadrada na classe toxicológica IV (pouco tóxico). 

c) Fomesafen

nome químico: 5 - (2 - cloro-4 - (trifluorometil) fenoxi) - N - metilsulfonil - 2 -

nitrobenzamida 

grupo químico: difenil-éteres 

Com uso autorizado nas culturas de feijão e soja, na qual o 

intervalo de segurança é de 60 dias e a tolerância de resíduos 3.10-2 ppm; esse 

herbicida é absorvido principalmente pelas folhas e com menor intensidade 

através das raízes das plantas. Apresenta pressão de vapor de 1,0.10-7 mm Hg 

a 50°C; ,solubilidade em água de 6.105 ppm a 20°C (sal de Na) e coeficiente de 

distribuição entre octano! e água de 794 (pH 1,0). Sua translocação se verifica 

pelo xilema, mas é comprometida pela rápida dessecação que provoca nos 

tecidos. Trata-se de inibidor da enzima protoporfirinogem oxidase (Protox), que 

induz a produção de radicais de oxigênio que promovem a peroxidação de 
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lipídeos com conseqüente destruição da membrana celular. A formulação 

utilizada apresenta-se como concentrado emulsionável com 250 gramas do 

ingrediente ativo por litro do produto comercial (Flex). Nessa, a Dlso aguda 

oral é de 7.961 mg.kg-1 (ratos); a Dlso aguda dérmica corresponde a 5.040 

mg.kg-1 (ratos) e sendo irritante para olhos e com moderada irritabilidade para 

pele, encontra-se atualmente classificado como pertencente à classe 

toxicológica 1 ( extremamente tóxico). 

d) Lactofen

nome químico: 1' (carboetoxi) etil 5 - (2- cloro- 4 (trifluoro - metil) fenoxi)- 2 -

nitrobenzoato. 

grupo químico: difenil-éteres. 

Registrado na cultura da soja onde o intervalo de segurança é de 

84 dias e a tolerância de resíduo 3.10-2 ppm; esse herbicida cuja pressão de 

vapor é de 4,0.10-9 mm Hg a 25° C é principalmente absorvido através das 

folhas mas apresentando translocação muito limitada, atua essencialmente por 

ação tópica. Trata-se de inibidor da enzima protoporfirinogen oxidase (Protox), 

que induz a formação de radicais de oxigênio que promovem a peroxidação de 

lipídeos e conseqüente destruição da membrana celular. A formulação utilizada 

apresenta-se como concentrado emulsionável com 240 gramas do ingrediente 

ativo por litro do produto comercial (Cobra). Nessa, os valores para Dlso aguda 

oral e dérmica são respectivamente 2.533 mg.kg-1 (ratos) e superior a 2.103

mg.kg-1 (coelhos), enquadrando-se atualmente na classe toxicológica 1 

( extremamente tóxico). 
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d) Flumiclorac-pentil

nome químico: pentil - [2-cloro-5-( ciclohex-1-ene-1,2-dicarboximida)-4-fluoro

fenoxil] acetato. 

grupo químico: ftalimidas 

Com uso autorizado exclusivamente na cultura da soja onde o 

intervalo de segurança é de 30 dias e a tolerância de resíduos 5.10-2 ppm; esse 

herbicida é absorvido pelas folhas, caules e gemas das plantas, atuando 

rapidamente por ação tópica, uma vez que praticamente não se transloca. 

Trata-se de inibidor da enzima protoporfirinogem oxidase (Protox) que 

apresenta pressão de vapor menor que 1,0.10-7 mm Hg a 22,4ºC; solubilidade 

em água de 3,4 ppm a 20° C e coeficiente de distribuição entre octanol e água 

de 97.720 a 20°C. A formulação utilizada encontra-se na forma de concentrado 

emulsionável com 100 gramas do ingrediente ativo por litro do produto 

comercial (Radiant). E nessa, apresenta DL50 aguda oral de 5,2.103 mg.kg-1

(ratos), Dlso aguda dérmica de 5.103 mg.kg-1 (coelhos), e sendo irritante para 

pele e olhos é atualmente enquadrada na classe toxicológica 1 ( extremamente 

tóxico). 

f) Bentazon

nome químico: 3-isopropil-2, 1,3-benzotiodiazinona-(4)-2,2-dióxido 

grupo químico: benzotiadiazinas 

Trata-se de inibidor de fotossíntese com uso autorizado nas 

culturas de arroz, amendoim, feijão, milho, trigo e soja, onde o intervalo de 

segurança é de 90 dias e a tolerância de resíduos 1 o-2_ Esse herbicida, cuja 
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solubilidade em água é de 2,3.106 ppm a 20° C (sal), pressão de vapor menor 

que 1,0.10-9 mm Hg a 20° C e coeficiente de distribuição entre octanol e água 

de 35.10-2, é essencialmente absorvido através das folhas e tecidos verdes das 

plantas, mas sua translocação é extremamente reduzida. A formulação usada 

apresenta-se como concentrado solúvel com 600 g do ingrediente ativo por litro 

do produto comercial (Basagran) e nessa, os valores para Dlso aguda oral e 

dérmica são respectivamente 2.063 mg.kg-
1 (ratos) e 5.103 mg.kg-1 (ratos) e 

sendo considerada não irritante para pele e moderadamente para olhos é 

atualmente enquadrada na classe toxicológica li (altamente tóxico). 

g) Glufosinato de amônia

nome químico: amônio-DL-homoalanina-4-il (metil) fosfinato 

grupo químico: derivados de aminoácido. 

Com uso autorizado nas culturas de alface, algodão, banana, 

batata, café, citros, eucalipto, maçã, milho, nectarina, pêssego, repolho, trigo, 

uva, quando aplicado em jato dirigido ou protegido e em soja onde o intervalo 

de segurança é de 1 O dias e a tolerância 5.10-2 ppm, tanto no sistema de 

manejo em plantio direto na palha como na dessecação da cultura; esse 

herbicida, um inibidor de glutamina sintetase (GS) é exclusivamente absorvido 

por via foliar, apresentando também reduzida translocação através do xilema e 

floema. Sua pressão de vapor é de 35.10-7 mm Hg a 20° C e a formulação 

utilizada encontra-se na forma de concentrado solúvel com 200 gramas do 

ingrediente ativo por litro do produto comercial (Finale) e nessa, os valores 

relativos à Dlso aguda oral e dérmica são respectivamente 2,98.10-3 mg.kg-1 

(ratos) e 8,04.10-2 mg.kg-1 (ratos) e sendo considerada não irritante para pele e 

olhos é atualmente enquadrada na classe toxicológica Ili (medianamente 

tóxico). 



h) Glyphosate

nome químico: N-(fosfonometil) glicina 

grupo químico: derivados da glicina 
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Registrado atualmente para o controle não seletivo de plantas 

daninhas em diversas culturas como ameixa, banana, cacau, café, cana-de

açúcar, citros, eucalipto, maçã, nectarina, pêra, pêssego, pinho, seringueira, 

uva, pastagem, bem como em pulverização de manejo em arroz, milho, trigo e 

soja onde a tolerância é de 2.10-
1 ppm; esse herbicida, um inibidor de enol 

piruvil shiquimato fosfato sintase (EPSPs) é absorvido pelas folhas e transloca

se sistemicamente, com preferência pelo floema, tanto para folhas e 

meristemas aéreos, como para subterrâneos. Na forma ácida, a solubilidade em 

água é de 15,7.103 ppm a 25ºC (pH 7,0); a pressão de vapor, 1,84.10-7 mm Hg 

a 45ºC e o coeficiente de distribuição entre octano! e água encontra-se 

localizado entre 6.10-4 e 17.10-4. O produto técnico na forma de sal 

isopropilamina apresenta Dlso aguda oral e dérmica superior a 5.103 mg.kg-1

(ratos) e sua irritabilidade para a pele e olhos é moderada. A formulação 

utilizada encontra-se disponível na forma de concentrado solúvel com 360 

gramas do ingrediente ativo em equivalente ácido por litro do produto comercial 

(Roundup) e essa é enquadrada atualmente na classe toxicológica IV (pouco 

tóxico). 

i)Clethodim

nome químico: (E,E) - (+/-)-2- [1-[[3-cloro-2-propenil) oxi] imino] propil]-5-[2-

etiltio) propil]-3-hidroxi-2-ciclohexeno-1-ona. 

grupo químico: ciclohexenonas 
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Registrado para o controle de plantas daninhas culturas de alho, 

algodão, batata, cebola, cenoura, feijão, tomate e soja, na qual o intervalo de 

segurança é de 60 dias e a tolerância de resíduos equivale a 1 ppm; sua 

absorção pelas plantas ocorre essencialmente por via foliar e sendo translocado 

por via apossimplástica, atinge também raízes e rizomas. Trata-se de inibidor 

da acetil-coenzima A carboxilase (ACCase) cuja solubilidade em água é 

5,52.103 ppm (pH 7,0), pressão de vapor de 1,5.10-6 mm Hg a 20ºC e 

coeficiente de distribuição entre octano! e água de 1,5.104
. A formulação usada 

apresenta-se sob a forma de concentrado emulsionável com 240 g do 

ingrediente ativo por litro do produto comercial (Select) na qual os valores da 

DL50 aguda oral e dérmica são respectivamente 3,61.103 mg.kg-1 (ratos) e 

superior a 5. 103 (coelhos) e sendo levemente irritante para pele e 

moderadamente irritante para olhos, é enquadrada atualmente na classe 

toxicológica li (altamente tóxico). 

j) Fenoxaprop-p-ethy/

nome químico: (D
+
)-etil -2[4-(6-cloro-2-benzoxazoliloxi) -fenoxi]-propanoato.

grupo químico: derivados do ácido fenoxicarboxílico 

Com uso autorizado nas culturas de alface, arroz, batata, cebola, 

cenoura, ervilha, feijão e soja, na qual o intervalo de segurança é de 60 dias 

com tolerância de resíduos de 2.10-2 ppm; esse herbicida é absorvido pelas 

folhas e translocando-se através do xilema e floema, atinge raízes e rizomas. 

Trata-se de inibidor da acetil-coenzima A carboxilase (ACCase) cuja 

solubilidade em água localiza-se entre 0,5 e 1,0 ppm a 20ºC; a pressão de 

vapor é de 1,4.10-7 mm Hg a 20°C e o coeficiente de distribuição entre octano! e 

água, 13,2.103
. O produto utilizado apresenta-se sob a forma de emulsão 

concentrada com 11 O gramas do ingrediente ativo por litro do produto comercial 
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(Podium) e nessa, os valores da Dlso aguda oral e dérmica situam-se 

respectivamente acima de 6.103 mg.kg-1 (ratos) e 12.103 mg.kg-1 (coelhos}, 

enquadrando-se na classe toxicológica Ili (medianamente tóxico). 

1) Fluazifop-p-butil

nome químico: propionato de 2-(4-(5-triflurometil-2-iloxipiridina)fenoxi)-n-butila. 

grupo químico: aril oxi-fenoxi-propionatos 

Registrado para o controle de plantas daninhas nas culturas de 

alface, algodão, café, cebola, cenoura, crisântemo, fumo, laranja, roseira, 

tomate e soja, na qual o intervalo de segurança é 80 dias e a tolerância de 

resíduos 3.10-1 ppm; esse herbicida, um inibidor da acetil-coenzima A 

carboxilase (ACCase}, é principalmente absorvido por via foliar, se bem que em 

menor intensidade e na dependência da dose aplicada, também através do 

sistema radicular da planta, onde translocando-se tanto pelo xilema como pelo 

floema, acumula-se nos meristemas de crescimento provocando sua morte. A 

solubilidade em água, é de 2 ppm a 20ºC; a pressão de vapor corresponde a 

5,5.10-5 mm Hg a 20ºC e o coeficiente de distribuição entre octano! e água 

equivale a 8.10-1 (pH 7,0). O produto utilizado é apresentado como concentrado 

emulsionável com 125 gramas do ingrediente ativo por litro do produto 

comercial (Fusilade) e nessa, os valores relativos à DL50 aguda oral e dérmica 

são de respectivamente 4.662 mg.kg-1 (atos) e 1,9.103 g.kg-1 (ratos), sendo 

enquadrada como pertencente à classe toxicológica li (altamente tóxico). 

m) Haloxyfop-methyl

nome químico: metil-2-[4-(.3-cloro-5-(trifluorometil-2-piridinoxi)) fenoxi] 

propanoato 

grupo químico: aril oxi-fenoxi-propionatos 
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Com indicações de uso aprovadas para uso na cultura da soja, 

onde o intervalo de segurança é de 98 dias e a tolerância de resíduos 5.10-2 

ppm; esse herbicida, um inibidor da acetil-coenzima A carboxilase (ACCase), é 

absorvido tanto por via foliar como radicular, e sendo translocado pelo 

simplasto, acumula-se nos tecidos meristemáticos provocando necrose e morte 

da planta. A solubilidade em água é de 9,3 ppm a 25ºC; a pressão de vapor 

equivale a 6,5.10-7 mm Hg a 25ºC e o coeficiente de distribuição entre octano! e 

água, 11,7. A formulação usada foi um concentrado emulsionável com 240 

gramas do ingrediente ativo por litro do produto comercial (Verdict) onde a DL50

aguda oral localiza-se entre 1,3.103 e 2,5.10
3 mg.kg-1 (ratos), a DL50 aguda 

dérmica, entre 6,3.102 e 2.103 mg.kg-1 (coelhos) e sendo irritante para pele e 

olhos é enquadrada na classe toxicológica 1 (altamente tóxico). 

n) Propaquizafop

nome químico: 2-lsopropilideamino-oxietil-R-2-[4-(6-cloroquinoxalina -2-iloxi) 

fenoxi] propionato 

grupo químico: aril oxi-fenoxi-propionatos 

Herbicida do grupo dos inibidores da acetil-coenzima A 

carboxilase (ACCase) com uso atualmente autorizado para controle de plantas 

daninhas nas culturas de algodão e soja, nas quais o intervalo de segurança é 

de 85 dias. Sua absorção pelas plantas ocorre basicamente através das folhas, 

muito embora quando atinge o solo, pequena parte possa também ser 

absorvida através das raízes. Apresenta pressão de vapor de 1, 73.10-8 mm Hg 

a 25ºC, solubilidade em água de 1,9 ppm e sua translocação se verifica através 

do xilema e floema, onde acumulando-se nas regiões meristemáticas provoca 

necrose. A formulação usada foi um concentrado emulsionável com 100 gramas 

do ingrediente ativo por litro do produto comercial (Shogum) cujos valores da 
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DL50 aguda oral e dérmica são respectivamente 3.479 mg.kg-1 (ratos) e superior 

a 2.103 mg.kg-1 (ratos) e sendo levemente irritante para pele e moderadamente 

irritante para olhos é enquadrada na classe toxicológica Ili (medianamente 

tóxico). 

o) Quiza/ofop-p-ethy/

nome químico: etil-2(4-(6-cloro-2-quinoxaliloxi) fenoxi) propionato 

grupo químico: éster propiônico fenoxi 

Herbicida atualmente registrado na cultura da soja, onde o 

intervalo de segurança é de 30 dias e a tolerância de resíduos 5.10-2 ppm, trata

se de inibidor da acetil-coenzima A carboxilase (ACCase) que apresentando 

absorção foliar e sendo translocado através do xilema e floema, acumula-se 

nas regiões meristemáticas das partes aérea e radicular, provocando necrose, 

com conseqüente morte da planta. A pressão de vapor é de 8,3.10-10 mm Hg a

20ºC e a solubilidade em água é de 4.10-1 ppm a 20ºC. A formulação usada 

apresenta-se como concentrado emulsionável contendo 50 gramas do 

ingrediente ativo por litro do produto comercial (Targa}, que apresentando 

valores para Dlso aguda oral e dérmica de respectivamente 2.551 mg.kg-1 

(ratos) e 2.103 mg.kg-1 (ratos) e sendo irritante para pele e olhos é atualmente

enquadrada na classe toxicológica 1 (extremamente tóxico). 

p) Sethoxydim

nome químico: 2-1-etoximino-buti!-5-2- ( etiltio) -propil-3-hidroxi-2-ciclohexeno 

1-ona.

grupo químico: hidroxi-ciclo-hexenos 
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Com uso autorizado para controle de plantas daninhas nas 

culturas de algodão, eucalipto, feijão, fumo, girassol, gladíolo e soja, onde o 

intervalo de segurança é de 60 dias e a tolerância de resíduos é de 5.10-2 ppm; 

esse herbicida, um inibidor da acetil-coenzima A carboxilase (ACCase), é mais 

rápida e intensamente absorvido pelas folhas, muito embora possa ocorrer 

alguma absorção pelas raízes. Sendo translocado através do xilema e floema, 

acumula-se nas regiões meristemáticas ocasionando necrose e posterior morte 

da planta. A solubilidade em água é de 4,7.103 ppm a 20ºC (pH 7,0), a pressão 

de vapor é inferior a 10-6 mm Hg a 20ºC e o coeficiente de distribuição entre 

octano! e água é de 45, 1 (pH 7,0). A formulação usada foi um concentrado 

emulsionável com 184 gramas do ingrediente ativo por litro do produto 

comercial (Poast) e encontra-se atualmente enquadrada na classe toxicológica 

li (altamente tóxico). 

q) Fenoxaprop-p-ethyl

nome químico: (D+)-etil -2(4-(6-cloro-2-benzoxazoliloxi) -fenoxi]-propanoato :+

(E, E) - ( +/-)-2- [1-[[3-cloro-2-propenil) oxi] imino] propil]-5-[2-

etiltio) propil]-3-hidroxi-2-ciclohexeno-1-ona. 

grupo químico: derivados do ácido fenoxicarboxílico e ciclohexenonas 

Mistura formulada contendo 50 gramas de fenoxaprop-p-ethyl e 50 

gramas de clethodim por litro do produto e apresentada na forma de 

concentrado emulsionável (Podium S). É registrada atualmente para uso nas 

culturas de batata, cebola, cenoura, feijão e soja, onde o intervalo de segurança 

é de 60 dias e enquadrada na classe toxicológica li (altamente tóxico). 
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r) Óleo mineral emulsionável

composição: hidrocarbonetos alifáticos saturados provenientes da destilação 

de petróleo 

grupo químico: hidrocarbonetos 

Adjuvante para ser adicionado em caldas de herbicidas destinados 

ao controle em pós-emergência de plantas daninhas em diversas culturas entre 

as quais a da soja. É apresentado sob a forma de concentrado emulsionável 

com 75,0% m.v-1 (Attach) e classificado como pertencente à classe toxicológica 

IV (pouco tóxico). 

s) Nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico

grupo químico: álcool e fenol 

Produto espalhante destinado a associação com caldas de 

herbicidas passíveis de serem aplicadas em pós-emergência, visando aumentar 

ou melhorar a ação tópica, auxiliar a penetração e acelerar a eficácia dos 

mesmos. A formulação usada é apresentada sob a forma de solução aquosa 

concentrada com respectivamente 400 + 150 gramas de cada componente 

ativo por litro do produto comercial (Herbitensil) e enquadrado atualmente 

como pertencente à classe toxicológica IV (pouco tóxico). 



70 

3.1.7 Avaliações 

As avaliações dos experimentos foram realizadas visualmente aos 

20 dias após aplicação dos herbicidas (DAA) utilizando-se escala de notas em 

porcentagem, onde zero representou nenhum controle e 100% controle total ou 

morte da planta. Nessa mesma época, todas parcelas foram colhidas, cortando 

as plantas remanescentes rente ao solo com auxílio de tesoura, procedendo-se 

então a imediata retirada do material presente, inclusive o resíduo de plantas 

mortas, para através de balança eletrônica com precisão de 10-2g, obter o 

pêso da fitomassa verde da parte aérea. 

3.1.8 Análise dos resultados e estabelecimento das curvas de dose

resposta 

Os dados de cada evento foram submetidos a análise de 

variância, sendo empregado o teste F para verificar a homogeneidade entre 

tratamentos com herbicida, doses, populações de espécies ou biótipos 

[resistente (R) e suscetível (S)] e suas interações. Os dados de porcentagem de 

controle e produção de fitomassa verde em relação à testemunha foram 

transformados em are sen (x/100) 112 para efeito de análise de variância e 

quando o teste F foi significativo, comparou-se as médias dos fatores 

qualitativos e suas interações, através do teste de Tukey a 5%. 

Para efeito de doses de herbicida dentro de cada população de 

plantas, foi empregado o programa de ajuste de curvas denominado "Curve 

Expert 1.3." Cada conjunto de dados foi caracterizado através da equação de 

ajuste que melhor representou o comportamento da variável em relação ao 

efeito dos tratamentos com os herbicidas e suas doses, onde os coeficientes de 

determinação (r2) foram superiores a 0,96, sendo discutidos apenas os 

desdobramentos da análise onde o teste F foi significativo. 
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A comparação das respostas dos diferentes biótipos à ação das 

doses dos herbicidas foi efetuada utilizando-se como parâmetros a que 

provocou 50% de controle (LDso); na fitomassa verde e sua porcentagem de 

produção em relação à testemunha.(GRso), chegando-se ao valor do fator de 

resistência (FR), representativo do número de vezes em que a dose necessária 

para proporcionar 50% do controle ou redução na fitomassa verde do biótipo 

suscetível deve ser superior para que possa ocorrer o mesmo efeito sobre o 

resistente. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Avaliação de Euphorbia heterophylla L. (EPHHL) 

Através dos resultados encontrados relativos à porcentagem de 

controle, observa-se que somente chlorimuron-ethyl e imazethapyr não 

exerceram controle eficaz em nenhum dos biótipos objeto de avaliação, uma 

vez que os índices situaram-se muito abaixo do mínimo tecnicamente aceitável; 

bem como dos valores obtidos quando a população suscetível foi submetida 

aos mesmos tratamentos, ainda que possam ter apresentado algumas 

variações. Desse modo, para chlorimuron-ethyl os valores localizaram-se entre 

0-37%, enquanto que no suscetível, entre 67-99% onde os menores, que

ficaram entre 67-80%, foram observados apenas em algumas situações nas 

quais esse herbicida foi aplicado na dose menor em plantas mais 

desenvolvidas. Para imazethapyr, o nível de controle permaneceu entre 81-98% 

para a população suscetível e entre 2-49% para os demais biótipos. Tal 

situação foi também observada para fitomassa verde, uma vez que os 

percentuais obtidos nos tratamentos com chlorimuron-ethyl oscilaram 

praticamente entre 4-44% na população suscetível e 70-100% nos demais 

biótipos; enquanto que para imazethapyr os valores permaneceram situados 

entre 2-12% e 51-100% respectivamente (Quadros 5 a 11). 
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Quadro 5. Controle e produção de fitomassa verde de Euphorbía heterophy/la L. 
(EPHHL-biótipos ER1 e ES1) aos 20 dias após a aplicação (DAA) dos 
herbicidas utilizados em pós-emergência. Cosmópolis, SP, 1997. 

;:::::::::::;:;:;:;:;:;::;;:;:;;::;:i:::::;::�!i!::iiili:���iªw: 
o 

15 
chlorimuron-ethyl<4> 30 

60 
120 
o 

100 
imazethapyr 200 

400 
800 
o 

250 
fomesafen<5> 500 

1000 
2000 
o 

120 
lactofen 240 

480 
960 
o 

40 
flumiclorac-pentil <6> 80 

160 
320 
o 

150 
glufosinato de amônio(5l 300 

600 
1200 
o 

180 
glyphosate 360 

dms5% 
CV% 

720 
1440 

g.i.a - grama do ingrediente ativo

0,00 0,00 

5,00 b 67 ,50 a 
5,00 b 82,50 a 
6,25 b 85,00 a 
7,50 b 91,25 a 
0,00 0,00 
5,00 b 87 ,50 a 
5,00 b 92,00 a 
6,25 b 97,00 a 
7,50 b 97,50 a 
0,00 0,00 

85,00a 85,75a 
92,50 a 93,25 a 
96,25 a 96,25 a 
97,50 a 97,00 a 

0,00 0,00 
87,50 a 85,00 a 
93,75 a 92,50 a 
97,50 a 96,26 a 

100,00 a 100,00 a 
0,00 0,00 

90,00 a 89,50 a 
92,50 a 92,50 a 
94,50 a 93,75 a 
96,25 a 97,00 a 

0,00 0,00 
82,50a 85,75a 
89,00 a 89,50 a 
93,75 a 93,75 a 
97,50 a 97 ,50 a 

0,00 0,00 
61,25 a 61,25 a 
87,50 a 82,50 a 
99,00 a 97,50 a 

100,00 a 100,00 a 
2,62 
3,00 

2,95 a 3,00 a 
2,94a 1,31 b 
2,92 a 0,39 b 
2,91 a 0,32 b 
2,91 a 0,23 b 
3,01 a 2,92 b 
2,97 a 0,29 b 
2,98 a 0,28 b 
2,96a 0,17b 
2,96 a 0,09 b 
2,97 a 2,88 b 
0,30 a 0,33 a 
0,24 a 0,21 a 
0,15a 0,16a 
0,10 a 0,07 a 
3,06 a 2,98 a 
0,31 a 0,30 a 
0,22 a 0,20 a 
0,17a 0,14a 
0,09 a 0,05 a 
2,93 a 2,95 a 
0,34 a 0,32 a 
0,31 a 0,27 a 
0,16a 0,17a 
0,11a 0,09a 
3,01 a 2,49 a 
0,34 a 0,28 a 
0,29 a 0,24 a 
0,19 a 0,15 a 
0,09 a 0,07 a 
2,97 a 2,94 a 
1,39 a 1,40 a 
0,28 a 0,27 a 
0,13 a 0,12 a 
0,09 a 0,09 a 

0,06 
4,26 

* Médias seguidas da mesma letra não diferem a 5% pelo teste de Tukey
<1> % - nenhum controle e 100%- morte da planta 
<2> produção de fitomassa verde em grama por parcela 
<3> porcentagem de produção de fitomassa verde em relação à testemunha
<4> com adição de óleo mineral emulsionável (Attach) a 0,05% (v/v) à calda
<5> com adição de nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico (Herbitensil) a 0,2% (v/v) à calda
<5> com adição de óleo mineral emulsionável (Attach) a 0,2% (v/v) à calda 
ER1 - Tupanciretã (RS) e ES1 - Cosmópolis-(SP) 

100,00 a 100,00 a 
98,75 a 43,90 b 
98,89 a 13,26 b 
98,64 a 10,65 b 
98,63 a 7,63 b 

100,00 a 100,00 a 
98,67 a 9,93 b 
98,83 a 9,75 b 
98,34 a 5,79 b 
98,00 a 3, 16 b 

100,00 a 100,00 a 
10,35a 11,51a 

7,82 a 7,41 a 
5,29 a 5,77 a 
2,78 a 2,49 a 

100,00 a 100,0 a 
10,20 a 10,05 a 

7,26 a 6,87 a 
5,54 a 4,69 a 
2,93a 1,75a 

100,00 a 100,00 a 
11,66 a 10,92 a 
10,55a 9,13a 

5,52 a 5,75 a 
3,91 a 3,12 a 

100,00 a 100,00? 
11,81a 10,44a 

8,22 a 8,71 a 
6,47 a 5,67 a 
2,88 a 2,70 a 

100,00 a 100,00 a 
46,91 a 47,50 a 

9,59 a 9,34 a 
4,62 a 4,40 a 
3,28 a 3,22 a 

1,74 
3,33 
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Quadro 6. Controle e produção de fitomassa verde de Euphorbia heterophylla L. 
(EPHHL-biótipos ER2 e ES2) aos 20 dias após a aplicação (DAA) dos 
herbicidas utilizados em pós-emergência. Cosmópolis, SP, 1997. 

o 0,00 0,00 

chlorimuron-ethyt <4> 
15 3,30 b 81,25 a 
30 3,50 b 86,25 a 

60 5,00 b 89,00 a 

120 5,00 b 91,50 a 

o 0,00 0,00 

100 4,00 b 86,50 a 

imazethapyr 200 5,00 b 90,25 a 

400 10,00 b 92,50 a 

800 10,00 b 95,25 a 

o 0,00 0,00 

250 82,50 a 85,25 a 

fomesafen <5> 500 91,25 a 90,75 a 

1000 95,00 a 96,50 a 

2000 100,00 a 97,75 a 

o º·ºº 0,00 

120 85,00 a 86,50 a 
lactofen 240 91,25 a 93,75 a 

480 97,50 a 98,25 a 

960 100,00 a 100,00 a 

o º ·ºº 0,00 
40 90,00 a 87,00 b 

flumiclorac-pentil<
6> 80 91,25 a 94,50 b 

160 93,75 a 95,00 a 
320 97,25 a 96,50 a 

o 0,00 0,00 

glufosinato de amônio<5l 
150 83,25 a 85,75 a 
300 87,00 b 92,50 a 
600 96,50 a 97,25 a 
1200 100,00 a 100,00 a 

o 0,00 0,00 

180 67,50 a 63,75 b 
glyphosate 360 84,50 a 81,25 b 

720 97,00 a 98,25 a 

1440 99,00 a 100,00 a 

dms5% 2,32 

cv°/o 2,64 
g.i.a - grama do ingrediente ativo 
* Médias seguidas da mesma letra não diferem a 5% pelo teste de Tukey 
(1) % - nenhum controle e 100% - morte da planta
<2l produção de fitomassa verde em grama por parcela

3,03 a 2,59 b 

2,99 a 0,31 b 
2,98 a 0,23 b 

2,94 a 0,14 b 

2,92 a 0,13 b 

3,05 a 2,48 b 
3,02 a 0,26 b 

2,99 a 0,26 b 
2,98 a 0,23 b 

2,97 a 0,11 b 

3,06 a 2,56 b 

0,34 a 0,28 a 

0,28 a 0,25 a 
0,18 a 0,16 a 
0,11 a 0,07 a 

3,08 b 2,64 a 
0,30 a 0,29 e 
0,28 a 0,24 a 

0,10 a 0,07 a 

0,05 a 0,04 a 

2,96 b 2,67 a 
0,33 a 0,29 a 
0,28 a 2,04 a 
0,23 a 0,16 b 
0,09 a 0,06 a 

3,01 b 2,49 a 
0,34 a 0,28 a 
0,29 a 0,24a 
0,19 a 0,15 a 
0,09 a 0,07 a 

2,86 a 2,70 b 

1,44 a 1,33 b 
0,45 a 0,43 a 
0,11 a 0,08 a 
0,06 a 0,07 a 

0,06 
4,34 

<3l porcentagem de produção de fitomassa verde em relação à testemunha 
<4l com adição de óleo mineral emulsionável (Attach) a 0,05% (v/v) à calda 
<5> com adição de nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico (Herbitensil) a 0,2% (v/v) à calda 
(5l com adição de óleo mineral emulsionável (Attach) a 0,2% (v/v) à calda
ER2 - Tupanciretã (RS) e ES2 - Cosmópolis (SP) 

100,00 a 100,00 a 
98,68 a 12,52 b 
98,42 a 9,02 b 
96,62 a 5,59 b 
96,45 a 5,13 b 

100,00 a 100,00 a 
98,94 a 10,76 b 
97,76 a 10,59 b 
94,78 a 9,46 b 
97,38 a 4,64 b 

100,00 a 100,00 a 
11,09 a 11,00 a 
9,13 a 9,83 a 
6,04 a 6,33 a 
3,75 a 3,02 a 

100,00 a 100,0 a 
9,96 b 11,14a 
9,30 a 9,06 a 

3,31 a 2,74 a 
1,61 a 1,79 a 

100,00 a 100,00 a 
11,13a 10,99 a 

9,53 a 8,94 a 
7,75 a 6,25 a 
3,04 a 2,43 a 

100,00 a 100,00? 
11,29 a 11,21 a 

9,63 a 9,68 a 
6,29 a 6,06 a 
2,98 a 2,52 a 

100,00 a 100,00 a 
50,50 a 49,53 a 
15,95 a 16,05 a 
4,09 a 3,23 a 
2,35 a 2,60 a 

1,23 

2,38 
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Quadro 7. Controle e produção de fitomassa verde de Euphorbia heterophylla L. 
(EPHHL-biótipos ER3 e ES3) aos 20 dias após a aplicação (DAA) dos 
herbicidas utilizados em pós-emergência. Cosmópolis, SP, 1998. 
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o 0,00 0,00 3, 13 a 3,06 a 
15 o,oo b 76,25 a 3, 10 a 0,56 b 

chlorimuron-ethyl<4> 30 2,50 b 84,50 a 3,04 a 0,46 b 
60 5,00 b 94,50 a 3,02 a 0,28 b 
120 7,50 b 98,75 a 3,01 a 0,27 b 
O 0,00 0,00 3,07 a 3, 11 a 
100 2,50 b 85,75 a 3,03 a 0,34 b 

imazethapyr 200 10,00 b 88,75 a 3,03 a 0,30 b 
400 10,00 b 92,50 a 3,02 a 0,24 b 
800 15,00 b 97,50 a 3,02 a 0,13 b 
O 0,00 0,00 3, 11 a 2,86 b 
250 83,75 b 87,25 a 0,45 a 0,45 a 

fomesafen<
5> 500 86,50 b 92,75 a 0,41 a 0,37 a 

1000 90,25 a 96,50 a 0,33 a 0,35 b 
2000 99,50 a 100,00 a 0,05 a 0,05 a 
O 0,00 0,00 3,01 a 2,77 a 
120 88,25 a 87,00 a 0,30 a 0,27 a 

lactofen 240 93,25 a 92,50 a O, 14 a O, 11 a 
480 99,00 a 99,50 a 0,08 a 0,07 a 
960 100,00 a 100,00 a 0,06 a 0,0 a 
O 0,00 0,00 3, 17 a 2,80 b 
40 88,75 b 90,75 a 0,37 a 0,31 a 

flumiclorac-pentil<6> 80 92,50 a 93,25 a 0,32 a 0,27 a 
160 99,00 a 96,50 a 0,07 a 0,07 a 
320 100,00 a 99,00 a 0,07 a 0,06 a 
O 0,00 0,00 2,98 a 2,99 a 
150 87,75 a 85,75 a 0,38 a 0,44 a 

glufosinato de amônio <5l 300 93,75 a 92,50 a 0,11 a 0,10 a 
600 99,50 a 97,00 a 0,07 a 0,06 a 
1200 100,00 a 97,50 a 0,06 a 0,05 a 
O 0,00 0,00 3,04 a 3,08 a 
180 65,00a 61,25a 1,72a 1,78a 

glyphosate 360 83,75 a 86,25 a 0,47 a 0,51 a 
720 95,75 a 98,75 a 0,30 a 0,27 a 
1440 100,00 a 100,00 a 0,06 a 0,07 a 

dms 5% 2,97 0,11 
CV% 3,36 6,99 

g.i.a - grama do ingrediente ativo
* Médias seguidas da mesma letra não diferem a 5% pelo teste de Tukey 
<1l % - nenhum controle e 100% - morte da planta
<2l produção de fitomassa verde em grama por parcela 
<3l porcentagem de produção de fitomassa verde em relação à testemunha 
<4l com adição de óleo mineral emulsionável (Attach) a 0,05% (v/v) à calda 
<5l com adição de nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico (Herbitensil) a 0,2% (v/v) à calda
<5> com adição de óleo mineral emulsionável (Attach) a 0,2% (v/v) à calda 
ER3 - Caarapó (MS) e ES3 - Cosmópolis (SP) 

-- ---- --------- __ ::-%!fülfü'fü' 
100,00 a 100,00 a 

98,90a 18,22b 
97,24 a 15,04 b 
96,68a 9,15b 
96,19a 8,77b 

100,00 a 100,00 a 
98,55 a 10,90 b 
98,53 a 9,77 b 
98,33 a 7,77 b 
98,22 a 4,40 b 

100,00 a 100,00 a 
14,54 a 14,77 a 
13,27a 13,11a 
10,76 a 8,92 a 

1,76 a 1,73 a 
100,00 a 100,0 a 

9,93 a 9,85 a 
4,83 a 4,25 a 
2,66 a 2,50 a 
2,13 a 2,15 a 

100,00 a 100,00 a 
11,79a 11,22a 

9,30a 9,78a 
2,44 a 2,49 a 
2,36 a 2,13 a 

100,00 a 100,00 a 
12,69 b 14,67.a 

3,67 a 3,59 a 
2,40 a 2,07 a 
2,00a 1,74a 

100,00 a 100,00 a 
56,63 a 57,81 a 
15,58a 16,61 a 

8,99 a 9,80 a 
2,44 a 2,42 a 

1,58 

3,02 
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Quadro 8. Controle e produção de fitomassa verde de Euphorbia heterophylla L. 
(EPHHL-biótipos ER4 e ES4) 20 dias após a aplicação (DAA) dos 
herbicidas utilizados em pós-emergência. Cosmópolis, SP, 1998. 
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chlorimuron-ethyl <
4> 

lmazethapyr 

fomesafen<5l 

lactofen 

flumiclorac-pentil<
6> 

o o,oo 0,00 2,84 a 2,79 a 100,00 a 
15 2,25 b 78,25 a 2,81 a 0,54 b 99,20 a 
30 4,00 b 87,75 a 2,81 a 0,38 b 99,03 a 
60 5,00 b 88,75 a 0,80 a 0,28 b 98,59 a 
120 6,25 b 90,25 a 2,79 a 0,21 b 98,33 a 

O 0,00 0,00 2,94 a 2,95 a 100,00 a 
100 3,00b 81,25a 2,91a 0,33b 99,14a 
200 5,00 b 85,75 a 2,90 a 0,29 b 98,80 a 
400 5,75 b 90,75 a 2,89 a 0,25 b 98,20 a 
800 6,25 b 93,25 a 2,87 a O, 11 b 97,52 a 
O 0,00 0,00 3,01 a 2,90 a 100,00 a 
250 83,25 a 83,75 a 0,33 a 0,33 a 11,09 a 
500 88,50 b 92,50 a 0,30 a 0,31 a 1 O, 11 a 
1000 96,50 a 94,00 a 0,22 a 0,21 a 7,53 a 
2000 95,75 a 98,50 a 0,14 a 0,13 a 4,79 a 
O 0,00 0,00 3,03 a 2,98 a 100,00 a 
120 87,50a 91,25a 0,33a 0,36a 10,84a 
240 95,75 a 92,75 a 0,29 a 0,30 a 9,51 a 
480 98,25 a 96,50 a O, 14 a O, 14 a 4,59 a 
960 100,00a 100,00a 0,08a 0,11 a 2,70a 
O 0,00 0,00 2,86 a 2,85 a 100,00 a 
40 83,25 b 88,25 a 0,29 a 0,30 a 10,32 a 
80 96,50 a 94,00 b 0,24 a 0,25 a 8,59 a 
160 99,50a 97,25b 0,16a 0,15a 5,60a 
320 100,00 a 99,00 a 0,06 a 0,06 a 2,27 a 
O 0,00 0,00 2,81 b 2,97 a 100,00 a 
150 88,75a 87,25a 0,34a 0,39a 12,19a 

glufosinato de amônio<5l 300 93,25 a 92,75 a 0,24 a 0,27 a 8,81 a 

glyphosate 

600 99,50a 98,25a 0,09a 0,10a 3,29a 
1200 100,00 a 99,00 a 0,03 a 0,04 a 1,32 a 

O 0,00 0,00 2,71 a 2,77 a 100,00 a 
180 55,00 a 56,25 a 1,29 a 1,32 a 47,50 a 
360 80,75 a 86,00 a 0,27 a 0,26 a 10,06 a 
720 100,00 a 99,50 a 0,07 a 0,08 a 2,84 a 
1440 100,00 a 100,00 a 0,05 a 0,05 a 1,83 a 

100,00 a 
19,46 b 
13,87 b 
10,29 b 

7,63 b 
100,00 a 

11,33 b 
9,88 b 
8,61 b 
3,89 b 

100,00 a 
11,47 a 
10,84 a 

7,41 a 
4,41 a 

100,0 a 
12,24 a 
10,22 a 

4,78 a 
3,69 a 

100,00 a 
10,73 a 

8,91 a 
5,50 a 
2,26a 

100,00 a 
13,35 a 
9,31 a 
3,35 a 
1,42 a 

100,00 a 
47,78 a 

9,43 a 
2,87 a 
1,89 a 

dms5% 2,61 0,06 1,20 

cvo/o 

g.i.a - grama do ingrediente ativo
2,98 4,01 2,30 

* Médias seguidas da mesma letra não diferem a 5% pelo teste de Tukey
<1> % - nenhum controle e 100% - morte da planta
<2l produção de fitomassa verde em grama por parcela 
<3l porcentagem de produção de fitomassa verde em relação à testemunha
<4í com adição de óleo mineral emulsionável (Attach} a 0,05% (v/v} à calda 
<5l com adição de nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico (Herbitensil} a 0,2% (v/v} à calda 
<5l com adição de óleo mineral emulsionável (Attach) a 0,2% (v/v) à calda
ER4 - Cascavel (PR) e ES4 - Cosmópolis (SP} 
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Quadro 9. Controle e produção de fitomassa verde de Euphorbia heterophylla L. 
(EPHHL-biótipos ER5 e ES5) aos 20 dias após a aplicação (DAA) dos 
herbicidas utilizados em pós-emergência. Cosmópolis, SP, 1998. 

o 

15 
chlorimuron-ethyt <4l 30 

60 
120 
o 

100 
imazethapyr 200 

400 
800 
o 

250 
fomesaten<5l 500 

1000 
2000 
o 

120 
lactofen 240 

480 
960 
o 

40 

flumiclorac-pentil<6l 80 
160 
320 
o 

150 
glufosinato de amônio<5l 300

600 
1200 
o 

180 
glyphosate 360 

dms5% 

cvo/o 

720 
1440 

g.i.a - grama do ingrediente ativo 

0,00 0,00 
2,50 b 73,25 a 
5,75 b 84,50 a 
7,00 b 90,75 a 
7,50 b 94,50 a 
0,00 0,00 
5,75 b 82,50 a 
8,25 b 87,00 a 

17,50b 91,50a 
21,25 b 95,25 a 

0,00 0,00 
84,50 a 86,50 a 
89,50 a 91,50 a 
93,70 a 96,50 a 
97,50 a 98,25 a 

0,00 0,00 
89,00 a 87,00 b 
94,50 a 95,75 a 
98,50 a 99,00 a 

100,00 a 100,00 a 
0,00 0,00 

88,75 a 88,25 a 
91,25 a 92,50 a 
96,50 a 95,75 a 
97,25 a 95,75 a 

0,00 0,00 
82,50 a 82,50 a 
91,25 a 92,50 a 
98,50 a 98,50 a 
99,00 a 100,00 a 

0,00 0,00 
56,25 a 55,00 a 
85,00 a 88,25 a 
99,00 a 97,50 a 

100,00 a 100,00 a 

2,74 

3, 11 

* Médias seguidas da mesma letra não diferem a 5% pelo teste de Tukey
<1 > % - nenhum controle e 100% - morte da planta 
<2) produção de fitomassa verde em grama por parcela 

3,02 a 2,67 b 
2,98 a 0,50 b 
2,96 a 0,36 b 
2,95 a 0,28 b 
2,95 a 0,20 b 
2,96 a 2,85 b 
2,91 a 0,31 b 
2,90 a 0,30 b 
2,87a 0,19b 
2,86a 0,16b 
3,03 a 3,09 a 
0,37 a 0,33 a 
0,29 a 0,29 a 
0,22 a 0,24 a 
0,10 a 0,11 a 
2,95 a 2,71 b 
0,27 a 0,23 a 
0,18a 0,17a 
0,08 a 0,06 a 
0,06 a 0,05 a 
2,99 a 2,65 b 
0,32 a 0,31 a 
0,27 a 0,24 a 
0,17a 0,13b 
0,12a 0,11a 
2,84 a 2,70 b 
0,31 a 0,28 a 
0,23 a 0,21 a 
0,10 a 0,08 a 
0,08 a 0,07 a 
3,03 a 3,00 a 
1,33b 1,40a 
0,29 a 0,32 a 
0,08a 0,11a 
0,07 a 0,07 a 

0,05 

3,38 

<3l porcentagem de produção de fitomassa verde em relação à testemunha
<•J com adição de óleo mineral emulsionável (Attach) a 0,05% (v/v) à calda
csJ com adição de nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico (Herbitensil) a 0,2% (v/v) à calda
<5l com adição de óleo mineral emulsionável (Attach) a 0,2% (v/v) à calda
ERs - Cascavel (PR) e ESs - Cosmópolis (SP)

100,00 a 100,00 a 
96,79 a 18,69 b 
98,01 a 13,56 b 
97,75 a 10,46 b 
97,50 a 7,66 b 

100,00 a 100,00 a 
98,22 a 10,94 b 
97,80 a 10,67 b 
96,71 a 6,72 b 
96,64 a 5,69 b 

100,00 a 100,00 a 
10,80a 10,83a 
9,42 a 9,37 a 
7,30 a 7,99 a 
3,32 a 3,62 a 

100,00 a 100,00 a 
9,15a 8,57a 
6,26 a 6,55 a 
2,71 a 2,29 a 
2,28a 2,12a 

100,00 a 100,00 a 
10,76a 11,87a 

9,26 a 9,03 a 
5,92 a 4,96 b 
4,00 a 4,32 a 

100,00a 100,00_a 
11,04 a 10,62 a 

8,23 a 7,94 a 
3,76 a 3,05 a 
2,80 a 2,86 a 

100,00 a 100,00 a 
43,90 b 46,89 a 

9,70 b 10,94 a 
2,71 b 3,82 a 
2,54 a 2,57 a 

0,99 

1,93 
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Quadro 1 O. Controle e produção de fitomassa verde de Euphorbia 
heterophylla L. (EPHHL-biótipos ER5 e ES5) aos 20 dias após a
aplicação (DAA) dos herbicidas utilizados em pós-emergência. 
Cosmópolis, SP, 1998. 

O 0,00 0,00 3,26 a 2,73 b 100,00 a 100,00 a 
15 30,00b 81,25a 2,42a 0,38b 74,48a 14,15b 

chlorimuron-ethyl <
4> 30 34,50 b 87,25 a 2,36 a 0,33 b 72,56 a 12,22 b 

60 35,00 b 94,50 a 2,28 a 0,27 b 70,39 a 10,03 b 
120 36,50b 95,75a 2,28a 0,11 b 70,18a 4,11 b 
O 0,00 0,00 3,30 a 2,76 b 100,00 a 100,00 a 
100 31,25b 85,75a 2,02a 0,35b 61,28a 12,84b 

lmazethapyr 200 42,00b 88,75a 1,78a 0,35b 54,09a 12,76b 
400 45,00 b 92,50 a 1,76 a 0,28 b 53,55 a 10,31 b 
800 48,75 b 97,50 a 1,71 a 0,08 b 51,97 a 2,98 b 
O 0,00 0,00 2,85 a 2,65 b 100,00 a 100,00 a 
250 86,50a 87,25a 0,61a 0,51b 21,53a 19,29b 

fomesafen <5l 500 91,25 a 92,75 a 0,47 a 0,36 b 16,70 a 13,81 b 
1000 95,75 a 96,50 a 0,38 a 0,22 b 13,46 a 8,39 b 
2000 97,00 a 99,50 a 0,09 a 0,08 a 3,38 a 2,79 a 
O 0,00 0,00 3,02 a 2,76 b 100,00 a 100,0 a 
120 87,00 a 87,00 a 0,42 a 0,35 b 14,06 a 12,73 b 

lactofen 240 94,00 a 92,50 a 0,37 a 0,29 b 12,42 a 10,65 b 
480 99,00 a 99,50 a 0,06 a 0,06 a 2,42 a 2,23 a 
960 100,00 a 100,00 a 0,06 a 0,06 a 2,25 a 2,06 a 
O 0,00 0,00 3,24 a 2,81 b 100,00 a 100,00 a 
40 87,75 a 90,75 a 0,45 a 0,30 b 14,04 a 10,83 b 

flumiclorac-penti1<6> 80 92,50 a 93,25 a 0,40 a 0,28 b 12,41 a 10,21 b 
160 93,75 a 95,60 a 0,38 a 0,23 b 11,69 a 9,49 b 
320 97,25a 99,00a 0,15a 0,12a 4,85a 4,35a 
O 0,00 0,00 3, 19 a 2,93 b 100,00 a 100,00 a 
150 82,00 a 85,75 a 0,50 a 0,50 a 15,75 a 14,37 b 

glufosinato de amônio<5l 300 89,50 a 92,50 a 0,42 a 0,38 a 13,57 a 13,24 a 
600 97,00 a 97,00 a 0,07 a 0,06 a 2,37 a 2,36 a 
1200 99,00 a 97,50 a 0,05 a 0,04 a 1,71 a 1,40 a 
O 0,00 0,00 3,02 a 2,69 b 100,00 a 100,00 a 
180 62,50 a 61,25 a 1,09 a 0,93 b 36,00 a 34,64 a 

glyphosate 360 87,75 a 88,25 a 0,47 a 0,39 b 15,51 a 14,54 a 
720 97,75 a 98,75 a 0,06 a 0,06 a 2,13 a 2,03 a 
1440 99,50a 100,00a 0,04a 0,03a 1,31a 1,22a 

dms 5% 2,90 0,05 1, 16 

CV o/o 3, 10 3,63 2,45 
g.i.a - grama do ingrediente ativo 
* Médias seguidas da mesma letra não diferem a 5% pelo teste de Tukey 
<1> % - nenhum controle e 100% - morte da planta
<2l produção de fiiomassa verde em grama por parcela 
<3l porcentagem de produção de fitomassa verde em relação à testemunha
<4l com adição de óleo mineral emulsionável (Altach} a 0,05% (v/v} à calda
<5l com adição de nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico (Herbitensil} a 0,2% (v/v) à calda
<5> com adição de óleo mineral emulsionável (Attach) a 0,2% (v/v) à calda
ER6 - Nova Aurora (PR} e ESs - Cosmópolís (SP}
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Quadro 11. Controle e produção de fitomassa verde de Euphorbia heterophylla 
L. (EPHHL-biótipos ER7 e ES7) aos 20 dias após a aplicação
(DAA) dos herbicidas utilizados em pós-emergência. Cosmópolis,
SP, 1998.

O 0,00 0,00 2,92 a 2,54 b 100,00 a 100,00 a 
15 4,00 b 79,50 a 2,19 a 0,31 b 99,69 a 12,31 b 

chlorimuron-ethyl (
4) 30 5,00 b 83,75 a 2,90 a 0,21 b 99,38 a 8,57 b 

60 5,00 b 92,50 a 2,90 a 0,13 b 99,31 a 5,12 b 
120 5,75 b 93,75 a 2,88 a 0,13 b 98,55 a 5,18 b 
O 0,00 0,00 2,83 a 2,58 b 100,00 a 100,00 a 
1 oo 5,00 b 85,00 a 2,81 a 0,28 b 99,27 a 10,82 b 

imazethapyr 200 5,75 b 87,50 a 2,81 a 0,27 b 99,95 a 10,44 b 
400 7,50b 90,00a 2,80a 0,17b 99,19a 6,86b 
800 11,25 b 94,50 a 2,79 a 0,09 b 99,20 a 3,56 b 
O 0,00 0,00 2.95 a 2,46 b 100,00 a 100,00 a 
250 83,75 a 83,75 a 0,39 a 0,27 b 13,37 a 10,94 b 

fomesafen (5l 500 88,75a 91,25a 0,30a 0,21 b 10,24a 8,73a 
1000 93,75 a 95,00 a 0,27 a O, 14 b 9,30 a 5,78 b 
2000 97,75 a 97,50 a 0,20 a 0,07 b 6,87 a 3, 14 b 
O 0,00 0,00 2.88 a 2,52 b 100,00 a 100,00 a 
120 88,25a 82,50b 0.29a 0,28b 10,09a 11,14a 

lactofen 240 94,50 a 90,00 b 0,21 a 0,20 a 7,46 a 8,08 a 
480 97,00a 96,25a 0,13a 0,12a 4,26a 5,17a 
960 99,50 a 100,00 a 0,07 a 0,05 a 1,91 a 2,78 a 
O 0,00 0,00 2.88 a 2,49 b 100,00 a 100,00 a 
40 88,75a 87,75a 0.25a 0,29a 7,96b 11,92a 

flumiclorac-pentil(6) 80 93,75 a 93,75 a 0.21 a 0,21 a 7,46 a 8,41 a 
160 94,50 a 95,00 a 0.21 a 0,18 a 7,53 a 7,30 a 
320 95,50a 95,75a 0,19a 0,08b 6,76a 3,40b 
O 0,00 0,00 2,84 a 2,60 b 100,00 a 100,00 a 
150 81,25a 82,50a 0.30a 0,30a 9,82b 11,62a 

glufosinato de amônio(5l 300 91,25 a 91,25 a 0.30 a 0,23 b 10,72 a 8,81 b 
600 97,50a 97,25a 0.20a 0,14b 7,11a 5,35b 
1200 98,75 a 97,75 a 0,17 a 0,09 b 6,24 a 3,55 b 
O 0,00 0,00 2.80 a 2,51 b 100,00 a 100,00 a 
180 56,25 a 56,25 a 0,59 a 0,51 b 21,29 a 20,34 a 

glyphosate 360 86,25 a 87,50 a 0.40 a 0,45 a 14,34 a 17,97 a 
720 99,00a 99,00a 0.12a 0,11a 4,27a 4,51a 
1440 100,00 a 99,50 a 0,10 a 0,08 a 3,74 a 3,47 a 

dms 5% 2,79 0,09 2,95 

CV o/o 3,20 6,38 5, 72 
g.i.a - grama do ingrediente ativo
* Médias seguidas da mesma letra não diferem a 5% pelo teste de Tukey
<11 % - nenhum controle e 100% - morte da planta 
<2) produção de fitomassa verde em grama por parcela
<3l porcentagem de produção de fitomassa verde em relação à testemunha 
<4l com adição de óleo mineral emulsionável (Attach) a 0,05% (v/v) à calda
csi com adição de nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico (Herbitensil) a 0.2% (v/v) à calda 
<5l com adição de óleo mineral emulsionável (Attach) a 0,2% (v/v) à calda
ERr -Assis (SP) e ESr - Cosmópolis (SP)
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À partir de modelos matemáticos ajustados em computador, foram 

obtidas curvas de dose-resposta para esses dois herbicidas, relativas à 

porcentagem de controle, produção de fitomassa verde e sua porcentagem em 

relação à testemunha. Em todas situações, o segmento da curva 

correspondente ao biótipo suscetível encontra-se posicionado na parte superior 

do gráfico, enquanto que o referente ao biótipo em questão está situado abaixo, 

indicando menor porcentagem de controle e produção de fitomassa verde, 

mesmo quando os herbicidas foram utilizados em doses localizadas acima das 

recomendadas e contidas nas instruções de uso devidamente aprovadas em 

função da legislação vigente que disciplina os produtos agrotóxicos e afins 

(Figuras 1 a 7). 

Através da substituição da variável pelo valor 50% nas equações 

de ajuste encontradas para todos biótipos de E heterophylla estudados e 

referentes aos três parâmetros considerados (Quadro A1 -Apêndice), chegou

se a estimativa da LDso para controle e GRso para fitomassa verde e sua 

produção em relação à testemunha, tanto para tratamentos envolvendo 

chlorimuron-ethyl como para aqueles referentes ao imazethapyr. À partir desses 

resultados, foi então calculado o fator de resistência (FR), cujo valor expressa o 

número de vezes em que a dose necessária para proporcionar 50% de controle 

ou de redução na fitomassa verde do biótipo suscetível deve ser superior para 

que possa ocorrer o mesmo efeito sobre o resistente (Quadro 12). 

Muito embora tenham apresentado variações relacionadas com o 

biótipo objeto de estudo, os valores encontrados para LDso e GRso localizaram

se acima de 120 g.ha-1 nos tratamentos com chlorimuron-ethyl e acima de 800

g.ha-1 naqueles com imazethapyr, cujas doses correspondem no mínimo à oito

vezes a recomendada e normalmente aplicada em condições de campo; sendo

que esses índices foram obtidos para as três variáveis analisadas e relativas à

porcentagem de controle, produção de fitomassa verde e sua porcentagem em

relação à testemunha. Por outro lado, nas condições em que os experimentos

foram conduzidos pode ser observado que nos biótipos suscetíveis, os valores



81 

da LD50 e GRso para esses mesmos parâmetros situaram-se entre 5-35 g.ha-1 

para chlorimuron-ehtyl e 27-39 g.ha-1 para imazethapyr, demonstrando nessas 

condições os ótimos resultados proporcionados por esses herbicidas, que por 

sua vez encontram-se devidamente registrados, com instruções de uso 

aprovadas e tecnicamente recomendados para o controle dessa planta daninha 

quando aplicados em pós-emergência na cultura da soja. Desse modo, o fator 

de resistência calculado à partir desses dados para esses dois herbicidas 

revelaram a existência de diferentes valores para os diversos biótipos 

estudados. Para chlorimuron-ethyl ficaram localizados acima de 13 para 

controle e de 9 para produção de fitomassa verde, cujas variações no entanto 

situaram-se entre as faixas de 13-23; 9-23 e 9-28 respectivamente para 

controle, produção de fitomassa verde e sua porcentagem em relação a 

testemunha. Para imazethapyr, localizaram-se acima de 21 para controle e 

proução de fitomassa verde e de 20 para sua porcentagem de produção em 

relação à testemunha, com variações situadas respectivamente entre 21-29; 23-

25 e 20-25 (Quadro 12). Desse modo, essas condições encontradas nos 

diferentes biótipos estudados evidenciam a ocorrência de resistência cruzada 

aos herbicidas inibidores da ALS representados nessa pesquisa, através do 

chlorimuron-ethyl, do grupo químico das sulfoniluréias e imazethapyr 

pertencente ao grupo químico das imidazolinonas. 

Em relação aos resultados, Gazziero et ai. ( 1998) trabalhando com 

E. heterophylla resistente aos inibidores da ALS também obtiveram diferentes

respostas quanto à porcentagem de controle quando a população foi submetida 

à diferentes tratamentos com os herbicidas imazethapyr e imazaquin além do 

cloransulam-methyl do grupo tríazolopirimidina sulfonanilida. Para essa mesma 

espécie, Vargas et ai. ( 19988

; 1999ª) verificaram novamente essa situação, uma 

vez que o biótipo resistente estudado se caracterizou por apresentar diferentes 

respostas aos herbicidas imazaquin e imazethapyr quanto aos aspectos 

envolvidos com toxicidade e produção de fitomassa. 
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Figura 1. Curvas de dose-resposta dos herbicidas chlorimuron-ethyl e imazethapyr para 
Euphorbia heterophyl/a L. (EPHHL-biótipos ER 1 e ES 1 ). Cosmópolis, SP, 1997. 
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Figura 2. Curvas de dose-resposta dos herbicidas chlorimuron-ethyl e imazethapyr para 

Euphorbia heterophyl/a L. (EPHHL-biótipos ER2 e ES2). Cosmópolis, SP, 1997. 
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Figura 3. Curvas de dose-resposta dos herbicidas chlorimuron-ethyl e imazethapyr para 
Euphorbia heterophyl/a L. (EPHHL-biótipos ER3 e ES3). Cosmópolis, SP, 1998. 
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Figura 4. Curvas de dose-resposta dos herbicidas chlorimuron-ethyl e imazethapyr para 
Euphorbia heterophylla L. (EPHHL-biótipos ER4 e ES4). Cosmópolis, SP, 1998. 
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Figura 5. Curvas de dose-resposta dos herbicidas chlorimuron-ethyl e imazethapyr para 
Euphorbia heterophyl/a L. (EPHHL-biótipos ER5 e ES5). Cosmópolis, SP, 1998. 
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Figura 6. CuNas de dose-resposta dos herbicidas chlorimuron-ethyl e imazethapyr para 
Euphorbia heterophylla L. (EPHHL-biótipos ER6 e ES6). Cosmópolis, SP, 1998. 
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Figura 7. Curvas de dose-resposta dos herbicidas chlorimuron-ethyl e imazethapyr para 
Euphorbia heterophylla L. (EPHHL-biótipos ER7 e ES7). Cosmópolis, SP, 1998. 
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Quadro 12. Valores encontrados para controle (Dlso), fitomassa verde (GRso) e 

fator de resistência (FR) nos tratamentos com os herbicidas 

chlorimuron-ethyl e imazethapyr para os diversos biótipos de 

Euphorbia heterophylla L. (EPHHL). Cosmópolis, SP, 1997/98. 

Controle(%) Fitomassa verde (g) Fitomassa verde(%) 

Biótipo DL50 Biótipo Dlso FR Biótipo GRso Biótipo GRso FR Biótipo GRso Biótipo GRso FR 

ER 1 >120 ES 1 8,81 >13,62 ER 1 >120 ES 1 12,27 >9,78 ER 1 >120 ES 1 12,10 >9,92

ER2 >120 ES2 5,22 >22,99 ER2 >120 ES 2 5,36 >22,39 ER2 >120 ES 2 5,40 >22,20 

ER3 >120 ES3 7,27 >16,51 ER3 >120 ES3 7,07 >16,97 ER 3 >120 ES3 7,08 >16,95 

ER4 >120 ES 4 5,94 >20,20 ER4 >120 ES4 7,30 >16,43 ER4 >120 ES 4 4,33 >27,71 

ER5 >120 ES5 7,66 >15,67 ER5 >120 ES5 7,05 >17,02 ER5 >120 ES 5 34,37 >17,02 

ER6 >120 ES6 5,94 >20,20 ER6 >120 ES6 6,00 >20,00 ER6 >120 ES 6 5,97 >20,10 

ER 7 >120 ES 7 6,19 >19,39 ER 7 >120 ES 7 5,31 >22,60 ER 7 >120 ES 7 5,33 >22,51 

ER 1 >800 ES 1 31,19 >26,65 

ER2 >800 ES 2 27,97 >28,60 

ER3 >800 ES3 31,65 >25,28 

ER4 >800 ES4 36,65 >21,83 

ER5 >800 ES 5 35,82 >22,33 

ER6 >800 ES 6 31,68 >22,25 

ER 7 >800 ES 7 30,00 >26,67 

ER1 - ER2 - Tupanciretã (RS) 
ER3 - Caarapó (MS) 
ER4 - ER5 - Cascavel (PR) 
ERs - Nova Aurora (PR) 
ER1 - Assis (SP) 
ES1-1 - Cosmópolis (RS) 

ER 1 >800 

ER2 >800 

ER3 >800 

ER4 >800 

ER5 >800 

ER6 >800 

ER 7 >800 

ES 1 32,70 >24.47 ER 1 >800 ES 1 32,58 >24,56 

ES2 34,31 >23,32 ER2 >800 ES 2 34,18 >23,41 

ES3 34,09 >23,47 ER3 >800 ES 3 34,04 >23,50 

ES4 35,03 >22,84 ER 4 >800 ES 4 34,66 >23,08

ES5 34,33 >23,30 ER 5 >800 ES 5 23,28 >23,28 

ES6 38,35 >20,86 ER6 >800 ES 6 38,13 >20,98 

ES 7 34,23 >23,37 ER 7 >800 ES 7 34,24 >23,36 
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A resistência observada nos diferentes biótipos encontra-se de 

acordo com o conceito proposto por autores como Gressel & Segel (1978); Holt 

& Le Baron (1990) e Warwick (1991), uma vez que foi manifestada até acima 

das doses tecnicamente recomendadas e normalmente utilizadas em condições 

de campo para o controle dessa espécie na cultura da soja. Considerando 

ainda, que os resultados encontrados envolveram herbicidas dos grupos das 

sulfoniluréias e imidazolinonas, pode-se afirmar que o tipo de resistência, 

denominada cruzada, encontra-se de acordo com o conceito proposto por 

Powles & Howat (1990); Cortez & Christoffoleti (1999) e Vargas et ai. (1999ª ·b). 

A análise do histórico das áreas onde as sementes dessas plantas 

foram coletadas, também admite a hipótese da manifestação de biótipos 

resistentes ter sido induzida pelo uso contínuo e prolongado de herbicidas 

portadores de mesmo mecanismo de ação, como afirmam Sawicki (1987); 

Betts et ai. (1990); Holt & Le Baron (1990); Warwick (1991 ); Christoffoleti et ai. 

(1994); Maxwell & Mortimer (1994) e Thill (1995). Seu aparecimento pode estar 

relacionado com a presença de genótipos que sobreviviam na comunidade 

original em níveis bastante baixos, como considerado por diversos autores 

como Lee et ai. (1988); Mallory-Smith et ai. (1990); Guttieri et ai. (1992); Suzu�i 

et ai. (1992); Viciai & Fleck (1997); Mattielo et ai. (1999) e Vargas et ai. (1999ª). 

Por outro lado, verifica-se ainda que os herbicidas de aplicação 

em pós-emergência total tradicionalmente utilizados na cultura da soja tais 

como fomesafen, lactofen e flumiclorac-pentil proporcionaram níveis de controle 

praticamente semelhantes e localizados entre 83-100% nos biótipos suscetíveis 

e 82-100% nos resistentes aos inibidores da ALS, com reduções na produção 

de fitomassa verde da ordem de 1-20% e 1-22% respectivamente. De maneira 

análoga, nos tratamentos com herbicidas de ação total para os quais 

encontram-se disponíveis cultivares geneticamente modificados com vistas a 

resistência, os índices encontrados também apresentaram-se semelhantes nos 

diferentes biótipos. Para glufosinato de amônia, os valores situaram-se entre 
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82-100% na população suscetível e entre 81-100% nas demais, com reduções

na produção de fitomassa verde da ordem de 2-12% e 3-15% respectivamente; 

enquanto que em relação ao glyphosate, as variações no controle situaram-se 

entre 55-100% e 56-100% para as populações suscetível aos inibidores da ALS 

e resistente, com reduções na fitomassa verde localizadas respectivamente 

entre 2-58% e 2-57%; se bem que na sua segunda maior dose aplicada os 

índices de controle situaram-se em todos biótipos, acima de 80% com reduções 

entre 1-7% na produção de fitomassa verde (Quadros 5 a 11 ). 

Desse modo, herbicidas como fomesafen, lactofen e flumiclorac

pentil, além do glufosinato de amônia e glyphosate, podem se constituir 

importantes opções para controle de populações dessa espécie ainda que 

constituída por biótipos resistentes aos inibidores da ALS como chlorimuron

ethyl e imazethapyr. Esses, mesmo quando aplicados nas menores doses 

necessárias para proporcionar níveis de controle dentro de padrões mínimos 

tecnicamente aceitáveis, ou seja, 250 g.ha-1 para fomesafen, 120 g.ha-1 para 

lactofen, 40 g.ha-1 para flumiclorac-pentil, 150 g.ha-1 para glufosinato de amônio 

e 360 g.ha-1 para glyphosate, ainda que com pequenas variações em função do 

biótipo, praticamente apresentaram resultados semelhantes (Quadro 13). Nessa 

situação cabe ser ressaltado que embora os índices de controle observados 

nos diversos biótipos tenham permanecidos mais elevados que as próprias 

reduções provocadas no acúmulo da fitomassa verde, uma vez que foram 

considerados restos vegetais das plantas mortas; esses parâmetros 

conseguiram praticamente manter mesma tendência (Figura 8). Assim, 

tratamentos com esses herbicidas constituem importantes alternativas não só 

para minimizar os efeitos da seleção indesejável mas também como 

importantes opções para o manejo dessas populações de plantas daninhas, 

conforme preconizado por Roush et ai. ( 1990); Vidal ( 1997); Mortimer ( 1998); 

Silva (1999); VanSanten & Cerqueira (1999) e Vargas et ai. (1999b). 
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Quadro 13. Alternativas para controle de biótipos de Euphorbia heterophyl/a L. 

(EPHHLt> resistentes aos herbicidas chlorimuron-ethyl e 

imazethapyr. Cosmópolis, SP, 1997/98. 

�-==• fomesafen l 250 85,0 ab 82,5 b 83,7 a 83,2 b 84,5 ab 86,5 a 83,7 ab 

lactofen 120 87,5 ab 85,0 b 88,2 a 87,5 a 89,0 a 87,0 a 88,2 ab 

flumicloraci <3> 40 90,0 a 90,0 a 88,7 a 83,2 b 88,7 a 87,7 a 88,7 a 

glufosinato (2) 150 82,5 b 83,2 b 87,7 a 88,7 ab 82,5 b 82,0 a 81,2 b 

glyphosate 360 87,5 ab 84,5 b 83,7 a 80,7 b 85,0 ab 87,7 a 86,2 ab 

dms5% 4,52 2,95 4,59 5,43 3,92 4,91 4,79 

cvo/o 2,93 1,95 2,99 3,57 2,56 3, 19 3,16 

-==-,: fomesafenll 250 10,35a 11,09bc 14,54ab 11,09 a 10,80 ab 21,53a 13,37a 

lactofen 120 10,20 a 

flumiclorac3> 40 11,66 a 

glufosinato(2> 150 11,81a 
glyphosate 360 9,59 a 

dms5% 2,83 

cvo/o 6,59 

g.í.a. - grama do ingrediente ativo
DAA - dias após a aplicação

9,96 e 

11, 13 bc 

11,29 b 
15,95 a 

1, 19 

2,64 

9,93 d 10,84 a 9, 15 b 14,06 b 10,09 b 

11,79 cd 10,32 a 

12,?0bc 12,19 a 
15,58 a 10,06 a 

2,19 2,71 

4,64 6,25 

10,76 ab 

11,04 a 
9,70 ab 

1,70 

4,04 

14,04 b 7,96 e 

15,75 b 9,82 b 
15,51 b 14,34 a 

1,78 1,56 

3,35 3,61 

* Médias seguidas da mesma letra não diferem a 5% pelo teste de Tukey.
(1 > 2-4 folhas
(2l com adição de espalhante nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico (Herbitensil) a 0,2% (v/v)

à calda de pulverização 
(3lcom adição de óleo mineral emulsionável a 0,2% (v/v) à calda de pulverização

ER1 - ER2 - Tupanciretã (RS) 
ER3 - Caarapó (MS) 
ER4 - ER5 - Cascavel (PR) 
ER6 - Nova Aurora (PR) 
ER7 - Assis (SP) 
ES1_7 - Cosmópolis (SP) 
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Os resultados encontrados também são compatíveis com aqueles 

anteriormente observados por diversos autores em relação às possíveis opções 

destinadas ao controle de biótipos resistentes aos herbicidas inibidores da ALS 

à base de chlorimuron-ethyl e imazethaphyr, respectivamente pertencentes aos 

grupos da sulfoniluréias e imidazolinonas. Assim, Vida! et ai. (1997) verificaram 

o eficaz controle porpocionado por tratamentos com fomesafen, lactofen e

glyphosate, demonstrando o bom desempenho dos herbicidas inibidores de 

Protox e EPSPs aplicados em pós-emergência nas doses tecnicamente 

recomendadas. Mais recentemente, Gazziero et ai. ( 1998) também 

identificaram os inibidores de Protox, lactofen e sulfentrazone, quando utilizados 

nas suas doses indicadas para o controle dessa planta daninha, como 

alternativas altamente viáveis para o manejo dessas populações. Nessa mesma 

linha, Vargas et ai. (1998ª .. d,e,f; 
1999ª·b) observaram o excelente controle desses

biótipos resistentes quando submetidos aos herbicidas fomesafen, lactofen, 

glyphosate e glufosinato de amônia aplicados nas doses tecnicamente 

recomendadas e usadas em condições de campo; o mesmo sendo observado 

por Vida! & Merotto Jr. (1999) em relação ao fomesafen, lactofen e glyphosate; 

ao passo que Buzatti (1999) e Silva et ai. (1999) recomendam nessa situação, o 

uso de alternativas como fomesafen e lactofen aplicados em pós-emergência 

total nas doses normalmente indicadas para o controle espécie na cultura da 

soja. 
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Figura 8. Controle e redução na fitomassa verde de biótipos de Euphorbía heterophyl/a L. 
(EPHHL) resistentes ao chlorimuron-ethyl e imazethapyr através de herbicidas 
alternativos. Cosmópolis, SP, 1997 /98. 
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4.2. Avaliação de Bidens subalternans L. (BIDSU) 

Os valores encontrados e relativos a porcentagem de controle 

mostram que apenas os tratamentos com os herbicidas chlorimuron-ethyl e 

imazethapyr não foram eficazes para o controle do biótipo objeto da pesquisa, 

uma vez que mesmo aplicados em doses até oito vezes maiores que as 

tecnicamente recomendadas para o controle de plantas do gênero Bidens e 

normalmente utilizadas em condições campo, os índices observados situaram

se muito abaixo do mínimo aceitável e dos verificados quando a população 

suscetível foi submetida à idênticos tratamentos. Desse modo, para o herbicida 

chlorimuron-ethyl, localizaram-se entre 2-32% para o biótipo em estudo e 92-

100% para o suscetível enquanto que para imazethapyr, os índices situaram-se 

entre 5-48% e 90-100% respectivamente para os dois biótipos. No que se refere 

à produção de fitomassa verde, essa mesma situação foi observada, uma vez 

que os valores obtidos no biótipo em estudo variaram entre 92-99% e 77-97% 

respectivamente nos tratamentos com chlorimuron-ethyl e imazethapyr e entre 

0-30% no suscetível, se bem que nesse caso, as plântulas tenham sido

praticamente eliminadas (Quadro 14). 

À partir de modelos matemáticos, foram efetuados em 

computador, ajustes das equações referentes aos dados obtidos nos três 

parâmetros considerados e escolhendo-se aquelas que melhor representavam 

o coeficiente de correlação (Quadro A2-Apêndice), obtendo-se então, curvas de

dose-resposta para os dois herbicidas e referentes à porcentagem de controle, 

produção de fitomassa-verde e sua porcentagem em relação à testemunha. 

Nessas, o segmento da curva correspondente ao suscetível encontra-se 

posicionado na parte superior do gráfico, enquanto que o da curva referente ao 

biótipo em questão está situado abaixo, indicando menor porcentagem de 

controle e produção de fitomassa verde (Figura 9). 
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Quadro 14. Controle e produção de fitomassa verde de Bidens subalternans L. 
(BIDSU-biótipos BR e BS) aos 20 dias após a aplicação (DAA) dos 
herbicidas utilizados em pós-emergência. Cosmópolis, SP, 1998. 

i":::., 

o o,oo a o,oo a 1,93 a 1,99 a 100,00 a 100,00 a 
15 2,50 b 92,50 a 1,88 a 0,59 b 98,22 a 29,80 b 

chlorimuron-ethylC4l 30 2,50 b 97,00 a 1,89 a 0,50 b 97,41 a 25,08 b 

60 18,75 b 100,00 a 1,81 a 0,43 b 93,63 a 21,78 b 
120 31,25 b 100,00 a 1,78 a 0,41 b 92,49 a 20,64 b 
o 0,00 a o,oo a 1,29 a 1,26 a 100,00 a 100,00 a 
100 5,00 b 92,50 a 1,25 a 0,37 b 96,68 a 29,76 b 

imazethapyr 200 8,75 b 97,75 a 1,20 a 0,30 b 93,02 a 23,94 b 
400 31,25 b 99,50 a 1,01 a 0,28 b 78,21 a 22,40 b 
800 47,50 b 100,00 a 1,00 a 0,26 b 77,34 a 20,78 b 
o 0,00 a 0,00 a 1,24 a 1, 11 a 100,00 a 100,00 a 
250 90,75 a 89,50 a 0,49 a 0,44 a 39,51 a 39,63 a 

fomesafen C5> 500 99,00 a 99,50 a 0,35 a 0,33 a 28,47 a 24,49 a 
1000 100,00 a 100,00 a 0,31 a 0,29 a 25,53 a 26,12 a 
2000 100,00 a 100,00 a 0,27 a 0,24 a 22,49 a 22,28 a 
o 0,00 a 0,00 a 1,37 a 1,36 a 100,00 a 100,00 a 
120 96,50 a 97,00 a 0,35 b 0,36 a 25,89 a 25,75 a 

lactofen 240 100,00 a 100,00 a 0,35 a 0,31 a 25,92 a 23,28 a 
480 100,00 a 100,00 a 0,30 a 0,27 a 21,97 a 20,25 a 
960 100,00 a 100,00 a 0,25 a 0,26 a 18,70 a 18,98 a 
o 0,00 a 0,00 a 1,27 a 1,28 a 100,00 a 100,00 a 
720 83,75 a 85,75 a 0,45 a 0,46 a 35,92 a 36,30 a 

bentazon C5l 1440 96,50 a 97,25 a 0,33 a 0,37 a 26, 18 a 26,90 a 
2880 100,00 a 100,00 a 0,27 a 0,28 a 21,45 a 21,80 a 
5760 100,00 a 100,00 a 0,24 a 0,23 a 19,06 a 17,98 a 
o 0,00 a 0,00 a 1,61 a 1,67 a 100,00 a 100,00 a 
150 93,75 a 93,75 a 0,49 a 0,49 a 30,55 a 29,83 a 

glufosinato de amônio(s) 300 99,50 a 97,50 a 0,37 a 0,36 a 23,45 a 21,76 a 
600 100,00 a 100,00 a 0,35 a 0,33 a 21,75 a 19,74 a 
1200 100,00 a 100,00 a 0,31 a 0,30 a 19,16a 17,92 a 
o 0,00 a 0,00 a 1,80 a 1,87 a 100,00 a 100,00 a 
180 97,75 a 97,75 a 0,46 a 0,44 a 25,71 a 23,85 a 

glyphosate 360 100,00 a 100,00 a 0,36 a 0,38 a 28,05 a 20,23 a 
720 100,00 a 100,00 a 0,22 a 0,19 a 12,28 a 10,08 a 
1440 100,00 a 100,00 a 0,16 a 0,18 a 8,83 a 10,23 a 

dms5% 2,20 0,10 3,41 
CV% 2,29 10,18 5,29 

g.i.a. - grama do ingrediente ativo
* Médias seguidas da mesma letra não diferem a 5% pelo teste de Tukey
<1> % - nenhum controle e 100% - morte da planta.
<2> produção de fitomassa verde em grama por parcela.
<3> produção de fitomassa verde em porcentagem em relação à testemunha.
<4> com adição de óleo mineral (Attach) a 0,05% (v/v) à calda
<5> com adição de espalhante nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico (Herbitensil) a 0,2% (v/v) à calda
<5> com adição de óleo mineral (Attach) a 0,5% (v/v) à calda 

BR-8S - São Gabriel D'Oeste (MS) 
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Figura 9. Curvas de dose-resposta dos herbicidas chlorimuron-ethyl e imazethaphyr para 
Bidens suba/ternans L. (biótipos BR e BS). Cosmópolis, SP, 1998. 
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Através da substituição da variável pelo valor 50% nas equações 
de ajustes encontradas para os dois biótipos estudados e referentes aos três 
parâmetros considerados chegou-se à estimativa da LDso para controle e GRso 
para fitomassa verde e sua produção em relação à testemunha, tanto para os 
tratamentos como chlorimuron-ethyl como para aqueles com imazethapyr. À 
partir desses valores, foi então calculado o fator de resistência (FR), cujo valor 
expressa o número de vezes em que a dose necessária para proporcionar 50% 
do controle ou redução na fitomassa verde do biótipo suscetível deve ser 
superior para que possa ocorrer o mesmo efeito sobre o resistente (Quadro 15). 
Assim, tanto para controle como produção de fitomassa verde e sua 
porcentagem em relação à testemunha, os valores da LDso e GRso localizaram
se acima de 120 g.ha-1 para chlorimuron-ethyl, enquanto que no suscetível 
permaneceram entre 8-12 g.ha-1, o que resultou para os três parâmetros 
analisados, em fatores de resistência (FR) situados respectivamente acima de 
22; 87 e 86. Para imazethapyr, os valores localizaram-se acima de 800 g.ha-1, e 
do mesmo modo que chlorimuron-ethyl, maiores que oito vezes a menor dose 
em que é tecnicamente recomendado e indicado em condições de campo; 
enquanto que no suscetível situaram-se entre 26-79 g.ha-1; o que resultou em 
fatores de resistência (FR) maiores que 26, 23 e 27, respectivamente para os 
três parâmetros considerados. 

Quadro 15. Valores referentes ao controle (Dlso), fitomassa verde (GR50) e fator 
de resistência (FR) nos tratamentos com chlorimuron-etyl e 
imazetaphyr para os biótipos de Bidens subalternans L. (BIDSU). 
Cosmópolis, SP, 1998. 

Controle(%) 

Biótipo LDso FR 

Fitomassa verde (g) 

Biótipo GRso FR 

Fitomassa verde {%) 

Biótipo GRso FR 

:i;m�z;:::;:;r::;r;:;:;;:;;;;::;:;:;;:;;:;;:;,;;:;;:;:;:::;:;::;:;:;;:;;mr::;:;;:::::;:;:::::x:a§IWfü·;:;,;::;:;;::::,Jhwmm,it•1mir;;::,;ç;:::1;r:rrr:;::g,::;:,:;;:;;;;:r ::;x:;::::;;;;:;::;:w:;:;;::;:;:;;;r.��q;qu;;;m;:;:;:;.{::::: 
BR > 120 BR > 120 BR > 120
BS 8,76 >22,00 BS 11,98 >87,41 BS 11,92 >86,48

.&2i'/\-0.\:::-.: ..• ·.:.:_:.: .. +.:-:::::::·.·.·:·.·.t>'·.;,i:::::;:Zr'..;.:.t1;1§'.;j\:.;:;·.t::JJP.Wffi�,nr,n::::::·:tfA:.::;z�.;:.:,: ..• ::i.':',·;·é:.: • .:.z-x;<x.; .. t: ... ·.·.::.:.·d$Í./q5;g;L:dfü.:.:_
BR > 800 BR > 800 BR > 800 
BS 26,33 > 26,00 BS 78,51 > 23,53 8S 68,83 > 27,05



99 

Uma vez que foi significativamente manifestada até acima das 

doses tecnicamente recomendadas e normalmente aplicadas em condições de 

campo, conforme proposto por Gressel & Segel (1978); Holt & LeBaron (1990) e 

Warwick ( 1991) e envolvendo herbicidas pertencentes aos grupos das 

sulfoniluréias e imidazolinonas; pode-se afirmar que se trata de resistência 

cruzada, de acordo com o considerado por Powles & Howat ( 1990); Cortez & 

Christoffoleti (1999) e Vargas et ai. (1999ª,b). O histórico das áreas onde as 

sementes foram coletadas também admite a hipótese de manifestação induzida 

pelo uso contínuo e prolongado de herbicidas com mesmo mecanismo de ação, 

conforme preconizado por Sawicki (1987); Betts et ai. (1990); Holt & LeBaron 

(1990); Warwick (1991 ); Christoffoleti et ai. (1994); Maxwell & Mortimer (1994) e 

Thill (1995). Seu aparecimento pode estar relacionado com a presença de 

genótipos que sobreviviam na comunidade original, porém em níveis bastante 

baixos, conforme proposto por Lee et ai. (1988); Mallory-Smith et ai. (1990); 

Guttieri et ai. (1992); Suzuki et ai (1992); Viciai & Fleck (1997); Mattielo et ai. 

( 1999) e Vargas et ai. ( 1999ª). 

No que se refere aos demais tratamentos, observa-se que tanto 

aqueles tradicionalmente utilizados em pós-emergência na cultura da soja como 

bentazon, fomesafen e lactofen, além do glufosinato de amônia e glyphosate, 

herbicidas de ação total para os quais encontram-se disponíveis cultivares 

geneticamente modificados com vistas à resistência; à semelhança da 

população suscetível, também proporcionaram eficiente controle do biótipo 

objeto de avaliação. Esses agroquímicos, mesmo quando aplicados nas 

menores doses, ou seja, 720 g.ha-1 para bentazon, 250 g.ha-1 para fomesafen e 

120 g.ha-1 para lactofen, além de glufosinato de amônia a 150 g.ha-1 e 

glyphosate a 180 g.ha-1, constituem-se importantes alternativas para controlar 

populações dessa espécie quando formadas por biótipos resistentes aos 

herbicidas inibidores da ALS como chlorimuron-ethyl e imazethapyr (Quadro 

16). Ainda cabe ser ressaltado que embora os níveis de controle observados 

tenham permanecidos mais elevados que as reduções provocadas na produção 
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de fitomassa verde, uma vez que foram considerados restos vegetais das
plantas mortas, esses, de certo modo, conseguiram praticamente manter
mesma tendência (Figura 1 O).

Quadro 16. Alternativas para controle de biótipo de Bidens subalternans L.
(BIDSU)< 1 l resistente ao chlorimuron-ethyl e imazethapyr
Cosmópolis, SP, 1998. 

Dose.ha- Controle(%) Fitomassa verde (%) 
Tratamento 

bentazon(2J

fomesafen (3>
lactofen 

glufosinato (3>

glyphosate 

dms (5%) 

CV (o/o) 

g.i.a. - grama do ingrediente ativo
DAA - dias após a aplicação

g.i.a. 20DAA 
720 83,75 c 

250 90,75 bc 
120 96,50 ab 

150 93,75 a 

180 97,75 a 

7,36 

5,10 

* Médias seguidas da mesma letra não diferem a 5% pelo teste de Tukey.
(
1
> 2-4 folhas

20DAA 
35,92 bc 

39,51 b 
25,89 d 

30,55 cd 

25,71 d 

3,77 

3,78 

(
1
> Com adição de óleo mineral emulsionável (Attach) a 0,5% (v/v) à calda de pulverização

(
2
> Com adição de espalhante nonil fenol oxietilado e álcool isopropílico (Herbitensil) a 0,2% (v/v)

à calda de pulverização. 

:!Ew
(!)
c:t1-
z 
w 

o 
a. 

BIDSU 

100 - - i 
___ ,__ .:.;:.w •=� 
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Figura 1 O. Controle e redução na fitomassa verde de Bidens suba/ternans L. (BIDSU) resistente 

ao chlorimuron-ethyl e imazethapyr, através de herbicidas alternativos. Cosmópolis, 

SP, 1998. 
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Nesse sentido, enquanto que Van Santen & Cerqueira (1999) 

indicam o bentazon como opção para o controle de B. subalternans, Monqueiro 

( 1999) trabalhando com uma mistura de sementes composta por Bídens 

pílosa/Bídens subalternans observou o eficaz controle proporcionado com 

tratamentos à base de fomesafen a 250 g.ha-1; lactofen a 192 g.ha-1. e 

bentazon a 480 g.ha-1; ainda que esses dois últimos herbicidas tenham sido 

utilizados em doses respectivamente acima e abaixo das recomendadas e 

preconizadas nas instruções de uso aprovadas para a cultura da soja e 

conseqüentemente aplicadas em condições de campo. 

4.3 Avaliação de Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. (BRAPL) 

Considerando os valores obtidos para controle expressos em 

porcentagem, verifica-se que os tratamentos com sethoxydim apresentaram 

índices localizados entre 0-8% e significativamente menores que os 

encontrados no biótipo suscetível, onde variaram entre 95-100%. Tal situação 

foi também evidenciada para fitomassa verde, cuja produção apresentou-se 

semelhante à própria testemunha absoluta, enquanto que na população 

suscetível, esse herbicida provocou reduções de 96-98%. A análise dos dados 

indica ainda, que os tratamentos com fluazifop-p-butil apresentaram valores 

muito abaixo do mínimo aceitável e significativamente inferiores aos observados 

na população suscetível, notadamente nas duas doses menores, onde os 

índices localizaram-se entre 1-10%. Para esse herbicida, ainda que nas duas 

maiores os índices tenham ficado entre 72-87%, situaram-se bem abaixo do 

encontrado no suscetível, onde as plantas foram completamente eliminadas. 

Nota-se também que aqueles valores localizaram-se bem abaixo dos 

apresentados quando o suscetível foi tratado com a menor dose recomendada, 

que por sua vez, situou-se dentro de parâmetros de eficácia aceitáveis. A 

análise da fitomassa verde mostra que nas duas menores, esse herbicida 

praticamente apresentou valores semelhantes à testemunha absoluta; enquanto 
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que no suscetível, as reduções ficaram entre 96-98% e demonstrando a eficaz 

eliminação da planta. Em relação à esse mesmo biótipo, observa-se ainda que 

com exceção do clethodim, os demais graminicidas, nos tratamentos com a 

menor dose e equivalente a utilizada em condições de campo, não atingiram o 

mínimo de controle tecnicamente desejável, se bem que os valores tenham 

permanecido próximos a 70%, mais ainda assim, bem abaixo dos encontrados 

no suscetível. Essa situação praticamente foi acompanhada para produção de 

fitomassa verde, uma vez que os valores encontrados nesse biótipo oscilaram 

entre 12-14% enquanto que no suscetível, com as plantas praticamente 

eliminadas, os valores ficaram próximos de 3% (Quadro 17). 

À partir de modelos matemáticos de regressão ajustados em 

computador, foram obtidas equações e curvas de dose resposta para esses 

dois herbicidas e relativas à porcentagem de controle, produção de fitomassa 

verde e sua produção em relação à testemunha. Nessas, o segmento 

correspondente ao suscetível encontra-se posicionado na parte superior do 

gráfico, enquanto que o referente ao biótipo em questão está situado abaixo, 

indicando menor porcentagem de controle, produção de fitomassa verde e sua 

produção em relação à testemunha; mesmo quando os herbicidas foram 

aplicados nas doses acima das recomendadas (Figura 11 ). 

No quadro � - Apêndice encontram-se as equações de regressão 

referentes aos três parâmetros analisados, onde através da substituição da 

variável pelo valor 50% chegou-se a estimativa da Dlso e GRso, à partir das 

quais foi calculado o fator de resistência (FR), que expressa o número de vezes 

em que a dose necessária para proporcionar 50% de controle, ou de redução 

na fitomassa verde do biótipo suscetível deve ser superior para que possa 

ocorrer o mesmo efeito sobre o resistente (Quadro 18). 
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Quadro 17. Controle e produção de fitomassa verde de Brachiaría plantaginea 
(Link) Hitchc. (BRAPL-biótipos BPR e BPS) aos 20 dias após a 
aplicação dos (DAA) herbicidas utilizados em pós-emergência. 
Cosmópolis, SP, 1998. 

··R.s::ttW
o 0,00 0,00 1,56 a 1,35 b 100,00 a 100,00 a 
84 82,50 b 97,50a 0,17a 0,05b 10,77 a 3,84b 

clethodim 168 96,50 b 100,00 a 0,02a 0,02a 1,83a 1,57 a 
336 100,00 a 100,00 a 0,02a 0,02a 1,43a 1,47 a 
772 100,00 a 100,00 a 0,02a 0,01 a 1,43a 1,27 a 
o 0,00 0,00 1,52a 0,97b 100,00 a 100,00 a 
66 71,25 b 97,50 a 0,19a 0,03 b 12,68 a 3,04b 

fenoxaprop-ethyl 132 85,75 b 100,00 a 0,14a 0,02b 9,10a 2,29b 
264 94,00 b 100,00 a 0,03a 0,01 a 2,10a 1,77a 
528 96,50 b 100,00 a 0,02a 0,01 a 1,79 a 1,74 a 
o 0,00 0,00 1,47 a 1,32 b 100,00a 100,00 a 
187,5 1,25 b 92,50a 1,46 a 0,05b 99,71 a 3,92b 

fluazifop-p-butil 375 10,00 b 98,75a 1,44a 0,02 b 98,42a 1,86 b 
750 72,50b 100,00 a 0,18a 0,02b 12,52 a 1,68b 
1500 86,25b 100,00 a 0,13 a 0,01 b 9,10a 1,30b 
o 0,00 0,00 1,42 a 1,09b 100,00 a 100,00 a 
120 71,25 b 99,50a 0,14 a 0,03b 10,31 a 3,80b 

haloxyf op-mehtyl 240 88,75 b 100,00 a 0,12a 0,02b 8,74a 2,25 b 
480 100,00 a 100,00a 0,02a 0,01 a 1,56 a 1,34 a 
960 100,00 a 100,00 a 0.01 a 0,01 a O 91 a 0,86a 
o 0,00 0,00 1,44 a 1,02 b 100,00 a 100,00a 
125 73,75 b 98,75a 0,18a 0,03 b 12,99 a 2,94b 

propaquizafop 250 85,00b 100,00a 0,13 a 0,02 b 9,35 a 2,71 b 
500 93,00b 100,00 a 0.03a 0,02a 2,24a 2,47 a 
1000 100,00 a 100,00 a 0,01 a 0,01 a 1,51 a 1,72 a 
o 0,00 º·ºº 1.51 a 1,32 b 100,00 a 100,00 a 
75 69,50 b 92,50a 0.20a 0,04b 13,64 a 3,19 b 

quizalofop-p-ethyl 150 77,50 b 100,00 a 0.18 a 0,03b 11,85 a 2,63 b 
300 93,00 b 100,00a 0,02a 0,02a 1,63 a 1,87 a 
600 98,75 a 100,00 a 0,02a 0,01 a 1,47 a 1,30 a 
o º ·ºº 0,00 1,60 a 1,02 b 100,00 a 100,00 a 
230 O,OOb 95,00 a 1.59a 0,03b 99,16 a 3,11 b 

sethoxydim 460 3,75 b 100,00 a 1.57a 0,02b 99,76a 2,15b 
920 6,25 b 100,00 a 1.57a 0,01 b 98,47 a 1,65 b 
1840 7,50 b 100,00a 1.57 a 0,01 b 98,49 a 1,43 b 
o 0,00 0,00 1.46a 1,28 b 100,00 a 100,00 a 
100 75,00 b 99,50a 0.18a 0,04b 12,44 a 3,47 b 

fenoxaprop-p-ethyl 200 95,25 b 100,00 a 0,03a 0,03a 2,19 a 2,31 a 
+ clethodim 400 97,25 b 100,00 a 0.02a 0,02a 1,52 a 1,94a 

800 100,00 a 100,00 a 0.02a 0,02a 1,53 a 1,77 a 
o 0,00 0,00 1.43 b 1,38 b 100,00 a 100,00a 
150 72,50 b 78,50 a 0.17 a 0,16 a 12,10 a 11,52 a 

glufosinato de amônio 300 87,75 a 83,25 b 0.14a 0,14a 9,92a 10,68 a 
600 100,00 a 100,00 a 0.02a 0,02a 1,56 a 1,61 a 
1200 100,00 a 100,00 a 0.02a 0,02a 1,39 a 1,61 a 
o 0,00 0,00 1.62a 1,09 b 100,00 a 100,00 a 
180 95,00 b 99,50 b 0,05a 0,02a 2,93 a 2,50a 

glyphosate 360 97,50 b 100,00 a 0.04a 0,02a 2,76 a 2,05 b 
720 100,00 a 100,00a 0.03a 0,02a 2,15 a 2,04a 
1440 100,00 a 100,00 a 0.02a 0,02a 1,38 b 21,05 a 

dms5% 3,44 0,06 1,43 
CV% 3,57 12,38 3,62 

BPR - Mangueirinha (PR) e BPS - Cosmópolis (SP) 
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Figura 11. CuNas de dose-resposta dos herbicidas sethoxydim e fluazifop-p-butil para 
Brachiaria p/antaginea (Link) Hitchc. (BRAPL- biótipos BR e BS). Cosmópolis, SP, 
1998. 
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Quadro 18. Valores referentes ao controle (LDso), fitomassa verde (GRso) e 

fator de resistência (FR) nos tratamentos com os herbicidas 

fluazifop-p-butil e sethoxydim para os biótipos de Brachiaria 

p/antaginea (Link) Hitchc. (BRAPL). Cosmópolis, SP, 1998 

Biótipo LDso FR GRso FR GRso 

BPR 806,75 602,63 

BPS 50,01 40, 19 40,68 

BPR 

BPS 

> 1840

53,36 

> 1840
ó'fªl¾!*=:,;�,;,,:fadt:,;, 

35,56 

> 1840
1i!iillíiifültl@: 

46,49 

FR 

Através do Quadro 18, verifica-se que os valores obtidos para 

DL50 e GR50 relativos aos parâmetros analisados localizaram-se acima de 1840 

g.ha-1 para sethoxydin, e portanto, maior que oito vezes a menor dose aplicada

e tecnicamente indicada em condições de campo; enquanto que no suscetível, 

situaram-se entre 35-54 g.ha-1, resultando num fator de resistência (FR) maior 

que 35. No caso de fluazifop-p-butil, os valores oscilaram entre 560-807 g.ha-1

para os três parâmetros considerados, enquanto que, no suscetível, as doses 

localizaram-se entre 40-50 g.ha-1, o que resultou no fator em resistência (FR) 

localizado, na dependência do parâmetro considerado, entre 13-17. 

Para os demais graminicidas, principalmente onde os tratamentos 

com a menor dose utilizada em condições de campo não proporcionaram 

obtenção de índices localizados acima do mínimo aceitável, os valores da Dlso 

e GR50 variaram entre 24-139; 16-79 e 16-80 g.ha-1 respectivamente para 

controle, produção de fitomassa verde e sua porcentagem de produção em 

relação à testemunha; enquanto que no suscetível oscilaram entre 6-32; 9-50 e 

10-50. Assim, os valores encontrados para o fator de resistência (FR)

apresentaram-se extremamente baixos, uma vez que situaram-se 

respectivamente entre 2-4,5; 1,5-1,6 e 1,4-1,6 para os três parâmetros 
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considerados, o que poderiam ser ainda menores, caso fossem provenientes de 

plantas submetidas às condições de sombreamento da cultura tratada com 

doses localizadas na maior faixa para os quais herbicidas como fenoxaprop-p

ethyl, haloxyfop-methyl e quizalofop-p-ethyl encontram-se devidamente 

registrados, com instruções de uso devidamente aprovadas e recomendados. 

Uma vez que os tratamentos com o demais herbicidas nas doses 

maiores proporcionaram índices de controle situados abaixo dos observados no 

biótipo suscetível, mas ainda assim, dentro de parâmetros técnicos, mas nas 

condições atuais, não economicamente aceitáveis, esses resultados 

evidenciam a resistência aos herbicidas sethoxydim, do grupo dos hidroxi-ciclo

hexenos (CHD) e fluazifop-p-butil, do grupo aril oxi-fenoxi-propionatos (APP). 

Para esses, uma vez que foi manifestada de maneira marcante, não só nas 

doses normalmente recomendadas e utilizadas em condições de campo, mas 

também naquelas bem acima; verifica-se que a mesma encontra-se de acordo 

com o conceito proposto por autores como Grassei & Segel ( 1978); Holt & 

LeBaron (1990); Warwick (1991) e Devine (1997). 

Considerando que o biótipo apresenta-se mais resistente ao 

sethoxydim do que ao fluazifop-p-butil, verifica-se que as diferenças observadas 

encontram-se de acordo com Heap et ai. (1993) que relataram que em muitos 

biótipos, a ocorrência de diferentes níveis de resistência estão freqüentemente 

relacionados com a classe a que os herbicidas pertencem, o que segundo 

Heap et ai. (1993); Devine (1997) e Powles & Preston (1998) pode ser resultado 

de diferentes mutações no gene que codifica a enzima e do tipo de alelo. Nesse 

mesmo aspecto, em nossas condições Gazziero et ai. (1997) identificaram 

biótipo de B. plantagínea com diferentes níveis de resistência aos diversos 

inibidores da ACCase onde sethoxydim e fenoxaprop-ethyl foram responsáveis 

pelos maiores fatores. Mais recentemente, Buzatti (1999) verificou a presença 

de diferentes níveis de controle dessa gramínea em função da dose aplicada de 

herbicidas como propaquizafop, fluazifop-p-butil e fenoxaprop-p-ethyl+ 

clethodim, onde o biótipo testado apresentou-se resistente; além de sethoxydim 
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e clethodim para os quais os resultados de controle foram praticamente inócuos 

e semelhantes à própria testemunha absoluta. Ainda trabalhando com essa 

planta daninha Buzatti et ai. (2000) observaram excelente controle do biótipo 

resistente ao sethoxydim com tratamentos envolvendo os herbicidas clethodim 

e fenoxaprop-p-ethyl + clethodim à partir de doses recomendadas e 

usualmente aplicadas em condições de campo. 

Sendo identificada para herbicidas que pertencem a diferentes 

grupos químicos que atuam como inibidores da ACCase, pode-se afirmar que 

se trata de resistência cruzada, conforme considerado por Powles &, Howat 

(1990); Cortez & Christoffoleti (1999) e Vargas et ai (1999ª). A análise do 

histórico da área onde as sementes foram coletadas também admite hipótese 

de seleção de biótipos resistentes ser provocada por contínuos e prolongados 

tratamentos com fluazifop-p-butil e sethoxydim, e portanto, com herbicidas 

portadores de mesmo mecanismo de ação, conforme afirmam Sawicki (1987); 

Betts et ai. (1990); Holt e LeBaron (1990); Warwick (1991 ); Maxwell & Mortimer 

(1994) e Thill (1995). Seu aparecimento expontâneo pode estar relacionado 

com a presença de genótipos que sobreviviam na população, mas 

originalmente em níveis bastante baixos, conforme anteriormente considerado 

por autores como Lee et ai. (1988); Mallory-Smith et ai. (1990); Guttieri et ai. 

(1992); Suzuki et ai. (1992); Vidal & Fleck (1997); Mattielo et ai. (1999) e Vargas 

et ai. (1999ª·b). Por outro lado, para os demais graminicidas específicos 

utilizados, onde os tratamentos com as doses menores apresentaram controle 

abaixo do desejável e cerca de 15-30% inferior ao encontrado no suscetível, o 

que representa diferença na produção de fitomassa verde de 6-11 %; a 

ocorrência de resistência parece não ficar clara e marcantemente evidenciada 

como para os demais, em função dos índices obtidos e dos baixos fatores de 

resistência encontrados; ainda que Gazziero et ai. ( 1997) tenham relatado sua 

ocorrência em 8. plantagínea que apresentou fatores situados entre 1,5-4,0 

para herbicidas como haloxyfop-methyl, fluazifop-butil, clethodim e 

propaquizafop. 
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Desse modo, herbicidas tradicionalmente usados como clethodim 

na sua dose menor, cujos índices de controle apresentaram-se praticamente 

semelhantes aos tratamentos com fenoxaprop-p-ethyl, haloxyfop-methyl, 

propaquizafop e quizalofop-p-ehtyl nas segundas maiores doses, conseguiram 

exercer o controle do biótipo dentro de limites, no mínimo tecnicamente 

aceitáveis. Quanto aos produtos de ação total para os quais encontram-se 

disponíveis cultivares geneticamente modificados com vistas à resistência, 

destacou-se o glyphosate, que na sua menor dose proporcionou os melhores 

resultados, seguido de glufosinato de amônia na sua segunda maior dose. Por 

outro lado, mesmo apresentando a mesma tendência, os níveis de controle 

observados situaram-se ligeiramente acima das reduções provocadas na 

produção de fitomassa verde e tal situação provavelmente encontra-se 

relacionada como fato de se ter considerado o peso dos restos vegetais de 

plantas mortas (Figura 12). 
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Figura 12. Controle e redução na fitomassa verde de Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. 

(BRAPL) resistente ao fluazifop-p-butil e sethoxydim através de herbicidas inibidores 

da ACCase, GS e EPSPs. Cosmópolis, SP, 1998. 
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5 CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos nos experimentos, pode-se 

concluir que: 

5.1 As sementes de Euphorbia heterophylla L. (EPHHL) coletadas nas regiões 

de Assis, no Estado de São Paulo; Caarapó, no Estado do Mato Grosso do 

Sul; Cascavel e Nova Aurora, no Estado do Paraná e Tupanciretã, no 

Estado do Rio Grande do Sul são provenientes de populações com 

diferentes níveis de resistência aos herbicidas chlorimuron-ethyl e 

imazethapyr, demonstrando serem portadoras de resistência cruzada aos 

inibidores da ALS dos grupos das sulfoniluréias e imidazolinonas; 

5.1.1 Os biótipos estudados não apresentaram resistência múltipla aos 

inibidores da Protox, GS e EPSPs , sendo eficientemente controlados 

através de fomesafen (250 g.ha-1), lactofen (120 g.ha-1), flumiclorac-pentil 

(40 g.ha-1), glufosinato de amônia (150 g.ha-1) e glyphosate (360 g.ha-1),

que podem ser usados como alternativas para prevenção e manejo 

dessas populações; 

5.2 As sementes de Bidens subalternans L.(BIDSU) coletadas na região de 

São Gabriel D'Oeste, no Estado do Mato Grosso do Sul, são provenientes 

de população com diferentes níveis de resistência aos herbicidas 

chlorimuron-ethyl e imazethapyr, demonstrando serem portadoras de 
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resistência cruzada aos inibidores da ALS dos grupos das sulfoniluréias e 

imidazolinonas; 

5.2.1 O biótipo não apresentou resistência múltipla aos inibidores da 

fotossíntese, Protox, GS e EPSPs, sendo eficientemente controlado 

através de bentazon (720 g.ha-1), fomesafen (250 g.ha-1), lactofen (120 

g.ha-1), glufosinato de amônia (150 g.ha-1) e glyphosate (180 g.ha-1), que

podem ser usados como alternativas para prevenção e manejo dessa

população;

5.3 As sementes de Brachíaria plantaginea (Link) Hitchc. (BRAPL) coletadas na 

região de Mangueirinha, no Estado do Paraná são provenientes de 

populações com diferentes níveis de resistência aos herbicidas fluazifop-p

butil e sethoxydim, demonstrando serem portadoras de resistência cruzada 

a esses inibidores da ACCase dos grupos dos aril oxi-fenoxi-propionatos e 

hidroxi-ciclo-hexenos; 

5.3.1 O biótipo não apresentou resistência múltipla aos inibidores de GS e 

EPSPs, sendo eficientemente controlado através de glufosinato de 

amônia (150 g.ha-1) e glyphosate (180 g.ha-1), que podem ser usados 

como alternativas para prevenção e manejo dessa população. 
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Quadro A1 • Equações de ajuste utilizadas para obtenção dos valores da DL50 e GR50 dos

herbicidas chlorimuron ethyl e imazethapyr referentes ao controle e produção de

fitomassa verde dos diversos biótipos de Euphorbia heterophylla L. (EPHHL)

Cosmópolis, SP, 1997/98.

Bióti o Controle % Fitomassa verde Fitomassa verde % 
ifü�füifüiii:l!=ifüiiii:i:::iiiiiiiiiiifüiiiiifüiiii@iii:iii:iiiifüfüiiifüifüiili:iii:iiiii:füfüii:i:ifliifüimiitii.it.i.mitt''Jmilfüiiliifüliiiliiiliiiiliiii:i=iifüiiifülfüii/1iiiif füliii:il:iiii 
ER 1 = 2,6 + 0,048 X = 0,34 + O,OO1O9x0·33 •1 = 99,71 e·0,000115x 

ER3 
ER4 
ER 5 
ER6 
ER 7 
ES 1 
ES 2 
ES 3 
ES4 
ES5 
ES6 

ER2 
ER3 
ER4 
ER 5 
ER6 
ER 7 
ES 1 
ES 2 
ES 3 
ES 4 
ES 5 
ES 6 
ES 7 

= 76,49 1-e-0,00082 X 

= 6,28 -5,71 X0,0144 -1 

y = (4,58-4,18 x·º·º13r1 

= 1,86-1,817 xº·0013 ·1 

y = (9,04 -8,719 xº·0034

Y
1 

= 89,34 1-e·0,1517x 

y = 93,62 (1-e·0 ·105x)

= 2,6 + 0,072 X 
y = (2,871 - 2,44 X0,0193r1 

= 2,25 + 0,0175 X 
y = (3,78 -3,29 X0,01475r1 

= 2,77 + 0,026 X 
= 0,68 -0,633 xº•0065 ·1 

y = (0,576 -O, 186 x0·144Y1 

= 95,97 1 _e·0,0236x 

y = 91, 86 ( 1-e·0,0281x)

= 93,40 1_e0,24x 

y = 90,61 (1-e·0·022x)

= 91,92 1 _e·0,0219x 

= 93,39 1-e·0,24x 

y = 90,94 (1-e·0,0266x)

0,9997x 

=2,83 0,9998x 

y = 3,01 (O,9998x) 

= 0,31 + 0,08 xº·11 ·1 

y = 2,93 (O,9998x)

= 0,33 + O,OO6,x1·64 ·1 

= 2,59 O,88x 

y = 3,05 (O,91x) 

= 2,77 O,91x 

y = 2,66 (O,91x)

= 3,05 O,99998x 

y = 2,94 (O,99997x) 

=2,94 O,9996x 

= 0,30 + 0,O99 x°'16 ·1

( e·0,000161x)
e·o,0212x 

= 3, 12 O,98x 

y = 2,94 (O,98x) 
e·o,2x 

e·0,1797x 

y = 2,59 {O,98x)

= 99,32 0,9997 X 

= 0,01 + 2,97. 10·5xº·37 ·1 

= 99,22 

= 98,96 
= 80,05 e·0,00084x 

( e·0,0000083x)
eo,021x 

e·o,2x 

( e·º,2x)

= 99,83 e·o.2x 

eo,01a1x 

y = 99,84 ( e·o.202x)
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Quadro A2. Equações de ajuste e valores da LDso, GR5o e FR dos herbicidas chlorimuron ethyl 

e imazethapyr referentes ao controle e produção de frtomassa verde dos biótipos 

de Bidens subaltenans L. Cosmópolis, SP, 1998. 

Biótipo Controle (%) Fitomassa verde (g) Fitomassa verde(%) 

BR 

8S y = 1, 93. e ·U,w,v,
y = 96,54 . e·U,ww�

·,,·,1·\> y ··········;····;····,,·,,··�t>························J:,_f/C:f\FAf�iMp,Yr······:.··'7}·:>::::·�····;,:··v··{'T······�···········;·..,-::·;::-·«·········

BR y = 165,92 (1-e -u,vv-->�)' y = 1,28. e·U,vvwvwA 
y = 98,86. e·U,uuuuuv,

Quadro A3. Equações de ajuste e valores da LDso, GRso e FR dos herbicidas fluazifop-p-butil e 

sethoxydim referentes ao controle e produção de frtomassa verde dos biótipos de 

Brachiaria plantaginea (Link) Hítchc. Cosmópolis, SP, 1998 

Biótipo Controle(%) Fitomassa verde (g) Fitomassa verde(%) 

::::1\�:�m::;::::::t:::=::;:1:·,·,·::·m:;::·:·::;::::::::::::::::::::::�:=:::=:=:·:::::::::::=::::·:::::::·:·::::=:::=: :�::·=:=::::z:·:·::=::::·=·:::=::::::·=:·�,�!!.'-Ef-:.!!:::!:1::::::::::::::::::::::=:::::=::::::::::::·::=::::::::·=::·:::·::::::::::::::::::::=::::::=::;:::::::·:::::::::1::::::=:::1:;;=:::··,·m=::·:::::::::::=:::==:=::::·:1··,, 
BPR Y = 2,8437 + 0,0655 x y = 1,7017. e·U,uuiqX y=115,74-0, 14x+0,0000415r 

BPS Y = 99,79 (1-e•Uu,0"x) y = 1,33. 0,9829x y = 99,97 .0,9831x 

BPS y = 100,08 (1 e·UV<s>OX) Y: 1,01 .(-0,020 e·U,u.:x) y = 99,9978 . 0,9852/X




