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RESUMO

XAVIER,  Elouize.  Mecanismo  de  tolerância  a  herbicidas  inibidores  da  ALS  em
cultivares de aveia branca (Avena sativa L.). 180 f. Tese (Doutorado em Agronomia)
– Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Área de Concentração: Produção
vegetal), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2018.

O crescimento da população mundial e o consequente aumento da demanda por
alimentos é um desafio preocupante para a ciência. O aumento da produtividade das
culturas é uma estratégia importante para fazer frente a esse desafio. As infestações
com  plantas  daninhas  estão  entre  as  principais  limitações  à  produtividade  das
plantas cultivadas. A seletividade dos herbicidas às culturas é fundamental para o
sucesso de programas de controle das plantas daninhas.  A aveia branca é uma
importante cultura para a região Sul  do Brasil.  Pesquisas são fundamentais para
melhorar  a  segurança  das  aplicações  e  ampliar  o  número  de  herbicidas  e
mecanismos de ação disponíveis para essa cultura. Foram realizadas pesquisas aos
níveis genético, bioquímico e fenotípico com o objetivo de investigar o mecanismo
de tolerância a herbicidas inibidores da ALS em cultivares de aveia branca. Para
isto, foram utilizadas as cultivares de aveia branca UFRGS 14, UFRGS 18, URS
Taura, URS Guará e URS Guria. O primeiro capítulo buscou caracterizar o nível de
tolerância  de  cultivares  de  aveia  branca  aos  herbicidas  inibidores  da  ALS.  O
segundo  capítulo  visou  avaliar  o  nível  de  controle  de  plantas  daninhas  pela
aplicação  dos  herbicidas  penoxsulam  e  bispyribac.  O  terceiro  capítulo  objetivou
avaliar  o  efeito  do  protetor  mefenpyr-methyl  e  de  inibidores  da  metabolização
(inseticidas organofosforados) sobre a tolerância de cultivares de aveia branca ao
herbicida penoxsulam. O quarto capítulo objetivou avaliar a atividade da enzima ALS
de cultivares de aveia branca na ausência e na presença dos herbicidas inibidores
enzimáticos  imazethapyr  e  penoxsulam.  O  quinto  capítulo  objetivou  avaliar  a
atividade  das  enzimas  antioxidantes  superóxido  dismutase  e  peroxidase  em
cultivares aveia branca pela aplicação do herbicida penoxsulam. No sexto capítulo,
utilizando-se uma cultivar sensível e outra tolerante de aveia branca ao herbicida
penoxsulam,  objetivou determinou a atividade da enzima glutationa-S-transferase
(GST), a estabilidade de genes referência (RT-qPCR) e a expressão dos genes alvo
Citocromo  P450  e  GST.  As  cultivares  de  aveia  branca  apresentaram diferentes
níveis  de  tolerância  aos  herbicidas  inibidores  da  ALS.  O  herbicida  penoxsulam
apresentou maior seletividade às cultivares de aveia branca testadas. Os herbicidas
bispyribac e penoxsulam apresentaram níveis de controle satisfatório do azevém,
importante  planta  daninha  de  culturas  de  inverno.  O  uso  de  inseticidas
organofosforados  e  do  mefenpyr-diethyl  interferiu  nos  níveis  de  tolerância  das
cultivares  de  aveia  branca  ao  penoxsulam.  A  tolerância  das  cultivares  de  aveia
branca não pode ser atribuída à menor sensibilidade da enzima ALS aos herbicidas
imazethapyr  e penoxsulam. A atividade das enzimas antioxidantes,  pode ser um
possível mecanismo envolvido na tolerância ao herbicida penoxsulam. O conjunto de
resultados de ação de inibidores  da metabolização sobre  plantas  e de atividade
enzimática e expressão gênica da GST indicam que a metabolização do herbicida é
o  mecanismo  responsável  pela  tolerância  das  cultivares  de  aveia  branca  ao
penoxsulam.

Palavras-chave: Plantas-efeito  dos  herbicidas.  Inibidores  enzimáticos.  Plantas-
metabolismo.



ABSTRACT

XAVIER, Elouize.  Mechanism of tolerance to ALS inhibitor herbicides in white oat
cultivars (Avena sativa L.). 180 f. Thesis (Ph.D. in Agronomy) - Graduate Program in
Agronomy (Concentration  Area:  Crop),  Federal  University  of  Technology  Paraná.
Pato Branco, 2018.

World  population  growth  and  the  consequent  increase  in  demand  for  food  is  a
troubling challenge for science. Increasing crop productivity is an important strategy
to  meet  this  challenge.  Weed infestations  are  among the  main  limitations  to  the
productivity of cultivated plants. The selectivity of herbicides to crops is fundamental
to the success of weed control programs. White oats are an important crop for the
southern  region  of  Brazil.  Research  is  fundamental  to  improve  the  safety  of
applications and to increase the number of  herbicides and mechanisms of action
available for this crop. Genetic, biochemical and phenotypic research was carried out
to investigate the mechanism of tolerance to ALS inhibitor herbicides in white oat
cultivars. For this, the cultivars of white oats UFRGS 14, UFRGS 18, URS Taura,
URS Guará and URS Guria were used. The first chapter sought to characterize the
level  of  tolerance  of  white  oat  cultivars  to  ALS  inhibitor  herbicides.  The  second
chapter  aimed  to  evaluate  the  level  of  weed  control  by  the  application  of  the
herbicides penoxsulam and bispyribac. The third chapter aimed to evaluate the effect
of  the  mefenpyr-methyl  protector  and  metabolism  inhibitors  (organophosphorus
insecticides) on the tolerance of white oat cultivars to the herbicide penoxsulam. The
fourth chapter aimed to evaluate the activity of the ALS enzyme of white oat cultivars
in the absence and presence of the enzymatic inhibitor herbicides imazethapyr and
penoxsulam. The fifth chapter aimed to evaluate the activity of antioxidant enzymes
superoxide  dismutase and peroxidase in  white  oat  cultivars by application  of  the
herbicide penoxsulam. In the sixth chapter, using a sensitive and a tolerant white oat
cultivar to the herbicide penoxsulam, the objective was to determine the activity of
the  enzyme  glutathione-S-transferase  (GST),  reference  gene  stability  (RT-qPCR)
and expression of the cytochrome P450 and GST target genes. White oat cultivars
showed  different  levels  of  tolerance  to  ALS  inhibitor  herbicides.  The  herbicide
penoxsulam  presented  greater  selectivity  to  the  tested  white  oat  cultivars.  The
herbicides  bispyribac  and  penoxsulam presented  levels  of  satisfactory  control  of
ryegrass,  an  important  winter  weed  crop.  The  use  of  organophosphate  and
mefenpyr-diethyl insecticides interfered in the tolerance levels of white oat cultivars to
penoxsulam. The tolerance of white oat cultivars can not be attributed to the lower
sensitivity of the ALS enzyme to the herbicides imazethapyr and penoxsulam. The
activity of antioxidant enzymes may be a possible mechanism involved in tolerance
to the herbicide penoxsulam. The results of action of inhibitors of plant metabolism
and of enzymatic activity and gene expression of GST indicate that the herbicide
metabolism is the responsible mechanism for the tolerance of the cultivars of white
oats to penoxsulam. 

Keywords: Plants-effect of herbicides. Enzymatic inhibitors. Plant-metabolism. 
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1 INTRODUÇÃO

A demanda mundial crescente por alimentos é uma realidade que traz

preocupações sobre a segurança alimentar no mundo. O desabastecimento é uma

preocupação cada vez mais evidente para todas as nações, especialmente as de

maior densidade populacional e que enfrentam dificuldades econômicas. Com isto,

chama-se atenção que a demanda por alimentos não será atendida nos próximos

anos por expansão na fronteira agrícola, mas sim, pelo aumento no rendimento das

culturas.

As  plantas  daninhas  estão  incluídas  entre  os  principais  limitantes  à

produtividade  das  culturas,  constituindo-se  uma  grande  ameaça  à  produção  de

alimentos (NUNES et al., 2007; MEROTTO Jr., 2014). Neste contexto, o emprego de

herbicidas  é  o  principal  método  de  manejo  destas  (QUEIROZ  et  al.,  2013),

fundamental para controlar as plantas daninhas nas áreas agrícolas. A seletividade

dos herbicidas às culturas nas quais são utilizados é a base para o sucesso do

controle químico das plantas daninhas (OLIVEIRA; INOUE, 2011). Devendo estes

produtos,  exercer  controle  eficiente  das  plantas  daninhas  e  serem seletivos   as

culturas (DUHOUX et al., 2017).

A aveia branca (Avena sativa L.) é uma importante cultura de inverno

utilizada na região  Sul  do  Brasil,  tendo  grande  relevância  do  ponto  de vista  da

diversificação da exploração agrícola, usada para a alimentação humana, animal e

adubo  verde  (CANTOS  et  al.,  2011).  Esta  espécie  representa  no  mundo

aproximadamente 80% da área mundial de aveia destinada à produção de grãos

(FEDERIZZI  et  al.,  2014).  A  presença de plantas  daninhas na cultura  da aveia,

dependendo da espécie daninha presente, pode causar redução de produtividade de

até 50% (LEGERE; DESCHENES, 1991; LEMERLE; VERBEEK; COOMBES, 1995;

ZERNER; GILL; VANDELEUR, 2008).

Para o controle de plantas daninhas nas culturas de inverno, de uma

forma  geral,  o  mecanismo  de  ação  mais  utilizado  é  dos  inibidores  da  enzima

acetolactato  sintase  (ALS).  Para  a  aveia  branca,  têm-se  três  ingredientes  ativos

registrados:  2,4-D,  MCPA  e  metsulfuron-methyl.  Destes,  50%  dos  produtos

comerciais registrados para controle de plantas daninhas pertencem aos inibidores

da ALS (BRASIL, 2018).
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 Os herbicidas inibidores da enzima ALS são muito utilizados para o

controle  de  plantas  daninhas  devido  sua  baixa  toxicidade  a  animais,  elevada

seletividade para muitas culturas, grande número de plantas daninhas controladas e

pela alta eficiência de controle mesmo em baixas doses (ROMAN et al., 2007). Este

mecanismo de ação apresenta o maior número de ingredientes ativos no mercado e

estes herbicidas estão entre os mais utilizados no mundo (HEAP, 2018).

As  pesquisas  que  buscam  tolerância  das  culturas  aos  herbicidas

possibilitam elevada segurança da aplicação nestas, com menor possibilidade de

injúrias em função da aplicação destes. Além disto, elas permitem a ampliação das

alternativas  de  mecanismos  de  ação  a  serem  utilizados  no  controle  de  plantas

daninhas (SIKKEMA; SHROPSHIRE; SOLTANI, 2008; OLIVEIRA Jr.; INOUE, 2011;

DALAZEN; KRUSE; MACHADO, 2015). Atualmente, a maioria das pesquisas sobre

culturas tolerantes aos herbicidas está direcionada as culturas de verão (MEROTTO

JR.;  VIDAL;  FLECK,  2000;  BUNTING;  SPRAGUE;  RIECHERS,  2004;

MARCHIORETTO; DAL MAGRO, 2017). No entanto, muitas culturas com elevado

potencial  de uso na região Sul  do Brasil,  como as de inverno,  ainda demandam

estudos  referentes  à  tolerância  aos  herbicidas.  Na  literatura  tem-se  verificado  a

intenção de desenvolvimento de culturas tolerantes aos herbicidas inibidores da ALS

(SHANER et al., 1996; WEBSTER; MASSON, 2001; SHIMIZU et al., 2008).

Na cultura da aveia branca, relatam-se casos de cultivares tolerantes

aos  herbicidas  inibidores  da  ALS  (NUNES  et  al.,2007;  HARTWIG  et  al.,  2008;

QUEIROZ et al., 2017), porém ainda não existem estudos mais aprofundados para

elucidar os mecanismos responsáveis por  esta tolerância.  Como mecanismos de

tolerância de plantas a herbicidas inibidores da ALS têm-se os relacionados ao sítio

ativo como a modificação da enzima ALS, o que a torna insensível  ao herbicida

(CHRISTOFFOLETI,  2001;  CRUZ-HIPOLITO et  al.,  2013)  e  os  mecanismos não

relacionados  ao  sítio  ativo,  como  a  redução  na  absorção  e  na  translocação,

metabolização dos herbicidas, entre outros (BECKIE; WARWICK; SAUDER, 2012;

DALAZEN et al., 2015). 

As  plantas  cultivadas  apresentam  grande  variabilidade  no  grau  de

tolerância  aos  herbicidas.  Assim,  não  é  possível  explicar  todas  as  tolerâncias

existentes  pelo  mesmo  mecanismo,  havendo  a  necessidade  de  estudos
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diferenciados dependendo da espécie e herbicida, para explicar o mecanismo de

tolerância responsável (FONTANA et al., 2007). Estudos mostram que o mecanismo

mais comum de tolerância das culturas aos herbicidas inibidores da ALS, se deve à

maior  capacidade  de  metabolização  dos  herbicidas  nas  plantas  cultivadas

(SWEESTER; SCHOW; HUTCHISON, 1982; HATZIOS; BURGOS, 2004; ROMAN et

al., 2007).

Herbicidas modernos e seletivos,  geralmente, contêm um agente de

proteção  para  garantir  seletividade  à  cultura.  Estes  produtos,  denominados  de

safeners, antídotos ou protetores aumentam a capacidade da cultura de degradar o

herbicida mais rapidamente, devido à ativação de enzimas detoxificadoras, como

citicromo  P450  monooxigenase  (P450)  e  glutationa  S-transferase  (GST).  Os

protetores  só  podem  ser  usados  se  houver  efeito  protetor  apenas  na  cultura

(ROSENHAUER; ROSINGER; PETERSEN, 2016). A GST e P450 são grupos de

enzimas,  que apresentam várias  funções na planta,  dentre  elas  a conversão de

compostos  tóxicos  a  não  tóxicos  na  planta,  este  conceito  conhecido  como

detoxificação ou metabolização (EDWARDS; DIXON; WALBOT,  2000;  HATZIOS;

BURGOS, 2004). A aplicação de protetores aumenta a tolerância aos herbicidas em

cereais, como o trigo, elevando a expressão de enzimas detoxificadoras, como a

GST (TAYLOR et al., 2013).

No  entanto,  se  o  mecanismo  de  tolerância  da  cultura  for  a

metabolização, a interação negativa entre herbicidas inibidores da enzima ALS com

inseticidas  organofosforados  pode  existir,  causando  redução  da  tolerância  aos

herbicidas  aplicados  na  cultura  (ALLEN;  SNIPES,  1995;  BUKER  et  al.,  2004;

TREZZI et al., 2005). 

Nas  áreas  agrícolas,  é  muito  comum  a  aplicação  de  herbicidas  e

inseticidas,  em  intervalo  muito  curto  de  tempo  ou  até  mesmo  simultaneamente

(NICOLAI et al., 2006). A falta de conhecimento da compatibilidade entre herbicida e

inseticida pode levar à redução na seletividade dos herbicidas à cultura, trazendo

consequências  indesejáveis  (CARVALHO  et  al.,  2009).  Os  estudos  sobre  o

mecanismo de tolerância de culturas aos herbicidas são de grande relevância, pois

permitem informar ao agricultor associações que não modificam a seletividade do

herbicida e o nível de tolerância da cultura, garantindo a segurança na utilização do
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mesmo. Pois, devido à falta de informações, alguns agricultores usam produtos de

forma  inadequada,  ocasionando  efeitos  indesejáveis,  como  injúria  e  redução  da

produtividade da cultura (NUNES et al., 2007). 

A  elucidação  do  mecanismo  de  tolerância  da  cultura  não  tem sido

muito explorado em trabalhos de pesquisa publicados até o momento no Brasil. Com

isso, há necessidade de realizar estudos mais minuciosos sobre o mecanismo de

tolerância  envolvido  nas  cultivares  de  aveia  branca  e  principalmente  avaliar  em

conjunto  os  aspectos  agronômicos,  bioquímicos  e  genéticos  envolvidos  nesta

tolerância.  Podendo  ofertar  aos  produtores,  cultivares  tolerantes  aos  herbicidas

inibidores  da  ALS  com  produtividades  elevadas,  que  possam  acompanhar  a

demanda mundial  crescentes  de alimentos no mundo.  Diante disso,  objetivou-se

com este trabalho, investigar o mecanismo de tolerância a herbicidas inibidores da

ALS em cultivares de aveia branca aos níveis genético, bioquímico e fenotípico.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  IMPORTÂNCIA  ECONÔMICA,  UTILIZAÇÃO  E CARACTERÍSTICAS

BIOLÓGICAS E PRODUTIVAS DA AVEIA BRANCA (Avena sativa L.)

A aveia branca (Avena sativa L.) é uma espécie de ciclo anual e hábito

ereto, pertencente à família Gramineae (Poaceae) (LEGGETT, 1992). É uma cultura

de  grande  importância,  uma  vez  que  seus  grãos  são  utilizados  na  alimentação

humana e  animal  e  a  planta  para  diversos fins,  como pastagem,  feno,  silagem,

rotação de culturas e cobertura de solo (CANTOS et al., 2011). Pode ser cultivada

em várias regiões do mundo, pois apresenta alta adaptabilidade (CASTRO; COSTA;

NETO, 2012). 

Dentro do gênero  Avena ocorrem espécies com diferentes níveis de

ploidia, segundo Tavares et al. (1993). O número básico de cromossomos é n = 7,

sendo 15 espécies diplóides, 7 tetraplóides e 7 hexaplóides, sendo  A. sativa uma

espécie  hexaplóide.  Isto  garante  uma  ampla  base  genética,  porém,  dificulta  a

ocorrência de muitos cruzamentos devido à esterilidade causada pelos níveis de

ploidia distintos entre as espécies (KUREK et al., 2002).

No  Brasil,  as  principais  espécies  de  aveia  cultivadas  são  a  aveia

branca (A. sativa  L.), a aveia amarela (A. byzantina C. Koch) e a aveia preta (A.

strigosa Schreb),  sendo as duas primeiras  de duplo propósito  com produção de

forragem e grão e a última empregada como pastagem e adubo verde (FLOSS,

1988; MATZENBACHER, 1999). No mundo, estima-se que a A. sativa  ocupa 80%

da  área  mundial  de  aveia  destinada  à  produção  de  grãos,  aproximadamente

(FEDERIZZI et al., 2014).

No  Brasil,  o  cultivo  de  aveia  visando  a  produção  de  grãos  está

localizado,  principalmente,  nos  estados  do  Rio  Grande  do  Sul,  Paraná  e  Mato

Grosso do Sul (CONAB, 2017). A produção brasileira de grãos de aveia aumentou

de 37,4 mil toneladas em 1976, para 705,7 mil toneladas no ano de 2017 (CONAB,

2017), eliminando, dessa forma, a necessidade de importação desse cereal. Neste

contexto,  a  aveia assume papel  cada vez mais  importante  no sistema produtivo

brasileiro,  contando  com o melhoramento  genético  de  novos  materiais,  que  são

desenvolvidos com o intuito  de  superar  os  materiais  já  existentes  de maneira  a
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proporcionar maior produtividade (CASTRO; COSTA; NETO, 2012).

As espécies de aveia estão entre as principais  utilizadas no Sul  do

Brasil, quando se visa à diversificação na exploração agrícola. Sua utilização cresce

devido  à  necessidade  de  alternativas  para  a  rotação  de  culturas  no  inverno,

desempenhando um importante papel nestes sistemas, pois as atuais cultivares têm

alta capacidade de produção de palha com alta relação carbono/nitrogênio (C/N)

(COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 2006). As condições ideais

para o cultivo da cultura são temperatura média igual ou inferior a 23ºC, porém pode

tolerar de 4 a 31ºC (LUCHE; NORNBERG; OLIVEIRA, 2014) e o deficit hídrico pode

chegar até 200 mm (PEREIRA, 1985).

Na  cultura  da  aveia,  o  manejo  de  plantas  daninhas  é  de  grande

importância, pois impactam negativamente a produtividade de grãos, além de trazer

dificuldades na colheita e diminuição na qualidade do produto final (MEROTTO Jr.,

2014).  A interferência sobre a produtividade é influenciada pela cultivar utilizada,

espécie daninha e densidade populacional existente, condições ambientais, manejo

e o período de convivência (OLIVEIRA Jr., 2011). Na cultura da aveia, dependendo

da espécie daninha presente podem ocorrer reduções de produtividade entre 12 e

50%  (LEGERE;  DESCHENES,  1991;  LEMERLE;  VERBEEK;  COOMBES, 1995;

ZERNER; GILL; VANDELEUR, 2008).

2.2 HERBICIDAS INIBIDORES DA ENZIMA ALS

Os herbicidas inibidores da ALS agem inibindo a enzima acetolactato

sintase  (ALS)  (EC  2.2.1.6),  também  conhecida  como  acetoidroxiácido  sintase

(AHAS), que catalisa a condensação de dois piruvatos para formar o acetolactato,

ou de um piruvato com 2-cetobutirato para produzir acetoidroxibutirato na rota de

síntese  dos  aminoácidos  valina,  leucina  e  isoleucina  (HESS,  1994).  Limitando  a

síntese protéica, e assim interferindo na síntese do DNA e no crescimento celular

(OLIVEIRA Jr., 2001). A ação destes herbicidas ocorre pela inibição não competitiva

dos herbicidas com o substrato, resultando no bloqueio da reação de formação dos

aminoácidos (NICOLAI et al., 2008). 

A  ampla  utilização dos herbicidas inibidores  da ALS deve-se à  sua
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baixa toxicidade aos animais, à elevada seletividade as culturas, grande gama de

plantas daninhas controladas e, principalmente, pela sua alta eficiência de controle

mesmo em doses baixas (VARGAS; BORÉM; SILVA, 2001; TREZZI; VIDAL, 2001;

ROMAN et al., 2007). Os herbicidas inibidores da ALS pertencem a cinco grupos

químicos: sulfonilureias, imidazolinonas, triazolopirimidinas, pirimidiloxitiobenzoatos

e  sulfonilamino-carbonil-triazolinonas  (HRAC,  2010),  tendo  os  quatro  primeiros

grupos herbicidas registrados no Brasil. 

Os herbicidas inibidores da ALS representam 7%, 6,3%, 14%, 11,3%,

11%, 3%, 50% e 8,5% do número de produtos comerciais registrados disponíveis

para o controle de plantas daninhas, nas culturas do arroz, cana-de-açúcar, soja,

milho, feijão, algodão, aveia branca e trigo, respectivamente (BRASIL, 2018). Estes

herbicidas estão entre os herbicidas mais utilizados no mundo e este é o mecanismo

de ação que apresenta o maior número de ingredientes ativos no mercado (HEAP,

2018).

2.3 TOLERÂNCIA DE CULTURAS AOS HERBICIDAS INIBIDORES DA ALS

A seletividade dos herbicidas às culturas nas quais são utilizados é a

base para o sucesso do controle químico de plantas daninhas, pelo diferencial de

tolerância entre planta cultivada e  daninha a um determinado composto químico

(FREITAS,  2010).  Pesquisas  que  aumentem  o  diferencial  de  tolerância  das

cultivares  aos  herbicidas  possibilitam  elevada  segurança  da  aplicação,  ou  seja,

diminuem a possibilidade de injúrias à cultura em função da aplicação do produto

(OLIVEIRA Jr.; INOUE, 2011). Algumas culturas, como as espécies cultivadas no

inverno, possuem poucas opções de herbicidas seletivos registrados. Assim, devido

à falta  de informações,  alguns agricultores usam produtos de forma inadequada,

podendo  ocasionar  consequências  indesejáveis,  como  injúria  e  redução  da

produtividade da cultura (NUNES et al., 2007). 

Em plantas cultivadas, a seletividade aos herbicidas depende de vários

fatores, dentre eles a época de aplicação do herbicida, sua dose, o posicionamento

do produto em relação às sementes e estruturas das plantas da cultura, a tolerância

genética da espécie e as condições ambientais (VARGAS; FLECK, 1999; MAHAN;
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DOTRAY; LIGHT, 2004; MAHAN et al., 2006; KONG et al., 2009), não sendo assim

algo fixo, mas sim relativo (MONQUERO, 2014).

As  plantas  cultivadas  apresentam  grande  variabilidade  no  grau  de

tolerância aos herbicidas. Assim, não é possível explicar a tolerância apenas por um

mecanismo,  havendo  a  necessidade  de  estudos  diferenciados  dependendo  da

espécie e do herbicida (FONTANA et al., 2007). A tolerância ocorre em função de

características morfológicas, fisiológicas ou bioquímicas que a planta apresenta que

acabam  alterando  o  nível  de  suscetibilidade  da  espécie  ao  herbicida,  quando

comparada a outras espécies. A tolerância está relacionada ao nível  de controle

obtido na dose recomendada, que seria letal a outras espécies (CHRISTOFFOLETI;

LÓPEZ-OVEJERO,  2008),  influenciada  pelo  manejo  e  condições  ambientais

(MAHAN et  al., 2006). 

A tolerância é uma habilidade inerente para sobreviver e se reproduzir

após  o  tratamento  com  herbicidas.  Isto  implica  que  não  houve  seleção  ou

manipulação genética para tornar a planta tolerante,  ou seja,  ela é naturalmente

tolerante, pois não surge como uma resposta à pressão de seleção imposta pela

aplicação  dos  herbicidas,  como  é  o  caso  de  plantas  daninhas  resistentes  aos

herbicidas (VENCILL et al., 2012).

Na  literatura,  tem-se  verificado  a  intenção  de  desenvolvimento  de

culturas tolerantes aos herbicidas inibidores da ALS, como nas culturas do arroz,

beterraba, canola, milho, soja, trigo e tabaco (ANDERSON; GEORGESON, 1989;

SWANSON  et  al.,  1989;  D’HALLUIN  et  al.,  1992;  NEWHOUSE  et  al.,  1992;

MEROTTO JR.; VIDAL; FLECK, 2000; WEBSTER; MASSON, 2001; SHIMIZU et al.,

2008). 

A literatura específica confirma a ocorrência de tolerância em aveia aos

herbicidas  inibidores  da  enzima  ALS.  Nunes  et  al.  (2007)  relataram  casos  de

tolerância  em  aveia  branca  ao  herbicida  cloransulam.  Já  Hartwig  et  al.  (2008)

relataram  tolerância  de  aveia  branca  aos  herbicidas  bispirybac-sodium  e

penoxsulam e aveia preta ao metsulfuron-metil. Além disto, foi verificada a tolerância

em  diversas  populações  de  aveia  silvestre  (Avena  fatua)  ao  herbicida

imazamethabenz (BECKIE et al., 2004). Queiroz et al. (2013) encontraram cultivares

de  aveia  branca  utilizadas  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul  com tolerância  ao
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iodosulfuron-metil.

Estudos de tolerância em culturas aos herbicidas inibidores da ALS são

importantes, pois permitem ampliar o número de grupos químicos dos herbicidas

inibidores da ALS a serem utilizados (HARTWIG et al., 2008). A tolerância de aveia

branca a herbicidas de outros mecanismos de ação, como por exemplo os inibidores

da  PROTOX,  permitiria  ampliar  o  número  de  mecanismos  de  ação  a  serem

utilizados (SIKKEMA; SHROPSHIRE; SOLTANI, 2008), possibilitando ao agricultor

fazer a rotação de mecanismos de ação e o que possivelmente reduziria os casos

de  plantas  daninhas  com  resistência  aos  herbicidas  (DALAZEN;  KRUSE;

MACHADO, 2015).

2.3.1 Mecanismo de Tolerância de Culturas aos Herbicidas Inibidores da ALS

Os  mecanismos  de  tolerância  de  plantas  a  herbicidas  podem  ser

classificados em dois grupos distintos. Primeiramente, os mecanismos relacionados

ao sítio ativo, como a superexpressão de proteínas ligadas à enzima alvo (POWLES;

SHANER, 2001), multicópias da enzima alvo (GAINES et al., 2010) e a alteração da

enzima ALS, o que a torna insensível a herbicidas de diferentes grupos químicos

(CHRISTOFFOLETI,  2001; CRUZ-HIPOLITO et al.,  2013).  Em segundo lugar,  os

mecanismos não relacionados ao sítio alvo, como a redução na absorção, redução

na translocação, metabolização dos herbicidas, dentre outros (BECKIE; WARWICK;

SAUDER, 2012; DALAZEN et al., 2015). 

2.3.1.1 Mecanismos relacionados ao sítio ativo

A tolerância ou resistência aos herbicidas pode ser devido mecanismos

relacionados ao sítio ativo, como a superexpressão de proteínas ligadas à enzima

alvo (POWLES; SHANER, 2001), multicópias da enzima alvo (GAINES et al., 2010)

e  mutações  nos  genes  da  enzima,  tornando  a  ela  insensível  aos  herbicidas

(CHRISTOFFOLETI,  2001;  CRUZ-HIPOLITO  et  al.,  2013).  A  mutação  e

consequentemente, a modificação na conformação da enzima ALS torna a mesma

insensível aos herbicidas (TRANEL; WRIGHT, 2002; HEAP, 2018). A alteração de
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uma base nitrogenada, correspondente a modificação em um códon, pode originar

uma enzima com características funcionais distintas ou não da original. As plantas

tolerantes  podem ocorrer  em  uma  população  como  resultado  de  mutações  que

provocam alterações no local  alvo do herbicida, reduzindo a afinidade com esta,

contudo a atividade da enzima pode ou não ser modificada, estando na dependência

de qual aminoácido foi alterado (BETTS et al., 1992).

Atualmente,  várias substituições naturais  de aminoácidos da enzima

ALS  conferem  resistência  ou  tolerância  aos  herbicidas  inibidores  da  ALS  em

diferentes  espécies  de  plantas,  destacando-se:  Ala  (Alanina)122  para  Thr

(Treonina),  Tyr  (Tirosina),  Ser  (Serina),  Asn  (Aspargina)  ou  Val  (Valina);  Pro

(Prolina)197  para  Ala,  Arg  (Arginina),  Asn,  Gln  (Glutamina),  His  (Histidina),  lle

(Isoleucina),  Leu  (Leusina),  Ser  (Serina),  Thr,  ou  Tyr;  Ala205  para  Val  ou  Phe

(Fenilalanina);  Asp  (Aspartato)  376  para  Glu  (Glutamato);  Arg377  para  His;  Trp

(Triptofano) 574 para Leu, Gly (Glicina), Met (Metionina) ou Arg; Ser653 para Asn,

lle, ou Thr; e Gly654 para Glu ou Asp (TRANEL; WRIGHT;  HEAP, 2018). Para a

espécie  de  azevém  (Lolium  rigidum),  por  exemplo,  foram  identificadas  sete

mutações na enzima ALS que conferem resistência  aos herbicidas:  Pro-197-Ala,

Pro-197-Arg,  Pro-197-Gln,  Pro-197-Leu,  Pro-197-Ser,  Trp-574-Leu  e  Pro-197-Thr

(YU; HAN; POWLES, 2008; DÉLYE et al., 2009). 

Assim, é importante ressaltar que o tipo de substituição determina a

tolerância ou resistência a todos os grupos químicos da ALS ou apenas a algum

grupo  específico. Para Poa annua, por exemplo, a substituição de Ala para Phe na

posição 205 garante resistência aos cinco grupos químicos da ALS (BROSNAN et

al., 2016). Já para Avena fatua, a substituição de Ser na posição 653 para Asp ou

Thr  garante  resistência  apenas  ao  grupo  químico  das  imidazolinonas  (BECKIE;

WARWICK; SAUDER, 2012). Na gramínea Festuca arundinacea Schreb. mutações

no triptofano na posição 548 por leucina e a serina na posição 627 por isoleucina

conferem resistência ao bispyribac-sódio (SATO et al., 2009). 

2.3.1.2 Mecanismos não relacionados ao sítio ativo
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Em muitas espécies os mecanismos não relacionados ao local de ação

têm sido investigados como causa da tolerância ou resistência (DALAZEN et al.,

2015).  O  mecanismo  mais  comum  de  tolerância  das  culturas  aos  herbicidas

inibidores da ALS, na grande maioria, deve-se à maior capacidade de metabolização

dos herbicidas pelas plantas cultivadas,  ou seja,  conversão do herbicida em um

composto pouco tóxico ou não tóxico (SWEESTER; SCHOW; HUTCHISON, 1982;

HATZIOS; BURGOS, 2004; ROMAN et al., 2007).

2.3.1.2.1 Metabolização de herbicidas

A conversão de compostos tóxicos a não tóxicos ou pouco tóxicos na

planta,  é  conhecido  como detoxificação  ou  metabolização  (HATZIOS;  BURGOS,

2004),  e impacta na seletividade das culturas e plantas daninhas (VIDAL, 2002).

Existem enzimas  com capacidade  de  metabolizar  diversos  compostos,  como  os

herbicidas (SWEESTER; SCHOW; HUTCHISON, 1982).

A  metabolização,  por  exemplo,  é  sugerida  como  o  mecanismo  de

tolerância  de  milho  e trigo  ao halosulfuron (DUBELMAN et  al.,1997)  e  de  aveia

branca ao herbicida iodosulfuron-metil (QUEIROZ et al., 2017). Em feijão (Phaseolus

vulgaris L.) a tolerância ao herbicida ethoxysulfuron não se deve à insensibilidade da

enzima alvo do herbicida, mas sim à metabolização do herbicida (PAGNONCELLI Jr.

et al., 2016). Há evidências de que a detoxificação de vários herbicidas inibidores da

ALS esteja associada à atividade das enzimas P450 (KOEPPE et al., 2000; LIU et

al., 2012) e da GST (OZTETIK, 2010; WEI et al., 2010).

A metabolização dos herbicidas e de outros xenobióticos em plantas

requer,  geralmente,  a  ação  sequencial  de  várias  enzimas  (RIECHERS; KREUZ;

ZHANG, 2010) e as plantas possuem um sistema integrado com vários processos

para a detoxificação de compostos potencialmente prejudiciais, como os herbicidas

(KREUZ;  TOMMASINI;  MARTINOIA,  1996).  Este  mecanismo  de  seletividade  é

variável, em função da espécie estudada, da dose e tipo do herbicida, das variações

ambientais e do aparato metabólico responsável pela seletividade (YU; POWLES,

2014).
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O processo de metabolização de compostos xenobióticos é composto

de três fases, sendo a fase I a de transformação, a fase II a de conjugação, a fase III

a de compartimentalização ou armazenamento (YUAN et al., 2007). A Fase I causa

alteração  direta  na  estrutura  química  do  herbicida  devido  reações  de  oxidação,

redução  ou  hidrólise.  Essas  reações  resultam  na  detoxificação  do  herbicida  ou

ativação do herbicida. As enzimas mais comumente envolvidas nesta fase são as

citocromo-P450-monoxigenases  (P450),  peroxidases  e  as  polifenois  oxidases,

responsáveis pelas reações oxidativas (EERD et al., 2003). 

Dentre  as  reações  oxidativas  catalisadas  pelas  P450  têm-se  a

oxidação, hidroxilação, desalquilação, desaminação e desalogenação (SCHULER;

WERCK-REICHHART, 2003).  A oxidação é a reação da fase 1 mais comum de

ocorrer e envolve a inserção de um átomo de oxigênio na molécula do xenobiótico.

Pode ocorrer ainda a hidroxilação, que é a troca de um átomo de uma molécula

herbicida por uma hidroxila. A desalquilação inclui a divisão de grupos alquila e pode

ocorrer  tanto  em ligações de  oxigênio  como de  hidrogênio.  A  desaminação  é  a

liberação de um grupo amino da molécula do herbicida. Na desalogenação ocorre a

remoção de um ou mais átomos de compostos como o flúor, cloro, bromo ou iodo de

uma molécula herbicida (RIECHERS; KREUZ; ZHANG, 2010). 

O segundo tipo de reações da fase 1 é a redução, também catalisada

pela  enzima P450,  ocorrendo  frequentemente  em condições  anaeróbias.  Para  a

metabolização  de  xenobióticos  é  um  tipo  de  reação  muito  rara  em  plantas

(RIECHERS;  KREUZ;  ZHANG,  2010).  O terceiro  tipo  de  reação da  Fase 1  é  a

hidrólise, comum em plantas e envolve a quebra de uma molécula  adicionando H ou

OH a partir da água. A hidrólise é comum em herbicidas que possuem grupos éster,

amida ou nitrila. Ela é catalisada por enzimas das classes das hidrolases, como as

esterases e as carboxilesterases (RIECHERS; KREUZ; ZHANG, 2010).  

O  sistema  de  monooxigenases  P450  é  um  grupo  de  proteínas

caracterizados por usar o NADPH ou NADP+ para reduzir o oxigênio molecular, até

H2O e a incorporação de um átomo de O2 ao substrato. Eles são caracterizados por

ter um espectro de absorção máximo a 450 nm, devido à redução de hemoproteína

(Fe+2) e ligação a uma molécula de monóxido de carbono (OMURA; SATO, 1964). 
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As enzimas P450 são importantes na metabolização e desintoxicação

de xenobióticos, bem como na metabolização e regulação de substratos endógenos

(WERCK-REICHHART;  HEHN;  DIDIERJAN,  2000;  SIMINSZKY,  2006).  E  estão

envolvidas  na  síntese  de  hormônios,  esteróis,  derivados  de  ácidos  graxos,  em

muitos  aspectos  do  metabolismo  secundário  da  planta  e  na  catalise  de  grande

diversidade de reações no metabolismo da planta (POWLES; YU, 2010).

As enzimas P450 estão entre as maiores superfamílias de enzimas e

podem ser encontradas na maioria dos organismos, como as plantas, especialmente

monocotiledôneas (AHMAD-HAMDANI et al.,  2013). Estão normalmente ligadas à

membrana dos plastídios e ao retículo endoplasmático (YUN et al., 2005; POWLES;

YU, 2010). A hidroxilação e a desalquilação constituem o principal mecanismo de

desativação dos herbicidas catalisados por essas enzimas (POWLES; YU, 2010).

Esta  fase visa  produzir  um composto  geralmente  mais  solúvel  em água,  menos

tóxico que o produto original e produzir sítios reativos no composto, preparando a

molécula  para  as  reações  da  fase  de  conjugação  (SANDERMANN,  1992;

CARVALHO, 2013). 

A fase 2 consiste da conjugação do metabólito alterado na fase 1 com

moléculas endógenas. O herbicida ativado na fase anterior ou aquele que já possui

sítios ativos, devido às reações da fase 1, é desativado por uma ligação covalente

com uma  molécula  hidrofílica  endógena,  como  glucose,  malonato  ou  glutationa,

produzindo um composto conjugado solúvel em água. Essa reação é mediada por

enzimas como a glicosil transferases (GT), malonil transferases (MT) ou glutationa

S-transferase (GST) (CARVALHO, 2013). 

Para  este  processo  o  grupo  de  enzimas  mais  importantes  são  as

GSTs.  As  GSTs  (EC  2.5.1.18) são  enzimas  abundantes,  predominantemente

expressas  no  citosol,  mas  também localizadas  em  vacúolos  (RIECHERS  et  al.,

2003). O conjugado produzido, diferentemente daquele produzido na fase 1, sempre

é  menos  tóxico  ou  não-tóxico  e  pode  ser  armazenado  em  organelas  celulares

(EERD, 2003). As enzimas GSTs têm papel importante na tolerância aos herbicidas,

na resposta ao estresse, como no metabolismo secundário, na peroxidação lipídica,

no estresse oxidativo (MARRS, 1996) e na conjugação do tripeptido glutationa à
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xenobióticos. Ela também tem sido implicada no sequestro de tais moléculas para o

vacúolo (READE; MILNER; COBB, 2004). 

A  fase  3  é  conhecida  como  fase  de  compartimentalização.  Neste

processo,  os conjugados hidrossolúveis produzidos na fase 2 são exportados do

citosol  para o exterior celular ou para o vacúolo. Esse transporte é mediado por

proteínas de transporte chamadas de transportadores ABC (ATP-binding cassette)

presentes  no  tonoplasto  ou  na  plasmalema  e  são  dependentes  de  energia

metabólica (ATP) para a excreção ou a imobilização do metabólito (CARVALHO,

2013).  Os locais de armazenamento celulares são os vacúolos (para conjugados

solúveis) e a parede celular (para conjugados insolúveis) (SANDERMANN, 1992).

Alguns autores consideram a existência de uma fase 4,  que é a deposição dos

metabólitos  transportados  na  fase  3.  Neste  momento,  ocorre  a  degradação  dos

compostos conjugados compartimentalizados no vacúolo. Este processo é regulado

principalmente pelas enzimas carboxipeptidase (CPase) e g-glutamil transpeptidase

(g-GTase) (YUAN et al., 2007; CARVALHO, 2013).

O uso de inibidores enzimáticos como os inseticidas organofosforados

permite detectar a ocorrência da metabolização de herbicidas pelas enzimas P450

(YASOUR  et  al.,  2009).  Inseticidas  organofosforados  são  os  inibidores  mais

comumente utilizados das P450 e a inibição ocorre quando o átomo de enxofre

liberado pelo organofosforado oxigenado inibe a ação da enzima P450 (WERCK-

REICHHART; HEHN; DIDIERJAN, 2000).

De  maneira  contrária,  existem  alguns  produtos  que  agem  como

indutores  de  enzimas  de  metabolização,  aumentando  a  tolerância  da  planta  ao

herbicida. Conhecidos como safeners, protetores ou antídotos. O anidrido naftálico e

o  mefenpyr-diethyl,  por  exemplo,  induzem  a  expressão  de  genes  da  P450  em

poáceas (HATZIOS;  BURGOS, 2004). O mefenpyr-diethyl  é um protetor de ação

foliar do grupo químico das pirazolinas. Estudos mostraram que a aplicação como

agente  de  proteção  para  os  herbicidas  fenoxaprop-P-ethyl  e  iodosulfuron-metil

resultou em melhorias significativas na segurança de aplicação nas culturas do trigo,

centeio,  triticale  e  cevada (HACKER et  al.,  2000).  Após a captação foliar,  ele  é

translocado para as folhas e raízes, resultando na metabolização e desintoxicação

dos ingredientes herbicidas. Este safener é o primeiro protetor de ação foliar que
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pode ser utilizado com herbicidas com diferentes modos de ação (HACKER et al.,

2000).

Os safeners podem alterar diretamente o metabolismo dos herbicidas

ativando  quimicamente  grupos  funcionais  específicos  ou  afetando  enzimas

envolvidas em seu metabolismo, aumentando geralmente a atividade de enzimas

específicas do metabolismo de herbicidas, como a GST, P450 e GT, levando a uma

maior  metabolização  dos  herbicidas  (LIU; BRAZIER-HICKS;  EDWARDS, 2009;

CATANEO et al., 2013).

O  número  significativo  de  herbicidas  usados  em  cereais,  como  na

cultura do milho e arroz deve-se ao controle das plantas daninhas associado com a

seletividade na cultura pelos safeners. O primeiro protetor comercial foi o anidrido

1,8-naftalico  utilizado  como  tratamento  de  sementes  em  milho.  Desde  então,

aproximadamente 20 safeners foram comercializados (ROSINGER, 2014).

Diferentes processos de metabolização de herbicidas são encontrados

nas plantas. Para a aveia selvagem, a metabolização de imidazolinonas deve-se à

velocidade de alteração na molécula, através de redução da conversão do composto

metil  ao composto ácido,  que é biologicamente ativo,  devido à detoxificação por

hidrólise  (NANDULA;  MESSERSMITH,  2000;  NANDULA;  MESSERSMITH,  2002;

BECKIE;  WARWICK; SAUDER, 2012).  Em trigo este metabolismo é diferente da

aveia selvagem, pois a detoxificação ocorre devido à rápida oxidação do grupo metil,

seguido  de  conjugação  com  glucose  (NEWHOUSE  et  al.,  1992;  NANDULA;

MESSERSMITH, 2000).

A  tolerância  ou  resistência  devida  a  atividade  de  enzimas  P450  é

poligênica,  de  natureza  quantitativa  em nível  de  população,  em que  vários  loci

provavelmente  estão  envolvidos  e  interagem  com  as  doses  dos  herbicidas  e

condições ambientais na expressão do fenótipo de resistência (HAN et al., 2014). Os

indivíduos  provavelmente  diferem  no  número  de  genes  envolvidos  na

tolerância/resistência. Este nível de resistência/ tolerância é ainda modificado pela

espécie  testada,  dose  do  herbicida,  variações  ambientais  e  taxa  metabólica  da

enzima P450 (YU; POWLES, 2014).
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2.3.1.2.2 Enzimas antioxidantes

As plantas podem apresentar outros mecanismos que podem auxiliar

na sobrevivência das plantas após aplicação dos herbicidas, como o uso de enzimas

antioxidantes como mecanismo de defesa das células e até mesmo alterações nos

componentes  fotossintéticos,  para  tolerância  das  plantas  aos  herbicidas

(AGOSTINETTO et  al.,  2016).  Como observado na cultura do trigo,  para  alguns

herbicidas como bentazon, clodinafop, iodosulfuron, metribuzin, metsulfuron-metil e

2,4-D, a aplicação dos herbicidas trouxe alterações nas enzimas antioxidantes e na

fotossíntese, como a redução da condutância estomática das plantas, por exemplo,

como mecanismo para a sobrevivência ao estresse (AGOSTINETTO et al., 2016).

As plantas estão continuamente expostas a fatores de estresse, como

por  exemplo,  alterações  climáticas,  contato  com  produtos  nocivos  e  também  a

aplicação de herbicidas. Estas adversidades induzem à acumulação de espécies

reativas de oxigênio (EROs), que são compostos tóxicos, que causam sérios danos

às  plantas,  principalmente  por  causarem  o  efeito  de  peroxidação  lipídica,

desestruturando a membrana celular (SCANDALIOS, 1993).   

As principais EROs, são o radical  superóxido (O2
-*),  radical  hidroxila

(OH*), peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio singleto (1O2) que são capazes de

causar  mudanças  estruturais  e  funcionais  em lipídios,  em proteínas,  clorofilas  e

ácidos nucléicos (SCANDALIOS, 1993; THÉROND et al., 2000). 

A geração das EROs em plantas ocorre através de dois mecanismos

diferentes, um devido à redução gradual monovalente de O2 que leva à formação

das EROs, e o outro mecanismo se deve a transferência de energia para o O2 que

leva a formação do 1O2. Estima-se que cerca de 1% do O2 consumido pelas plantas

é  desviada  para  a  produção  de  EROs  em  vários  locais  subcelulares,  como

cloroplastos, mitocôndrias e peroxissomas, que em grandes concentrações geram o

estresse oxidativo, o que é capaz de matar as células (SHARMA et al., 2012).

Para  combater  estas  EROs  existe  na  planta  um  aparato  de

antioxidantes  (CAVERZAN;  CASASSOLA;  BRAMMER,  2016).  As  enzimas

antioxidantes  são importante  mecanismo de defesa das plantas,  contra  estresse

(HALLIWELL, 2006). Dentre estas, temos as enzimas superóxido dismutase (SODs,
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EC  1.15.1.1),  catalase  (CAT,  EC  1.11.1.6),  peroxidases  (PODs,  EC  1.11.1.7),

ascorbato  peroxidase  (APX,  EC  1.11.1.11),  glutationa  peroxidase  (GPX,  EC

1.11.1.9)  e  glutationa  redutase  (GR,  EC  1.6.4.2)  entre  outros  compostos  não

enzimáticos que agem combatendo as EROs,  entre outros compostos nocivos às

células (THÉROND et al., 2000; FERREIRA, 2007). As enzimas antioxidantes são a

primeira linha de defesa da planta a ser acionada para combater o estresse em que

a planta foi submetida (MITTLER, 2002). 

A enzima superóxido dismutase é um componente de defesa que os

organismos aeróbicos desenvolveram para proteção contra o estresse oxidativo. As

SODs desempenham papel  chave no sistema de defesa antioxidante através da

dismutação de O2
-* a H2O2 e O2 (Figura 1.1) (CATANEO et al., 2005). As SODs são

metaloenzimas que ocorrem em três diferentes formas moleculares,  contendo os

metais Mn, Fe ou Cu/Zn como grupos prostéticos (FRIDOVICH, 1986). 

Dentro da célula, as SODs constituem as primeiras linhas na defesa

contra  as  EROs (ALSCHER  et  al.,  2002)  e  podem  ser  encontradas  na  matriz

mitocondrial  (MnSOD)  e  no  citoplasma   (Cu/ZnSOD)  (SCANDALIOS,  2005).  A

atividade da enzima SOD pode ser utilizada como indicador de estresse oxidativo

causado pela aplicação de herbicidas, havendo correlação entre o estresse oxidativo

gerado por herbicidas e a atividade da SOD (CATANEO et al., 2005).

Figura 1.1 – Mecanismo antioxidante da enzima superóxido dismutase, pela dismutação do radical
superóxido. 

As peroxidases (POD, EC 1.11.1.7) são enzimas capazes de catalisar

a  oxidação  do  H2O2 em H2O  (Figura  1.2)  (GROPPA  et  al,  1999).  Esta  enzima

também pode ser  utilizada com indicador  de  estresse oxidativo  em condição de

aplicação de herbicidas (SAVIC et al., 2010). A atividade da POD pode aumentar em

plantas que foram submetidas a diversos tipos de estresse, e muitas vezes, é a

Superóxido dismutase

2 O2
- + 2 H+                          O2 + H2O2
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primeira enzima a ter atividade alterada, independentemente do estresse aplicado

(SIEGEL, 1993; LIMA et al., 1999). 

 

Figura  1.2  – Mecanismo  antioxidante  da  enzima  peroxidase,  pela  oxidação  do  peróxido  de
hidrogênio.

As alterações na atividade das enzimas antioxidantes são influenciadas

pela aplicação dos tratamentos fitossanitários, com a estimulação da atividade das

enzimas antioxidantes, como um mecanismo de adaptação a tolerância ao estresse.

As enzimas antioxidantes eliminam os compostos nocivos produzidos pelo estresse,

fazendo uma “limpeza” da célula e protegendo as plantas das lesões celulares e

danos causados pelos herbicidas (NASRABADI; GHAYAL; DHUMAL, 2011).

2.3.2 Efeito do Ambiente na Tolerância de Culturas aos Herbicidas 

Os fatores ambientais podem contribuir à tolerância aos herbicidas. Na

literatura observa-se que os fatores ambientais para diversos mecanismos de ação,

como os inibidores da EPSPS (KLEINMAN et al., 2016), ALS (QUEIROZ et al., 2013;

QUEIROZ, 2015), FSII (WARWICK, 1991) e FSI (PRESTON et al., 1991) afetam o

comportamento do herbicida na planta, com interferência na absorção, translocação

e metabolização do mesmo.  Assim,  as  condições ambientais  como temperatura,

umidade relativa do ar, radiação solar e a pluviosidade podem modificar os efeitos

de alguns herbicidas inibidores de ALS em algumas espécies vegetais (OLSON et

al., 2000).

A temperatura afeta a absorção, a translocação e a metabolização dos

herbicidas. O aumento da temperatura pode reduzir o nível de tolerância de algumas

plantas (KOEPPE et al., 2000) e/ ou pode aumentar o nível de tolerância até certo

limite (MCCULLOUGH et al., 2012), mas isto vai depender da espécie avaliada, do

herbicida  utilizado  e  da  taxa  de  metabolização  do  herbicida  envolvido

(MCCULLOUGH;  HART,  2006).  A  maioria  dos  herbicidas  inibidores  da  ALS

Peroxidase

4 H2O2                             8H2O
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apresenta melhor controle de plantas em temperaturas mais altas (MCCULLOUGH;

HART, 2006; YU et al., 2015). No entanto, temperaturas baixas reduzem a taxa de

metabolização dos herbicidas inibidores da ALS (OLSON et al.,  2000).  Em arroz

irrigado (Oryza sativa L.), a aspersão dos herbicidas inibidores da ALS penoxsulam

e bispyribac-sodium em períodos mais frios reduziu a seletividade dos herbicidas à

cultura (MARTINI et al., 2012).

A  luminosidade  também  pode  favorecer  a  atividade  de  alguns

herbicidas inibidores da ALS, porque aumenta a absorção dos produtos pela planta

(CAMARGO et  al.,  2012).  A  umidade  relativa  do  ar  mais  alta  favorece  o  efeito

fitotóxico dos herbicidas inibidores  da ALS (KIELOCH; KUCHARSKI,  2012),  pelo

aumento das taxas de absorção e translocação dos herbicidas nas plantas (KENT et

al. 1991). Além disso, com alta umidade relativa do ar, as plantas apresentam menor

acúmulo de cutícula  na folha  e  isto  auxilia  na melhor  absorção do produto  pela

planta (STEPTOE, 2005). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA TOLERÂNCIA DE CULTIVARES DE AVEIA BRANCA A

QUATRO GRUPOS QUÍMICOS DOS INIBIDORES DA ALS 

RESUMO

A seletividade dos herbicidas às culturas nas quais são utilizados é a base para o
sucesso do controle das plantas daninhas, pois possibilita elevada segurança na sua
aplicação.  Muitas  culturas  de  inverno,  como  a  aveia  branca,  ainda  demandam
estudos  referentes  à  tolerância  aos  herbicidas  para  sua  utilização  segura  pelo
agricultor, visto que existem poucos ingredientes ativos registrados para o controle
de  plantas  daninhas.  O  objetivo  desse  trabalho  foi  caracterizar  os  níveis  de
tolerância de cultivares de aveia branca pela aplicação de herbicidas inibidores da
ALS.  O  experimento  foi  conduzido  em  casa  de  vegetação,  em  delineamento
experimental  inteiramente casualizado,  com três repetições,  em arranjo tri-fatorial
dos tratamentos 5x4x5. O fator A foi constituído de cinco cultivares de aveia branca
(UFRGS 14, URS GUARÁ, URS GURIA, UFRGS 18 e URS TAURA), o fator B pelos
herbicidas inibidores de ALS imazethapyr,  iodosulfuron, penoxsulam e bispyribac-
sodium, respectivamente dos grupos imidazolinonas, sulfonilureias, triazolopirimidina
e pirimidinil-tiobenzoatos; o fator C por cinco doses representando proporções das
doses  de  rótulo  dos  herbicidas  (0x,  1x,  2x,  4x  e  6x).  Foram  determinadas,  a
tolerância relativa (%) aos 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA) do herbicida,
massa da parte aérea verde e massa da parte aérea seca. Verifica-se redução da
tolerância relativa e da massa da parte aérea verde e seca, pelo aumento das doses
dos herbicidas. Os fatores de tolerância (FT) obtidos em geral foram baixos, com o
maior  FT  significativo  de  11,6,  quando  da  aplicação  do  herbicida  bispyribac  na
cultivar URS Guará. Houve diferenças entre os níveis de tolerância das cultivares
testadas  aos  herbicidas  aplicados.  Não  foi  observada  tolerância  cruzada  das
cultivares de aveia branca aos diferentes grupos químicos dos herbicidas inibidores
da ALS. Os herbicidas imazethapyr e bispyribac foram os menos seletivos, enquanto
iodosulfuron apresentou seletividade intermediária e penoxsulam apresentou a maior
seletividade. 

Palavras-chave: Avena sativa L., acetolactato sintase, seletividade.

3 CHARACTERIZATION  OF  TOLERANCE  OF  WHITE  OATS  CULTIVARS  TO
FOUR CHEMICAL GROUPS OF ALS INHIBITORS

ABSTRACT

The selectivity of the herbicides to the crops in which they are used is the basis for
the success of weed control, since it allows a high security in its application. Many
winter crops, such as white oats, still require herbicide tolerance studies for safe use
by the farmer, since there are few registered active ingredients for weed control. The
objective of this work was to characterize the tolerance levels of white oat cultivars by



41
the  application  of  ALS  inhibitor  herbicides.  The  experiment  was  conducted  in  a
greenhouse, in a completely randomized experimental design, with three replications,
in a tri-factorial arrangement of 5x4x5 treatments. The factor A was constituted of five
cultivars of white oats (UFRGS 14, URS GUARÁ, URS GURIA, UFRGS 18 and URS
TAURA),  the  B  factor  by  the  ALS inhibitor  herbicides  imazethapyr,  iodosulfuron,
penoxsulam  and  bispyribac-sodium  respectively  of  the  imidazolinones  groups,
sulfonylureas, triazolopyrimidine and pyrimidinylthiobenzoates; factor C by five doses
representing herbicide label dose ratios (0x, 1x, 2x, 4x and 6x). The relative tolerance
(%) at 7, 14, 21 and 28 days after application (DAA) of the herbicide, green shoot
mass and dry shoot  mass were determined.  There is  a  reduction  of  the  relative
tolerance and the mass of the green and dry aerial part, by the increase of the doses
of  the  herbicides.  Tolerance  factors  (TF)  obtained  in  general  were  low,  with  the
highest TF significant of  11,6, when application of the herbicide bispyribac in the
cultivar  URS Guará.  There  were  differences  between  the  tolerance levels  of  the
tested cultivars to the applied herbicides. No cross-tolerance of white oat cultivars
was observed for the different chemical groups of the ALS inhibitor herbicides. The
herbicides imazethapyr and bispyribac were the least selective, while iodosulfuron
showed intermediate selectivity and penoxsulam showed the highest selectivity.

Keywords: Avena sativa L., acetolactate synthase, selectivity 

3.1 INTRODUÇÃO

A aveia branca (Avena sativa L.) é um dos principais cereais de inverno

produzidos na região Sul do Brasil. Essa cultura é utilizada como cobertura do solo,

para produção de grãos para uso na alimentação humana e forragem na produção

animal (CANTOS et al., 2011; TAFERNABERRI Jr. et al., 2012).

Para a obtenção de altos rendimentos há necessidade de manejar as

culturas  para  que  as  mesmas  expressem  máxima  produtividade.  O  controle

adequado das plantas daninhas é um dos fatores determinantes da produtividade

(NUNES et al., 2007) e o emprego de herbicidas é o principal método de manejo de

plantas daninhas (QUEIROZ et al., 2013). 

Os  herbicidas  inibidores  da  enzima  acetolactato  sintase  (ALS)  (EC

2.2.1.6)  são  amplamente  utilizados  para  o  controle  de  plantas  daninhas,

principalmente por sua baixa toxicidade aos animais,  à elevada seletividade para

muitas culturas, grande número de plantas daninhas controladas e pela sua alta

eficiência de controle mesmo em doses baixas (ROMAN et al., 2007). Os herbicidas

desse mecanismo atuam na inibição da enzima acetolactato sintase (ALS), também
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conhecida como acetohidroxiácido sintase (AHAS), que catalisa a condensação de

duas moléculas  de  piruvato  para  formar  o  acetolactato  ou  de uma  molécula  de

piruvato e uma de 2-cetobutirato para produzir acetoidroxibutirato. A enzima ALS é

fundamental  para a síntese dos aminoácidos valina,  leucina e isoleucina (HESS,

1994) e sua inibição limita a síntese proteica, interferindo assim, na síntese do DNA

e no crescimento celular (SILVA; CAPUTO, 2012). Compartilham este mecanismo

de  ação  herbicidas  de  diversos  grupos  químicos,  incluindo  imidazolinonas,

sulfonilureias,  triazolopirimidinas,  pirimidinil-tiobenzoatos  e  sulfonilaminocarbonil-

triazolinona (HEAP, 2018), sendo os quatro primeiros utilizados no Brasil.

Para obtenção de produtividade elevada, deve-se controlar as plantas

daninhas e não causar injúria significativa à cultura. A seletividade é considerada o

nível  de  ação tóxica diferencial  de um herbicida  sobre  diversas plantas,  quando

aplicado  na  mesma  dose  e  nas  mesmas  condições  ambientais  (OLIVEIRA  Jr.;

CONSTANTIN,  2001;  OLIVEIRA  Jr.;  INOUE,  2011).  Em  plantas  cultivadas,  a

seletividade dos herbicidas pode ser alcançada de várias formas, dentre eles, pela

época de aplicação do herbicida, da dose utilizada, do posicionamento do produto

em  relação  às  sementes  e  estruturas  das  plantas  da  cultura,  das  condições

ambientais e da tolerância genética da espécie (MAHAN; DOTRAY; LIGHT, 2004;

MAHAN et  al.,  2006;  KONG et al.,  2009;  MONQUERO, 2014).  A seletividade se

manifesta de diversas formas, por se tratar de uma combinação entre os fatores

cultura (espécies), herbicida e ambiente (PIVETA et al., 2015).

A  seletividade  aos  herbicidas  é  uma  consequência,  também  da

tolerância que a planta apresenta ao herbicida (FREITAS, 2010).  Muitos estudos

buscam  verificar  a  tolerência  de  culturas  aos  herbicidas,  como  aveia  branca

tolerante ao herbicida iodosulfuron- metil (QUEIROZ et al., 2017), girassol tolerante

aos  herbicidas   (JACOB  et  al.,  2017),  tomate  tolerante  ao  halosulfuron-methyl

(MOHSENI-MOGHADAM;  DOOHAN,  2017a),  milho,  trigo,  arroz,  colza  e  girassol

tolerante a imidazolinona (TAN et al., 2005), arroz tolerante ao imazethapyr (SHOBA

et al., 2017) e ao fomesafen (MOHSENI-MOGHADAM; DOOHAN, 2017b), morango

tolerante ao herbicida terbacil (HU; MOHSENI-MOGHADAM; DOOHAN, 2017), feijão

(MARCHIORETTO; DAL MAGRO, 2017), sorgo (GALON et al., 2016), repolho (REIS

et  al.,  2017),  Euphorbia  lagascae (ROSEBERG,  2016),  milho  (BUNTING;
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SPRAGUE; RIECHERS,  2004)  e trigo  tolerante  a  diversos herbicidas (RASOOL;

BHULLAR; GILL, 2017; VANGESSEL; JOHNSON; SCOTT, 2017), soja tolerante ao

pyroxasulfone  (WILLIAMS;  HAUSMAN;  MOODY,  2017)  e  cenoura  tolerante  ao

linuron  (CORREIA;  CARVALHO,  2017).  O  principal  objetivo  destes  estudos  foi

ampliar o número de opções de herbicidas a serem utilizados com segurança no

controle das plantas daninhas. Porém, a escolha do herbicida a ser utilizado assim

como a associação de produtos e a dose a ser empregada, deve ser considerada na

seletividade para a cultura. 

A tolerância ocorre devido características morfológicas, fisiológicas ou

bioquímicas  que  a  planta  apresenta  e  que  acabam  alterando  o  nível  de

suscetibilidade  da  espécie  ao  herbicida,  quando  comparada  a  outras  e  está

relacionada  ao  nível  de  controle  obtido  na  dose  recomendada,  letal  a  outras

espécies (CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 2008), influenciada pelo manejo e

condições ambientais (MAHAN et  al., 2006). A tolerância é uma habilidade inerente

para sobreviver e se reproduzir após o tratamento com herbicidas. Isto implica que

não houve seleção ou manipulação genética para tornar a planta tolerante, ou seja,

ela  é  naturalmente  tolerante,  pois  não  surge  como uma resposta  à  pressão  de

seleção imposta pela aplicação dos herbicidas (VENCILL et al., 2012). 

Como mecanismo de tolerâncias de plantas aos herbicidas, têm-se os

ligados ao sítio alvo (CHRISTOFFOLETI, 2001; CRUZ-HIPOLITO et al., 2013), e os

não relacionados ao sítio alvo (BECKIE; WARWICK; SAUDER, 2012; DALAZEN et

al.,  2015).  Como  o  caso  da  conjugação  com  glucose  na  determinação  da

seletividade ao piroxasulfone (inibidor da síntese de ácidos graxos de cadeia longa)

em  trigo  e  azevém (TANETANI  et  al.,  2013).  A  metabolização,  por  exemplo,  é

sugerida como o mecanismo de tolerância de milho e trigo ao halosulfuron (inibidor

da  ALS)  (DUBELMAN  et  al.,  1997)  e  da  aveia  branca  ao  iodosulfuron-metil

(QUEIROZ et al., 2017). Além disso, a planta pode apresentar outros mecanismos,

como alterações nas enzimas antioxidantes e na fotossíntese, que podem auxiliar na

sobrevivência quando da aplicação dos herbicidas (AGOSTINETTO et al., 2016). 

Pesquisas que aumentem o diferencial da tolerância das culturas aos

herbicidas  possibilitam  elevada  segurança  da  aplicação,  ou  seja,  menor  a

possibilidade de injúrias à cultura em função da aplicação do produto (OLIVEIRA Jr.;
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INOUE, 2011). O uso de herbicidas seletivos que visem a redução da interferência

das plantas daninhas nos cultivos de inverno é limitado em decorrência do número

reduzido de herbicidas registrados para essa cultura,  tendo apenas o  metsulfuron-

metil,  MCPA  e  2,4-D,  totalizando  seis  produtos  comerciais.  Destes  50%  são

produtos a base de metsulfuron-metil,  um inibidor da ALS do grupo químico das

sulfonilureias (BRASIL, 2018). 

No Brasil, existem poucas opções de herbicidas seletivos registrados

para culturas de inverno. Devido à falta de informações, alguns agricultores usam

produtos  de  forma  inadequada,  podendo  ocasionar  consequências  indesejáveis

(NUNES et al., 2007). Assim, este trabalho teve como objetivo caracterizar o nível de

tolerância de cultivares de aveia branca aos herbicidas inibidores da ALS.

3.2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em casa-de-vegetação da UTFPR Câmpus

Pato Branco, localizado a latitude 26°07’S, longitude 52°41’W e altitude média de

760 m,  com clima  classificado  como subtropical  úmido (Cfa).  O experimento  foi

conduzido entre os meses de fevereiro e abril de 2017 (temperatura máxima média=

25± 2°C e mínima média = 15± 2°C). 

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, em arranjo tri-

fatorial, com três repetições. O fator A foi constituído por cinco cultivares de aveia

branca (UFRGS 14, URS GUARÁ, URS GURIA, UFRGS 18 e URS TAURA); o fator

B  pelos  herbicidas  inibidores  de  ALS  imazethapyr,  iodosulfuron,  penoxsulam  e

bispyribac-sodium,  respectivamente,  dos  grupos  imidazolinonas,  sulfonilureias,

triazolopirimidina e pirimidinil-tiobenzoatos; o fator C por cinco doses dos herbicidas

(0x,  1x,  2x,  4x  e  6x,  onde  x  representa  a  dose  comercial).  As  concentrações

correspondentes foram, 0, 100, 200, 400 e 600 g ha -1 de imazethapyr, 0, 5, 10, 20 e

30 g ha-1  de iodosulfuron, 0, 60, 120, 240 e 360 g ha-1 de penoxsulam e 0, 50, 100,

200 e 300 g ha-1 de bispyribac-sodium. 

Inicialmente,  as  sementes  das  cultivares  foram  pré-germinadas  em

caixas gerbox, contendo papel Germitest®, em BOD, com temperatura de 23 ± 1ºC.

Quando as plântulas atingiram 3 a 5 cm, foram transplantas para vasos de 3 dm3
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contendo solo, totalizando 3 plantas por vaso. 

A  aspersão  dos  herbicidas  foi  realizada  nas  plantas  quando  se

encontravam no estádio de 4-5 folhas. Ao herbicida imazethapyr (Pivot®, 100 g L-1)

não  foi  adicionado  adjuvante,  conforme informação  do  fabricante;  ao  bispyribac-

sodium (Agribac 20 PM®, 200 g kg-1) adicionou-se óleo mineral na concentração de

0,5%; ao iodosulfuron (Hussar®, 50 g kg-1) adicionou-se espalhante adesivo à base

de lauril éter sulfato de sódio na concentração de 0,3%; ao herbicida penoxsulam

(Ricer®, 240 g L-1) foi adicionado adjuvante à base de alquil éster etoxilado de ácido

fosfórico  na  dose  de  1  L  ha-1. Os  herbicidas  foram  aplicados  utilizando-se

pulverizador a pressão constante de CO2, com bicos leque 110.02 e volume de calda

de 200 L ha-1. A aplicação dos herbicidas ocorreu no dia 11 de março de 2017 e as

condições  ambientais  no  início  e  final  das  aplicações  foram  as  seguintes:

temperatura do ar = 14 a 17ºC; umidade relativa do ar = 84 a 68%.

Foram determinadas as variáveis: tolerância relativa (%) aos 7, 14, 21

e 28 dias após a aplicação (DAA) do herbicida; massa da parte aérea verde (MPAV)

e massa da parte aérea seca (MPAS). Para avaliação da tolerância relativa utilizou-

se a escala visual de controle, adaptada de Frans et al., (1986). Aos 28 DAA, a parte

aérea das plantas foi cortada rente ao solo e determinada a MPAV. Posteriormente,

as amostras foram condicionadas em estufa de circulação de ar forçada regulada a

temperatura de 60°C até massa constante e após determinada a MPAS. A MPAV e

MPAS foram convertidas em valores percentuais em relação à testemunha, na qual

não se aplicou herbicida.

Os  dados  foram  submetidos  à  análise  da  variância  pelo  teste  F

(p<0,05).  As  regressões  entre  variáveis  dependentes  e  as  concentrações  de

herbicidas  foram  ajustadas  através  de  modelos  não  lineares,  empregando-se  o

modelo logístico de três parâmetros, conforme segue:

y = a / (1+(x / x0)b),

em  que:  y=  Variável  dependente;  a  =  assíntota  máxima;  x  =

concentração do herbicida; x0 = concentração que proporciona 50% de controle; b =

declividade da curva.

Foi  calculado o erro padrão da média através do quociente entre o

desvio  padrão  e  a  raiz  quadrada  do  tamanho  da  amostra.  Foram  utilizados  os
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parâmetros  C50 e  o  GR50 do  modelo,  que  constituem  a  dose  necessária  para

proporcionar controle de 50% e redução de 50% da massa da parte aérea verde e

seca. Os fatores de tolerância (FT’s) foram calculados por meio do quociente entre

os parâmetros C50 das cultivares tolerantes (T),  pelo C50 da cultivar sensível (S).

Foram utilizados os programas WINSTAT (MACHADO; CONCEIÇÃO, 2003) para

realização das análises estatísticas e SigmaPlot 10.0 para a confecção dos gráficos. 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na avaliação de tolerância relativa aos 7 DAA, houve significância das

interações duplas cultivar x dose e herbicida x dose. Nas avaliações de tolerância

relativa aos 14, 21 e 28 DAA, massa da parte aérea verde (MPAV) e massa da parte

aérea seca (MPAS) houve significância da interação tripla herbicida x cultivar x dose.

A avaliação de tolerância relativa é importante, pois permite identificar

os  efeitos  fitotóxicos  encontrados  nas  cultivares  pela  aplicação  dos  herbicidas

testados. Nível de tolerância de 100% significa que a planta não sofreu nenhuma

injúria pela aplicação do herbicida, enquanto a tolerância de 0% significa a morte

completa da cultivar, ou seja, 100% de controle.

A tolerância relativa aos 7 DAA, na média das cultivares, foi reduzida

com  o  aumento  das  doses  de  todos  os  herbicidas  (Figura  3.1).  Na  dose

recomendada (1x), a menor tolerância foi proporcionada pelo herbicida bispyribac e

a  maior  pelo  herbicida  penoxsulam.  A  menor  tolerância  com  a  maior  dose

empregada  foi  obtida  com  aplicação  de  imazethapyr,  seguido  do  bispyribac,

iodosulfuron  e  penoxsulam,  que  foi  o  herbicida  que  apresentou maior  tolerância

nesta avaliação (Figura 3.1). Na média dos quatro herbicidas, os níveis de tolerância

entre as distintas cultivares foi similar, havendo dificuldade de eleger a cultivar mais

tolerante (Figura 3.2). 

Os  elevados  níveis  de  tolerância  relativa  aos  7  DAA,  mesmo  com

utilização de doses até 6 vezes a recomendada dos herbicidas, deve-se ao pequeno

intervalo de tempo decorrido desde a aplicação dos herbicidas. Como os herbicidas

inibidores da ALS são produtos sistêmicos, a morte total das plantas pode demorar

de 10 dias até dois meses, dependendo da velocidade de crescimento das plantas
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(VIDAL, 1997). 

 

Figura 3.1 – Tolerância relativa média (%), aos 7 DAA, de plantas das cinco cultivares de aveia
branca  pela  aplicação  dos  quatro  herbicidas  inibidores  da  ALS  (imazethapyr,
iodosulfuron, penoxsulam e bispyribac). Barras verticais representam o erro padrão da
média de cada tratamento. UTFPR, Câmpus Pato Branco - PR, 2018.

 

Figura 3.2 – Valores médios de tolerância relativa (%) das cultivares de aveia branca pela aplicação
dos  herbicidas  imazethapyr,  iodosulfuron,  penoxsulam  e  bispyribac  aos  7  DAA  dos
herbicidas. Barras verticais representam o erro padrão da média de cada tratamento.
UTFPR, Câmpus Pato Branco- PR, 2018. 

Aos 14 DAA, as cinco cultivares testadas apresentaram evolução dos

sintomas e, consequentemente, redução na tolerância relativa (%) das plantas com

o aumento das doses dos herbicidas testados (Figura 3.3 A, B, C e D). Com a dose

1x dos herbicidas, verificou-se que a menor tolerância relativa foi de 20%, na cultivar

UFRGS 18, pela aplicação de imazethapyr (Figura 3.3 A). Nesta mesma dose, a

maior  tolerância relativa  foi  de  80%, constatada nas cultivares URS Guria,  URS

Guará, UFRGS 14 e UFRGS 18 pela aplicação do herbicida penoxsulam (Figura 3.3

D). Cabe destacar, também, na dose 1X, a elevada tolerância relativa das cultivares

UFRGS 14 e URS Guará, com aplicação do iodosulfuron (Figura 3.3 B).
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Pela aplicação da maior dose testada (6x), a menor tolerância relativa

aos 14 DAA foi constatada nas cultivares URS Guria, UFRGS 14 e UFRGS 18 pela

aplicação do herbicida imazethapyr, com 0% de tolerância relativa (Figura 3.3 A).

Também se  destacam os  baixos  níveis  de  tolerância  de  todas  as  cultivares  ao

bispyribac,  com  utilização  da  maior  dose  testada.  Já,  a  maior  tolerância  foi

constatada na cultivar URS Guará ao herbicida penoxsulam (Figura 3.3 D).

Como comportamento médio para todas as cultivares, o herbicida que

proporcionou  maior  tolerância  às  plantas  de  aveia  de  todas  as  cultivares  foi,

primeiramente, o penoxsulam, seguido do iodosulfuron, bispyribac e imazethapyr,

que  foi  o  que  causou  maior  injúria  nas  plantas  de  todas  as  cultivares  testadas

(Figura 3.3 A, B, C e D). Avaliando as cultivares, observa-se que na média, a cultivar

URS Guará foi  a  que apresentou maior  tolerância pela aplicação dos herbicidas

testados, seguido de UFRGS 18, URS Guria, URS Taura e UFRGS 14 (Figura 3.3 A,

B, C e D). 

Figura 3.3 – Tolerância relativa (%) das cultivares de aveia branca URS Taura, URS Guria, URS
Guará,  UFRGS  14  e  UFRGS  18  aos  14  dias  após  a  aplicação  dos  herbicidas  (A)
imazethapyr,  (B)  iodosulfuron,  (C)  bispyribac  e  (D)  penoxsulam.  Barras  verticais
representam o erro padrão da média de cada tratamento. UTFPR, Câmpus Pato Branco
– PR, 2018.
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Para a tolerância relativa aos 21 DAA, observou-se que com a dose 1x,

a  tolerância  mínima  foi  de  0% nas  cinco  cultivares  testadas,  pela  aplicação  do

herbicida imazethapyr (Figura 3.4 A). Nesta mesma dose, a maior tolerância relativa

foi de 78%, na aplicação de iodosulfuron sobre a cultivar URS Guará (Figura 3.4 B).

A aplicação da maior dose de todos os herbicidas resultou em 0% de tolerância para

a cultivar  UFRGS 14 (Figura 3.4 A,  B,  C e D).  Considerando todas as doses e

cultivares, o herbicida penoxsulam conferiu maior seletividade às plantas de aveia

branca nesta avaliação (Figura 3.4 D).

A classificação das cultivares e  dos herbicidas,  segundo o nível  de

tolerância apresentou comportamento semelhante à avaliação dos 14 DAA (Figura

3.3 e Figura 3.4). 

Figura 3.4 –  Tolerância relativa (%) das cultivares de aveia branca URS Taura, URS Guria, URS
Guará,  UFRGS  14  e  UFRGS  18  aos  21  dias  após  a  aplicação  dos  herbicidas  (A)
imazethapyr,  (B)  iodosulfuron,  (C)  bispyribac  e  (D)  penoxsulam.  Barras  verticais
representam o erro padrão da média de cada tratamento. UTFPR, Câmpus Pato Branco
– PR, 2018. 

Para todas as avaliações da variável tolerância relativa (%), observa-se
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comportamento distinto entre as cultivares e herbicidas avaliados (Figuras 3.1, 3.2,

3.3, 3.4 e 3.5). Aos 28 DAA, obteve-se inibição do desenvolvimento das plantas das

cinco cultivares testadas e, consequentemente, a redução na tolerância relativa (%)

com o incremento das doses dos herbicidas (Figura 3.5). 

Na dose 1x, o herbicida imazethapyr conferiu ausência de seletividade

às plantas de todas as cultivares (Figura 3.5 A), o mesmo ocorrendo com o herbicida

bispyribac na cultivar  URS Guria  (Figura  3.5  C).  Nesta  mesma dose,  a  máxima

tolerância obtida foi de 73,3%, pela aplicação de iodosulfuron sobre as plantas da

cultivar URS Guará (Figura 3.5 B). 

Pela  aplicação da maior  dose testada dos herbicidas (6x),  a  menor

tolerância  relativa  foi  de  0%,  obtida  com  a  cultivar  UFRGS  14  no  herbicida

penoxsulam  e  para  todas  as  cultivares  testadas  nos  herbicidas  imazethapyr,

bispyribac  e  iodosulfuron,  com  exceção  da  cultivar  URS  Guará  para  o  último

herbicida (Figura 3.5 A, B, C e D). 

Na média de todas as cultivares, o herbicida que proporcionou maior

tolerância foi  primeiramente o penoxsulam, seguido de iodosulfuron,  bispyribac e

imazethapyr, que foi o que causou maior nível de injúria nas plantas de todas as

cultivares testadas (Figura 3.5 A, B, C e D). Quando se consideram as cultivares,

observa-se  que  em  média,  a  cultivar  URS  Guará  foi  a  que  apresentou  maior

tolerância pela aplicação dos herbicidas testados, seguido de URS Taura, UFRGS

18, URS Guria e UFRGS 14 (Figura 3.5 A, B, C e D). 

O  herbicida  imazethapyr  apresentou  reduzida  seletividade  para  a

cultura da aveia branca observado em outros trabalhos (HARTWIG et  al.,  2008;

DALAZEN; KRUSE; MACHADO, 2015). 
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Figura 3.5 – Tolerância relativa (%) das cultivares de aveia branca URS Taura, URS Guria, URS
Guará,  UFRGS  14  e  UFRGS  18  aos  28  dias  após  a  aplicação  dos  herbicidas  (A)
imazethapyr,  (B)  iodosulfuron,  (C)  bispyribac  e  (D)  penoxsulam.  Barras  verticais
representam o erro padrão da média de cada tratamento. UTFPR, Câmpus Pato Branco
– PR, 2018. 

A análise dos C50 e os FT”s aos 28 DAA demonstra interação entre

cultivar e herbicida (Tabela 3.1). Para o herbicida imazethapyr, não houve diferença

no nível de tolerância entre as cultivares testadas, visto que as plantas de todas as

cultivares foram controladas. Para o iodosulfuron, a cultivar UFRGS 14 foi a mais

tolerante e o URS Guria foi a cultivar mais sensível a este herbicida, obtendo-se C 50

mínimo de 0,71x. Para o herbicida penoxsulam, a cultivar URS Guará foi a mais

tolerante enquanto que a cultivar UFRGS 14 foi a mais sensível, com C50 de 1,49x.

Para o bispyribac, a cultivar URS Taura foi a mais tolerante e a cultivar URS Guria

foi a mais sensível, com C50 de 0,1x (Tabela 3.1). 

O FT expressa o número de vezes em que a dose necessária para

controlar  50%  da  população  tolerante  é  superior  à  dose  que  controla  50%  da

população sensível (CHRISTOFFOLETI, 2002). Verificou-se que os FT’s obtidos, em

geral, foram baixos, com maior FT significativo de 11,6, alcançado pela aplicação de
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bispyribac na cultivar URS Guará.

Tabela 3.1 – Estimativa dos parâmetros da equação1 que descreve o efeito de doses dos herbicidas,
imazethapyr, iodosulfuron, penoxsulam e bispyribac sobre a tolerância relativa de plantas
de cinco cultivares de aveia branca (UFRGS 14, URS Guará, URS Taura, URS Guria e
UFRGS 18) aos 28 DAA dos herbicidas. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Imazethapyr

Cultivares
Parâmetros¹

A B C50** R2 FT

UFRGS 14 100 1,52 (<0,001) <0,001 0,99ns 1,00

URS Guará 100 1,52 (<0,001) <0,001 0,99ns 1,00

URS Taura 100 1,52 (<0,001) <0,001 0,99ns 1,00

URS Guria 100 1,52 (<0,001) <0,001 0,99ns 1,00

UFRGS 18 100 1,52 (<0,001) <0,001 0,99ns 1,00

Iodosulfuron

Cultivares
Parâmetros¹

A B C50** R2 FT

UFRGS 14 100 2,55 (1,54) 7,70 0,98* 2,17

URS Guará 100 1,50 (1,43) 7,15 0,94ns 2,01

URS Taura 100 1,44 (1,03) 5,15 0,98* 1,45

UFRGS 18 100 1,74 (0,76) 3,80 0,99* 1,07

URS Guria 100 1,27 (0,71) 3,55 0,99* -

Penoxsulam

Cultivares
Parâmetros¹

A B C50** R2 FT

URS Guará 100 0,69 (5,4) 324,00 0,95ns 3,62

UFRGS 18 100 0,75 (3,29)197,40 0,99* 2,21

URS Guria 100 1,06 (3,05) 183,00 0,93ns 2,05

URS Taura 100 0,63 (2,91) 174,60 0,99* 1,95

UFRGS 14 100 2,38 (1,49) 89,40 0,99* -

Bispyribac

Cultivares
Parâmetros¹

A B C50** R2 FT

URS Taura 100 63,95 (1,63) 163,00 0,92ns 16,30

URS Guará 100 2,76 (1,16) 116,00 0,99* 11,60

UFRGS 14 100 27,88 (0,91) 91,00 0,99* 9,10

UFRGS 18 100 1,14 (0,43) 43,00 0,98ns 4,30

URS Guria 100 1,52 (0,1) 10,00 0,98ns -
1 Equação logística de 3 parâmetros  Y= a/(1+(x/X0)b): a= Assíntota máxima, b= Declividade da curva.
C50= Dose que proporciona controle de 50%. FT (Fator de tolerância) = C50 tolerante/ C50 suscetível. 
*Significância pelo teste “t‟ a 5% de probabilidade de erro; ns não significativo.
** Valor dentro do parêntese é a dose em relação à dose x, e o valor fora do parêntese representa a
dose de ingrediente ativo.

A  tolerância  distinta  entre  as  cultivares  aos  herbicidas  testados  foi

também observada por Queiroz (2015), que encontrou níveis de tolerância distintos

de cultivares de aveia branca aos herbicidas inibidores da ALS. Este autor observou
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maior  sensibilidade  das  cultivares  de  aveia  branca  aos  herbicidas  nicosulfuron,

imazethapyr,  bispyribac.  Como  no  presente  trabalho,  penoxsulam  também  foi

considerado  o  herbicida  mais  seletivo.  Nas  plantas  tratadas  com  penoxsulam

verificou-se maior sensibilidade nas plantas das cultivares URS Guará e URS Guria

em  relação  as  cultivares  UFRGS  14  e  UFRGS  18,  dados  contrastantes  aos

observados no presente trabalho. Este comportamento distinto da tolerância pode

ser  explicado,  pelo  fato  do  autor  ter  utilizado  até  2  vezes  a  dose  comercial

recomendada no rótulo, o que não possibilitou a obtenção do C50 das cultivares e a

determinação do comportamento das cultivares com o uso de doses superiores, até

6 vezes a comercial.

O nível de tolerância pode ser distinto entre cultivares e herbicidas em

locais diferentes. Isto porque dentre os fatores que determinam a seletividade de

herbicidas às culturas, destacam-se a dose, as condições ambientais no momento

ou  após  a  aplicação  do  produto  e  o  nível  de  tolerância  da  cultivar  utilizada

(MONQUERO, 2014). 

A  variável  MPAV  indica  o  desenvolvimento  das  plantas,

complementando a avaliação da tolerância relativa, considerada uma análise mais

subjetiva.  Na  média  das  cultivares  testadas,  observa-se  redução  de  MPAV  em

relação  à  testemunha,  quando  do  aumento  das  doses  dos  herbicidas  aplicados

(Figura 3.6 A, B, C e D). Na média das cultivares, o herbicida penoxsulam foi o que

apresentou  menor  redução  da  MPAV  em  relação  à  testemunha,  seguido  do

iodosulfuron, bispyribac e imazethapyr. Para todas as doses testadas, o herbicida

imazethapyr foi o que provocou a maior redução de MPAV em relação à testemunha

(Figura 3.6 A). 
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Figura  3.6  – Massa  da  parte  aérea  verde  (%  em  relação  à  testemunha)  pela  aplicação  dos
herbicidas,  (A)  imazethapyr,  (B)  iodosulfuron,  (C)  bispyribac  e  (D)  penoxsulam,  nas
cultivares de aveia branca URS Taura, URS Guria, URS Guará, UFRGS 14 e UFRGS
18. Barras verticais representam o erro padrão da média de cada tratamento. UTFPR,
Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Para o GR50 da MPAV, verificou-se comportamento distinto entre as

cultivares em cada herbicida (Tabela 3.2). Para todos os herbicidas, a URS Guria

está entre as cultivares com menor tolerância, necessitando de menores doses para

redução de 50% da MPAV. Com exceção do herbicida penoxsulam, a URS Guria,

obteve  GR50 menor  que  a  dose  comercial.  Para  os  herbicidas  imazethapyr  e

iodosulfuron a cultivar UFRGS 14 foi a que apresentou maior GR50, enquanto  as

cultivares URS Guará e UFRGS 18 foram as que apresentaram maiores GR50 para

os herbicidas penoxsulam e bispyribac, respectivamente (Tabela 3.2).

Avaliando os herbicidas, o imazethapyr apresentou os menores GR50

para as cultivares testadas, demonstrando a menor tolerância pelas cultivares. Já, o

herbicida penoxsulam apresentou os maiores GR50 (> 2,61x) para as cultivares, o

que sugere maior seletividade (Tabela 3.2).
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Tabela 3.2– Estimativa dos parâmetros da equação1 que descreve o efeito de doses dos herbicidas,

imazethapyr, iodosulfuron, penoxsulam e bispyribac sobre a massa da parte aérea verde
de plantas de cinco cultivares de aveia branca (UFRGS 14, URS Guará, URS Taura,
URS Guria e UFRGS 18). UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Imazethapyr

Cultivares
Parâmetros¹

A B GR50** R2

UFRGS 14 100 0,81 (0,07) 7,00 0,99ns

UFRGS 18 100 0,39 (0,0019) 0,19 0,99ns

URS Guará 100 0,16 (0,0004) 0,04 0,99ns

URS Taura 100 0,07 (<0,001) <0,001 0,99ns

URS Guria 100 0,05 (<0,001) <0,001 0,99ns

Iodosulfuron

Cultivares
Parâmetros¹

A B GR50** R2

UFRGS 14 100 36,42 (1,85) 9,25 0,99ns

URS Taura 100 1,36 (1,01) 5,05 0,99*

UFRGS 18 100 1,53 (0,94) 4,70 0,99*

URS Guria 100 1,09 (0,92) 4,60 0,99ns

URS Guará 100 0,83 (0,59) 2,95 0,99ns

Penoxsulam

Cultivares
Parâmetros¹

A B GR50** R2

URS Guará 100 3,79 (4,56) 273,60 0,99*

URS Taura 98 1,12 (3,25) 195,00 0,89ns

UFRGS 14 100 4,95 (2,94) 176,40 0,99*

UFRGS 18 103 1,28 (2,73) 163,80 0,89ns

URS Guria 100 1,14 (2,61) 156,60 0,96ns

Bispyribac

Cultivares
Parâmetros¹

A B GR50** R2

UFRGS 18 99,92 1,15 (0,67) 67,00 0,99*

URS Taura 100 1,26 (0,4) 40,00 0,99ns

URS Guará 99,97 0,85 (0,28) 28,00 0,99ns

URS Guria 100 0,59 (0,03) 3,30 0,99ns

UFRGS 14 100 0,11 (0,0001) 0,02 0,99ns

1Equação logística de 3 parâmetros  Y= a/(1+(x/X0)b): a= Assíntota máxima, b= Declividade da curva.
GR50= Dose que proporciona redução de massa verde de 50%. 
*Significância pelo teste “t‟ a 5% de probabilidade de erro; ns não significativo.
** Valor dentro do parêntese é a dose em relação à dose x, e o valor fora do parêntese representa a
dose de ingrediente ativo.

Para  a  variável  MPAS,  observou-se  que  as  cinco  cultivares

apresentaram inibição do desenvolvimento e, consequentemente redução na MPAS

(% em relação à testemunha) com o aumento das doses dos herbicidas (Figura 3.7).

Com a  dose  1x  dos  herbicidas,  verificou-se  que  a  redução  máxima  obtida,  em
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relação à testemunha, foi de 90% na cultivar URS Guria pela aplicação do herbicida

imazethapyr (Figura 3.7 A). Com aplicação da maior dose testada dos herbicidas

(6x), a maior redução de MPAS em relação à testemunha foi obtida nas cultivares

URS Guria pela aplicação dos herbicidas iodosulfuron e imazethapyr e URS Guará

com o herbicida imazethapyr, com redução de 92% de MPAS .

Como comportamento médio para todas as cultivares, o herbicida que

causou  menor  efeito  sobre  o  desenvolvimento  das  plantas,  refletindo  em maior

MPAS em relação à testemunha, em todas as cultivares foi o penoxsulam, seguido

do iodosulfuron, bispyribac e imazethapyr, que foi o que causou também, a menor

tolerância das plantas de todas as cultivares testadas (Figuras 3.5 e 3.7). Avaliando

as  cultivares,  observou-se  que,  na  média,  a  cultivar  URS Guará  apresentou  as

menores reduções de MPAS pela aplicação dos herbicidas testados,  seguido do

UFRGS 14, UFRGS 18, URS Taura e URS Guria (Figura 3.7 A, B, C e D).

Figura 3.7 – Massa da parte aérea seca (% em relação à testemunha) pela aplicação dos herbicidas,
(A) imazethapyr, (B) iodosulfuron, (C) bispyribac e (D) penoxsulam, nas cultivares de
aveia branca URS Taura,  URS Guria,  URS Guará,  UFRGS 14 e UFRGS 18. Barras
verticais representam o erro padrão da média de cada tratamento. UTFPR, Câmpus Pato
Branco – PR, 2018.
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Considerando os valores de GR50 da MPAS, a cultivar URS Guria foi a

menos tolerante. Para os herbicidas imazethapyr e iodosulfuron a cultivar UFRGS 14

apresentou o  maior  GR50,  enquanto  que as  cultivares  URS Guará  e  UFRGS 18

foram as  que  apresentaram os  maiores  GR50 para  os  herbicidas  penoxsulam e

bispyribac, respectivamente (Tabela 3.3). 

Tabela 3.3 – Estimativa dos parâmetros da equação1 que descreve o efeito de doses dos herbicidas,
imazethapyr, iodosulfuron, penoxsulam e bispyribac sobre a massa da parte aérea seca
de plantas de cinco cultivares de aveia branca (UFRGS 14, URS Guará, URS Taura,
URS Guria e UFRGS 18). UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Imazethapyr

Cultivares
Parâmetros¹

A B GR50** R2

UFRGS 14 100 0,63 (0,66) 66,00 0,99ns

UFRGS 18 100 0,51 (0,08) 8,00 0,99ns

URS Guará 100 0,43 (0,02) 2,00 0,99ns

URS Taura 100 0,03 (<0,001)<0,001 0,99ns

URS Guria 100 0,03 (<0,0001)<0,0001 0,99ns

Iodosulfuron

Cultivares
Parâmetros¹

A B GR50** R2

UFRGS 14 103 1,78 (1,82) 9,10 0,92ns

UFRGS 18 100 0,66 (0,9) 4,50 0,99*

URS Taura 100 1,00 (0,71) 3,55 0,99*

URS Guará 100 0,77 (0,7) 3,50 0,96ns

URS Guria 100 0,65 (0,58) 2,90 0,94ns

Penoxsulam

Cultivares
Parâmetros¹

A B GR50** R2

URS Guará 96 1,73 (4,27) 256,20 0,98*

UFRGS 14 91 2,89 (3,27) 196,20 0,92ns

URS Taura 100 0,69 (2,59) 155,40 0,86ns

UFRGS 18 101 1,04 (2,15) 129,00 0,95ns

URS Guria 100 0,78 (1,13) 67,80 0,98ns

Bispyribac

Cultivares
Parâmetros¹

A B GR50** R2

UFRGS 18 100 0,51 (0,42) 42,00 0,99ns

URS Guará 100 0,40 (0,09) 9,00 0,99ns

UFRGS 14 100 0,14 (0,0094) 0,94 0,99ns

URS Taura 100 0,09 (0,0025) 0,25 0,99ns

URS Guria 100 0,07 (<0,001) <0,001 0,99ns

1Equação logística de 3 parâmetros  Y= a/(1+(x/X0)b): a= Assíntota máxima, b= Declividade da curva.
GR50= Dose que proporciona redução de massa seca de 50%. 
*Significância pelo teste “t‟ a 5% de probabilidade de erro; ns não significativo.
** Valor dentro do parêntese é a dose em relação à dose x, e o valor fora do parêntese representa a
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dose de ingrediente ativo.

Avaliando os herbicidas, o imazethapyr apresentou os menores GR50

para as cultivares testadas, demonstrando a menor seletividade deste, necessitando

no máximo 0,66x do herbicida, para obter redução de 50% de MPAS das plantas. O

herbicida  penoxsulam  apresenta  os  maiores  GR50 para  as  cultivares  (>  1,13x),

refletindo a maior tolerância das cultivares a este herbicida (Tabela 3.3).

A ocorrência de variabilidade genética entre espécies diferentes e entre

cultivares da mesma espécie, tem resultado em diferentes níveis de tolerância aos

herbicidas (HARTWIG et al., 2008), e isto determina a ocorrência de tolerância ou

suscetibilidade à determinada molécula (VARGAS; FLECK, 1999).

Cultivares de aveia branca apresentaram diferentes níveis de tolerância

ao iodosulfuron,  sugerindo que  o  mecanismo seja  a  metabolização  do  herbicida

(QUEIROZ et al., 2017). Há trabalhos que descrevem baixo nível de tolerância de

cultivares  de  aveia  aos  herbicidas  inibidores  da  ALS (VARGAS;  ROMAN,  2005;

MACRAE; CULPEPPER; GREY, 2007),  enquanto outros observaram tolerância a

alguns  herbicidas  deste  mesmo  mecanismo  de  ação  em  cultivares  de  aveia

(CARGNIN et  al., 2006; NUNES et al., 2007; HARTWIG et al., 2008). Para aveia

branca, os herbicidas 2,4-D amina, metsulfuron, clorimuron, diclosulam, saflufenacil

e  flumioxazina  foram seletivos,  até  a  dose  2x  (DALAZEN;  KRUSE;  MACHADO,

2015). Este comportamento distinto da tolerância de diferentes cultivares de aveia a

diferentes herbicidas deve-se ao mecanismo de tolerância envolvido. 

Muitos  estudos  verificam  a  tolerância  de  culturas  aos  herbicidas

inibidores da ALS, como em aveia branca (QUEIROZ et al., 2017), girassol (JACOB

et al., 2017), tomate (MOHSENI-MOGHADAM; DOOHAN, 2017a), arroz (SHOBA et

al., 2017), milho, trigo, colza e girassol (TAN et al., 2005). E também são relatados

estudos de tolerância de culturas a outros mecanismos (MOHSENI-MOGHADAM;

DOOHAN,  2017b;  MARCHIORETTO;  DAL  MAGRO,  2017;  REIS  et  al.,  2017;

RASOOL;  BHULLAR;  GILL,  2017;  WILLIAMS;  HAUSMAN;  MOODY,  2017).  As

pesquisas  que  buscam a  tolerância  das  culturas  aos  herbicidas  são  de  grande

importância, pois possibilita aumentar a segurança da aplicação para as mesmas,

assim, com menor possibilidade de causar danos à cultura. Além disso, possibilitam

a  ampliação  das  alternativas  de  herbicidas  e  mecanismos  de  ação  a  serem
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utilizados no controle das plantas daninhas.

Contudo, verificou-se neste trabalho, elevada variabilidade do nível de

tolerância nas cultivares pela aplicação dos diferentes herbicidas. Esta divergência

deve  ao  fato  da  tolerância  ser  influenciada  por  características  relacionadas  aos

herbicidas,  ao  ambiente  e  aos  mecanismos  de  tolerância  existentes  na  planta

(MONQUERO, 2014). O ambiente pode influenciar o nível da tolerância, através de

fatores como temperatura, umidade relativa e intensidade luminosa, principalmente

pela influência na absorção, translocação e metabolização do herbicida pela planta

(QUEIROZ; VIDAL; MEROTTO JR., 2013). 

A dose do herbicida pode influenciar o nível de seletividade do mesmo

sobre a cultura. Doses elevadas, acima da recomendada, podem reduzir o nível de

tolerância da cultura, pelo aumento da concentração de produto sobre a planta o que

não permite a sua total degradação ou metabolização (KONG et al., 2009; BARROS

et al., 2016). Isto se confirma neste trabalho, em que todas as cultivares testadas

apresentaram  redução  da  tolerância  relativa  quando  do  aumento  da  dose  dos

herbicidas,  até  seis  vezes  a  dose  comercial.  Porém,  algumas  cultivares

apresentaram menor grau de redução da tolerância relativa em relação a outras.

Observou-se que as cultivares URS Guará e UFRGS 14 apresentaram

níveis de tolerância superiores a 70% quando da aplicação do herbicida iodosulfuron

e  do  penoxsulam  para  todas  as  cinco  cultivares  testadas.  Porém,  isso  não  foi

confirmado para  imazethapyr  e  bispyribac (Figura 3.5).  Assim,  além da dose do

herbicida  deve-se  verificar  a  diferença  do  potencial  fitotóxico  mesmos.  E  este

potencial fitotóxico dos herbicidas nas plantas, deve-se também ao mecanismo de

tolerância que a planta apresenta.

Para as cinco cultivares de aveia branca e os quatro grupos químicos

não foi confirmada a tolerância cruzada das cultivares aos herbicidas imazethapyr e

bispyribac.  Foi  observada  tolerância  para  todas  as  cultivares  com  uso  de

penoxsulam e do iodosulfuron para a cultivar UFRGS 14. Existe grande variação do

nível nas cultivares tolerantes aos diferentes herbicidas do mesmo grupo químico e

dos diferentes grupos químicos dos inibidores da ALS, o que pode ser devido às

diferenças na estrutura química dos compostos e à variação do mecanismo pela

qual a tolerância ao herbicida é alcançada (MENENDEZ et al.,  1994; MEROTTO
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JR.; VIDAL; FLECK, 2000).

O máximo fator de tolerância (FT) alcançado foi 11,60, para a cultivar

URS Guará com o herbicida bispyribac. Ou seja, este material foi 11,6 vezes mais

tolerante  em relação ao material  mais  sensível  testado,  no  caso a  cultivar  URS

Guria. As baixas magnitudes dos FT’s e dos C50 demonstram a baixa eficiência da

enzima  insensível  como  mecanismo  de  tolerância  nestas  cultivares,  como  fora

observado na avaliação de cultivares de soja tolerante às sulfonilureias (MEROTTO

JR.; VIDAL; FLECK, 2000).  

Nas culturas observam-se casos de tolerância cruzada aos diferentes

grupos químicos de inibidores da ALS devido a mutações específicas no local de

ação (WEBSTER; MASSON, 2001). A metabolização é mecanismo citado como o

mais  responsável  pela  tolerância  de  culturas  aos  herbicidas  inibidores  da  ALS.

Mesmo não sendo observada tolerância cruzada em todas as cultivares de aveia

branca testadas, existem alguns tipos de mutações que garantem a insensibilidade

da enzima ALS a alguns grupos químicos dos inibidores da ALS, em específico. Por

exemplo, para Avena fatua, a substituição de serina na posição 653 por asparagina

ou  treonina,  garantiu  resistência  apenas  ao  grupo  químico  das  imidazolinonas

(BECKIE; WARWICK; SAUDER, 2012). O padrão de resistência e tolerância cruzada

aos herbicidas pode ser obscurecido pela coocorrência de mecanismo de tolerância

de ação de não local-alvo na população, como o caso da metabolização (BECKIE;

WARWICK; SAUDER, 2012). A seletividade do penoxsulam observada pode trazer

benefícios no controle de plantas daninhas na cultura, sendo necessário verificar o

seu efeito fitotóxico sobre as plantas daninhas que ocorrem na cultura da aveia, para

comprovar sua efetividade. 

3.4 CONCLUSÕES

Existem diferentes  níveis  de  tolerância  entre  as  cultivares  de  aveia

branca e herbicidas inibidores da ALS testados. 

A tolerância cruzada das cultivares de aveia branca não foi observada

aos diferentes grupos químicos dos herbicidas inibidores da ALS.

Os herbicidas imazethapyr e bispyribac foram os menos seletivos às
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cultivares  de  aveia  branca,  enquanto  o  iodosulfuron  apresentou  seletividade

intermediária  e  herbicida  penoxsulam  foi  o  mais  seletivo  as  cultivares  de  aveia

branca testadas. Para o herbicida penoxsulam, a cultivar URS Guará está entre as

mais tolerantes e o URS Guria entre as mais sensíveis.
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4 EFICIÊNCIA DE CONTROLE DOS HERBICIDAS PENOXSULAM E BISPYRIBAC

SOBRE ESPÉCIES DANINHAS INFESTANTES DE AVEIA BRANCA 

RESUMO 

Um dos principais fatores que limitam o aumento do rendimento na cultura da aveia
é  a  presença  de  plantas  daninhas.  O  limitado  número  de  herbicidas  seletivos
dificulta o manejo de plantas daninhas na cultura. Assim, o objetivo deste trabalho foi
avaliar a eficiência de controle de plantas daninhas pela aplicação dos herbicidas
penoxsulam  e  bispyribac-sodium. O  experimento  foi  conduzido  em  casa  de
vegetação,  em  delineamento  experimental  inteiramente  casualizado,  com  três
repetições, em arranjo tri-fatorial dos tratamentos (2X4X8). O fator A foi constituído
pelos  herbicidas  inibidores  de  ALS  penoxsulam  e  bispyribac-sodium,
respectivamente  dos  grupos  químicos  dos  triazolopirimidina  e  pirimidinil-
tiobenzoatos; o fator B pelas espécies daninhas milhã (Digitaria horizontalis Willd.),
rubim (Leonurus sibiricus  L.), azevém (Lolium multiflorum  L.) e nabiça (Raphanus
raphanistrum L.); o fator C por oito proporções das doses de rótulo dos herbicidas
(0x, 0,125x, 0,25x, 0,5x 1x, 2x, 4x e 6x). Foi determinado o controle visual (%) aos 7,
14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA) do herbicida, massa da parte aérea verde e
massa da parte aérea seca.  Os níveis de controle foram dependentes da espécie
daninha e do herbicida utilizado. O bispyribac-sodium apresentou maior eficiência de
controle de todas as espécies daninhas, em comparação ao penoxsulam. As doses
comerciais do penoxsulam e do  bispyribac-sodium resultaram em baixos níveis de
controle de milhã. O  bispyribac-sodium apresentou controle eficiente de nabiça e
azevém em todas as doses testadas.  A dose comercial  de penoxsulam resultou
níveis de controle apenas satisfatórios de azevém a partir da dose 0,5x. 

Palavras-chave: Controle químico,  inibidores da ALS, triazolopirimidina, pirimidinil-

tiobenzoatos.

4  EFFICIENCY  OF  CONTROL  OF  HERBICIDES  PENOXSULAM  AND
BISPYRIBAC ON WEED SPECIES OF WHITE OATS

ABSTRACT

One of the main factors limiting the increase in yield in oat crop is the presence of
weeds. The limited number of selective herbicides makes it difficult to manage weeds
in  the  crop.  Thus,  the  objective  of  this  work  was  to  evaluate  the  weed  control
efficiency  by  applying  the  herbicides  penoxsulam  and  bispyribac-sodium.  The
experiment  was  conducted  in  a  greenhouse,  in  a  completely  randomized
experimental  design,  with  three  replications,  in  a  tri-factorial  arrangement  of  the
treatments  (2X4X8).  Factor  A  was  constituted  by  the  ALS  inhibitor  herbicides
penoxsulam  and  bispyribac-sodium,  respectively  of  the  chemical  groups  of
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triazolopyrimidine and pyrimidinyl thiobenzoates; the factor B by the weed species
crabgrass  (Digitaria horizontalis Willd.), motherwort (Leonurus sibiricus L.), ryegrass
(Lolium multiflorum L.) and radish (Raphanus raphanistrum L.); the factor C by eight
proportions of the herbicide label doses (0x, 0.125x, 0.25x, 0.5x 1x, 2x, 4x and 6x).
The  visual  control  (%)  at  7,  14,  21  and  28  days  after  application  (DAA)  of  the
herbicide,  green shoot mass and dry shoot  mass was determined. Control  levels
were  dependent  on  both  the  weed  species  and  the  herbicide  used.  Bispyribac-
sodium showed greater  control  efficiency of  all  weeds compared to  penoxsulam.
Commercial  doses of penoxsulam and bispyribac-sodium resulted in low levels of
control  of  a  crabgrass.  Bispyribac-sodium showed  efficient  control  of  radish and
ryegrass at all doses tested. The commercial dose of penoxsulam resulted in only
satisfactory control levels of ryegrass from the 0.5x dose.

Keywords:  Chemical  control,  ALS  inhibitors,  triazolopyrimidine,  pyrimidinyl

thiobenzoates. 

4.1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a aveia branca (Avena sativa L.) é uma cultura de inverno de

grande  importância  econômica  e  social,  principalmente  na  região  Sul  do  país

(FEDERIZZI et al., 2014). Ela é muito utilizada para produção de grãos, e também

como forrageira,  cobertura de solo e sistemas de rotação de culturas (ARRUDA,

2011). No ano de 2017, o Brasil cultivou área de 301,5 mil ha, com produtividade

média  de  2341  kg  ha-1 e  produção  de  705,7  mil  toneladas  de  grãos  de  aveia

(CONAB, 2017).  A produtividade brasileira de aveia branca é considerada baixa,

embora  a  cultura  apresente  potencial  para  produtividades  de  até  5.000  kg  ha -1

(SCHUNK, 2010). 

A baixa produtividade brasileira de aveia se deve a vários fatores que

afetam a sua produtividade, dentre os quais estão à presença de plantas daninhas,

que impactam negativamente a produtividade de grãos, além de trazer dificuldades

na  colheita  e  diminuição  na  qualidade  do  produto  final  (NUNES  et  al.,  2007;

MEROTTO  Jr.,  2014).  A  interferência  sobre  a  produtividade  é  influenciada  pela

cultivar  utilizada,  espécie  daninha  presente,  assim  como  a  sua  densidade

populacional  e,  além disso,  as condições ambientais,  de manejo e o período de

convivência (OLIVEIRA Jr.;  CONSTANTIN; INOUE, 2011). Na cultura da aveia, por

exemplo, a presença de 287 plantas m-2 de Lolium rigidum L. reduziu a produtividade
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de grãos em até 14% (LEMERLE; VERBEEK; COOMBES, 1995). Densidades entre

28 e 248 plantas m-2 de Galeopsis tetrahit L. trouxe perdas de produção de grãos de

aveia branca de 12 a 50% (LEGERE; DESCHENES, 1991). A presença de plantas

de  trigo  reduziu  a  produção  de  grãos  de  aveia  em  até  41%  (ZERNER;  GILL;

VANDELEUR, 2008).

Dentre as principais plantas daninhas de estação fria que ocorrem na

cultura da aveia e em outras culturas de inverno, destacam-se o azevém (Lolium

multiflorum  Lam.),  cipó-de-veado  ou  cipó-de-inverno  (Polygonum convolvulus  L.),

gorga ou espérgula (Spergula arvensis  L.),  nabiça (Raphanus raphanistrum L.)  e

nabo (Raphanus sativus L.), serralha (Sonchus oleraceus L.) e silene (Silene gallica

L.) (MEROTTO Jr., 2014). Já em regiões com inverno de temperatura média mais

elevada, ocorre também papuã (Urochloa plantaginea  (Link)), milhã (Digitaria spp.

Willd.), picão-preto (Bidens pilosa L. e B. subalternans L.), picão-branco (Galinsoga

parviflora Cav.), guanxuma (Sida rhombifolia L.), corda-de-viola (Ipomoea triloba L.,

I.  indivisa  L.,  I.  purpúrea  L.),  leiteiro  (Euphorbia  heterophylla  L.)  e  poaia-branca

(Richardia  brasiliensis  Gomes)  (MEROTTO Jr.,  2014;  AGOSTINETTO;  VARGAS;

BIANCHI, 2015).

O uso de herbicidas seletivos, que visem à redução da interferência

das plantas daninhas com espécies de plantas cultivadas no inverno é limitado, em

decorrência do número reduzido de registros. No Brasil, apenas metsulfuron-metil,

MCPA e 2,4-D são registrados para o controle de plantas daninhas na cultura da

aveia recomendados para o controle de Bidens pilosa L., Raphanus raphanistrum L.,

Rumex obtusifolius  L.,  Rumex acetosella  L.,  Galinsoga  parviflora  Cav.,  Ipomoea

grandifolia  (Dammer)  O'Donell,  Ipomoea  purpurea  L.,  Euphorbia  heterophylla  L.,

Sida rhombifolia  L.,  Commelina benghalensis L. e  Sonchus oleraceus  L.  (BRASIL,

2018). 

Os  herbicidas  inibidores  da  enzima  acetolactato  sintase  (ALS)  são

muito  utilizados  para  o  controle  de  plantas  daninhas  nas mais  diversas culturas

(TREZZI; VIDAL, 2001; SILVA; SILVA, 2007). A seletividade é a capacidade de um

herbicida eliminar as plantas daninhas encontradas em uma cultura, sem reduzir a

produtividade da mesma (VELINI et al., 2000), considerado também como o nível

diferencial  de  tolerância  das  culturas  e  das  plantas  daninhas  a  um  herbicida
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específico (OLIVEIRA Jr.; INOUE, 2011). A seletividade dos herbicidas às culturas

nas quais são utilizados é primordial para o sucesso do controle químico das plantas

daninhas (OLIVEIRA Jr.; INOUE, 2011;  SCARIOT et al., 2013).  As pesquisas que

buscam a tolerância das culturas aos herbicidas possibilitam aumentar a segurança

da aplicação para as mesmas,  assim, menor a possibilidade de causar  danos à

cultura  em  função  da  aplicação  do  herbicida.  Além  disto,  elas  possibilitam  a

ampliação das alternativas de herbicidas e mecanismos de ação a serem utilizados

no controle das plantas daninhas.

Informações sobre o potencial de outros herbicidas para o controle de

plantas daninhas na cultura da aveia são escassas.  Os herbicidas penoxsulam e

bispyribac não apresentam registro para a cultura da aveia, porém, o penoxsulam

apresentou elevado nível de tolerância em cultivares de aveia branca e o bispyribac

apresentou  tolerância  intermediária  para  algumas  cultivares  dessa  espécie

(QUEIROZ, 2015), trazendo segurança para sua utilização. Porém a eficiência de

controle  desses  herbicidas  sobre  espécies  daninhas  que  ocorrem na  cultura  da

aveia ainda não é conhecida. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o nível de

controle de plantas daninhas pela aplicação dos herbicidas penoxsulam e bispyribac.

4.2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em casa-de-vegetação da UTFPR Câmpus

Pato Branco, localizada à latitude 26°07’S, longitude 52°41’W e altitude média de

760  m.  O clima  é  classificado  como subtropical  úmido  (Cfa).  O experimento  foi

conduzido entre os meses de março a maio de 2017 (temperatura máxima média=

23± 2°C e temperatura mínima média = 12± 2°C). 

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, em arranjo tri-

fatorial, com três repetições. O fator A foi constituído pelos herbicidas inibidores de

ALS penoxsulam e bispyribac-sodium, dos grupos químicos dos triazolopirimidina e

pirimidinil-tiobenzoatos,  respectivamente;  o fator B por quatro espécies daninhas:

milhã (Digitaria horizontalis  Willd.),  rubim (Leonurus sibiricus  L.),  azevém (Lolium

multiflorum L.) e nabiça (Raphanus raphanistrum L.); o fator C por oito proporções

de  doses  dos  herbicidas  (0x,  0,125x,  0,25x,  0,5x,  1x,  2x,  4x  e  6x,  em  que  x
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representa a dose comercial). As concentrações correspondentes foram 0, 7,5, 15,

30, 60, 120, 240 e 360 g ha-1 de penoxsulam e 0, 6,25, 12,5, 25, 50, 100, 200 e 300

g ha-1 de bispyribac-sodium. 

As  sementes  das  espécies  daninhas  foram coletadas  em áreas  de

lavoura  do  município  de  Itapejara  do  Oeste/PR  e  armazenadas  em  câmara  de

resfriamento a 4oC. As sementes foram pré-germinadas em caixas gerbox, contendo

papel  Germitest®,  em BOD,  com temperatura  de  24±  1ºC.  Quando  as  plântulas

atingiram 3 a 5 cm, foram transplantas para vasos de 3 dm3 contendo solo do tipo

Latossolo distroférrico, totalizando 3 plantas por vaso. 

A aspersão dos herbicidas foi realizada sobre plantas em estádio de 3-

4 folhas. Ao herbicida bispyribac-sodium (Agribac 20 PM®, 200 g kg-1) adicionou-se

óleo  mineral  na  concentração  de  0,5% e  ao  penoxsulam (Ricer®,  240  g  L-1)  foi

adicionado adjuvante à base de alquil éster etoxilado de ácido fosfórico na dose de 1

L ha-1. Os herbicidas foram aplicados utilizando-se pulverizador a pressão constante

de CO2, com bicos leque 110.02 e volume de calda de 200 L ha -1. A aplicação dos

herbicidas  ocorreu  no  dia  13  de  abril  de  2017  no  período  da  manhã,  com  as

seguintes condições ambientais no início e final das aplicações: temperatura do ar

de 13 e 16ºC; umidade relativa do ar de 88 e 74%.

Foi determinado o controle visual (%) aos 7, 14, 21 e 28 dias após a

aplicação (DAA) dos herbicidas. Para as avaliações de controle, utilizou-se a escala

visual de Frans et al. (1986), em que 0% representa a ausência de controle e 100%

a morte das plantas. Aos 28 DAA, a parte aérea das plantas foi cortada rente ao solo

e determinada a massa da parte aérea verde (MPAV). Posteriormente, as amostras

foram acondicionadas em estufa de circulação de ar forçada em temperatura de

60°C e mantidas até massa constante e após determinada a massa da parte aérea

seca  (MPAS).  A  MPAV  e  MPAS  foram  convertidas  em  valores  percentuais  em

relação à testemunha, na qual não se aplicou herbicida.

Os  dados  foram  submetidos  à  análise  da  variância  pelo  teste  F

(p<0,05).  As  regressões  entre  variáveis  dependentes  e  as  concentrações  de

herbicidas  foram  ajustadas  através  de  modelos  não  lineares,  empregando-se  o

modelo logístico de três parâmetros, conforme segue:

y = a / (1+(x / x0) b),
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em  que:  y=  variável  dependente;  a  =  assíntota  máxima;  x  =

concentração do herbicida; x0= concentração que proporciona 50% de controle; b =

declividade da curva.

Foi  calculado o erro padrão da média através do quociente entre o

desvio  padrão  e  a  raiz  quadrada  do  tamanho  da  amostra.  Foram  utilizados  os

parâmetros  C50 e  o  GR50 do  modelo,  que  constituem  a  dose  necessária  para

proporcionar  50%  de  controle  e  50%  de  redução  da  MPAV  e  MPAS.  Foram

utilizados  os  programas  WINSTAT  (MACHADO;  CONCEIÇÃO,  2003)  para

realização das análises estatísticas e SigmaPlot 10.0 para a confecção dos gráficos. 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na avaliação de controle aos 7 DAA houve significância da interação

dupla espécie daninha x dose. Nas avaliações de controle aos 14, 21 e 28 DAA,

massa da parte aérea verde (MPAV) e massa da parte aérea seca (MPAS), houve

significância da interação tripla herbicida x espécie daninha x dose. 

Aos 7 DAA, os maiores níveis de controle foram observados na espécie

nabiça,  na  média  dos  herbicidas  penoxsulam  e  bispyribac,  em  todas  as  doses

(Figura 4.1).  Para a dose comercial  (1x) a  maior  média de controle  foi  de 40%,

enquanto para a maior dose utilizada o maior nível de controle foi de 55%, ambos

atingidos na espécie nabiça (Figura 4.1). 

Figura  4.1  –  Controle  (100-  Controle)  %  de  plantas  daninhas  aos  7  DAA,  pela  aplicação  dos
herbicidas  penoxsulam e  bispyribac.  Barras  verticais  representam  o  erro  padrão  da
média de cada tratamento. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.
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Na  avaliação  efetuada  aos  14  DAA,  a  dose  de  rótulo  (1x)  de

penoxsulam resultou em 53% de controle  de  azevém.  Apenas a dose 6x  desse

herbicida proporcionou 100% de controle dessa planta daninha. Para esse herbicida,

os níveis de controle máximos atingidos para as espécies nabiça, milhã e rubim com

a dose de rótulo situaram-se próximos a 60% (Figura 4.2 A).

Os  níveis  de  controle  obtidos  com  bispyribac  aos  14  DAA  foram

superiores aos obtidos com o herbicida penoxsulam. Nessa avaliação, os níveis de

controle  de  nabiça  com  esse  herbicida  foram  superiores  às  demais  espécies

avaliadas, em todas as doses utilizadas. Com a dose de rótulo (1x) desse herbicida,

o maior nível de controle obtido foi de nabiça (90%), seguido de azevém, milhã e

rubim,  espécies  com aproximadamente  60% de controle.  Com a dose 6x  houve

controle de 100% de nabiça e milhã, e o menor nível de controle foi de 70%, de

rubim (Figura 4.2 B).

 

Figura  4.2  –  Controle  (100-  Controle)  % de  plantas  daninhas  aos  14  DAA,  pela  aplicação  dos
herbicidas, A) penoxsulam e B) bispyribac. Barras verticais representam o erro padrão da
média de cada tratamento. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Os  níveis  de  controle  obtidos  com  a  dose  comercial  (1x)  de

penoxsulam aos 21 DAA apresentaram ampla variação de acordo com a espécie

daninha. Os maiores níveis de controle foram atingidos para azevém e nabiça e os

menores com milhã e rubim. Com doses a partir de 4x obteve-se controle de 100%

para o azevém e nabiça e aproximadamente 70% de milhã e rubim (Figura 4.3 A).

Com o herbicida bispyribac, a nabiça apresentou controle de 100% em todas as

doses testadas, o que demonstra a elevada suscetibilidade desta espécie daninha a
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este herbicida. Com as doses 4x e 6x houve controle máximo com a nabiça, milhã e

rubim e controle de 90% para o azevém, nas mesmas doses (Figura 4.3 B). 

Figura  4.3  –  Controle  (100-  Controle)  % de  plantas  daninhas  aos  21  DAA,  pela  aplicação  dos
herbicidas, A) penoxsulam e B) bispyribac. Barras verticais representam o erro padrão da
média de cada tratamento. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Aos 28 DAA, houve incremento dos níveis de controle proporcionados

por ambos herbicidas, em relação às avaliações dos 7, 14 e 21 DAA (Figuras 4.1,

4.2 e 4.3). Com o aumento da dose dos herbicidas observou-se, como nos demais

períodos,  aumento  no  nível  de  controle  sobre  as  plantas  daninhas.  Verificou-se

controle de 100% para o azevém nas doses superiores a 0,5x de penoxsulam e para

a nabiça nas doses a partir de 2x. Os níveis de controle de milhã com penoxsulam

foram os menores entre as espécies avaliadas, para todas as doses testadas (Figura

4.4 A). A nabiça e o azevém demonstraram elevada suscetibilidade ao bispyribac,

com  controle  de  100%  em  todas  as  doses  testadas.  Até  a  dose  2x,  o  milhã

apresentou os menores níveis de controle para este herbicida, e acima desta dose

houve controle de 100% para todas as espécies daninhas (Figura 4.4 B).
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Figura  4.4  – Controle  (100-  Controle)  % de  plantas  daninhas  aos  28  DAA,  pela  aplicação  dos
herbicidas, A) penoxsulam e B) bispyribac. Barras verticais representam o erro padrão da
média de cada tratamento. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

A aplicação  do  herbicida  bispyribac  resultou  nos  maiores  níveis  de

controle  de  todas as  espécies  daninhas avaliadas,  em comparação ao herbicida

penoxsulam  (Figura  4.4).  Os  níveis  de  controle  visual  são  corroborados  pelos

valores  de  C50 estimados  pelas  equações  não  lineares,  que  são  inferiores  no

bispyribac  em  comparação  ao  penoxsulam,  para  todas  as  espécies  daninhas

(Tabela  4.1).  Isto  demonstra  a  elevada  eficiência  de  controle  que  o  bispyribac

proporcionou sobre estas espécies daninhas. Com o penoxsulam o menor C50  foi

obtido com o azevém, já para o bispyribac os menores C50 foram obtidos com o

azevém e a nabiça (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1 – Estimativa dos parâmetros da equação1 que descreve o efeito de doses dos herbicidas
penoxsulam e bispyribac sobre o controle das plantas daninhas (Azevém, Milhã, Rubim e
Nabiça) aos 28 DAA dos herbicidas. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Herbicidas Plantas daninhas

Parâmetros¹

A B C50
** R2

Penoxsulam

Azevém 100 1,99 0,07 (4,20) 0,99*

Milhã 95 1,77 1,6 (96,00) 0,95*

Rubim 98 0,69 0,24 (14,40) 0,94*

Nabiça 93 1,29 0,38 (22,80) 0,95*

Bispyribac

Azevém 100 1,11 <0,0001 (<0,0001) 0,99ns

Milhã 95 1,73 0,59 (29,50) 0,99*

Rubim 100 34,8 0,13 (6,50) 0,99*

Nabiça 100 1,11 <0,0001(<0,0001) 0,99 ns

1Equação logística de 3 parâmetros  Y= a/(1+(x/X0)b): a= Assíntota máxima, b= Declividade da curva.
C50= Dose que proporciona controle de 50%. 
*Significância pelo teste “t‟ a 5% de probabilidade de erro; ns não significativo.
** Valor fora do parêntese é a dose em relação à dose x, e o dentro do parêntese representa a dose
de ingrediente ativo.
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Os  resultados  de  MPAV  reforçam  os  dados  apresentados  para  o

controle  visual,  evidenciando  o  efeito  superior  do  herbicida  bispyribac  em

comparação ao penoxsulam e maior suscetibilidade da nabiça e do azevém a ambos

os herbicidas (Figuras 4.5 A e B).  Verifica-se elevada redução da MPAV com o

incremento das doses dos herbicidas bispyribac e penoxsulam (Figura 4.5 A e B).

Figura  4.5  –  Massa  da  parte  aérea  verde  (% em relação  a  testemunha)  das  plantas  daninhas
(Azevém, Milhã, Rubim e Nabiça) pela aplicação dos herbicidas, A) penoxsulam e B)
bispyribac. Barras verticais representam o erro padrão da média de cada tratamento.
UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

O  GR50 da  MPAV  apresenta  comportamento  muito  semelhante  ao

observado para o C50 do controle aos 28 DAA (Tabelas 4.1 e 4.2), havendo menores

valores de GR50 nas aplicações de bispyribac, para todas as espécies daninhas. Isto

se deve ao acentuado efeito de inibição no desenvolvimento das plantas causado

pelo herbicida bispyribac. 
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Tabela 4.2 – Estimativa dos parâmetros da equação1 que descreve o efeito de doses dos herbicidas

penoxsulam e bispyribac sobre a massa da parte aérea verde das plantas daninhas
(Azevém, Milhã, Rubim e Nabiça). UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Herbicidas Plantas daninhas

Parâmetros¹

A B GR50
** R2

Penoxsulam

Azevém 100 1,71 0,06 (3,60) 0,99*

Milhã 108 1,88 1,69 (101,40) 0,92*

Rubim 100 0,5 0,04 (2,40) 0,94*

Nabiça 91 11,25 0,79 (47,40) 0,99*

Bispyribac

Azevém 100 1,11 <0,0001(<0,0001) 0,99ns

Milhã 94 2,39 1,09 (54,50) 0,97*

Rubim 100 1,19 0,03 (1,50) 0,99*

Nabiça 100 1,11 <0,0001(<0,0001) 0,99ns

1Equação logística de 3 parâmetros  Y= a/(1+(x/X0)b): a= Assíntota máxima, b= Declividade da curva.
GR50= Dose que proporciona redução de massa verde de 50%. 
*Significância pelo teste “t‟ a 5% de probabilidade de erro; ns não significativo.
** Valor fora do parêntese é a dose em relação à dose x, e o dentro do parêntese representa a dose
de ingrediente ativo.

Para  todas  as  plantas  daninhas  testadas  observou-se  redução  da

MPAS em relação  à  testemunha,  com o  aumento  das  doses  de  penoxsulam e

bispyribac.  Resultado  esperado  pelo  controle  das  plantas  com  aplicação  dos

herbicidas  (Figura  4.4  A  e  B).  O  bispyribac  causou  maior  inibição  sobre  o

desenvolvimento  das  plantas,  refletindo  em  acentuadas  reduções  da  MPAS  em

relação  à  testemunha.  O  milhã  apresentou  menor  suscetibilidade  a  ambos  os

herbicidas testados (Figura 4.6 A e B). 

A elevada injúria causada pelo bispyribac sobre as plantas daninhas é

confirmada pelos menores GR50 da MPAS, em comparação ao penoxsulam. Para

ambos  os  herbicidas,  o  milhã  foi  a  espécie  daninha  que  apresentou  a  maior

tolerância (maiores GR50),  enquanto que azevém e o rubim, azevém e a nabiça,

apresentaram os  menores  GR50 para  penoxsulam e  bispyribac,  respectivamente

(Tabela 4.3).



73

Figura 4.6 – Massa da parte aérea seca (% em relação à testemunha) das plantas daninhas azevém,
milhã, rubim e nabiça, pela aplicação dos herbicidas penoxsulam (A) e bispyribac (B).
Barras  verticais  representam o  erro  padrão  da  média  de  cada  tratamento.  UTFPR,
Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Tabela 4.3 – Estimativa dos parâmetros da equação1 que descreve o efeito de doses dos herbicidas
penoxsulam e bispyribac  sobre  a  massa  da  parte  aérea  seca  das  plantas  daninhas
(Azevém, Milhã, Rubim e Nabiça). UTFPR,  Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Herbicidas Plantas daninhas

Parâmetros¹

A B GR50
** R2

Penoxsulam

Azevém 100 1,69 0,11(6,60) 0,99*

Milhã 107 0,94 2,9 (174,00) 0,86*

Rubim 100 0,62 0,07(4,20) 0,94*

Nabiça 93 1,27 0,37 (22,20) 0,95*

Bispyribac

Azevém 100 1,11 <0,0001(<0,0001) 0,99ns

Milhã 88 1,34 1,55 (77,50) 0,91*

Rubim 100 1,05 0,1 (5,00) 0,99*

Nabiça 100 1,11 <0,0001(<0,0001) 0,99ns

1 Equação logística de 3 parâmetros  Y= a/(1+(x/X0)b): a= Assíntota máxima, b= Declividade da curva.
GR50= Dose que proporciona redução de massa verde de 50%. 
*Significância pelo teste “t‟ a 5% de probabilidade de erro; ns não significativo.
** Valor fora do parêntese é a dose em relação à dose x, e o dentro do parêntese representa a dose
de ingrediente ativo.

O manejo de plantas daninhas está entre os componentes de maior

custo  de  produção  das  culturas.  O  controle  eficiente  é  necessário,  pois  se  não

controladas  adequadamente,  as  plantas  daninhas  competem  por  água,  luz  e

nutrientes com a cultura, podendo dificultar operações de tratos culturais e colheita,

além de serem hospedeiras  de  pragas  e  doenças  (NASCIMENTO et  al.,  2016).

Assim,  a  seletividade  de  herbicidas  à  cultura  e  o  eficiente  manejo  das  plantas

daninhas  são  necessários  para  garantir  boa  produtividade.  Para  exemplificar,  a
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aplicação de diclofop-methyl inibiu completamente o crescimento de raízes em aveia

branca, afetando seu desenvolvimento (DITOMASO et al., 1991).

A seletividade de cultivares de aveia branca aos herbicidas bispyribac-

sodium e penoxsulam foi confirmada, o que permite ampliar o número de grupos

químicos dos herbicidas inibidores  da ALS a serem utilizados (HARTWIG et  al.,

2008). A seletividade de aveia branca a herbicidas de outro mecanismo de ação,

como  os  inibidores  da  PROTOX,  foi  confirmada  pela  seletividade  do  herbicida

saflufenacil na aveia branca (SIKKEMA; SHROPSHIRE; SOLTANI, 2008). 

O presente trabalho fornece informações importantes sobre o potencial

de  controle  de  algumas  espécies  daninhas  liliopsidas  e  magnoliopsidas  com os

herbicidas  bispyribac-sodium e penoxsulam. Considerando as espécies avaliadas,

as doses de rótulo registradas desses herbicidas não controlaram eficientemente as

espécies rubim e milhã, porém foram eficientes para o controle de nabiça e azevém.

Os resultados apontam, também, potencial de controle de rubim com a dose 2x de

bispyribac, porém essa mesma dose de penoxsulam não apresentou potencial de

controle dessa espécie. Esse estudo preliminar aponta a necessidade de estudos

para  ajustar  a  dose  de  bispyribac  para  o  controle  de  rubim,  que  devem  ser

compatíveis  com a seletividade para a cultura da aveia.  Estudos de controle  de

espécies daninhas a campo são de grande relevância para confirmar com as doses

recomendadas  dos  herbicidas,  o  nível  de  controle  de  plantas  daninhas  e  a

seletividade  a  cultura  de  interesse  e,  assim,  fazer  o  uso  seguro  e  correto  do

herbicida.

A seletividade a outros herbicidas inibidores da ALS é importante e

relevante, pois permite a rotação de grupos químicos e aumenta o leque de espécies

daninhas controladas por estes. Porém, os novos herbicidas avaliados no presente

trabalho  pertencem  ao  mesmo  mecanismo  de  ação  em  que  já  existem  outros

herbicidas  registrados  e  amplamente  utilizados  na  cultura  e,  portanto,  não

constituem alternativas para  a prevenção da resistência  por  meio  da rotação de

mecanismos. A comprovação em estudos científicos da seletividade de herbicidas

do mecanismo de ação das auxinas sintéticas e dos inibidores da PROTOX, que não

têm registro para cultura da aveia branca, traz opções de herbicidas que podem ser

uma  alternativa  para  o  controle  de  plantas  daninhas  durante  o  inverno,  o  que
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permitiria a rotação de mecanismo de ação e possivelmente reduziria os casos de

plantas daninhas com resistência aos herbicidas (DALAZEN; KRUSE; MACHADO,

2015).

4.4 CONCLUSÕES 

Houve resposta diferenciada entre as plantas daninhas e os herbicidas

testados. O herbicida bispyribac apresentou, para todas as plantas daninhas, maior

nível de controle em comparação ao herbicida penoxsulam.

As doses comerciais de penoxsulam e bispyribac resultaram em baixos

níveis de controle de milhã, exigindo doses superiores a 6x e 4x para controles de

100%, respectivamente.

Todas as doses de bispyribac testadas foram eficientes no controle das

espécies  nabiça  e  azevém.  Penoxsulam  atingiu  elevados  níveis  de  controle  de

azevém a partir da dose 0,5x.
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5  USO  DE  PROTETOR  E  INIBIDOR  DA  METABOLIZAÇÃO  SOBRE  A

TOLERÂNCIA DE AVEIA BRANCA AO HERBICIDA PENOXSULAM

RESUMO

A  tolerância  das  culturas  aos  herbicidas  e  a  eficiência  de  controle  de  plantas
daninhas são fundamentais em um programa de manejo químico. O conhecimento
do nível de tolerância da planta cultivada e do mecanismo envolvido é de grande
importância para garantir a utilização segura do herbicida. Assim, o objetivo deste
trabalho  foi  avaliar  o  efeito  do  protetor  mefenpyr-diethyl  e  de  inibidores  da
metabolização  (inseticidas  organofosforados)  sobre  a  tolerância  de  cultivares  de
aveia  branca  ao  herbicida  penoxsulam.  Foram conduzidos  dois  experimentos,  o
primeiro com inibidores da metabolização (inseticidas malathion+chlorpyrifos)  e o
segundo  com  estimulador  da  metabolização  (protetor  mefenpyr-diethyl).  O
delineamento utilizado nos experimentos foi  o inteiramente casualizado, com três
repetições. O primeiro experimento foi conduzido em arranjo tri-fatorial. O fator A foi
constituído das cultivares de aveia branca URS Guará e URS Guria, com maior e
menor tolerância ao herbicida penoxsulam, respectivamente. O fator B incluiu cinco
doses de penoxsulam (0x,1x, 2x, 4x e 6x). O fator C envolveu duas condições de
aplicação do inibidor de metabolização: sem e com aplicação prévia dos inibidores
das  enzimas  de  metabolização  (inseticidas  organofosforados  malathion  +
chlorpyrifos).  O segundo experimento foi  conduzido em arranjo bi-fatorial,  com a
cultivar menos tolerante de aveia branca ao penoxsulam (URS Guria). O fator A foi
composto pelas mesmas cinco concentrações do herbicida penoxsulam utilizadas no
primeiro experimento e o fator B pela aplicação ou não do protetor mefenpyr-diethyl
antes da aplicação do herbicida. O aumento das doses de penoxsulam reduziu a
tolerância relativa (TR) das cultivares em ambos os ensaios, obtendo-se na dose
comercial aos 28 dias após a aplicação, TR de 87% e 80% para URS Guará e URS
Guria,  respectivamente.  A  aplicação  dos  inseticidas  organofosforados  reduziu  a
tolerância das cultivares de aveia branca ao penoxsulam, obtendo-se C50 14,4 e 4,8
vezes menores nas cultivares URS Guará e URS Guria respectivamente, quando da
aplicação dos inibidores. O uso do mefenpyr-diethyl aumentou a tolerância da URS
Guria ao penoxsulam em 2,62 vezes. A metabolização é o provável mecanismo de
tolerância de aveia branca ao herbicida penoxsulam.

Palavras-chave: Inseticida organofosforado, safener, detoxificação.

5  USE OF PROTECTOR AND METABOLIZATION INHIBITOR ON WHITE OAT
TOLERANCE OF PENOXSULAM HERBICIDE

ABSTRACT

Herbicide  tolerance  and  weed  control  efficiency  are  critical  in  a  chemical
management program. Knowledge of the tolerance level of the cultivated plant and
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the  mechanism  involved  is  of  great  importance  to  ensure  the  safe  use  of  the
herbicide. Thus, the objective of this work was to evaluate the effect of the mefenpyr-
diethyl protector and metabolism inhibitors (organophosphorus insecticides) on the
tolerance of white oat cultivars to the herbicide penoxsulam. Two experiments were
conducted, the first with metabolism inhibitors (insecticides malathion + chlorpyrifos)
and  the  second  with  metabolising  stimulator  (mefenpyr-diethyl  protector).  The
experimental  design was completely randomized, with three replications. The first
experiment was conducted in a tri-factorial arrangement. Factor A was composed of
URS Guará and URS Guria white oat cultivars, with higher and lower tolerance to the
herbicide penoxsulam, respectively. Factor B included five doses of penoxsulam (0x,
1x, 2x, 4x and 6x). Factor C involved two conditions of application of the metabolism
inhibitor: without and with previous application of inhibitors of metabolizing enzymes
(organophosphorus insecticides malathion + chlorpyrifos).  The second experiment
was conducted in a bi-factorial arrangement, with the least tolerant white oat cultivar
to penoxsulam (URS Guria). Factor A was composed of the same five concentrations
of the herbicide penoxsulam used in the first experiment and the factor B by the
application  or  not  of  the  mefenpyr-diethyl  protector  before  the  application  of  the
herbicide. The increase of the doses of penoxsulam reduced the relative tolerance
(RT) of the cultivars in both trials, obtaining in the commercial dose at 28 days after
the application, RT of 87% and 80% for URS Guará and URS Guria, respectively.
The application of the organophosphorus insecticides reduced the tolerance of the
white oat cultivars to penoxsulam, obtaining C50 14.4 and 4.8 times smaller in the
cultivars URS Guará and URS Guria respectively, when the inhibitors were applied.
The use of mefenpyr-diethyl increased the tolerance of URS Guria to penoxsulam by
2.62-fold. Metabolization is the likely mechanism of tolerance of white oats to the
herbicide penoxsulam.

Keywords: Organophosphate insecticide, safener, detoxification. 

5.1 INTRODUÇÃO

A  cultura  da  aveia  branca  (Avena  sativa L.)  apresenta  muitas

finalidades,  o  que  garante,  juntamente  com  a  ampla  adaptabilidade,  elevada

importância para a sustentabilidade de diversos sistemas de produção agrícola no

Brasil (CASTRO; COSTA; NETO, 2012). Porém, para maximizar os benefícios dessa

cultura e obter lucro, é necessário o manejo adequado das plantas daninhas, pois as

mesmas causam redução da produtividade de grãos, além de trazerem dificuldades

na colheita e diminuição na qualidade do produto final (MEROTTO Jr., 2014).

Os herbicidas são fundamentais para controlar as plantas daninhas nas

áreas agrícolas. Eles devem exercer controle eficiente e serem seletivos para as

culturas,  inclusive  aquelas  taxonomicamente  semelhantes  às  plantas  daninhas
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(DUHOUX  et  al.,  2017). A  seletividade  dos  herbicidas  é  caracterizada  como  a

capacidade de uma molécula herbicida matar ou retardar o crescimento das plantas

de uma ou mais espécies e, ao mesmo tempo, de não prejudicar outras plantas de

interesse comercial (OLIVEIRA Jr., 2001; AZANIA; AZANIA, 2014). A seletividade é

considerada relativa e não absoluta (OLIVEIRA Jr.; INOUE, 2011), pois dependente

de  vários  fatores  relacionados  ao  herbicida,  condições  de  aplicação,  condições

ambientais e características da planta (ABU-QARE; DUNCAN, 2002).

Diferenças fisiológicas e morfológicas nas plantas, tais como retenção

foliar  diferenciada,  sítio  de  ação  insensível,  absorção  e/ou  translocação  e

metabolização diferencial são grandes responsáveis pela tolerância aos herbicidas

(OLIVEIRA Jr.; INOUE, 2011). Dentre as características das plantas responsáveis

pela  tolerância  aos herbicidas,  destaca-se a  metabolização ou detoxificação dos

mesmos  (COLE,  1994;  DÉLYE,  2013).  A  metabolização  ou  detoxificação  dos

herbicidas  é  a  capacidade  de  decompor  ou  metabolizar  a  molécula  herbicida,

tornando-a inativa na planta (VARGAS; FLECK, 1999). A tolerância e a resistência

das plantas via metabolização ou detoxificação do herbicida ocorre pela presença de

enzimas do grupo citocromo P450 (monooxigenases) e da glutationa-s-transferase

(GST),  responsáveis  por  reações  de  oxidação  e  conjugação  do  herbicida,  na

primeira  e  segunda  fase  da  metabolização,  respectivamente  (JABLONKAI;

HATZIOS, 1994; VIDAL, 2002; SCARPONI; QUAGLIARINI; DEL BUONO, 2006).

As misturas em tanque ou adição de compostos na calda herbicida

podem alterar a capacidade da planta tolerar o mesmo ocorrendo assim, perda ou

aumento da tolerância das plantas (GASSEN, 2002). Para aumentar a seletividade

às  culturas,  alguns  herbicidas  são  pulverizados  em  associação  com  compostos

denominados  protetores,  também  conhecidos  como  estimuladores,  antídotos  ou

“safeners”. Estes são compostos bioativos que acentuam as vias de degradação de

herbicidas, especificamente nas culturas (DUHOUX et al., 2017).

Os protetores são agentes químicos que aumentam a tolerância das

plantas  cultivadas  aos  herbicidas,  sem  afetar  a  eficácia  do  controle  de  plantas

daninhas (HATZIOS; BURGOS, 2004). Podem permitir o controle químico seletivo

de plantas daninhas em culturas taxonomicamente semelhantes, o uso de herbicidas

não seletivos para o controle seletivo de plantas daninhas, a redução da atividade
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residual de herbicidas persistentes aplicados no solo, em sistemas de rotação de

culturas  e  o  aumento  no  espectro  de  herbicidas  disponíveis  para  o  controle  de

plantas daninhas nas culturas (JABLONKAI, 2013). Além disso, podem proporcionar

maior  seletividade  de  herbicidas  já  utilizados  às  culturas  e  também  viabilizar  a

tolerância a herbicidas antes considerados letais (GALON et al., 2011). 

A viabilidade comercial do conceito de proteção é indicada pelo número

crescente  de  produtos  protetores  de  herbicidas  disponíveis  no  mercado.  Os

herbicidas utilizados em associação com protetores representam aproximadamente

30% do  valor  das  vendas  globais  de  herbicidas  (ROSINGER,  2014).  O  uso  do

protetor mefenpyr-diethyl associado com o herbicida iodosulfuron–methyl, do grupo

químico das sulfonilureias,  nome comercial  Hussar®, é exemplo disto.  O protetor

permite que este herbicida seja seletivo para as culturas de interesse,  através do

aumento da degradação do herbicida pelas plantas, mas não pelas plantas daninhas

alvo,  como a aveia selvagem (JESCHKE; KAIHO, 2014).  O mefenpyr-diethyl  é o

primeiro protetor que pode ser usado em herbicidas quimicamente diferentes, com

diferentes modos de ação (HACKER et al., 2000).

Os protetores apresentam elevado grau de especificidade botânica e

química,  protegendo,  mas  não  revertendo  as  injúrias  causadas  pelos  herbicidas

(GALON et al., 2011).  Em função da especificidade botânica, há diferentes classes

de  produtos  desenvolvidos  para  uso  em  cada  espécie  cultivada  (RIECHERS;

KREUZ;  ZHANG,  2010).  Muitos  estudos  sugerem  que  os  protetores  induzem  a

atividade  de  enzimas  responsáveis  pela  metabolização  do  herbicida,  como  os

grupos  P450  e  GST,  aumentando  os  processos  de  oxidação  e  conjugação,

respectivamente  (JABLONKAI;  HATZIOS,  1994;  SCARPONI; QUAGLIARINI; DEL

BUONO, 2006) e aumentando o conteúdo de glutationa reduzida (GSH) (CATANEO

et  al.,  2013).  Outros  mecanismos  de  ação  apontados  são  a  interferência  na

absorção e translocação do herbicida e competição pelo local de ação do herbicida

(ABU-QARE; DUNCAN,  2002).  A  translocação  similar  do  herbicida  e  do  protetor

pode ser um pré-requisito para o alto nível de atividade de proteção do mesmo nas

plantas (JABLONKAI, 2013). 

Para  a  cultura  da  aveia  branca  há  registro  dos  protetores  anidrido

naftálico, isoxadifen e mefenpyr-diethyl. Porém, o efeito dos protetores é específico,
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não apresentam amplo espectro de ação para diversas culturas e não são efetivos

para diferentes condições de aplicação (GALON et  al.,  2011).  Para a cultura da

aveia  branca houve aumento  da  tolerância  da  cultura  ao  herbicida  iodosulfuron-

methyl quando da aplicação do protetor mefenpyr-diethyl (QUEIROZ et al., 2017).

Rizzardi  e  Serafini  (2001)  observaram que  o  protetor  anidrido  naftálico  mostrou

atividade protetora limitada da cultura da aveia branca, pois este efeito é dependente

da dose do protetor, do herbicida utilizado e da cultivar testada.

Se a metabolização for o mecanismo de tolerância aos herbicidas, esta

pode  ser  reduzida  ou  até  inibida  com  o  uso  de  inibidores  da  metabolização

associados  ao  herbicida,  como  os  inseticidas  do  grupo  químico  dos

organofosforados,  que são capazes de inibir  a enzima citocromo P450 (TARDIF;

POWLES, 1999). Na literatura, existem trabalhos que relatam a interação negativa

entre  herbicidas  inibidores  da  enzima  ALS  com inseticidas  organofosforados  na

cultura do milho (DIEHL; STOLLER, 1990; MORTON et al., 1991; DIEHL; STOLLER;

BARRETT, 1995; TREZZI et al., 2005), do tomate (BUKER et al., 2004) e do algodão

(ALLEN ; SNIPES, 1995), com redução da tolerância das culturas aos herbicidas

estudados. 

Nas  áreas  agrícolas,  é  muito  comum  a  aplicação  de  herbicidas  e

inseticidas,  em  intervalo  muito  curto  de  tempo  ou  até  mesmo  simultaneamente

(NICOLAI et al., 2006). A falta de conhecimento da compatibilidade entre herbicida e

inseticida pode levar à redução na seletividade dos herbicidas à cultura, trazendo

consequências  indesejáveis  (CARVALHO  et  al.,  2009).  Os  estudos  sobre  o

mecanismo de tolerância de culturas aos herbicidas são de grande relevância, pois

permitem informar ao agricultor associações que não modificam a seletividade e o

nível de tolerância da cultura ao herbicida, garantindo a segurança na utilização do

mesmo. 

O  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  o  efeito  do  protetor  mefenpyr-

methyl  e  de  inibidores  da  metabolização  (inseticidas  organofosforados)  sobre  a

tolerância de cultivares de aveia branca ao herbicida penoxsulam.

5.2 MATERIAL E MÉTODOS
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O estudo foi realizado em casa-de-vegetação da UTFPR Câmpus Pato

Branco, localizada a latitude 26°07’S e longitude 52°41’W. O clima é classificado

como subtropical  úmido (Cfa) e a altitude média é de 760 m. O experimento foi

conduzido entre os meses de junho a julho de 2017, cujas temperaturas máximas e

mínimas médias de 20± 5°C e 10± 5°C, respectivamente. 

O estudo consistiu de dois experimentos, o primeiro com inibidores da

metabolização  (associação  entre  os  inseticidas  malathion  e  chlorpyrifos)  e  o

segundo  com  o  protetor  mefenpyr-diethyl.  O  delineamento  utilizado  nos

experimentos  foi  o  inteiramente  casualizado,  com  três  repetições.  O  primeiro

experimento  foi  conduzido  em  arranjo  tri-fatorial.  O  fator  A  foi  constituído  de

cultivares  de  aveia  branca  com maior  e  menor  tolerância  ao  penoxsulam,  URS

Guará e URS Guria, respectivamente. O fator B incluiu cinco doses de penoxsulam

(0x,1x, 2x, 4x e 6x), em que 1x equivale à dose de rótulo para a cultura do arroz. As

concentrações de penoxsulam utilizadas correspondem a 0, 60, 120, 240 e 360 g ha -

1.  O fator C envolveu duas condições de aplicação do inibidor da metabolização

(sem e com a aplicação dos inibidores da metabolização). Os inibidores utilizados

foram os inseticidas organofosforados malathion (Malathion 500 EC®, 500 g L-1), na

dose equivalente a 1.000 g  ha-1 de i.a., mais chlorpyrifos (Lorsban®, 480 g L-1), na

dose equivalente a 1.125 g ha-1 de i.a.,  aplicados três horas antes da aplicação do

herbicida.

O  segundo  experimento  foi  conduzido  em arranjo  bi-fatorial.  Neste,

utilizou-se a cultivar de aveia branca URS Guria, menos tolerante ao penoxsulam. O

fator  A  foi  composto  pelas  mesmas  concentrações  do  herbicida  penoxsulam

utilizadas no primeiro experimento (0x,1x, 2x, 4x e 6x). O fator B foi envolveu duas

condições de aplicação do protetor (mefenpyr-diethyl), com e sem a aplicação do

protetor mefenpyr-diethyl (SIGMA 99,9%) na dose equivalente a 18 g ha-1 do i.a.,

com a  aplicação antecipada  em três  horas  do  protetor  em relação  ao herbicida

penoxsulam.

Inicialmente,  as  sementes  das  cultivares  foram  pré-germinadas  em

caixas gerbox, contendo papel Germitest®, em BOD, com temperatura de 23 ± 1ºC.

Quando as plântulas atingiram 3 a 5 cm, foram transplantas para vasos de 3 dm3

contendo solo, totalizando três plantas por vaso. 
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A aspersão dos herbicidas foi realizada sobre plantas no estádio de 4 a

5 folhas completamente expandidas. Ao herbicida penoxsulam (Ricer®, 240 g L-1) foi

adicionado adjuvante à base de alquil éster etoxilado de ácido fosfórico na dose de 1

L  ha-1.  Aos  inibidores  da  metabolização  (malathion  +  chlorpyrifos)  e  ao  protetor

mefenpyr-diethyl foi adicionado óleo mineral ASSIST®, na concentração de 0,5% v/v.

O  herbicida,  inibidores  e  protetor  foram  aplicados  utilizando-se

pulverizador a pressão constante de CO2, com bicos leque 110.02 e volume de calda

de 200 L ha-1. As aplicações ocorreram no dia 12 de junho de 2017 e as condições

ambientais  no  início  e  final  das  aplicações  de  todos  os  tratamentos  foram  as

seguintes: temperatura do ar = 12 a 17ºC; umidade relativa do ar = 85 a 70%.

Foram efetuadas  as  seguintes  determinações:  tolerância  relativa  ao

herbicida (TR) (%) aos 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA); massa da parte

aérea verde (MPAV) e massa da parte aérea seca (MPAS). As avaliações de TR

foram adaptadas da escala visual de Frans et al. (1986), em que 0% representa a

ausência absoluta de tolerância (morte das plantas) e 100% a tolerância absoluta

(ausência de sintomas), em relação à testemunha (sem aplicação do herbicida). Aos

28 DAA, a parte aérea das plantas foi cortada rente ao solo e determinada a MPAV.

Posteriormente, as amostras foram acondicionadas em estufa de circulação de ar

forçada com temperatura  de 60°C até  obtenção de massa constante  e após foi

determinada a MPAS. A MPAV e MPAS foram convertidas em valores percentuais

em relação à testemunha sem aplicação do herbicida.

Os  dados  foram  submetidos  à  análise  da  variância  pelo  teste  F

(p<0,05).  As  regressões  entre  variáveis  dependentes  e  as  concentrações  de

herbicidas  foram  ajustadas  através  de  modelos  não  lineares,  empregando-se  o

modelo logístico de três parâmetros, conforme segue:

y = a / (1+(x / x0) b),

em  que:  y=  Variável  dependente;  a  =  assíntota  máxima;  x  =

concentração do herbicida; x0= concentração do herbicida que proporciona 50% de

tolerância; b = declividade da curva.

Foi  calculado o erro padrão da média através do quociente entre o

desvio  padrão  e  a  raiz  quadrada  do  tamanho  da  amostra.  Foram  utilizados  os

parâmetros  C50 e  o  GR50 do  modelo,  que  constituem  a  dose  necessária  para
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proporcionar tolerância de 50% e redução de 50% da MPAV e  MPAS. Os fatores de

tolerância (FT’s) foram calculados por meio do quociente entre os parâmetros C50  e

GR50 das cultivares tolerantes (T),  pelo C50 e GR50 da cultivar mais sensível  (S).

Foram utilizados os programas WINSTAT (MACHADO; CONCEIÇÃO, 2003) para

realização das análises estatísticas e SigmaPlot 10.0 para a confecção dos gráficos. 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No  ensaio  com  os  inibidores  da  metabolização,  na  avaliação  da

tolerância relativa (TR) aos 7 DAA, houve significância da interação dupla cultivar x

inibidor e dos fatores isolados dose e inibidor.  Na TR aos 14 DAA, houve efeito

significativo dos fatores cultivar, inibidor e dose, isoladamente. Na TR aos 21, 28

DAA, MPAV e MPAS houve significância da interação tripla cultivar x inibidor x dose.

Na média,  a TR aos 7 DAA reduziu com o aumento das doses do

herbicida, independente da aplicação ou não dos inibidores (Figura 5.1). A TR das

plantas,  considerando  as  médias  das  doses  foi  menor  nos  tratamentos  em que

foram aplicados os inibidores da metabolização, para ambas as cultivares (Tabela

5.1).

Figura 5.1 – Tolerância relativa média aos 7 DAA do herbicida penoxsulam na média dos tratamentos
com e sem inibidores da metabolização  (malathion+chlorpyrifos),  nas cultivares URS
Guará  e  URS Guria.  Barras  verticais  representam o erro  padrão  da  média  de  cada
tratamento. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.
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Tabela 5.1 – Tolerância relativa (%), aos 7 DAA ao herbicida penoxsulam com e sem inibidores da

metabolização (malathion+chlorpyrifos), nas cultivares URS Guará e URS Guria. UTFPR,
Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Cultivares

Com inibidores Sem inibidores

Tolerância relativa (%)

URS Guará 87 Ab 92 Aa

URS Guria 86 Ab 88 Ba
*Médias  seguidas  de  mesma  letra  minúscula  na  linha  e  maiúscula  na  coluna  não  diferem
estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Aos  14  DAA,  a  TR  média  foi  superior  para  a  cultivar  URS  Guará

(85,8%) (Tabela 5.2). A aplicação dos inibidores da metabolização reduziu a TR das

cultivares  (Tabela  5.3).  O aumento  das  doses  do  herbicida  reduziu  a  tolerância

relativa das cultivares, obtendo-se na dose 1x, TR média de 84% (Figura 5.2). 

Tabela  5.2  – Tolerância  relativa  média  (%),  aos  14  DAA do  herbicida  penoxsulam com e  sem
inibidores da metabolização (malathion+chlorpyrifos), nas cultivares URS Guará e URS
Guria. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Cultivares Tolerância relativa (%)

URS Guará 85,8 A

URS Guria 83,3 B
*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. 

Tabela  5.3  –  Tolerância  relativa  média  (%),  aos  14  DAA do  herbicida  penoxsulam com e  sem
inibidores da metabolização (malathion+chlorpyrifos), nas cultivares URS Guará e URS
Guria. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Condição de aplicação dos inibidores Tolerância relativa (%)

Sem Inibidores 87,8 A

Com Inibidores 81,3 B
*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. 

Figura  5.2  – Tolerância  relativa  média  (%),  aos  14  DAA do  herbicida  penoxsulam com e  sem
inibidores da metabolização (malathion+chlorpyrifos), nas cultivares URS Guará e URS
Guria. Barras verticais representam o erro padrão da média de cada tratamento. UTFPR,
Câmpus Pato Branco – PR, 2018.
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Aos 21 DAA, em ambas as cultivares testadas, a TR foi reduzida nos

tratamentos com aplicação prévia dos inibidores da metabolização. A cultivar URS

Guará apresentou para todas as doses testadas tolerância superior a cultivar URS

Guria. Para a dose 1x, a maior tolerância foi de 90%, para a cultivar URS Guará,

pela aplicação do herbicida penoxsulam isolado. Porém, quando foram aplicados

previamente os inibidores, o nível de tolerância para esta cultivar foi reduzida para

68%. Resultado semelhante ao obtido para a cultivar URS Guria. Para a dose 6x, a

maior TR foi de 76%, para a cultivar URS Guará e a menor foi de 47%, obtida com a

cultivar URS Guria com aplicação prévia dos inibidores da metabolização (Figura 5.3

A). 

A TR determinada aos 28 DAA apresentou comportamento semelhante

à da avaliação aos 21 DAA. O aumento da dose reduziu a TR das cultivares. Na

dose comercial, a maior TR foi de 87% obtida com o URS Guará e a menor foi de

52%  obtida  com  a  cultivar  URS  Guria,  pela  aplicação  prévia  dos  inibidores  da

metabolização. A aplicação prévia dos inibidores da metabolização reduziu a TR de

ambas as cultivares testadas (Figura 5.3 B). Isto é corroborado pela análise das C50

e  dos  FT  obtidos,  sendo  menores  nas  cultivares  nas  quais  foram aplicados  os

inibidores  da  metabolização  (malathion+chlorpyrifos) previamente  ao  herbicida

penoxsulam (Tabela 5.4). 

Figura 5.3 – Tolerância relativa (%), aos 21 DAA (A) e 28 DAA (B) do herbicida penoxsulam com e
sem inibidores da metabolização (malathion+chlorpyrifos), nas cultivares URS Guará e
URS Guria. Barras verticais representam o erro padrão da média de cada tratamento.
UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

O  valor  de  C50 é  diretamente  proporcional  à  TR  das  cultivares  ao

herbicida, ou seja, quanto menor o valor, maior a injúria causada pelo tratamento.
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Para  o  controle  de  50%  da  cultivar  URS  Guará,  necessita-se  2177,4  g  i.a.  de

penoxsulam, porém com a aplicação prévia dos inibidores da metabolização, este

valor cai para 151,2 g i.a. de penoxsulam, ou seja, quando da aplicação isolada do

penoxsulam  esta  cultivar  é  14,4  vezes  mais  tolerante  em  comparação  com  a

aplicação prévia dos inibidores ao herbicida penoxsulam (Tabela 5.4). 

A redução da tolerância pela aplicação dos inibidores da metabolização

demonstra que a seletividade do herbicida foi reduzida, e desta forma se deve evitar

a  aplicação  conjunta  ou  prévia  de  inibidores  da  metabolização  com  herbicidas

seletivos às culturas. 

Tabela 5.4 –  Estimativa dos parâmetros da equação1  que descreve o efeito de doses do herbicida
penoxsulam com e sem inibidores da metabolização (malathion+chlorpyrifos) sobre a
tolerância relativa nas cultivares URS Guará e URS Guria, aos 28 DAA. UTFPR, Câmpus
Pato Branco – PR, 2018.

Tratamentos

Parâmetros1

A B C50** R2 FT

Guará (Penoxsulam isolado) 100 0,6 (36,29) 2177,4 0,98* 25,7

Guará (Penoxsulam + inibidores) 100 0,26 (2,52)151,2 0,99* 1,8

Guria (Penoxsulam isolado) 100 0,84 (6,70) 400 0,97* 4,8

Guria (Penoxsulam + inibidores) 100 0,72 (1,41) 84,6 0,99* -
1 Equação logística de 3 parâmetros  Y= a/(1+(x/X0)b): a= Assíntota máxima, b= Declividade da curva.
C50= Dose que proporciona controle de 50%. FT (Fator de tolerância) = C50 tolerante/ C50 suscetível. 
*Significância pelo teste “t‟ a 5% de probabilidade de erro; ns não significativo.
** Valor dentro do parêntese é a concentração em relação à dose x, e o valor fora do parêntese
representa a dose de ingrediente ativo.

Os resultados de MPAV e MPAS (% em relação à testemunha) (Figura

5.4 A e B) e os GR50 da MPAS (Tabela 5.5) reforçam os dados apresentados nas

avaliações de tolerância relativa, evidenciando a redução da tolerância pelo aumento

da dose dos herbicidas e pela aplicação prévia dos inibidores da metabolização. A

cultivar URS Guará foi mais tolerante ao herbicida penoxsulam que a cultivar URS

Guria (Figura 5.4 A e B).  A aplicação dos inibidores da metabolização reduziu o

GR50 das cultivares (Tabela 5.5).
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Figura 5.4 – Massa da parte aérea verde (A) e Massa da parte aérea seca (B) (% em relação à
testemunha) das cultivares de aveia URS Guará e URS Guria quando da aplicação do
herbicida penoxsulam, com e sem inibidores da metabolização (malathion+chlorpyrifos).
Barras  verticais  representam o  erro  padrão  da  média  de  cada  tratamento.  UTFPR,
Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Tabela 5.5 –  Estimativa dos parâmetros da equação1  que descreve o efeito de doses do herbicida
penoxsulam  com  e  sem  inibidores da  metabolização  (malathion+chlorpyrifos)  sobre
massa  da  parte  aérea  seca  nas  cultivares  URS Guará  e  URS Guria,  aos  28  DAA.
UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Tratamentos

Parâmetros1

A B GR50** R2 FT

URS Guará (Penoxsulam isolado) 100 1,00 (3,27) 196,2 0,99* 109
URS  Guará  (Penoxsulam  +
inibidor) 100 0,14 (0,04) 2,4 0,99* 1,3

URS Guria (Penoxsulam isolado) 100 1,00 (2,37) 142,2 0,99* 79

URS Guria (Penoxsulam + inibidor) 100 0,19 (0,03) 1,8 0,99* -
1 Equação logística de 3 parâmetros  Y= a/(1+(x/X0)b): a= Assíntota máxima, b= Declividade da curva.
GR50= Dose que proporciona redução de 50% da massa. FT (Fator de tolerância) = GR50 tolerante/
GR50 suscetível. 
*Significância pelo teste “t‟ a 5% de probabilidade de erro; ns não significativo.
** Valor dentro do parêntese é a concentração em relação à dose x, e o valor fora do parêntese
representa a dose de ingrediente ativo.

No  estudo  com  o  estimulador  da  metabolização,  para  todas  as

variáveis analisadas houve significância da interação protetor x dose.

A TR em todos os períodos estudados foi superior para a cultivar URS

Guria, quando da aplicação prévia do protetor mefenpyr-diethyl. Verifica-se redução

da TR com o aumento da dose do herbicida e com o avançar dos períodos de

avaliação (Figura 5.5 A, B, C e D). Aos 28 DAA, as TRs do URS Guria na dose 1x,

com  e  sem  a  aplicação  do  protetor  (Figura  5.5  D),  foram  de  90  e  80%,

respectivamente.  A  aplicação  do  protetor  permitiu  ao  URS Guria  apresentar  TR

semelhante a cultivar URS Guará, mais tolerante ao penoxsulam (Figura 5.3). Com a
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dose 6x, a aplicação do protetor permitiu ao URS Guria apresentar TR de 70%, e

sem a aplicação do protetor a TR foi de 46% (Figura 5.5 D).

A  maior  tolerância  da  cultivar  URS Guria  ao  herbicida  penoxsulam,

quando da aplicação do protetor é respaldada pelos valores de C50 e FT obtidos

(Tabela 5.6). A aplicação do protetor tornou o URS Guria 2,62 vezes mais tolerante

em comparação a mesma cultivar sem a aplicação deste (Tabela 5.6). 

Figura 5.5 - Tolerância relativa (%), aos 7 (A), 14 (B), 21 (C) e 28 DAA (D) da cultivar URS Guria ao
herbicida  penoxsulam,  com  e  sem  protetor  (mefenpyr-diethyl). Barras  verticais
representam o erro padrão da média de cada tratamento. UTFPR, Câmpus Pato Branco
– PR, 2018.

Tabela 5.6 –  Estimativa dos parâmetros da equação1  que descreve o efeito de doses do herbicida
penoxsulam com e sem protetor (mefenpyr-diethyl) sobre a tolerância relativa na cultivar
URS Guria, aos 28 DAA. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Tratamentos

Parâmetros1

A B C50** R2 FT

Penoxsulam isolado 100 0,84 (6,70) 402 0,97* -

Penoxsulam + protetor 100 0,81 (17,59) 1055,20 0,99* 2,62
1Equação logística de 3 parâmetros  Y= a/(1+(x/X0)b): a= Assíntota máxima, b= Declividade da curva.
C50= Dose que proporciona controle de 50%. FT (Fator de tolerância) = C50 tolerante/ C50 suscetível. 
*Significância pelo teste “t‟ a 5% de probabilidade de erro; ns não significativo.
** Valor dentro do parêntese é a concentração em relação à dose x, e o valor fora do parêntese
representa a dose de ingrediente ativo.
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Houve redução da MPAV e MPAS em relação à testemunha com o

aumento das doses de penoxsulam. Para todas as doses estudadas, verificou-se

que a aplicação prévia do protetor conferiu menor redução da MPAV e MPAS da

cultivar URS Guria, em relação à testemunha, em comparação a cultivar URS Guria

sem aplicação do mesmo (Figura 5.6 A e B). 

A maior tolerância da cultivar URS Guria com a aplicação do protetor

foi corroborada pelo maior GR50 da MPAS. Com a aplicação do protetor, foi possível

aumentar 1,67 vezes a tolerância da cultivar URS Guria em relação ao tratamento

sem protetor  (Tabela 5.7),  comportamento que se assemelha ao obtido pelo C50

(Tabela 5.6).  Ou seja,  o  protetor aumenta a tolerância ao herbicida, estimulando

provavelmente a metabolização deste herbicida pela planta. 

Figura 5.6 – Massa da parte aérea verde (A) e Massa da parte aérea seca (B) (% em relação à
testemunha) da cultivar URS Guria pela aplicação do herbicida penoxsulam, com e sem
protetor (mefenpyr-diethyl). Barras verticais representam o erro padrão da média de cada
tratamento. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Tabela 5.7 – Estimativa dos parâmetros da equação1  que descreve o efeito de doses do herbicida
penoxsulam com e sem protetor (mefenpyr-diethyl) sobre a massa da parte aérea seca
na cultivar URS Guria, aos 28 DAA. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Tratamentos

Parâmetros1

A B GR50** R2 FT

Penoxsulam isolado 100 1,00 (2,37) 142,2 0,99* -

Penoxsulam + protetor 100 1,08 (3,96) 237,6 0,99* 1,67
1Equação logística de 3 parâmetros  Y= a/(1+(x/X0)b): a= Assíntota máxima, b= Declividade da curva.
GR50= Dose que proporciona redução de 50% de massa seca.  FT (Fator  de tolerância)  =  GR50

tolerante/ GR50 suscetível. 
*Significância pelo teste “t‟ a 5% de probabilidade de erro; ns não significativo.
** Valor dentro do parêntese é a concentração em relação à dose x, e o valor fora do parêntese
representa a dose de ingrediente ativo.
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A redução da tolerância das cultivares de aveia branca ao penoxsulam

pela aplicação prévia dos inibidores das enzimas de metabolização (malathion +

chlorpyrifos)  e  o  aumento  da  tolerância  da  cultivar  pela  aplicação  do  protetor

(mefenpyr-diethyl),  sugerem  que  a  metabolização  do  herbicida  é  pelo  menos

parcialmente, o mecanismo envolvido na seletividade em plantas de aveia branca. 

Estudo realizado por Queiroz et al. (2017) corrobora com os resultados

obtidos neste trabalho, pois na aveia branca, a tolerância ao herbicida iodosulfuron-

methyl deve-se à metabolização do mesmo, com incremento do efeito herbicida em

plantas  tratadas  com  inibidores  da  metabolização  (malathion  +  chlorpyrifos)  e

redução da eficácia do herbicida em plantas pulverizadas com o protetor (mefenpyr-

diethyl).

A  redução  da  tolerância  de  culturas  aos  herbicidas,  pela  aplicação

associada ou em curto  intervalo de tempo de herbicidas inibidores da ALS com

inseticidas organofosforados também foi observado em outras culturas. A tolerância

de cultivares de milho ao nicosulfuron reduziu quando da aplicação do herbicida

após  o  uso  do  inseticida  terbufós  (DIEHL;  STOLLER;  BARRETT,  1995)  e

chlorpyrifos  (NICOLAI  et  al.,  2006),  ambos  do  grupo  dos  organofosforados.  Em

tomate, a tolerância ao rimsulfuron foi reduzida pela aplicação do inseticida terbufós

(BUKER et al., 2004). Plantas de Avena fatua L. resistentes a herbicida inibidor da

ALS,  tornaram-se  suscetíveis  ao  produto  quando  se  aplicou  o  inseticida

organofosforado malathion (BECKIE; WARWICK; SAUDER, 2012). A aplicação do

malathion em girassol (Helianthus annuus L.)  reduziu a tolerância aos herbicidas

inibidores da ALS (KASPAR et al., 2011). A explicação mais aceita para a interação

de  herbicidas  inibidores  da  ALS  e  inseticidas  organofosforados  é  que  estes

inseticidas  liberam  um  átomo  de  enxofre  que  inibe  a  ação  da  enzima  P450,

responsável  pela  metabolização  destes  herbicidas  na  planta  (HINZ;  OWEN;

BARRETT, 1997;  WERCK-REICHHART; HEHN; DIDIERJAN,  2000). Além disso, o

uso de inseticidas organofosforados é responsável pela redução da camada de cera

epicuticular nas folhas, o que incrementa a absorção dos herbicidas inibidores da

ALS (DIEHL STOLLER; BARRETT, 1995). 

O uso do protetor mefenpyr-diethyl permite aumentar a tolerância das

culturas  aos  herbicidas.  A  aplicação  deste  protetor  para  fenoxaprop-  p-ethyl  e
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iodosulfuron-methyl  mostrou  aumento  na  segurança  às  culturas,  pela  maior

seletividade dos herbicidas (HACKER et al., 2000; QUEIROZ et al., 2017). O uso do

protetor mefenpyr- diethyl aumentou a tolerância de trigo ao herbicida fenoxaprop-p-

ethyl (CATANEO et al.,  2013). No entanto, o uso do protetor deve ser racional e

estudado,  pois  garantiu  aumento  da  tolerância  da  cultura  do  trigo  ao  herbicida

fenoxaprop-p-ethyl,  porém,  também  aumentou  a  tolerância  da  planta  daninha

Alopecurus myosuroides  (grama negra) ao herbicida.  Isto  ocorre  por  que,  nessa

espécie daninha, o herbicida é detoxificado por conjugação com a glutationa, pela

enzima GST (CUMMINS; BRYANT; EDWARDS, 2009). Isso também ocorreu com a

co-aplicação  do  protetor  mefenpyr-diethyl  com  os  herbicidas  pyroxsulam,

iodosulfuron  e  mesosulfuron,  que  resultou  em  redução  da  sensibilidade  de

populações  de  azevém  aos  herbicidas  (DUHOUX  et  al.,  2017).  Os  protetores

apresentam em geral uma atuação muito específica, assim, dependendo da espécie

testada e do herbicida empregado. Isto justifica o efeito protetor não tão expressivo

do  mefenpyr-diethyl  em  aveia  branca  ao  herbicida  penoxsulam,  encontrado  no

presente trabalho.

Os mecanismos de resistência e tolerância das plantas aos herbicidas

devem  ser  estudados  antes  da  utilização  de  associações  de  herbicidas  com

inseticidas  organofosforados  e  protetores,  pois  o  uso  destes  pode  causar

consequências desfavoráveis, como a redução da tolerância da cultura e aumento

da tolerância aos herbicidas de plantas indesejadas, respectivamente. Assim, para

garantir a segurança na utilização dos herbicidas, a seletividade às culturas deve ser

preservada,  devendo-se  sempre  seguir  as  recomendações  de  boas  práticas

agrícolas, utilizar de forma correta a associação de produtos, usar protetores sempre

que recomendado e  quando possível  utilizar  culturas  geneticamente  modificadas

tolerantes aos herbicidas (CARVALHO et al., 2009).

5.4 CONCLUSÕES 

A aplicação dos inseticidas organofosforados malathion e chlorpyrifos

reduziu a tolerância das cultivares de aveia branca ao herbicida penoxsulam.
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O protetor mefenpyr-methyl aumentou a tolerância da aveia branca ao

herbicida penoxsulam. 

Ambos os resultados sugerem, que o processo de metabolização do

herbicida penoxsulam pode ser o mecanismo envolvido na tolerância ao penoxsulam

em plantas de aveia branca. 
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6  ATIVIDADE  DA  ENZIMA  ACETOLACTATO  SINTASE  EM  CULTIVARES  DE

AVEIA  BRANCA  EM  RESPOSTA  AOS  HERBICIDAS  IMAZETHAPYR  E
PENOXSULAM

 

RESUMO

Poucas são as alternativas de controle químico de plantas daninhas existentes para
a  cultura  da  aveia  branca. Para  o  sucesso  do  controle  químico  seletivo  é
fundamental a eficiência de controle de plantas daninhas e a elevada tolerância da
cultura aos herbicidas. O estudo do mecanismo de tolerância a herbicidas em aveia
branca é de grande relevância para garantir o uso seguro e eficiente e para auxiliar
na descoberta de novos herbicidas com potencial de uso. Assim, o objetivo deste
trabalho foi avaliar a atividade da enzima acetolactato sintase (ALS) de cultivares de
aveia  branca  na  ausência  e  na  presença  dos  herbicidas  inibidores  enzimáticos
imazethapyr  e  penoxsulam,  na  tentativa  de  estabelecer  possíveis  mecanismos
envolvidos na insensibilidade enzimática a estes herbicidas, nesta espécie. Efetuou-
se ensaio  in  vitro da enzima acetolactato sintase (ALS),  extraída de plantas das
cultivares  de  aveia  branca  URS  Guará,  URS  Guria,  UFRGS  14  e  UFRGS  18.
Determinou-se  a  atividade  específica  da enzima ALS,  na  presença  do  substrato
piruvato e também sua atividade relativa empregando-se diferentes concentrações
dos  herbicidas  imazethapyr  e  penoxsulam.  As  cultivares  de  aveia  branca
apresentaram diferentes níveis de afinidade pelo substrato piruvato. A cultivar URS
Guará apresentou maior Vmáx enquanto a UFRGS 18 apresentou maior KM, quando
na presença do piruvato. As atividades relativas da enzima ALS na presença dos
herbicidas foram variáveis em função do herbicida e da cultivar testada. Para ambos
os herbicidas as cultivares URS Guria e a UFRGS 14, apresentaram maior e menor
I50, isto indicando que ocorreu menor e maior inibição da enzima ALS pela presença
dos herbicidas inibidores da ALS, respectivamente. A tolerância das cultivares de
aveia  branca não pode ser  atribuída à  menor  sensibilidade da enzima ALS aos
herbicidas imazethapyr e penoxsulam. 

Palavras-chave: Acetohidroxiácido sintase, mecanismo de tolerância, piruvato.

6 ACTIVITY OF ENZYME ACETOLACTATE SINTASE IN WHITE OAT CULTIVARS

IN RESPONSE TO IMAZETHAPYR AND PENOXSULAM HERBICIDES

ABSTRACT

There are few chemical weed control alternatives available for the cultivation of white
oats.  For  the  success  of  selective  chemical  control,  weed  control  efficiency  and
herbicide  tolerance  are  critical.  The  study  of  the  mechanism  of  tolerance  to
herbicides in white oats is of great relevance to ensure safe and efficient use and to
aid in the discovery of new herbicides with potential use. Thus, the objective of this
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work was to evaluate the activity of the enzyme acetolactate synthase (ALS) of white
oat  cultivars  in  the  absence  and  presence  of  the  enzymatic  inhibitor  herbicides
imazethapyr  and  penoxsulam,  in  an  attempt  to  establish  possible  mechanisms
involved in the enzymatic insensitivity to these herbicides. species. In vitro assay of
the  enzyme  acetolactate  synthase  (ALS),  extracted  from plants  of  the  white  oat
cultivars URS Guará, URS Guria, UFRGS 14 and UFRGS 18. The specific activity of
the ALS enzyme was determined in the presence of the substrate pyruvate and also
their relative activity using different concentrations of the herbicides imazethapyr and
penoxsulam. White oat cultivars presented different levels of affinity for the pyruvate
substrate. The cultivar URS Guará presented higher Vmax while UFRGS 18 presented
higher  KM when  in  the  presence  of  pyruvate.  The  relative  activities  of  the  ALS
enzyme in the presence of the herbicides were variable as a function of the herbicide
and the tested cultivar. For both herbicides the URS Guria and UFRGS 14 cultivars
presented higher and lower I50, indicating that there was lower and greater inhibition
of the ALS enzyme due to the presence of the ALS inhibitor herbicides, respectively.
The tolerance of white oat cultivars can not be attributed to the lower sensitivity of the
ALS enzyme to the herbicides imazethapyr and penoxsulam.

Keywords: Acetohydroxyacid synthase, mechanism of tolerance, pyruvate 

6.1 INTRODUÇÃO

A aveia branca (Avena sativa L.)  é uma das principais  espécies de

inverno cultivadas na região Sul do Brasil (CANTOS et al., 2011; TAFERNABERRI

Jr.  et  al.,  2012).  O manejo de plantas daninhas nessa cultura, pelo emprego do

controle químico, é limitado pois o número de herbicidas seletivos registrados que

visem a redução da interferência das plantas daninhas é muito pequeno (BRASIL,

2018). 

A  busca  por  plantas  tolerantes  aos  herbicidas  é  relevante,  pois

possibilita reduzir os danos à cultura, dessa forma aumentando a segurança das

aplicações para as mesmas. Além disso, a tolerância de cultivares de aveia branca

aos herbicidas inibidores  da ALS permite  ampliar  o  número de grupos químicos

deste  mecanismo  de  ação  a  serem  utilizados  (HARTWIG  et  al.,  2008). Assim,

aumentando  as  opções  de  herbicidas  que  podem  se  tornar  alternativas  para  o

controle de plantas daninhas durante o inverno,  amplia-se o espectro de ação e

possibilita-se  a  rotação  de  ingredientes  ativos  nas  áreas  agrícolas  (DALAZEN;

KRUSE; MACHADO, 2015).
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A enzima acetolactato sintase (ALS,  EC 2.2.1.6),  também conhecida

como acetohidroxiácido sintase (AHAS), catalisa a condensação de duas moléculas

de piruvato para formar o acetolactato ou de uma molécula de piruvato e uma de 2-

cetobutirato para produzir acetoidroxibutirato (HESS, 1994), para a biossíntese dos

aminoácidos  de  cadeia  ramificada  valina,  leucina  e  isoleucina  (DUGGLEBY;

MCCOURT; GUDDAT, 2008). 

Os herbicidas inibidores da ALS se tornaram populares para o manejo

de plantas daninhas devido ao eficiente controle proporcionado, pelo uso de baixas

doses de ingrediente ativo, baixa atividade residual no solo, elevada seletividade a

espécies cultivadas e baixa toxicidade a mamíferos (TAN; EVANS; SINGH, 2006;

LIU et al., 2015). Este mecanismo de ação é composto por herbicidas  dos grupos

químicos  das  imidazolinonas,  sulfonilureias,  triazolopirimidinas,  pirimidinil-

tiobenzoatos e sulfonilaminocarbonil-triazolinonas (HEAP, 2018). 

Os  herbicidas  inibidores  da  ALS  apresentam,  como  modo  de  ação

primário, efeitos na síntese de aminoácidos de cadeia ramificada e no metabolismo

de proteínas (SILVA; CAPUTO, 2012). Além disso, outros efeitos secundários da

inibição  da  ALS  são  sugeridos,  como  o  acúmulo  do  2-cetobutirato  ou  2-

aminobutirato, o esgotamento de compostos intermediários para alguns processos

críticos, interrupção da fotossíntese e do sistema de respiração, entre outros, até a

morte  da  planta.  No  entanto,  muitos  herbicidas  que  inibem  a  enzima  ALS

apresentam  estrutura  química  diferenciada,  o  que  pode  originar  comportamento

diferente nos processos bioquímicos das plantas (ZHOU et al., 2007).

A tolerância ou resistência aos herbicidas está relacionada a alterações

de características morfofisiológicas e bioquímicas das plantas (SAIKA et al., 2014).

Os  mecanismos  responsáveis  pela  resistência  ou  tolerância  aos  herbicidas

inibidores da ALS podem ser classificados como: relacionados ao sítio alvo, como a

alteração e  insensibilidade da enzima ALS; e os  não  relacionados ao sítio  alvo,

como  a  redução  na  absorção  e  translocação,  metabolização  e  sequestro  dos

herbicidas (DÉLYE, 2013; YU; POWLES, 2014; PANOZZO et al., 2017). 

A resistência ou tolerância devido a mecanismos não relacionados ao

sítio alvo inclui todos os mecanismos capazes de reduzir a quantidade de herbicida

que atinge o local alvo. Estes são determinados por modificações no sítio ativo de
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uma enzima ou de uma proteína, que aumenta sua atividade na degradação ou na

compartimentalização e sequestro dos herbicidas para longe do seu local de ação

(POWLES; YU, 2010). As espécies cultivadas tolerantes aos herbicidas inibidores da

ALS,  geralmente,  apresentam  mecanismo  não  relacionado  ao  sítio  alvo,  como

aumento na metabolização ou pela metabolização diferencial em relação às plantas

suscetíveis (VARGAS et al., 1999).

A  maioria  dos  casos  de  espécies  daninhas  com  tolerância  ou

resistência aos herbicidas inibidores da ALS se deve a mecanismos relacionados ao

sítio alvo, onde ocorrem mutações no gene da ALS, que resultam em modificação na

sequência  de  aminoácidos  da  enzima  (POWLES;  YU,  2010),  reduzindo  a

suscetibilidade desta aos herbicidas,  pela menor ou nula interação com o mesmo

(CORBETT;  TARDIF,  2006).  Até  o  momento,  foram  identificadas  em  diferentes

espécies de plantas 28 substituições de aminoácidos responsáveis pela resistência,

em oito posições do gene ALS (Ala122, Pro197, Ala205, Asp376, Arg377, Trp574,

Ser653  e  Gly654)  (TRANEL;  WRIGHT;  HEAP,  2018).  As  substituições  de

aminoácidos na proteína alvo podem alterar sua atividade ou estrutura, causando

aumento na expressão ou na atividade intrínseca da proteína, que compensa a ação

inibitória do herbicida ou diminui a afinidade do herbicida pelo seu alvo (DÉLYE,

2013). Geralmente, para as plantas este mecanismo de resistência ou tolerância não

tem custos fisiológicos ou bioquímicos (YU et al., 2010).

No mundo, observaram-se vários casos de mutações da enzima ALS

que originam a resistência ou tolerância aos herbicidas que têm esta enzima como

alvo (TRANEL; WRIGHT; HEAP, 2018). Algumas mutações apresentam resistência

para grupos químicos específicos como a substituição da Ala 122- Val (RIAR et al.,

2013), Ala 205-Val (ASHIGH ; TARDIF, 2007), Asp 376- Glu (HUANG et al., 2016),

Ser 653- Thr (WERLE et al.,  2017),  Gli  654-Glu (LAPLANTE;  RAJCAN; TARDIF,

2009)  por  exemplo,  que  garantem  apenas  a  resistência  ao  grupo  das

imidazolinonas, e  a substituição na posição Pro 197- Ser (KRYSIAK et al.,  2011;

NAKKA  et  al.,  2017)  é  responsável  pela  resistência  às sulfonilureias.  Outras

substituições garantem resistência ou tolerância cruzada, como a substituição da Ala

122-Asp  que  origina  resistência  aos  grupos  químicos  das  imidazolinonas,

sulfonilureias, triazolopirimidinas e pirimidinil-tiobenzoatos (PANOZZO et al., 2017).
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E a substituição de Ala 205-Phe resulta em resistência a todos os grupos químicos

dos inibidores da ALS, ou seja, a imidazolinonas, sulfonilureias, triazolopirimidinas,

pirimidinil-tiobenzoatos  e  sulfonilaminocarbonil-triazolinonas  (BROSNAN  et  al.,

2016). 

O  uso  de  cultivares  de  aveia  branca  tolerantes  a  novos  herbicidas

confere  segurança  aos  agricultores  nas  aplicações  e  poderá  contribuir  para  a

ampliação do espectro de plantas daninhas controladas e, consequentemente, para

melhorias na produtividade. O estudo do mecanismo responsável pela tolerância é

relevante para a utilização desta ferramenta pelos agricultores de forma correta e

segura.  Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade da enzima ALS de

cultivares de aveia branca na ausência e na presença dos herbicidas imazethapyr e

penoxsulam.

6.2 MATERIAL E MÉTODOS

O  estudo  foi  realizado  em  casa-de-vegetação  e  no  Laboratório  de

Bioquímica  e  Fisiologia  vegetal  da  UTFPR  Câmpus  Pato  Branco,  localizados  a

latitude 26°07’S e longitude 52°41’W, entre os meses de agosto a setembro de 2017.

A  primeira  etapa  do  estudo  ocorreu  em  casa-de-vegetação,  onde

sementes de quatro cultivares de aveia branca (URS Guará, URS Guria, UFRGS 14

e UFRGS 18) foram semeadas em vasos, para posterior coleta de tecidos foliares.

Esta coleta foi realizada quando as plantas atingiram o estádio de quatro a cinco

folhas  completamente  desenvolvidas.  No  momento  da  coleta  foi  realizada  a

identificação  dos  materiais  vegetais,  com  imediato  congelamento  em  nitrogênio

líquido. 

A segunda etapa constou do estudo da atividade da enzima ALS em

laboratório, baseado no método proposto por Gerwick et al. (1993), com adaptações.

Este  estudo  foi  composto  de  dois  ensaios,  o  primeiro  para  verificar  a  atividade

específica  da  enzima  na  presença  do  substrato  piruvato  e  o  segundo  para

determinar  a  inibição  da  atividade  da  enzima  ALS  na  presença  de  diferentes

concentrações dos herbicidas imazethapyr e penoxsulam. 

A extração da enzima ocorreu com maceração do material vegetal das
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cultivares de aveia branca, congelado em nitrogênio líquido, com tampão fosfato de

potássio 50 mM, pH 7,6 (3:1 v/m), contendo, para cada 100 mL de solução, 2,2 g de

piruvato de sódio (200 mM), 0,025 g de cloreto de magnésio  (1,25 mM), 0,057 g de

tiamina pirofosfato (TPP) (1,25 mM) e 0,207 mg de flavina adenina dinucleotídeo

(FAD  2,5  µM).  No  processo  de  maceração  foi  adicionado  polivinilpolipirrolidona

(PVPP) na proporção de 0,25 g para cada grama de material vegetal. O material

macerado foi filtrado e centrifugado a 15.500 rpm, por 15 minutos a 4ºC, obtendo-se,

assim, o extrato enzimático. 

Para a atividade da enzima in vitro, em tubos de ensaio, adicionaram-

se 500 µL de água destilada (para os controles positivos e negativos – 100% da

atividade da ALS e 0% de atividade da enzima ALS, respectivamente) ou 500 µL de

solução dos tratamentos herbicidas, acrescentando-se 250 µL de H2SO4 1,8 N aos

controles negativos. Em seguida, foram adicionados 500 µL de extrato enzimático

nos tubos, os quais foram incubados pela primeira vez por um período de 90 min a

37ºC. Decorrido este tempo, as reações do controle positivos e dos tratamentos

herbicidas foram interrompidas com 250 µL de H2SO4 1,8 N. Todos os tratamentos

constaram de três repetições. 

Em seguida, iniciou-se a segunda incubação por 15 min a 60ºC, para a

formação da acetoína, que ocorre pela reação do ácido sulfúrico com o acetolactato,

formado durante a primeira reação. Depois, adicionaram-se 700 µL da solução de

hidróxido de sódio 2 N contendo creatinina a 0,25% e naftol a 2,5%, para a reação

de formação do complexo colorido. Após, os tubos foram incubados pela terceira vez

por 15 min a 60ºC. Posteriormente, os valores de absorbâncias foram obtidos em

espectrofotômetro (Shimadzu UV-1800) a 535 nm. 

Foram preparadas soluções aquosas de dois herbicidas inibidores da

ALS, o imazethapyr e o penoxsulam, herbicidas de menor e maior seletividade para

a aveia branca (Capítulo 3, Item 3.3), respectivamente. As sete concentrações finais

dos tratamentos herbicidas, nos tubos de ensaio, foram de 0 (100% da atividade da

enzima), 3, 6, 12, 24, 48 e 96 µM. Para o ensaio da atividade enzimática específica,

utilizaram-se seis diferentes concentrações do substrato piruvato (0, 10, 20, 40, 80 e

100 mM), seguindo os mesmos procedimentos descritos anteriormente. Na atividade

enzimática específica, na presença do substrato piruvato, os valores de KM e Vmáx
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foram calculados pela equação de Lineweaver-Burk.

A  atividade  relativa  com  inibidores  foi  calculada  em  porcentagem,

considerando-se como 100% de atividade o tratamento sem presença do inibidor. A

atividade específica  da  ALS na  presença do  substrato  foi  expressa em unidade

enzimática por miligrama de proteína (U mg-1), em que uma unidade de acetolactato

sintase é definida como a quantidade de enzima capaz de produzir 0,1 unidade de

absorbância por minuto, expresso em função da concentração de proteínas totais. O

teor de proteínas foi determinado pelo método de Bradford (1976). 

Os  dados  foram  submetidos  à  análise  da  variância  pelo  teste  F

(p<0,05). As regressões entre variáveis dependentes e as concentrações de piruvato

ou de herbicidas foram ajustadas através de modelos não lineares, empregando-se

o modelo logístico de três parâmetros, conforme segue:

y = a/ (1+(x / x0) b),

em que: y= atividade da enzima ALS (%); a= assíntota de máxima; x=

concentração  do  herbicida  (µM);  x0 ou  I50=  concentração  dos  herbicidas

correspondente a 50% da inibição da enzima ALS e b= declividade da curva.

Foi  calculado o erro padrão da média através do quociente entre o

desvio padrão e a raiz quadrada do tamanho da amostra.  Os fatores de tolerância

(FT’s) foram calculados por meio do quociente entre os parâmetros I50 das cultivares

tolerantes,  pelo  I50 da  cultivar  mais  sensível.  Foram  utilizados  os  programas

WINSTAT  (MACHADO;  CONCEIÇÃO,  2003)  para  realização  das  análises

estatísticas e SigmaPlot 10.0 para a confecção dos gráficos. 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade na presença do piruvato houve significância da interação

dupla  cultivar  x  concentração  e  no  ensaio  com  os  herbicidas,  houve  efeito

significativo da interação tripla cultivar x herbicida x concentração. 

A  atividade  da  enzima  ALS  na  presença  do  piruvato,  apresentou

grande  variação  entre  as  cultivares  testadas  (Figura  6.1).  A  velocidade  máxima

(Vmáx) da ALS observada na cultivar URS Guará foi de 113,24 U mg-1, superando as

demais. Seguiu-se, em ordem decrescente, as Vmáx de 86,95, 59,52 e 57,14 U mg-1
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nas  cultivares  UFRGS  18,  UFRGS  14  e  URS  Guria,  respectivamente,  com  a

concentração de 100 mM de piruvato (Figura 6.1 A, B, C e D). O maior valor de Vmáx

demonstra a maior eficiência de conversão do piruvato da cultivar URS Guará em

relação às demais cultivares. 

Os valores de KM  para as cultivares URS Guará, URS Guria, UFRGS

14 e UFRGS 18 foram, respectivamente, de 40,67, 36,88, 31,32 e 20,55 mM (Figura

6.1 A, B, C e D). Portanto, a cultivar UFRGS 18 apresentou maior afinidade pelo

substrato que as demais cultivares, pois quanto maior o KM, menor é a afinidade da

ALS com o substrato (Figura 6.1 D). A diferença da afinidade da enzima ALS pelo

substrato nas cultivares pode estar relacionada à diferente conformação da enzima

em cada cultivar de aveia branca (STIDHAM; SINGH, 1991). 

 

Figura 6.1 – Atividade da enzima acetolactato sintase das cultivares URS Guará (A), URS Guria (B),
UFRGS  14  (C)  e  UFRGS  18  (D)  de  aveia  branca,  em  função  das  diferentes
concentrações de piruvato.  KM  = concentração de piruvato que fornece a metade da
velocidade  máxima  de  reação  ou  a  afinidade  da  enzima  pelo  substrato;  e  Vmáx=
velocidade máxima da reação.  Barras verticais representam o erro padrão da média de
cada tratamento. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

A  atividade  relativa  da  enzima  ALS  na  presença  dos  herbicidas
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apresentou comportamento variável  em função do herbicida e da cultivar testada

(Figura 6.2 A, B, C e D). 

A atividade da enzima ALS das cultivares foi inibida pelos herbicidas

imazethapyr  e  penoxsulam.  Com  a  maior  concentração  (96  µM)  do  herbicida

imazethapyr,  a redução da atividade da enzima ALS foi  de 90%, 40%, 67,4% e

63,5%,  para  as  cultivares  URS  Guará,  URS  Guria,  UFRGS  14  e  UFRGS  18,

respectivamente (Figura 6.2 A, B, C e D). Já na maior concentração do herbicida

penoxsulam (96 µM) houve redução da atividade da enzima ALS das cultivares URS

Guará, URS Guria,  UFRGS 14 e UFRGS 18 de 62,5%, 48,8%, 77,1% e 61,3%,

respectivamente (Figura 6.2 A, B, C e D). 

A enzima ALS da cultivar URS Guria apresentou maior tolerância aos

dois  herbicidas,  em  relação  às  demais  cultivares  de  aveia  branca.  O  elevado

percentual  de redução da atividade da enzima indica  que a enzima ALS destas

cultivares de aveia branca é sensível  aos herbicidas imazethapyr e  penoxsulam.

Esses dados são respaldados pelo fato de que a maior insensibilidade da enzima

ALS ao imazethapyr para a cultivar URS Guria não garantiu a sobrevivência das

plantas a esse herbicida (Capitulo 3, Item 3.3 - Figura 3.5). 
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Figura 6.2 – Atividade relativa da enzima acetolactato sintase das cultivares URS Guará (A), URS
Guria  (B),  UFRGS  14  (C)  e  UFRGS  18  (D)  de  aveia  branca,  em  função  das
concentrações dos herbicidas penoxsulam e imazethapyr. Barras verticais representam o
erro padrão da média de cada tratamento. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

As cultivares apresentaram diferenças em relação à concentração dos

herbicidas necessária para reduzir 50% da atividade da ALS (I50) (Tabela 6.1). Para

ambos os herbicidas, a cultivar URS Guria apresentou valores superiores de I50 em

relação às demais e a UFRGS 14, os menores I50 para ambos os herbicidas. Os

valores de I50  revelam que a enzima ALS da cultivar URS Guria é 283,19 e 97,88

vezes mais tolerante do que da cultivar UFRGS 14, para os herbicidas imazethapyr

e penoxsulam, respectivamente (Tabela 6.1). 

O maior FT significa que a enzima ALS da cultivar URS Guria sofreu

menor inibição pela ação dos herbicidas, o que sugere diferenças na conformação

do sítio de ligação do inibidor (sítio alostérico) da proteína, já que a inibição destes

herbicidas é do tipo não competitivo (DEWAELE et al.,  1997; VARGAS; ROMAN,

2006), tornando-a menos sensível aos mesmos (Figura 6.2 e Tabela 6.1), por isto

existem comportamentos distintos entre as cultivares e herbicidas.

Em Scirpus juncoides Roxb. var. ohwianus T. Koyama com resistência
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ao herbicida imazosulfuron, do grupo químico das sulfonilureias, estima-se que uma

mutação  resultou  na  resistência,  mas  não  alterou  a  afinidade  da  enzima  pelo

piruvato, obtendo-se I50 de 15 nM para inibição da ALS na população suscetível, em

comparação ao I50 de 3000 nM para a população resistente, sendo a enzima da

última população 200 vezes mais resistente que a enzima da população suscetível

(TANAKA,  2003).  Trabalhos  realizados tanto  com  Euphorbia  heterophylla quanto

com  Cyperus difformis resistentes aos herbicidas inibidores da ALS apontaram a

insensibilidade da enzima como responsável pela resistência, o que foi comprovado

pelos fatores de resistência superiores a 100, em ambos os casos (DAL MAGRO et

al., 2010; XAVIER et al., 2013).

O  comportamento  distinto  entre  as  cultivares  e  herbicidas  testados

deveu-se a variações intrínsecas da ALS e a diferenças na estabilidade da enzima

nas  distintas  cultivares  estudadas  (STIDHAM;  SINGH,  1991).  Para  todas  as

cultivares, o herbicida imazethapyr apresentou maior I50 que o herbicida penoxsulam.

O maior I50  determina a menor sensibilidade desta enzima, nas cultivares de aveia

branca para o imazethapyr. Já o C50 (Capítulo 3, Item 3.3 - Tabela 3.1) apresentou

comportamento  inverso,  sendo  os  valores  de  C50 superiores  para  o  herbicida

penoxsulam e inferiores para o imazethapyr. 

Tabela 6.1 – Estimativa dos parâmetros da equação1  que descreve o efeito de concentrações dos
herbicidas  imazethapyr  e  penoxsulam sobre  a  atividade  relativa  da  enzima  ALS  de
quatro cultivares de aveia branca (UFRGS 14, URS Guará, URS Guria e UFRGS 18).
UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Imazethapyr

Cultivares
Parâmetros¹

A B I50 R2 FT

URS Guria 99,99 0,15 1243,22 0,99 * 283,19

URS Guará 88,29 2,25 44,93 0,98* 10,23

UFRGS 18 100 0,36 20,73 0,99 * 4,72

UFRGS 14 100 0,25 4,39 0,99* -

Penoxsulam

Cultivares
Parâmetros¹

A B I50 R2 FT

URS Guria 99,86 0,27 174,22 0,99 * 97,88

URS Guará 99.82 0,35 24,22 0,99 * 13,61

UFRGS 18 99,96 0,19 13,77 0,99 * 7,74

UFRGS 14 100 0,3 1,78 0,99* -
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1Equação logística de 3 parâmetros  Y= a/(1+(x/X0)b): a= Assíntota máxima, b= Declividade da curva.
x= concentração do herbicida (µM). X0 ou I50= concentração do herbicida que proporciona 50% da
inibição da enzima ALS. 
*Significância pelo teste “t‟ a 5% de probabilidade de erro; ns não significativo.

Nos testes com aspersão dos herbicidas nas plantas, o imazethapyr

não apresentou seletividade às cultivares de aveia branca,  enquanto o herbicida

penoxsulam foi  o  mais seletivo as  mesmas (Capítulo  3,  Item 3.3  -  Figura  3.5 e

Tabela 3.1). Além disso, os resultados obtidos demonstaram que as cultivares URS

Guará  e  URS  Guria  foram  a  mais  e  a  menos  tolerante,  respectivamente,  ao

herbicida penoxsulam. No entanto,  a  cultivar URS Guará apresentou significativa

inibição da atividade enzimática por ambos os herbicidas (Figura 6.2). 

Isso demonstra que a insensibilidade da atividade da enzima ALS não

é o mecanismo por si só mais importante para explicar o nível de tolerância das

cultivares a este grupo de herbicidas.  Outros mecanismos de ação devem estar

envolvidos  para  garantir  a  tolerância  aos  herbicidas  e,  provavelmente,  a

metabolização é o de maior importância. 

Alguns trabalhos demonstram que a insensibilidade da enzima ALS

não é o principal mecanismo responsável pela resistência aos inibidores da ALS. Por

exemplo,  em  Sagittaria  trifolia L.  com  resistência  a  estes  herbicidas,  como

bensulfuron,  penoxsulam  e  bispyribac,  o  mecanismo  de  resistência  não  está

relacionado ao sítio alvo, o que foi confirmado pelo maior efeito herbicida quando em

associação ao inseticida malathion (ZHAO et al., 2017). A insensibilidade da enzima

ALS também não foi  considerada o  mecanismo responsável  pela  resistência  de

Digitaria  sanguinalis L.  ao  herbicida  nicosulfuron,  mas  sim,  a  metabolização  do

mesmo (MEI et al., 2017).

Alguns  estudos  demonstraram  que  pode  ocorrer  a  associação  de

mecanismos  para  garantir  a  tolerância,  como  em  cultivares  de  trigo  Clearfield®

resistente ao herbicida imazamox, em que ocorrem múltiplos mecanismos, ligados

ao sítio alvo ou não, como a alteração da enzima ALS, a metabolização do herbicida

e a reduzida translocação (ROJANO-DELGADO et al., 2015; JIMENEZ et al., 2016).

Essa associação de mecanismos de tolerância também foi confirmada em cultivares

de  Triticum  aestivum e  T.  Durum com  a  tecnologia  Clearfield® (DOMÍNGUEZ-

MENDEZ et  al.,  2017).  Os diversos trabalhos assim como os resultados obtidos
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neste,  demonstram  que  a  insensibilidade  da  enzima  ALS  não  é  o  mecanismo

principal determinante da tolerância de aveia branca aos herbicidas inibidores da

ALS  e  que  não  ocorre  a  tolerância  cruzada  entre  os  herbicidas  avaliados,

considerando as diferentes cultivares. A ocorrência de tolerância ou resistência pela

insensibilidade da enzima alvo acaba resultando em elevado fator de tolerância, pois

esta se origina por uma alteração na estrutura primária da enzima ALS, resultado de

mutações (DEVINE; SHUKLA, 2000), o que não foi constatado neste trabalho, com

FT máximo de  16,30  (Capitulo 3, Item 3.3 - Tabela 3.1). Dados de Queiroz et al.

(2017) corroboram com este trabalho, em que a enzima ALS de cultivares de aveia

branca  eram  sensíveis  ao  herbicida  iodosulfuron-methyl,  e  sugere-se  que  a

degradação do iodosulfuron-methyl é o mecanismo envolvido na sua seletividade em

plantas de aveia.

As  culturas  apresentam grande  variação  no  nível  de  tolerância  aos

herbicidas (FONTANA et al.,  2007).  É muito comum a existência de publicações

científicas que avaliam apenas um mecanismo de ação e cuja tolerância é atribuída

a esse mecanismo. Porém, a investigação de vários mecanismos de tolerância é a

abordagem  mais  adequada  para  elucidar  a  existência  de  um  ou  de  vários

mecanismos que conferem a tolerância a uma espécie ou biótipo. Há necessidade

de estudos diferenciados dependendo da espécie vegetal e herbicida, para explicar

o  mecanismo  de  tolerância  responsável.  A  elucidação  destes  mecanismos  nas

culturas permite garantir a seletividade nas mesmas e o uso eficiente e seguro dos

herbicidas.

6.4 CONCLUSÕES 

A enzima acetolactato sintase de distintas cultivares de aveia branca

apresenta diferentes níveis de afinidade pelo substrato piruvato. 

Há  variabilidade  na  atividade  da  enzima  acetolactato  sintase  de

cultivares de aveia branca na presença dos herbicidas imazethapyr e penoxsulam,

destacando-se a  cultivar  URS Guria  pela  maior  atividade em relação as  demais

cultivares. Contudo, a insensibilidade da enzima ALS não é o mecanismo principal

determinante da tolerância de aveia branca aos herbicidas inibidores da ALS.
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7  ATIVIDADE  DE  ENZIMAS  ANTIOXIDANTES  EM  CULTIVARES  DE  AVEIA

BRANCA PELA APLICAÇÃO DO HERBICIDA PENOXSULAM

RESUMO

A elucidação do mecanismo de tolerância da cultura da aveia branca aos herbicidas
inibidores da ALS permite o uso correto e seguro destes. As enzimas antioxidantes
são importantes ferramentas no processo de defesa das plantas, quando ocorre o
estresse oxidativo pelo efeito herbicida. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
atividade  das  enzimas  antioxidantes  superóxido  dismutase  (SOD)  e  peroxidase
(POD) pela aplicação do herbicida penoxsulam em cultivares aveia branca.  Dois
experimentos foram conduzidos, ambos em duas etapas distintas, uma em casa-de-
vegetação e outra em laboratório. O primeiro experimento foi conduzido em arranjo
tri-fatorial.  O  fator  A foi  constituído  das cultivares  de aveia  branca com maior  e
menor  tolerância  ao  herbicida  penoxsulam,  URS  Guará  e  URS  Guria,
respectivamente. O fator B incluiu cinco doses de penoxsulam (0x, 1x, 2x, 4x e 6x).
O fator C envolveu duas condições de aplicação dos inibidores de metabolização:
sem ou com inibidores das enzimas de metabolização (inseticidas organofosforados:
malathion  +  chlorpyrifos).  O  segundo  experimento  foi  conduzido  em  arranjo  bi-
fatorial.  Neste,  utilizou-se  a  cultivar  URS  Guria,  menos  tolerante  ao  herbicida
penoxsulam. O fator A foi composto pelas mesmas cinco concentrações do herbicida
penoxsulam do primeiro experimento. E o fator B foi constituído pela aplicação ou
não do protetor, mefenpyr-diethyl. Nos dois experimentos coletou-se material vegetal
as 24, 48 e 96 horas após a aplicação dos tratamentos e efetuou-se análise da
atividade das enzimas POD e SOD, extraídas das cultivares de aveia branca URS
Guará e URS Guria.  A atividade basal da SOD, para ambas as cultivares de aveia
branca,  foi  semelhante.  Já para a POD, a cultivar URS Guará apresentou maior
atividade  basal,  em  relação  a  cultivar  URS  Guria.  A  aplicação  do  herbicida
penoxsulam afetou a atividade das enzimas SOD e POD das cultivares URS Guará
e URS Guria, porém, a enzima POD apresentou maior interferência que a enzima
SOD,  quando  da  aplicação  dos  tratamentos  com  o  herbicida  penoxsulam  nas
cultivares. Para as cultivares de aveia branca URS Guará e URS Guria, a atividade
das enzimas antioxidantes, especialmente a POD pode ser, um possível mecanismo
envolvido na tolerância ao herbicida penoxsulam. 
 
Palavras-chave:  Superóxido  dismutase,  peroxidase,  inibidores  da  ALS,  estresse

oxidativo.

7  ACTIVITY OF ANTIOXIDANT ENZYMES IN WHITE OAT CULTIVARS BY THE
APPLICATION OF THE PENOXSULAM HERBICIDE

ABSTRACT
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The elucidation of  the mechanism of  tolerance of  the white  oat  crop to  the ALS
inhibitor herbicides allows the correct and safe use of these. Antioxidant enzymes are
important tools in the defense process of plants when oxidative stress occurs due to
the herbicidal effect. Thus, the objective of this work was to evaluate the antioxidant
enzymes superoxide dismutase (SOD) and peroxidase (POD) by the application of
the herbicide penoxsulam in white oat cultivars. Two experiments were conducted,
both in two distinct stages, one in the greenhouse and the other in the laboratory.
The  first  experiment  was  conducted  in  a  tri-factorial  arrangement.  Factor  A  was
composed  of  the  cultivars  of  white  oats  with  higher  and  lower  tolerance  to  the
herbicide penoxsulam, URS Guará and URS Guria, respectively. Factor B included
five doses of penoxsulam (0x, 1x, 2x, 4x and 6x). Factor C involved two conditions
for the application of metabolism inhibitors: with or without inhibitors of metabolizing
enzymes  (organophosphorus  insecticides:  malathion  +  chlorpyrifos).  The  second
experiment was conducted in a bi-factorial  arrangement.  In this, the cultivar URS
Guria, less tolerant to the herbicide penoxsulam, was used. Factor A was composed
of  the  same  five  concentrations  of  the  herbicide  penoxsulam  from  the  first
experiment. And factor B was constituted by the application or not of the protector,
mefenpyr-diethyl. In the two experiments, plant material was collected at 24, 48 and
96  hours  after  application  of  the  treatments  and  the  activity  of  POD  and  SOD
enzymes was extracted from the URS Guará and URS Guria white oat cultivars. The
basal activity of SOD, for both white oat cultivars, was similar. For POD, the cultivar
URS Guará showed higher basal activity, in relation to the cultivar URS Guria. The
application of the herbicide penoxsulam affected the activity of the SOD and POD
enzymes of the URS Guará and URS Guria cultivars, however, the POD enzyme
presented greater interference than the SOD enzyme when applying the treatments
with the herbicide penoxsulam in the cultivars. For the white oat cultivars URS Guará
and  URS  Guria,  the  activity  of  antioxidant  enzymes,  especially  POD  may  be  a
possible mechanism involved in tolerance to the herbicide penoxsulam.

Keywords: Superoxide dismutase, peroxidase, ALS inhibitors, oxidative stress.

7.1 INTRODUÇÃO

Os herbicidas interferem nos processos vitais  específicos da planta,

como à fotossíntese ou a biossíntese de compostos essenciais, isto em função do

mecanismo de ação do herbicida (DEVINE et al.,  1993). No entanto, a morte da

planta, pode depender de outras toxinas, compostos e processos, o que em plantas

tolerantes aos herbicidas, processos fisiológicos e bioquímicos,  torna o herbicida

menos eficiente (KREUZ; TOMMASINI; MARTINOIA, 1996).
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Herbicidas aplicados no controle de plantas daninhas podem causar

danos à cultura, resultando em fitotoxicidade (SONG et al., 2007; NOHATTO, 2014),

é um dos fatores que pode causar estresse oxidativo nas plantas (ROSA et  al.,

2015).

As plantas respondem a diferentes estresses através de uma cadeia de

processos  moleculares  e  bioquímicos,  permitindo  se  superar  e  se  adaptar  a

situações adversas (COELHO et al., 2017). As espécies reativas de oxigênio (EROs)

são  elementos  comuns  das  vias  de  sinalização  tanto  de  estresse  biótico  como

abiótico, contrastando o papel destas, na sinalização e como fatores de proteção,

tendo a  geração excessiva das EROs um aspecto  de toxicidade durante muitos

estresses (WANG et al., 2014; DAS; PATRA; THATOI, 2016). As espécies reativas

de oxigênio são formadas como subproduto do metabolismo aeróbico e participam

das vias de sinalização nas plantas, em resposta a situações de estresse, agindo

como  “moléculas  sinalizadoras”  ou  “mensageiros  secundários”  (SHARMA  et  al.,

2012).  No  entanto,  EROs quando  acumuladas,  podem  reagir  com  moléculas

biológicas  e  causar  danos  irreversíveis,  levando  a  morte  da  célula,  como  pela

aplicação de herbicidas (BARBOSA et al., 2014). 

Os radicais livres derivados do oxigênio, conhecidos como  EROs são

inevitáveis  como produtos  de  reações biológicas.  Dentre  estes  se  têm o  radical

superóxido (O2
•-), radical hidroxila (OH•), peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio

singleto (1O2) (THÉROND et al.,  2000). A redução gradual do oxigênio molecular

(O2) por exposição de alta energia ou reações de transferência de elétrons leva à

produção das espécies reativas de oxigênio altamente reativas (HEYNO et al., 2011;

SHARMA et al., 2012). Estas inativam enzimas e danificam componentes celulares

importantes.  O  aumento  da  produção  de  derivados  tóxicos  de  oxigênio  é

considerado  uma  característica  universal  ou  comum  das  condições  de  estresse

(ARORA; SAIRAM; SRIVASTAVA, 2002).

As plantas desenvolveram mecanismos de defesa enzimáticos e não

enzimáticos capazes de neutralizar a citotoxidade das espécies reativas de oxigênio.

O sistema celular de defesa antioxidante começa com uma cascata enzimática com

as  enzimas  superóxido  dismutase  (SODs,  EC  1.15.1.1),  catalase  (CAT,  EC

1.11.1.6),  peroxidases  (PODs,  EC  1.11.1.7),  ascorbato  peroxidase  (APX,  EC
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1.11.1.11), glutationa peroxidase (GPX, EC 1.11.1.9) e glutationa redutase (GR, EC

1.6.4.2), entre outras (NOCTOR; FOYER, 1998; NAVROT et al., 2007), mas também

envolve componentes não enzimáticos, dentre os quais se destacam o ascorbato, a

glutationa, o β-caroteno e o α-tocoferol. Tais antioxidantes podem evitar a formação

de  radicais  livres,  sequestrá-los  ou  promover  sua  degradação,  prevenindo  a

ocorrência de danos às células vegetais (SERKEDJIEVA, 2011).

As  SODs  compõem  a  primeira  linha  de  defesa  contra  as  EROs e

catalisam a dismutação de dois radicais O2
•-, gerando H2O2 e O2, sendo importante

para a modulação do nível de H2O2 nas células (BHATTACHARJEE, 2010). Esta

tem sua atividade induzida por condições de estresse oxidativo, como resposta para

metabolizar os radicais O2
•- produzidos (CATANEO et al., 2005).

Já as PODs são enzimas capazes de catalisar a oxidação do H2O2 em

água (H2O) (GROPPA et al., 1999). Muitas vezes, sendo a primeira enzima a ter

atividade  alterada,  independentemente  do  substrato  utilizado  ou  do  estresse

aplicado  (LIMA  et  al.,  1999),  funciona  como  um  termômetro  das  atividades

fisiológicas da planta,  pois é altamente influenciada pelas condições externas da

planta (MENEZES et al., 2004).  A capacidade das plantas de tolerar herbicidas e

também  outros  elementos  tóxicos,  em  muitos  casos,  está  associado  à  ação

antioxidante das enzimas de defesa (RADIĆ et al., 2010).

Assim, o objetivo deste trabalho foi  avaliar  a atividade das enzimas

antioxidantes  superóxido  dismutase  e  peroxidase  pela  aplicação  do  herbicida

penoxsulam em cultivares de aveia branca.

7.2 MATERIAL E MÉTODOS

Este  trabalho consistiu  de  dois  experimentos,  ambos realizados em

duas etapas:  em casa-de-vegetação e no Laboratório  de Bioquímica e Fisiologia

Vegetal da UTFPR Câmpus Pato Branco, localizado a latitude 26°07’S e longitude

52°41’W. Os experimentos foram conduzidos entre os meses de junho a agosto de

2017.

Na primeira etapa de cada experimento, inicialmente, as sementes das

cultivares foram pré-germinadas em caixas gerbox, contendo papel Germitest®, em
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BOD, com temperatura de 23 ± 1ºC, e fotoperíodo de 12 horas. Posteriormente,

quando  as  plântulas  atingiram 3  a  5  cm,  foram transplantadas  para  vasos  com

volume de 3 dm3, contendo solo. A aplicação dos tratamentos seguiu os mesmos

procedimentos realizados no experimento de resposta do uso do protetor e inibidor

da  metabolização  sobre  a  tolerância  de  aveia  branca  ao  herbicida  penoxsulam

(Capítulo 5, Item 5.2). Os tratamentos foram aplicados sobre as plantas com quatro

a cinco folhas, no dia 12 de junho de 2017.

O primeiro experimento foi conduzido em arranjo tri-fatorial. O fator A

foi  constituído  de  cultivares  de  aveia  branca  com  maior  e  menor  tolerância  ao

penoxsulam,  URS Guará  e URS Guria,  respectivamente.  O fator  B incluiu  cinco

doses de penoxsulam (0x, 1x, 2x, 4x e 6x), com as concentrações correspondentes

de 0, 60, 120, 240 e 360 g ha-1 de penoxsulam. O fator C envolveu duas condições

de aplicação do inibidor  da  metabolização (sem e com).  Os inibidores utilizados

foram os inseticidas organofosforados malathion (Malathion 500 EC®, 500 g L-1), na

dose equivalente a 1.000 g ha-1 de i.a., mais chlorpyrifos (Lorsban®, 480 g L-1), na

dose equivalente a 1.125 g ha-1 de i.a.,  aplicados três horas antes da aplicação do

herbicida. 

O  segundo  experimento  foi  conduzido  em arranjo  bi-fatorial.  Neste,

utilizou-se a cultivar URS Guria, menos tolerante ao herbicida penoxsulam. O fator A

foi  composto  pelas  mesmas  cinco  doses  do  herbicida  penoxsulam  do  primeiro

experimento (0x, 1x, 2x, 4x e 6x) e o fator B foi constituído pela aplicação prévia ou

não do protetor, mefenpyr-diethyl (SIGMA 99,9%), na dose equivalente a 18 g ha -1

do i.a., aplicado três horas antes do herbicida.

A  segunda  etapa  de  cada  experimento  consistiu  das  análises

bioquímicas, que se iniciaram com a coleta de amostras da parte aérea das plantas

das cultivares mantidas em casa-de-vegetação. As coletas ocorreram as 24, 48 e 96

horas após a aplicação (HAA) dos tratamentos, através do corte das plantas rente

ao  solo,  com  imediata  identificação,  envolvimento  em  papel  alumínio  e

congelamento em nitrogênio líquido (-196ºC). Após, foram levadas ao laboratório,

onde foram armazenadas em ultrafreezer a -80ºC, para posteriores determinações

das atividades das enzimas superóxido dismutase (SOD) e peroxidase (POD). 
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Para a obtenção do extrato proteico/enzimático, foi utilizado 0,2 a 1,0 g

de  material  vegetal  de  cada  tratamento,  macerado  em  almofariz  (previamente

resfriado em geladeira), com nitrogênio líquido. Adicionaram-se 6 mL de tampão de

extração (tampão fosfato de potássio 0,1 M, pH 7,5 contendo 0,372 g de EDTA + 1 g

PVPP) para cada 1 g de material vegetal e homogeneizou-se. Após, centrifugou-se

por 15 minutos, a 12.000 rpm a 4ºC, utilizando-se o sobrenadante para os ensaios

enzimáticos e quantificação de proteínas pelo método de Bradford (1976). 

A  atividade da SOD (EC 1.15.1.1)  foi  determinada  pela  inibição  da

fotorredução do cloreto de nitrotetrazólio azul (NBT). Alíquotas de 50 μL do extrato

enzimático  foram  transferidas  para  tubos  de  ensaio  contendo  3  mL  de  tampão

fosfato de potássio 0,05 M, pH 7,8, com 100 nM de EDTA, 13 mM de metionina, 75

μM de NBT e 2  μM de riboflavina, sendo esta solução preparada em condição de

mínima iluminação.  A reação  foi  conduzida a  25ºC,  em câmara  de reação,  sob

iluminação de uma lâmpada fluorescente de 15 W. Após 5 minutos, a reação foi

interrompida  pelo  desligamento  das  luzes  e  as  leituras  foram  realizadas  em

espectrofotômetro  (Shimadzu  1800  UV)  a  560  nm.  Os  controles  (100%  de

fotorredução) receberam todos os reagentes, exceto a amostra (extrato enzimático)

e foram submetidos à luz para a determinação da fotorredução total do NBT. Uma

unidade de atividade (U) foi considerada como a quantidade de enzima requerida

para inibir 50% da fotorredução do NBT em comparação com o meio de reação sem

o extrato enzimático.  A atividade específica da SOD foi  expressa em U  μg-1 de

proteína. Esta metodologia foi proposta por Giannopolitis e Ries (1977), Beauchamp

e Fridovich (1971) e Del Longo et al. (1993).

A atividade da enzima POD (EC 1.11.1.7) foi analisada com a adição

em cubeta, de 900 μL de tampão fosfato de potássio 0,1 M pH 6,0, contendo, para

cada  100  mL de  tampão,  250  μL  de  guaiacol  0,2  M e  306  μL  de  peróxido  de

hidrogênio,  e  100  μL  do  extrato  enzimático.  A  atividade  foi  determinada  pelo

aumento da absorbância a 470 nm, a 30ºC por 3 min, em intervalos de 60 segundos.

Os resultados foram expressos em variação de unidades de absorbância (UA min -1

μg-1 de proteínas), de acordo com o método descrito por Lusso e Pascholati (1999). 

Os  dados  foram  submetidos  à  análise  da  variância,  pelo  teste  F

(p<0,05). As atividades da SOD e POD foram expressas nas formas constitutiva e
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induzida,  a  primeira  por  meio  da  comparação  da  atividade  das  plantas  das

cultivares sem a aplicação do herbicida (dose 0x) e com ou sem a aplicação dos

inibidores da metabolização e protetor na dose 0x do herbicida. E a segunda após a

aplicação  do  herbicida,  relativizada  em  relação  à  dose  0x  (sem  aplicação  de

herbicida,  inibidores e protetor).  Para a atividade constitutiva foi  calculado o erro

padrão da média através do quociente entre o desvio padrão e a raiz quadrada do

tamanho  da  amostra.  Para  a  atividade  induzida  em cada  dose,  foi  analisada  a

significância entre os tratamentos com e sem a aplicação prévia dos inibidores e do

protetor e entre os tratamentos com relação à atividade constitutiva (dose 0x), pelo

uso do teste t (p<0,05).

7.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade  específica  das  enzimas  SOD  e  POD  foi  determinada,

primeiramente, sem a presença de herbicida (doses 0x) e, posteriormente, após a

aplicação dos tratamentos com penoxsulam. 

As cultivares apresentaram atividade constitutiva da SOD semelhante,

independentemente do período avaliado (Figura 7.1). Nos períodos de 24 e 96 HAA,

a  cultivar  URS  Guará  não  apresentou  atividade  específica  diferenciada  pela

aplicação dos inibidores da metabolização, em relação à atividade constitutiva da

enzima (Figura 7.1 A). Já na cultivar URS Guria a atividade da SOD aumentou com

a aplicação do protetor as 48 e 96 HAA, ocorrendo significativa redução da atividade

da enzima pela aplicação dos inibidores da metabolização (Figura 7.1 B). A menor

atividade da enzima pode ser responsável, pelo menos em parte, pela maior ação

dos herbicidas nas cultivares. Porém, a atividade constitutiva não revela o efeito do

herbicida, apenas permite comparar modificação da atividade da SOD sem ou com a

aplicação de protetor ou inibidores da metabolização.
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Figura 7.1 – Atividade específica da enzima SOD (U μg-1 de proteína) na dose 0x (sem aplicação do
herbicida penoxsulam), das cultivares de aveia branca (A) URS Guará e (B) URS Guria,
as 24, 48 e 96 horas após a aplicação. Barras verticais representam o erro padrão da
média de cada atividade. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

A atividade da SOD apresentou comportamento variável em função da

cultivar, período e tratamento testado (Figura 7.2 e 7.3). Para a URS Guará, cultivar

de maior tolerância ao herbicida penoxsulam (Capítulo 3, Item 3.3), as 24 e 96 HAA,

não houve diferença significativa nas doses do herbicida penoxsulam, com aplicação

ou não dos inibidores da metabolização, em relação à atividade constitutiva (dose

0x)  (Figura  7.2  A,  B  e  C).  As  48  HAA,  com  as  doses  1x  e  2x  do  herbicida

penoxsulam com a aplicação prévia dos inibidores da metabolização e na dose 6x

pela  aplicação  do  herbicida  penoxsulam  apenas,  houve  atividade  superior

significativa da SOD em relação à dose 0x (Figura 7.2 B). 

Na comparação entre as doses de penoxsulam, com ou sem aplicação

prévia dos inibidores, houve diferença significativa apenas na dose 6x as 48 HAA e

96 HAA, em relação ao tratamento sem os inibidores (Figura 7.2 A, B e C). As 48

HAA, a atividade da SOD para URS Guará na dose 6x, pela aplicação isolada do

penoxsulam  foi  significativamente  superior,  em  relação  ao  tratamento  com  a

aplicação prévia dos inibidores da metabolização (Figura 7.2 B).  Já na avaliação

efetuada 96 HAA, para a mesma dose, a atividade da SOD foi significativamente

superior quando da aplicação prévia dos inibidores da metabolização (Figura 7.2 C).

   



114

Figura 7.2 – Atividade induzida da enzima SOD (% em relação à dose 0x) da cultivar URS Guará, as
(A) 24, (B) 48 e (C) 96 horas após a aplicação do herbicida penoxsulam, com ou sem
inibidores da metabolização (malathion+chlorpyrifos). Médias seguidas de mesma letra
maiúscula na comparação na mesma dose com e sem a aplicação prévia dos inibidores
da  metabolização  diferem  significativamente  entre  si  pelo  teste  t  (p<0,05).  *  e  ns:
significativo e não significativo ao teste t (p<0,05), na comparação de cada dose com a
atividade constitutiva (dose 0x). UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018. 

Para  a  URS  Guria,  cultivar de  menor  tolerância  ao  herbicida

penoxsulam (Capitulo  3,  Item 3.3),  em todos  os  períodos  avaliados,  não  houve

diferença significativa da atividade da SOD pela aplicação das doses do herbicida

penoxsulam com aplicação prévia ou não dos inibidores e do protetor, em relação à

atividade constitutiva  (dose 0x) (Figura 7.3 A, B e C). A aplicação da dose 6x do

herbicida penoxsulam isolado as 24 e 48 HAA, houve atividade da SOD 5,2% e

5,3% inferior à atividade constitutiva (dose 0x), respectivamente (Figura 7.3 A e B).

Considerando-se  todos  os  períodos  avaliados,  houve  diferença  significativa  da

atividade da SOD,  entre  os  diferentes  tratamentos,  na  mesma dose,  apenas na

avaliação efetuada 24 HAA, com o uso da dose 6x. Com a aplicação do herbicida
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penoxsulam apenas, a atividade foi significativamente inferior aos tratamentos com a

aplicação prévia dos inibidores e do protetor (Figura 7.3 A, B e C).

O comportamento diferenciado da enzima SOD nas cultivares testadas

pode  ocorrer  devido  a  diferenças  fisiológicas  e  bioquímicas  dos  processos

metabólicos dependentes do oxigênio em cada planta (BARBOSA et al., 2014). A

diminuição da atividade da SOD em alguns tratamentos, com o decorrer do tempo

após aplicação do herbicida, pode ser atribuída à inativação da enzima pelo H2O2

que é produzido em diferentes compartimentos celulares, onde a SOD catalisa a

dismutação dos radicais O2
•-  (HASSAN; ALLA, 2005). Já a constância da atividade

da  SOD  pela  aplicação  de  alguns  tratamentos  com  o  decorrer  do  tempo  após

aplicação,  verificada  24  e  48  HAA,  sugere-se  um  equilíbrio  entre  substrato  e

concentração enzimática, talvez atingindo o máximo para as cultivares, devido os

períodos avaliados não coincidirem com a taxa crescente da atividade da SOD, mas

sim com períodos de estabilização da sua atividade.  A atividade da SOD,  após

aplicação do herbicida penoxsulam na cultura do arroz, foi mantida constante com o

decorrer  do  tempo,  a  partir  das  16  horas  após  a  aplicação  do  tratamento,  não

havendo mais estímulo da enzima pela ação herbicida (LANGARO et al., 2013).

A atividade da SOD na cultura do arroz, cinco dias após a aplicação do

herbicida bispyribac (inibidor da enzima ALS) não diferiu da testemunha, indicando

que o herbicida não aumentou expressivamente a quantidade de formas reativas de

oxigênio nas plantas. No entanto, a aplicação do herbicida profoxidim (inibidor da

enzima ACCase) ativou a enzima SOD, como mecanismo de defesa (ROSA et al.,

2015). Na cultura do arroz, o uso de diferentes herbicidas em cultivares distintas,

gerou grande variação na atividade da SOD determinada 24 horas após, enquanto o

herbicida  penoxsulam  causou  redução  da  atividade  da  enzima  na  cultivar  BRS

Querência (MARCHEZAN et al., 2017). Em plantas de arroz, com a aplicação do

herbicida penoxsulam, houve aumentos nos níveis de H2O2, peroxidação lipídica e

da  atividade  da  SOD,  indicando  condição  de  estresse  oxidativo  nas  plantas

(NOHATTO et al., 2016).
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Figura 7.3 – Atividade induzida da enzima SOD (% em relação à dose 0x) da cultivar URS Guria, aos
(A) 24, (B) 48 e (C) 96 horas após a aplicação do herbicida penoxsulam, com ou sem
inibidores  da  metabolização  (malathion+chlorpyrifos)  e  protetor  (mefenpyr-  diethyl).
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na comparação na mesma dose com e sem
a aplicação prévia dos inibidores dos inibidores da metabolização e do protetor diferem
significativamente entre si pelo teste t (p<0,05). * e ns: significativo e não significativo ao
teste t (p<0,05), na comparação de cada dose com a atividade constitutiva (dose 0x).
UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018. 

A  atividade  específica  da  POD  sem  a  aplicação  do  herbicida

penoxsulam nas cultivares URS Guará e URS Guria,  apresentou comportamento

distinto de acordo com o tempo da avaliação (Figura 7.4 A e B). Para ambas as

cultivares, a maior atividade constitutiva, sem a aplicação de nenhum tratamento,

ocorreu 48 HAA,  sendo esta  atividade,  para  todos os  períodos,  superior  para  a

cultivar  URS  Guará.  A  aplicação  dos  inibidores  da  metabolização  mostrou

comportamento inverso entre as cultivares nos períodos avaliados, no entanto, com

atividade média superior da cultivar URS Guará, as 24 e 96 HAA (Figura 7.4 A e B). 

Na cultivar URS Guria, a aplicação do protetor, proporcionou atividade

superior da POD às 24 HAA, no entanto, nos demais períodos foi inferior à atividade
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basal  e  com  a  aplicação  dos  inibidores  da  metabolização  (Figura  7.4  B).  Este

comportamento  pode refletir  o  efeito  protetor  realizado pelo  mefenpyr-diethyl,  na

redução  do  estresse  em  momentos  iniciais,  antes  das  24  HAA,  causado  pela

aplicação do herbicida e consequentemente, na tolerância da cultivar ao herbicida.

Figura 7.4 – Atividade específica da enzima POD (UA min-1 µg-1  de proteínas) na dose 0x (sem
aplicação do herbicida penoxsulam), das cultivares (A) URS Guará e (B) URS Guria, nos
períodos de 24, 48 e 96 horas após a aplicação. Barras verticais representam o erro
padrão da média de cada atividade. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

A atividade da POD, na presença do herbicida penoxsulam, apresentou

comportamento diferenciado nas cultivares URS Guará e URS Guria (Figura 7.5 e

7.6).  Para  a  cultivar  URS  Guará,  em  todos  os  períodos  avaliados  não  houve

diferença significativa pela aplicação das doses do herbicida penoxsulam com ou

sem a presença dos inibidores da metabolização, em relação à dose 0x e entre os

tratamentos na mesma dose de penoxsulam (Figura 7.5 A, B e C).

As 24 HAA,  até  a  dose 4x  de penoxsulam na cultivar  URS Guará,

houve atividade pelo menos 64% superiores a atividade constitutiva (dose 0x). Neste

período, verificou que o aumento das doses de penoxsulam reduziu a atividade da

POD (Figura 7.5 A). As 48 e 96 HAA, as atividades da POD igualaram-se ou foram

inferiores a dose 0x (Figura 7.5 B e C). 
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Figura 7.5 – Atividade induzida da enzima POD (% em relação à dose 0x) da cultivar URS Guará as
(A) 24, (B) 48 e (C) 96 horas após a aplicação do herbicida penoxsulam, com ou sem a
aplicação dos inibidores da metabolização (malathion+chlorpyrifos). Médias seguidas de
mesma letra maiúscula na comparação na mesma dose com e sem a aplicação prévia
dos inibidores da metabolização diferem significativamente entre si pelo teste t (p<0,05).
* e ns: significativo e não significativo ao teste t (p<0,05), na comparação de cada dose
com a atividade constitutiva (dose 0x). UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018. 

Na cultivar URS Guria, a atividade da POD aumentou com as doses de

penoxsulam, as 24 HAA. Neste período, a aplicação do herbicida com o protetor

garantiu  aumentos  na  atividade  de  137  a  166%  nas  doses  do  herbicida,  em

comparação com a testemunha (dose 0x) (Figura 7.6 A). 

As  48  HAA,  independentemente  da  aplicação  prévia  ou  não  dos

inibidores ou do protetor, a atividade da POD, nas diferentes doses, foi inferior à 0x

(Figura 7.6  B).  Para a maioria  dos tratamentos,  a  atividade da POD reduziu  ou

manteve-se semelhante à dose 0x, com o tempo (Figura 7.6 A, B e C). As 96 HAA,

atividade significativamente superior à dose 0x foi obtida com a aplicação da dose 1x

de penoxsulam,  na  presença  dos  inibidores  da  metabolização  (Figura  7.6  C).  A

atividade  da  POD  foi  significativamente  superior,  na  dose  2x,  na  presença  do
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protetor, em relação ao tratamento sem protetor, as 48 HAA (Figura 7.6 B) e de

inibidores da metabolização e do protetor nas doses 1x e 6x as 96 HAA (Figura 7.6

C).

A presença de moléculas protetoras do mefenpyr – diethyl poderiam

contribuir para a redução do estresse causado pela ação herbicida nas plantas, que

resultaria no aumento da atividade das enzimas antioxidantes SOD e POD, assim

como das enzimas detoxificadoras. No entanto, este comportamento foi observado

nas atividades específicas da SOD e POD sem a aplicação do herbicida, e as 24

HAA, para as doses 1x e 2x da enzima POD (Figuras 7.1, 7.3, 7.4 e 7.6).  Para a

melhor  entendimento  desta  possível  interferência  na  atividade  da  SOD  e  POD,

sugerem-se novos trabalhos com diferentes intervalos de tempo de avaliação. Pois,

pode ser que os períodos avaliados não coincidam com o momento de máxima ação

destes compostos sobre estas enzimas.

Na  literatura  específica  encontram-se  poucas  informações  da  ação

destes  inibidores  e  protetores  sobre  as  enzimas  antioxidantes.  Os  protetores

apresentam  como  forma  de  ação  principal,  a  indução  da  expressão  de  genes

envolvidos na defesa e detoxificação de plantas, tais como GST e P450 (TAYLOR et

al., 2013). Na gramínea  Alopecurus myosuroides a proteção gerada pelo uso dos

safeners  mefenpyr-diethyl  e  fenchlorazole-ethyl  ao  herbicida  fenoxaprop-p-ethyl,

estava associada a um acúmulo de glutationa e hidroximetilglutationa e das enzimas

com  funções  antioxidantes,  como  a  glutationa  peroxidase  e  a  glutationa  S-

transferase, demonstrando que a proteção na planta está associada a uma ativação

do  metabolismo  antioxidante  e  secundário,  em  plantas  resistentes  a  herbicidas,

havendo a associação de mecanismos (CUMMINS; BRYANT; EDWARDS, 2009).

Porém,  este  mecanismo  de  interferência  ainda  não  está  totalmente  elucidado  ,

havendo  a  necessidade  de  mais  estudos.  A  aplicação  dos  inseticidas

organofosforados  chlorpyrifos  e  malathion  aumentaram  a  atividade  das  enzimas

SOD e POD em tomate e berinjela, ocorrendo maior estímulo quanto maior a dose

aplicada,  demonstrando  o  nível  de  estresse  gerado  por  estes  nas  plantas

(NASRABADI; GHAYAL; DHUMAL, 2011).
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A redução da atividade da enzima POD da cultivar URS Guará e o

aumento  da atividade da POD da cultivar  URS Guria  com doses crescentes  do

herbicida penoxsulam as 24 HAA, demonstram diferenças da velocidade de reação

das cultivares (Figuras 7.5 e 7.6). A alta tolerância da URS Guará ao penoxsulam

pode estar relacionada à maior atividade das enzimas antioxidantes em períodos

iniciais após a aplicação do herbicida, enquanto que a cultivar URS Guria, apresenta

uma atividade inicial mais demorada e reduzida para as mesmas doses. 

Figura 7.6 – Atividade induzida da enzima POD (% em relação à dose 0x) da cultivar URS Guria as
(A) 24, (B) 48 e (C) 96 horas após a aplicação do herbicida penoxsulam, associado ou
não  com  inibidores  da  metabolização  (malathion+chlorpyrifos)  e  protetor  (mefenpyr-
diethyl). * e  ns: significativo e não significativo ao teste t (p<0,05) na comparação entre
com e sem a aplicação prévia dos inibidores e do protetor. UTFPR, Câmpus Pato Branco
– PR, 2018. 

As menores atividades da POD na URS Guria 48 e 96 HAA, devem-se

ao  fato  das PODs serem enzimas  que  atuam na  defesa  vegetal,  na  quebra  da

molécula de H2O2 e espera-se que, conforme a capacidade de resposta a estresses,
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as plantas ativem estes mecanismos em curtos períodos de tempos. Assim, tendem

a reduzir a atividade em períodos posteriores, por serem os primeiros mecanismos a

serem ativados, diminuindo sua ação em função de outros processos metabólicos de

defesa da planta.

As atividades da SOD e da POD apresentaram comportamento distinto

entre  as  cultivares.  A  POD  apresentou  maiores  diferenças  na  atividade  em

comparação  a  SOD,  nos  períodos  avaliados,  em relação  à  atividade  basal  nas

plantas,  demonstrando  diferenças  de  respostas  destas  enzimas  quando  da

aplicação  dos  tratamentos,  sendo  a  POD,  para  os  períodos  avaliados  e  nas

condições do experimento, mais rapidamente ativada. 

A POD pode ser  utilizada como indicador  de estresse oxidativo em

condições de aplicação de herbicidas (WANG; ZHOU, 2006; JIANG; YANG, 2009;

SAVIC  et  al.,  2010).  As  ações  do  sistema  antioxidante,  juntamente  com outros

mecanismos fisiológicos, aumentam a capacidade de tolerância da planta, devido à

diminuição  dos  efeitos  causados  pelas  espécies  reativas  de  oxigênio

(GIANNAKOULA et al., 2010). Trabalhos demonstraram este comportamento, como

a alteração na atividade da POD em trigo após a aplicação do herbicida chlorimuron-

ethyl (WANG; ZHOU, 2006). O uso do herbicida prometrina na cultura do trigo, por

exemplo,  aumentou  a  atividade  da  POD,  a  partir  de  baixas  concentrações  do

herbicida (JIANG; YANG, 2009).

 Na  cultura  do  arroz,  testando-se  os  efeitos  tóxicos  do  herbicida

atrazina,  verificou-se  a  geração de espécies  reativas  de  oxigênio,  como H2O2 e

radical O2
•-, o que desencadeou o sistema de defesa da planta contra o estresse

oxidativo induzido  pelo herbicida,  demonstrado pelo aumento das atividades das

enzimas antioxidantes SOD, catalase e POD e expressão de genes responsáveis  

pela tolerância à toxicidade da atrazina na cultura (ZHANG et al., 2014). 

A  atividade  da  SOD e  da  POD sem a  ação  estressante  (atividade

constitutiva - dose 0x) e o aumento da atividade da enzima após a aplicação do

herbicida, sugere-se estar relacionado com um mecanismo de defesa (SOUZA et al.,

2003). Novos estudos devem ser realizados para análise das enzimas SOD e POD,

em menores intervalos de avaliações, para verificar se as máximas atividades das

enzimas acontecem em períodos anteriores as 24 HAA ou posteriores as 96 HAA.
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 O efeito herbicida na produção de espécies reativas de oxigênio e na

ativação do sistema de defesa das plantas, como das enzimas antioxidantes SOD e

POD, pode ser variável no decorrer do tempo, devido o modo de ação do herbicida e

da fisiologia da planta (LANGARO et al., 2013). Os herbicidas inibidores da enzima

ALS,  como  o  penoxsulam,  não  apresentam  como  modo  de  ação  primário,  a

produção direta de espécies reativas de oxigênio, como os herbicidas de ação de

contato. Porém, devido o estresse gerado nas plantas, estes radicais livres também

são produzidos. O estudo das enzimas antioxidantes contribui para a elucidação do

mecanismo de tolerância de plantas cultivadas aos herbicidas e permite quantificar a

contribuição  destas  enzimas  no  mecanismo  de  defesa  à  ação  fitotóxica  dos

herbicidas. 

7.4 CONCLUSÕES

A atividade  basal  da  enzima superóxido  dismutase,  para  ambas as

cultivares de aveia branca, foi  semelhante. Já para a peroxidase, a cultivar URS

Guará apresentou maior atividade basal, em relação a cultivar URS Guria.

A aplicação do herbicida penoxsulam afeta a atividade das enzimas

superóxido  dismutase  e  peroxidase  das  cultivares  URS  Guará  e  URS Guria.  A

enzima  peroxidase  apresentou  maior  interferência  que  a  enzima  superóxido

dismutase em relação à atividade basal, quando da aplicação dos tratamentos com

o herbicida penoxsulam nas cultivares de aveia branca.

Para  as  cultivares  de  aveia  branca  URS  Guará  e  URS  Guria,  a

atividade das enzimas antioxidantes, especialmente da peroxidase, podem ser, pelo

menos  em  parte,  um  possível  mecanismo  envolvido  na  tolerância  ao  herbicida

penoxsulam. 
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8  ATIVIDADE  DA  ENZIMA  GLUTATIONA  S-TRANSFERASE  E  ANÁLISE  DA

EXPRESSÃO GÊNICA DE ENZIMAS DETOXIFICADORAS DE AVEIA BRANCA
EM RESPOSTA AO HERBICIDA PENOXSULAM

RESUMO 

O processo de detoxificação de herbicidas pelas plantas inativa ou torna menos
ativa  as  moléculas,  aumentando  assim,  a  sua  seletividade.  A  elucidação  do
mecanismo de tolerância de plantas cultivadas a herbicidas é importante para que
práticas adequadas de manejo sejam empregadas para reduzir a sua fitotoxicidade.
Muitas  culturas,  como  as  de  inverno,  ainda  demandam  estudos  referentes  à
tolerância  aos  herbicidas,  para  utilização segura  pelos  agricultores.  Os objetivos
deste estudo foram: a) avaliar a atividade da enzima glutationa-S-transferase (GST)
em cultivares aveia branca pela aplicação do herbicida penoxsulam; b) avaliar  a
estabilidade  de  genes  referência  (RT-qPCR)  e  a  expressão  dos  genes  alvo
Citocromo P450 (CYP) e GST em cultivares de aveia branca sensível e tolerante a
herbicidas inibidores da ALS, em resposta à aspersão de penoxsulam. O trabalho
consistiu  de  dois  experimentos:  o  primeiro  envolveu  a  análise  da  atividade  da
enzima GST; O segundo avaliou a expressão gênica das enzimas GST e CYP e a
estabilidade dos genes referência. A análise da estabilidade dos genes de referência
foi efetuada em três genes (ACT, GAPDH e TBP), nas cultivares de aveia branca
URS Guará e URS Guria, a primeira mais e a segunda menos tolerante ao herbicida
penoxsulam.  A  análise  de  estabilidade  da  expressão  de  genes  referência
demonstrou que os genes  ACT e  GAPDH foram os mais estáveis em plantas de
aveia  sensível  e  tolerante,  submetidas  ou  não  ao  estresse  pelo  herbicida
penoxsulam.  Entre  os  genes  alvo  testados,  apenas  o  gene  GST apresentou
amplificação  para  as  cultivares  de  aveia  mais  e  menos  tolerantes  ao  herbicida
penoxsulam. Observou-se maior expressão do gene alvo GST para a cultivar de
aveia  tolerante.  A  cultivar  URS  Guará,  tolerante  ao  herbicida  penoxsulam,
apresentou  maior  expressão  gênica  e  atividade  da  enzima  GST,  em  relação  a
cultivar URS Guria, menos tolerante ao penoxsulam.  Os resultados indicam que o
processo de metabolização, é principal mecanismo responsável pela tolerância das
cultivares de aveia branca ao herbicida penoxsulam.

Palavras-chave: Avena sativa, metabolização, citocromo P450, GST.

8  ACTIVITY OF GLUTATIONA S-TRANSFERASE ENZYME AND ANALYSIS OF
GENE EXPRESSION OF WHITE OAT DETOXIFYING ENZYMES IN RESPONSE
TO PENOXSULAM HERBICIDE

ABSTRACT

The process of detoxification of herbicides by plants inactivates or less activates the
molecules,  thus  increasing  their  selectivity.  The  elucidation  of  the  tolerance
mechanism of herbicide-grown plants is important so that appropriate management
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practices are employed to  reduce their  phytotoxicity.  Many crops,  such as winter
crops, still require herbicide tolerance studies for safe use by farmers. The objectives
of this study were: a) to evaluate the activity of the enzyme glutathione-S-transferase
(GST) in white oat cultivars by the application of the herbicide penoxsulam; b) to
evaluate  the  stability  of  reference  genes  (RT-qPCR)  and  the  expression  of  the
cytochrome P450 (CYP) and GST target genes in sensitive and tolerant white oat
cultivars to ALS inhibitor herbicides in response to the spray of penoxsulam. The
work consisted of two experiments: the first involved the analysis of the activity of the
GST enzyme;  The second evaluated the  gene expression  of  the  GST and CYP
enzymes and the stability of the reference genes. The analysis of the stability of the
reference genes was carried out in three genes (ACT, GAPDH and TBP), on the
white oats URS Guará and URS Guria, the first more and the second less tolerant to
the  herbicide  penoxsulam.  Stability  analysis  of  reference  gene  expression
demonstrated that ACT and GAPDH genes were the most stable in susceptible and
tolerant oat plants, whether or not subjected to stress by the herbicide penoxsulam.
Among the target genes tested, only the GST gene showed amplification for  oat
cultivars more and less tolerant to the herbicide penoxsulam. Greater GST target
gene expression was observed for the tolerant oat cultivar. The cultivar URS Guará,
tolerant to the herbicide penoxsulam, presented greater gene expression and GST
enzyme activity, in relation to the cultivar URS Guria, less tolerant to penoxsulam.
The results indicate that the metabolism process is the main mechanism responsible
for the tolerance of white oat cultivars to the herbicide penoxsulam.

Keywords: Avena sativa, metabolism, cytochrome P450, GST. 

8.1 INTRODUÇÃO

Em  plantas  cultivadas,  a  seletividade  dos  herbicidas  pode  ser

alcançada  de  várias  formas,  dentre  elas,  pela  época  de  aplicação  e  dose  do

herbicida,  posicionamento  do  produto  em  relação  às  sementes  e  estruturas  da

cultura,  tolerância  genética  da  espécie  e  das  condições  ambientais  (VARGAS;

FLECK, 1999; MAHAN; DOTRAY; LIGHT, 2004; MAHAN et al., 2006; KONG et al.,

2009).

As  plantas  cultivadas  apresentam  grande  variabilidade  no  grau  de

tolerância aos herbicidas (FONTANA et al., 2007). Dentre os mecanismos estão os

relacionados  ao  sítio  ativo,  como  a  alteração  da  enzima  ALS,  o  que  a  torna

insensível  a herbicidas de diferentes grupos químicos (CHRISTOFFOLETI,  2001;

CRUZ-HIPOLITO et al.,  2013), e os mecanismos não relacionados ao sítio ativo,

como  a  redução  da  absorção,  da  translocação,  aumento  da  metabolização  dos
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herbicidas,  entre  outros  (BECKIE;  WARWICK;  SAUDER,  2012;  DALAZEN et  al.,

2015). 

Estudos mostram que o  mecanismo mais comum de tolerância das

culturas  aos  herbicidas  inibidores  da  ALS  se  deve  à  maior  capacidade  de

metabolização dos herbicidas (SWEESTER; SCHOW; HUTCHISON, 1982; ROMAN

et al., 2007).  A tolerância conferida por este processo está, geralmente, associada

as  famílias  de  enzimas  citocromo  P450  monooxigenases  (P450)  e  glutationa-S-

transferases  (GST)  (KOEPPE  et  al.,  2000;  READE;  MILNER;  COBB,  2004;

HATZIOS; BURGOS, 2004; OZTETIK, 2010; WEI et al., 2010; LIU et al., 2012).

O  processo  de  metabolização  nas  plantas  ocorre  em  quatro  fases

distintas  (COLE,  1994).  Na  primeira  ocorre  alteração  na  estrutura  química  do

herbicida causada por reações de oxidação, redução e hidrólise. As enzimas P450

são conhecidas como enzimas-chave na fase I do metabolismo de xenobióticos, e

possuem papel fundamental da detoxificação de herbicidas em plantas (YUN et al.,

2005).  Na  segunda  fase,  conhecida  como  conjugação,  muitos  herbicidas  são

rapidamente conjugados com açúcar por ligação glicosídica, sendo este processo

catalisado pelas glicosiltransferases. Nessa fase, os herbicidas também podem ser

conjugados  com glutationa  pela  GST,  resultando,  assim,  em substâncias  menos

fitotóxicas  e  mais  solúveis  em  água.  Na  terceira  fase,  conhecida  como

compartimentalização, ocorre o transporte do herbicida para dentro do vacúolo ou

matriz  extracelular,  regulada  por  transportadores.  Na  quarta  e  última  fase  há  o

processamento  completo  desses  compostos,  regulada  por  enzimas

carboxipeptidases. Geralmente,  a capacidade metabólica é regulada por diversos

genes, o que diminui a chance de desenvolvimento desse tipo de mecanismo de

tolerância e/ou resistência (CARVALHO, 2013; DUHOUX et al., 2017). 

As  enzimas  glutationas  S-transferases  (GSTs)  (EC  2.5.1.18)  têm

papéis importantes na tolerância aos herbicidas, na resposta ao estresse, como no

metabolismo secundário,  na peroxidação lipídica, no estresse oxidativo (MARRS,

1996), na conjugação do tripeptídeo glutationa à xenobióticos e, também, têm sido

implicadas  no  transporte  de  herbicidas  para  o  sequestro  no  vacúolo  (READE;

MILNER; COBB, 2004). 
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As enzimas P450 constituem  uma das maiores famílias enzimáticas

nas plantas superiores e são divididas em várias subfamílias. São importantes na

metabolização  e  desintoxicação  de  xenobióticos  (WERCK-REICHHART;  HEHN;

DIDIERJAN,  2000), biossíntese metabólitos secundários (flavonoides e alcaloides)

(GONZÁLEZ-MENDOZA, 2007), hormônios e lipídios (WERCK-REICHHART; HEHN;

DIDIERJAN,  2000).  As  P450s  são  monooxigenases  que  inserem  um  átomo  de

oxigênio em moléculas hidrofóbicas para torná-las mais reativas e hidrossolúveis e

ajudam as plantas a lidar com substâncias químicas exógenas nocivas, incluindo

pesticidas  e  poluentes  industriais,  tornando-as  menos  fitotóxicas  (WERCK-

REICHHART; HEHN; DIDIERJEAN, 2000).

 Alguns  compostos  podem  interferir  na  atividade  das  enzimas

detoxificadoras,  como os protetores.  O protetor  mefenpyr-diethyl,  por  exemplo,  é

usado em pós-emergência para proteger espécies gramíneas, como trigo, centeio e

triticale  (ROSINGER,  2014).  A  aplicação  deste  protetor  para  os  herbicidas

fenoxaprop-p-ethyl  e  iodosulfuron-methyl,  resultou  em melhorias  significativas  na

segurança para as culturas de trigo, centeio,  triticale e cevada, sendo o primeiro

protetor de ação foliar que pode ser utilizado com herbicidas de diferentes modos de

ação (HACKER et al., 2000).

Para  a  aveia  branca  ainda  não  existem  trabalhos  identificando  os

mecanismos de  tolerância  a  herbicidas  inibidores  da ALS.  Queiroz  et  al.  (2017)

observaram aumento da injúria do herbicida iodosulfuron-methyl em plantas de aveia

branca tratadas com inibidores de enzimas de detoxificação (malathion+chlorpyrifos)

e  redução  da  injúria  causada  pelo  produto  em plantas  aspergidas  com protetor

(mefenpyr-diethyl),  sugerindo  que  o  principal  mecanismo  de  tolerância  de  aveia

branca a herbicidas inibidores da ALS seja a detoxificação, regulada pelas enzimas

GST e/ ou P450.

Muitas  técnicas  podem  ser  empregadas  para  estudar  a  expressão

gênica, entre elas, destacam-se reações de Qpcr (Quantitative Polymerase Chain

Reaction) e RT-qPCR (quantitative reverse transcription polymerase chain reaction).

A qPCR é uma ferramenta analítica versátil, em que um fluoróforo é utilizado para

reportar a quantidade de produto de PCR em tempo real, durante cada ciclo de PCR

(DÉLYE et al., 2015).  A técnica de RT-qPCR, descrita pela primeira vez em 1993,
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consiste na reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) via transcriptase

reversa (RT), utilizando cDNA como molde da reação, e quantificada em tempo real

(HIGUCHI et al.,  1993), em análises de RT-qPCR faz-se necessária a análise da

estabilidade de genes referência, utilizados no cálculo da expressão relativa do gene

alvo. 

Evidencia-se  a  necessidade  da  elucidação  dos  mecanismos

bioquímicos e genéticos envolvidos na  tolerância da cultura da aveia branca aos

herbicidas inibidores da ALS, através da verificação da atividade enzimática e da

expressão dos genes das enzimas detoxificadoras P450 e GST. Assim, os objetivos

deste  estudo  foram:  a)  avaliar  a  atividade  da  enzima  GST  pela  aplicação  do

herbicida penoxsulam em cultivares aveia branca; b) avaliar a estabilidade de genes

referência  (RT-qPCR)  e  a  expressão  dos  genes  alvo  CYP  (P450)  e  GST  em

cultivares de aveia branca sensível e tolerante a herbicidas inibidores da ALS, em

resposta à aspersão de penoxsulam.

8.2 MATERIAL E MÉTODOS

Experimento 1- Atividade da enzima glutationa s- transferase

Este  trabalho  consistiu  de  duas  etapas  que  foram  realizadas  em

ambientes de casa-de-vegetação e Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Vegetal

da UTFPR, Câmpus Pato Branco, Paraná, município localizado a latitude 26°07’S e

longitude 52°41’W. O experimento foi conduzido entre os meses de junho a agosto

de 2017.

Na primeira etapa, as sementes das cultivares foram pré-germinadas

em caixas gerbox, contendo papel Germitest®, em BOD, com temperatura de 23 ±

1ºC, e fotoperíodo de 12 horas. Posteriormente, quando as plântulas atingiram 3 a 5

cm,  foram  transplantadas  para  vasos  com  volume  de  3  dm3,  contendo  solo.  A

aplicação  dos  tratamentos  seguiu  os  mesmos  procedimentos  realizados  no

experimento de resposta do uso do protetor e inibidor da metabolização sobre a

tolerância  de  aveia  branca  ao  herbicida  penoxsulam (Capítulo  5,  Item  5.2).  Os
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tratamentos foram aplicados sobre as plantas de aveia branca com quatro a cinco

folhas, no dia 12 de junho de 2017.

O  experimento  consistiu  de  dois  ensaios.  O  primeiro  ensaio  foi

conduzido em arranjo tri-fatorial.  O fator A foi  constituído das cultivares de aveia

branca com maior e menor tolerância ao penoxsulam, URS Guará e URS Guria,

respectivamente. O fator B incluiu cinco doses de penoxsulam (0x,1x, 2x, 4x e 6x,

em que 1x representa a dose recomendada do herbicida), que correspondem às

concentrações de 0, 60, 120, 240 e 360 g ha-1 de penoxsulam. O fator C envolveu

duas condições de aplicação do inibidor da metabolização (sem e com inibidores

das enzimas de metabolização). O inibidor da metabolização foi uma  associação

dos inseticidas organofosforados malathion (Malathion 500 EC®, 500 g L-1), na dose

equivalente a 1.000 g ha-1 de i.a.),  e chlorpyrifos (Lorsban®,  480 g L-1),  na dose

equivalente  a  1.125  g  ha-1 de  i.a.,  aplicados  três  horas  antes  da  aplicação  do

herbicida.

O segundo ensaio foi conduzido em arranjo bi-fatorial. Neste, utilizou-

se a cultivar URS Guria, menos tolerante ao herbicida penoxsulam. O fator A foi

composto pelas mesmas cinco concentrações do herbicida penoxsulam do primeiro

ensaio (0x,1x, 2x, 4x e 6x). O fator B foi  a aplicação prévia ou não do protetor,

mefenpyr-diethyl (SIGMA 99,9%), na dose equivalente a 18 g ha -1 de i.a., aplicado

três horas antes da aplicação do herbicida.

A  segunda  etapa  consistiu  das  análises  bioquímicas,  as  quais  se

iniciaram  com  a  coleta  de  amostras  da  parte  aérea  das  plantas  das  cultivares

cultivadas em casa-de-vegetação. As coletas ocorreram 24, 48 e 96 horas após a

aplicação (HAA) dos tratamentos, através do corte das plantas rente ao solo, com

imediata  identificação,  envolvimento  em  papel  alumínio  e  congelamento  em

nitrogênio  líquido  (-196ºC).  Após,  foram  levadas  ao  laboratório,  onde  foram

armazenadas em ultrafreezer a – 80ºC, para posterior determinação da atividade da

GST. 

Para a extração da GST, amostras das folhas das plantas estudadas (1

g de massa fresca) foram homogeneizadas em almofariz previamente resfriado, em

5 mL de tampão TRIS-HCl 50 mmol L-1 pH 7,0 gelado, contendo 20% de glicerol

(v/v), 1 mmol L-1 de ácido ascórbico, 1 mmol L-1 de ditiotreitol, 1 mmol.L-1 de EDTA, 1
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mmol L-1 de glutationa reduzida e 5 mmol L-1 de MgCl2. Em seguida o material foi

centrifugado duas vezes a 4ºC (6 minutos em 12.000 g e 20 minutos em 23.800 g), o

sobrenadante foi coletado e armazenado a -20ºC, para posterior análise da atividade

enzimática e do conteúdo de proteína (KNÖRZER et al., 1996). 

A atividade da GST foi analisada de acordo com a metodologia descrita

por  Wu  et  al.  (1996).  A  mistura  de  reação  foi  composta  de  30  µL  de  extrato

enzimático, 2.000 µL de tampão fosfato de potássio 0,1 M e pH 6,9, 900 µL de

glutationa  reduzida  (GSH)  3,3  mmol  L-1 e  100  µL  de  1-cloro-2,4-dinitrobenzeno

(CDNB) 30 mmol L-1.

A mistura foi incubada a temperatura de 25oC e a reação iniciada pela

adição de CDNB. A mudança na absorbância devido à formação do conjugado GSH-

CDNB foi  medida em espectrofotômetro no comprimento de onda de 340 nm. A

razão da conjugação não-enzimática foi determinada pelo uso da mesma mistura de

reação sem o extrato enzimático.

O coeficiente de extinção molar de 9,6 mmol cm-1 (HABIG; JAKOBY,

1981) foi usado para calcular a atividade da enzima. A atividade específica da GST

foi  expressa  em  µmol  min-1  µg-1 de  proteína.  A  quantificação  de  proteína  foi

determinada pelo método de Bradford (1976).

Os  dados  foram  submetidos  à  análise  da  variância,  pelo  teste  F

(p<0,05).  A  atividade  da  GST  foi  expressa  na  forma  constitutiva  e  induzida,  a

primeira por meio da comparação da atividade das plantas das cultivares sem a

aplicação do herbicida e com ou sem a aplicação dos inibidores da metabolização e

protetor  na  dose  0x  do  herbicida.  E  a  segunda,  após a  aplicação  do herbicida,

relativizada em relação à dose 0x (sem aplicação de nenhum tratamento). Para a

atividade constitutiva foi  calculado o erro padrão da média através do quociente

entre o desvio padrão e a raiz quadrada do tamanho da amostra. Para a atividade

induzida, a significância entre os tratamentos em cada dose e em relação a dose 0x,

foram analisados pelo teste t (p<0,05).

Experimento 2- Expressão gênica de enzimas detoxificadoras

Neste estudo foram utilizadas as cultivares URS Guará e URS Guria,
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com maior e menor tolerância ao herbicida penoxsulam, respectivamente (Capítulo

3, Item 3.3). 

As sementes,  de ambas as cultivares, foram germinadas em caixas

gerbox,  com  duas  folhas  de  papel  Germitest®  e  acondicionadas  em  BOD,  a

temperatura de 24ºC por cinco dias. Posteriormente, as plântulas foram transplantas

em vasos e mantidas em casa-de-vegetação climatizada, até o estádio de 4 a 5

folhas. Neste estádio foi realizada a aspersão do herbicida penoxsulam (60 g i.a. ha-

1), com auxílio de pulverizador costal pressurizado com CO2, com barra de 1m de

largura, pontas do tipo leque 110.02, distanciados entre si  de 0,50m, totalizando

volume de calda  de 200 L ha-1.  Os tratamentos  foram:  plantas  da cultivar  mais

tolerante (URS Guará) e menos tolerante (URS Guria), tratados e não tratados com

o herbicida penoxsulam. Para cada tratamento foram empregadas quatro repetições.

Amostras de aproximadamente 0,1 g de folhas de plantas tratadas e não tratadas

com herbicida foram coletadas 24 horas após a aplicação do herbicida.

Extração do RNA

O RNA total foi extraído com reagente Quick-Zol®. As folhas de cada

amostra foram trituradas em nitrogênio líquido, com auxílio de almofariz e pistilo, até

obter  um pó  fino.  Para  cada  microtubo  de  2  mL foram transferidos  100  mg do

material macerado e adicionado 1000 μL do reagente Quick-Zol®. Para assegurar

uma  completa  dissociação  do  complexo  proteína-ácido  nucléico,  as  amostras

permaneceram  5  minutos  em  temperatura  ambiente.  Posteriormente,  foram

adicionados 200 µL de clorofórmio ao microtubo. As amostras foram misturadas em

vórtex por 15 segundos e deixadas 15 minutos em temperatura ambiente. Procedeu-

se centrifugação a 12000 g por 15 minutos à 4ºC.

Para separação do RNA, a fase aquosa foi transferida para um tubo

limpo  e  foram adicionados  500 µL  de isopropanol  e  misturado  por  inversão.  As

amostras permaneceram em repouso por 10 minutos em temperatura ambiente e,

posteriormente,  foram  centrifugadas  a  12000  g por  10  minutos  a  4ºC.  O

sobrenadante foi descartado e o RNA sedimentado foi lavado com 1 mL de etanol a

75% (misturado por inversão).  Na sequência, as amostras foram centrifugadas a

7500 g por 5 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado, e após seco, o RNA foi

eluído em 25 µL de água livre de RNAse. 
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Quantificação do RNA

A integridade do RNA foi analisada por eletroforese em gel de agarose

1%,  visualizado  em  luz  ultravioleta  em  transiluminador  e  fotodocumentado  com

sistema digital. A quantificação do RNA e identificação de possíveis contaminações

por proteína foi realizada em espectrofotômetro. Para a quantificação do RNA, foram

feitas leituras a 280 nm e para detecção de contaminação por proteínas foi analisada

a relação de absorbância a 260 nm/280 nm em espectrofotômetro (devendo estar

entre 1,8 e 2,0). Com base na absorbância, foi calculada a concentração do RNA em

mg μL-1.

Tratamento  do  RNA  com  DNAse  e  síntese  da  primeira  fita  de  DNA

(complementar cDNA) 

A primeira fita de cDNA foi sintetizada a partir de 2 µg de RNA de cada

amostra. Em seguida, foi adicionado 1 µL de buffer 10 x e 1 µL da enzima DNAse I

(Amplification Grade Dnase I, Invitrogen TM) para eliminação do DNA. A amostra foi

misturada e incubada à 37ºC por 15 minutos. Em seguida, foi adicionado 1 µL de

stop  solution  para  cessar  a  reação,  deixando  em  banho  maria  a  70ºC  por  10

minutos. Após o tratamento, foi realizada PCR e eletroforese para comprovar a total

digestão do DNA. Em seguida, foi realizado o protocolo de síntese da primeira fita de

cDNA. Após a confirmação da ausência de contaminação do RNA com DNA, foi

realizada a síntese do cDNA por meio de transcrição reversa utilizando a enzima

MMLV  (Moloney  Murine  Leukemia  Virus)  transcriptase  reversa  (Ludwig

Biotecnologia Ltda)  de acordo com as recomendações do fabricante utilizando o

iniciador Oligo d(T)12-18 (Invitrogen) para que a síntese da primeira fita de cDNA

fosse a partir da cauda poli-A da molécula de RNAm (RNA mensageiro). 

Análise dos perfis de expressão gênica por reação em cadeia de polimerase

via transcriptase reversa (RT-PCR) semiquantitativa 

Inicialmente,  foram  desenhados  cinco  pares  de  iniciadores  em

sequências  codificadoras de genes associados com a rota  de  metabolização de

herbicidas  (Tabela  8.1).  Os  genes  alvo  escolhidos  foram:  Citocromo  P450  e

Glutationa  S-transferase.  O  gene  GAPDH codificador  da  enzima  gliceraldeído-3-

fosfato desidrogenase, gene ACT codificador de Actina e o gene TBP codificador de

Tata binding protein, foram considerados referência. Para desenho dos iniciadores,
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inicialmente, foi realizada busca de sequências de aminoácidos dos referidos genes

no  banco  de  dados  do  genoma  do  arroz,  RAP-DB

(http://rapdb.dna.affrc.go.jp/index.html)  (SAKAI  et  al.,  2013;  KAWAHARA  et  al.,

2013).  De  posse  das  sequências,  foi  realizado  alinhamento  local  –  tBLAStn

(ALTSCHUL  et  al.,  1990)  contra  o  banco  de  sequências  de  ESTs  (expressed

sequence tags) de Avena sativa L. depositadas no banco do NCBI (National Center

for Biotechnology Information) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). As ESTs de

aveia  com  cobertura  maior  que  60%  e  e-value  menor  do  que  e  -10 foram

consideradas homólogas. 

A  partir  das  sequências  ESTs  identificadas  em  aveia,  foram

desenhados  iniciadores  com  auxílio  do  programa  Primer3Plus

(http://www.bioinformatics.nl/primer3plus)  (UNTERGASSER  et  al.,  2007)  e  foram

sintetizados artificialmente, utilizando-se como parâmetros o tamanho de 20 pares

de bases, o tamanho do amplicon variou de 166 à 279 pares de bases, temperatura

de anelamento entre 59,6 à 60,2ºC e o conteúdo GC variando entre 45 à 55%. 

A RT-PCR semiquantitativa foi  conduzida em termociclador  PxE 0.2

Thermal Cycler – Thermo Electron Corporation. As reações, foram realizadas em

volume total de 12,5 µL, seguiram as seguintes etapas: desnaturação com 1 ciclo a

95°C  por  5  minutos,  seguida  de  35  ciclos  de  1  minuto  a  95°C  e  1  minuto  à

temperatura de anelamento do primer (GST e GAPDH = 55,4ºC; TBP; CYP = 53,2ºC

e ACT = 54,8ºC), 1 minuto a 72°C e por fim, extensão final a 72°C por 10 minutos.

Os produtos da PCR foram submetidos a eletroforese em gel de agarose 1,5% a 80

V  durante  2h10min.  As  bandas  formadas  pela  migração  dos  produtos  das

amplificações foram comparadas ao marcador de peso molecular de 100 pb DNA

Ladder com o intuito de confirmar o tamanho do fragmento amplificado esperado.

As imagens dos géis foram armazenadas, e os perfis de expressão de

cada gene alvo (GST e  CYP) e referência (GAPDH, ACT e TBP) foi avaliada pela

densitometria das bandas utilizando o software ImageJ (RASBAND 1997- 2015). 

A análise da estabilidade dos genes referência foi realizada no software

geNorm (Gene Quantification: http://download.gene-quantification.info/). No geNorm,

o coeficiente de estabilidade é chamado de “valor M”, quanto menor o valor M, maior

a estabilidade do gene referência (VANDESOMPELE et al., 2002).
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Os  perfis  de  expressão  foram  calculados  conforme  metodologia

proposta por Cools e Ishii (2002). O Cálculo utilizado foi: [(PA/(PR+PA)]*100, sendo

PA = primer alvo, PR = primer referência. O incremento no nível de expressão foi

obtido  através  do  cálculo:  para  cultivar  tolerante:  EGTT/EGTNT,  sendo  EGTT  =

expressão da cultivar tratado e EGTNT = expressão da cultivar não tratado. Já para

a  cultivar  sensível:  EGST/EGSNT,  onde  EGST =  expressão  da  cultivar  sensível

tratado e EGSNT = expressão da cultivar sensível não tratado.

Tabela 8.1 – Iniciadores, sequência de nucleotídeos, temperatura de anelamento, código de acesso e
tamanho fragmento amplificado dos genes codificadores das enzimas chave (GST e
CYP) envolvidas na rota de metabolização de herbicidas em plantas de  Avena sativa.
UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Nº
Código
do gene

Enzima/Proteína Sequência do Iniciador
TºC de

anelamento
(ºC)

Acesso
GenBank

Tamanho
fragmento

amplificado
(pb)

1 GAPDH
Glyceraldehyde-3-

phosphate
dehydrogenase

Forward
CAACGCTAGCTGCACCACTA

60,2
GO596190.1

271
Reverse

AACAGTTGGAACACGGAAGG
60 GO596190.1

2 ACT Actin
Forward

ACCGTGCCAATCTATGAAGG
60 KP257585.1

166
Reverse

CGAGCTTCTCCTTGATGTCC
60 KP257585.1

3 TBP
Tata binding

protein*

Forward
GCGCTTTCTCCAGTTACGAG

60,2 CN819752.1
279

Reverse
AGCGGATGGCAGGTTATATG

59,9 CN819752.1

4 GST
Glutatona s-
transferase

Forward
CATGTGTCTGCCACCCTATG

60 CN816529.1
276

Reverse
ACAAGCAGCGTAACAGCAGA

59,8 CN816529.1

5 CYP Citocromo P450
Forward CCTTGGTCTGTTTGGGAAAA 59,9

GO590292.1
03

208
Reverse GTCATGGTGGATGAGCAAGA 59,6

GO590292.1
03

*Proteína

8.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Experimento 1- Atividade da enzima glutationa s- transferase 

A  atividade  da  GST  foi  avaliada,  inicialmente,  sem  a  presença  de

herbicida (dose 0x) e, posteriormente, pela aplicação das doses do penoxsulam.

Ambas as cultivares apresentaram atividade específica da GST inferior

à atividade constitutiva (dose 0x) no tratamento com inibidores da metabolização,

independentemente do período avaliado. A maior atividade constitutiva da enzima

GST para ambas as cultivares ocorreu 48 HAA. A atividade constitutiva da cultivar
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URS Guará foi  superior à da cultivar URS Guria as 24 HAA, porém nos demais

períodos a atividade do URS Guria foi superior (Figura 8.1 A e B). 

Na cultivar  URS Guria  a  atividade  específica  da GST,  com uso  do

protetor mefenpyr- diethyl, apresentou comportamento crescente e foi superior em

todos  os  períodos  avaliados,  em  comparação  a  atividade  constitutiva  e  pela

aplicação dos inibidores da metabolização (Figura 8.1 B). 

A redução da atividade da GST em ambas as cultivares, quando da

aplicação dos inibidores da metabolização e aumento da atividade na cultivar URS

Guria, quando da aplicação do protetor demonstrou o efeito destes compostos sobre

a  GST.  Os  inseticidas  organofosforados  são  os  inibidores  mais  comumente

utilizados  da  GST e  das  P450  e  a  inibição  ocorre  quando  o  átomo de  enxofre

liberado pelo organofosforado oxigenado inibe a ação das enzimas de detoxificação

(WERCK-REICHHART; HEHN; DIDIERJAN, 2000; YASOUR et al., 2009). 

Figura 8.1 – Atividade específica da enzima GST (µmol min-1 µg-1 de proteína) na dose 0x (sem
aplicação do herbicida penoxsulam), das cultivares (A) URS Guará e (B) URS Guria, nos
períodos de 24, 48 e 96 horas após a aplicação. Barras verticais representam o erro
padrão da média de cada atividade. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Os protetores podem alterar diretamente o metabolismo dos herbicidas,

ativando  quimicamente  grupos  funcionais  específicos  ou  afetando  enzimas

envolvidas em seu metabolismo, aumentando geralmente a atividade de enzimas

específicas  do  metabolismo  de  herbicidas,  como  a  GST,  P450  e  glucosil

transferases, levando a uma maior metabolização dos herbicidas (LIU; BRAZIER-

HICKS; EDWARDS, 2009; CATANEO et al., 2013).  Além de proporcionarem maior
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seletividade às culturas para herbicidas já utilizados, os protetores podem também

viabilizar a tolerância a herbicidas antes considerados letais (GALON et al., 2011).

A  atividade  da  GST  na  presença  do  herbicida,  apresentou

comportamento variável em função da cultivar, período e tratamento testado (Figura

8.2 e 8.3). Para a URS Guará, cultivar de maior tolerância ao herbicida penoxsulam

(Capitulo 3, Item 3.3) em todos os períodos avaliados, apenas não houve diferença

significativa da atividade da GST, as 24 HAA na dose 1x e 2x de penoxsulam e na

dose 2x de penoxsulam com aplicação prévia dos inibidores da metabolização em

relação à atividade constitutiva (dose 0x) (Figura 8.2 A, B e C). A aplicação prévia

dos  inibidores  da  metabolização,  em  todas  as  doses  e  períodos  avaliados,

proporcionou significativamente menor atividade da enzima GST (Figura 8.2 A, B e

C).

 A  aplicação  das  doses  de  penoxsulam  aumentou  a  atividade  da

enzima GST com o avançar do tempo, obtendo para as doses 1x, 2x e 4x a máxima

atividade as 96 HAA e na dose 6x foi superior as 48 HAA, com valores superiores a

200% em relação à atividade constitutiva (Figura 8.2 A, B e C).
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Figura 8.2 – Atividade induzida da enzima GST (% em relação à dose 0x) da cultivar URS Guará as
(A) 24, (B) 48 e (C) 96 horas após a aplicação do herbicida penoxsulam, associado ou
não com inibidores da metabolização (malathion +  chlorpyrifos).  Médias seguidas de
mesma letra maiúscula na comparação na mesma dose, com e sem a aplicação prévia
dos inibidores dos inibidores diferem significativamente entre si pelo teste t (p<0,05). * e
ns: significativo e não significativo ao teste t (p<0,05), na comparação de cada dose com
a atividade constitutiva (dose 0x). UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018. 

A URS Guria,  cultivar  de menor tolerância ao herbicida penoxsulam

(Capitulo 3, Item 3.3), apresentou atividade da GST não significativa apenas as 24

HAA, na dose 4x com a aplicação dos inibidores da metabolização e as 48 HAA na

dose 1x e 2x de penoxsulam (Figura 8.3 A, B e C).  Esta cultivar apresentou, para

todos os tratamentos, redução da atividade da GST com o avançar dos períodos

avaliados,  com  máxima  atividade  de  todos  os  tratamentos  as  24  HAA.  Neste

período,  houve  aumento  da  atividade  pela  aplicação  das  doses  crescentes  de

penoxsulam, quando da aplicação prévia do protetor (Figura 8.3 A).

Em todos os períodos, com exceção da dose 4x as 48 HAA, a menor

atividade da GST foi obtida pela aplicação prévia dos inibidores da metabolização.



137
As 48 e 96 HAA as maiores atividades da GST foram obtidas pela aplicação prévia

do protetor (Figura 8.3 A, B e C). 

As  24  HAA houve  aumento  da  atividade  pela  aplicação  das  doses

crescentes de penoxsulam, no tratamento com aplicação prévia do protetor (Figura

8.3 A).  As 96 HAA, para todos os tratamentos, a atividade da GST foi  inferior  à

testemunha, sem aplicação de nenhum tratamento (Figura 8.3 A, B e C). 

Figura 8.3 – Atividade induzida da enzima GST (% em relação à dose 0x) da cultivar URS Guria as
(A) 24, (B) 48 e (C) 96 horas após a aplicação do herbicida penoxsulam, com e sem
inibidores  da  metabolização  (malathion  +  chlorpyrifos)  e  protetor  (mefenpyr-  diethyl).
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na comparação na mesma dose, com e sem
a aplicação prévia dos inibidores dos inibidores diferem significativamente entre si pelo
teste t (p<0,05). * e ns: significativo e não significativo ao teste t (p<0,05), na comparação
de cada dose com a atividade constitutiva (dose 0x).  UTFPR, Câmpus Pato Branco –
PR, 2018. 

 

A  cultivar  URS  Guria  apresentou  atividade  da  GST  superior  em

períodos iniciais após a aplicação do herbicida, porém a atividade foi reduzida em

períodos posteriores,  enquanto a cultivar  URS Guará apresentou atividade inicial
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menor que em períodos posteriores (Figuras 8.2 e 8.3). O uso de protetor aumentou

a atividade da enzima GST. A indução da GST ocorre muito rapidamente após a

exposição ao agente de proteção (TAYLOR et  al.,  2013).  O uso dos inseticidas

organofosforados  reduziu  a  atividade  dessa  enzima.  A  aplicação  dos  inseticidas

organofosforados  reduziu  a  tolerância  das  cultivares  de  aveia  branca  ao

penoxsulam, enquanto o mefenpyr-diethyl aumentou a tolerância da URS Guria ao

penoxsulam (Capítulo 5, Item 5.3). Estes resultados demonstram correlação positiva

entre a atividade da enzima GST e a tolerância das cultivares, observada no item

5.3.

A  tolerância  da  cultivar  URS Guará,  pode  estar  relacionada  com a

atividade  das  enzimas  antioxidantes,  principalmente,  como  a  peroxidase  (POD)

(Capitulo 7- Item 7.3). Esta cultivar apresenta maior atividade da SOD e da POD em

períodos iniciais após a aplicação do herbicida, o que pode ser interpretado, no caso

da URS Guará, que as enzimas antioxidantes poderiam proporcionar uma proteção

inicial, que posteriormente poderia ser complementada pela ação da GST. A cultivar

URS Guria, apresenta elevada atividade da enzima GST em períodos iniciais, que é

reduzida em períodos posteriores, e isto possivelmente não permite que a cultivar

tolere em grande nível o uso do herbicida penoxsulam.

Alterações na atividade das enzimas antioxidantes são influenciadas

pela  aplicação  dos  tratamentos  fitossanitários,  com  a  estimulação  da  atividade

destas enzimas,  como um mecanismo de adaptação e tolerância ao estresse.  A

atividade das enzimas antioxidantes elimina os compostos nocivos produzidos pelo

estresse,  fazendo  uma  “limpeza”  da  célula  e  protegendo  as  plantas  das  lesões

celulares e  danos causados pelos  herbicidas (NASRABADI;  GHAYAL;  DHUMAL,

2011). 

O mecanismo de defesa antioxidante pelo aumento da atividade destas

enzimas pode auxiliar nos resultados das possíveis rotas que conferem tolerância à

aveia,  como  a  detoxificação  e  insensibilidade  da  enzima  ALS.  Isto  ocorre  pela

existência de relação entre estes mecanismos, pois diferentes compostos, incluindo

xenobióticos  tóxicos  e  produtos  reativos  de  processos  intracelulares,  como

peroxidação de lipídios, atuam como substratos para a GST (TORRES; SOARES;

MAIA, 2004).
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A atividade das enzimas antioxidantes estimula o aumento da produção

de  glutationa  (MITEVA;  IVANOV;  ALEKSIEVA,  2010),  usado  na  proteção  das

células, sendo a glutationa produzida utilizada como substrato da enzima GST, para

a  detoxificação  de  herbicidas.  A  detoxificação  dos  herbicidas  e  de  outros

xenobióticos por conjugação com glutationa é dependente dos níveis de glutationa e

da  atividade  da  GST encontrada  em espécies  de  plantas.  A  glutationa  é  muito

importante em processos metabólicos, tais como a síntese de proteína e a proteção

de  plantas  contra  os  prejuízos  causados  pelas  espécies  reativas  de  oxigênio  e

outros fatores de estresse na planta (HATZIOS; BURGOS, 2004). 

A velocidade da metabolização do herbicida na planta é fundamental

para uma proteção eficiente, pois um herbicida pode matar a planta antes que a

planta  tenha  tempo de  metabolizá-lo.  Os  protetores  diminuem a  sensibilidade  a

herbicidas em espécies de plantas, acelerando a metabolização de herbicidas em

compostos menos ativos ou inativos (DUHOUX et al., 2017). 

Além de proteger da ação do herbicida fenoxaprop-ethyl  em trigo, o

mefenpyr- diethyl também aumenta a taxa de seletividade do mesossulfuron-methyl

e do iodosulfuron-methyl, aumentando sua detoxificação (HACKER et al., 2000). Na

cultura do trigo e em Alopecurus myosuroides, o uso dos protetores mefenpyr-diethyl

e  fenchlorazole-ethyl  reforçam a seletividade  do  herbicida  fenoxaprop-ethyl,  pela

conjugação  com  glutationa  tanto  em  trigo  como  em  A.  myosuroides

(CUMMINS; BRYANT ; EDWARDS, 2009). 

Em estudo  de  Echinochloa  phyllopogon (Stapf.)  Koss.  resistente  ao

herbicida  penoxsulam,  a  enzima  ALS  das  plantas  resistentes  foi  sensível  ao

herbicida. A adição do inseticida malathion aumentou a fitotoxicidade do herbicida

penoxsulam em plantas resistentes, indicando-se que o mecanismo de resistência

deve-se a metabolização do herbicida (YASOUR et al., 2009). 

O uso de protetores aumentou a atividade da enzima GST em trigo,

(CATANEO et al., 2002; SCARPONI; QUAGLIARINI; DEL BUONO, 2006; TAYLOR

et al.,  2013; ROSINGER, 2014), milho (CATANEO et al.,  2002; CATANEO et al.,

2003; SCARPONI; QUAGLIARINI; DEL BUONO, 2006; ZHAO et al., 2015; GAO et

al., 2017), sorgo (CATANEO et al., 2002; SILVA et al., 2014), azevém (DEL BUONO;

IOLI,  2011)  e  cevada  (SCALLA;  ROULET,  2002).  Os  protetores  induzem  a
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expressão de genes envolvidos na defesa e desintoxicação de plantas, como GSTs

e P450s, mas não são tóxicos para a planta alvo e conferem proteção contra a lesão

de herbicidas (RIECHERS; KREUZ; ZHANG, 2010).

Em  trigo,  observou-se  diferentes  atividades  basais  da  GST,  nas

diferentes cultivares estudadas (CATANEO et al., 2013). A aplicação do herbicida

fenoxaprop-p-ethyl aumentou a atividade da GST em aproximadamente duas vezes

em relação aos controles não tratados, Já, a aplicação de mefenpyr-diethyl  mais

fenoxaprop-p-ethyl causou para maioria das cultivares uma redução da atividade de

GST nas plantas, em comparação com o tratamento utilizando apenas fenoxaprop-

p-ethyl (CATANEO et al.,  2013). O uso de mefenpyr-diethyl preveniu a injúria da

cultura pelo herbicida, porém a atividade da GST não foi correlacionada diretamente

com a detoxificação do fenoxaprop-p-ethyl (CATANEO et al., 2013). Isto demonstra

que  a  ação  do  protetor  é  algo  específico,  influenciado  pela  espécie  estudada,

herbicida e protetor utilizado.

Em estudo de resistência de  Avena fatua L. aos herbicidas inibidores

da ALS e da ACCase, o uso de mefenpyr- diethyl reduziu em diferentes níveis o

controle dos herbicidas testados nas populações. As plantas resistentes apresentam

atividade constitutiva  e induzida superior  as suscetíveis,  o  que sugere  que só a

enzima GST não é responsável pela resistência a estes herbicidas, mas sim envolve

múltiplos mecanismos (BURNS et al., 2017). 

Experimento 2- Expressão gênica de enzimas detoxificadoras

Os resultados da análise genética que comparam as duas cultivares de

aveia  branca  e  resposta  à  ausência  e  presença  de  aplicação  do  herbicida

penoxsulam para os cinco genes analisados, estão representados na Figura 8.4.

Evidencia-se  que  dos  três  genes  referência  estudados  para  Avena

sativa. ACT e GAPDH foram expressos para todas as cultivares avaliadas, já o gene

TBP não apresentou boa amplificação. Em relação aos genes alvo,  CYP não foi

expresso  nas  cultivares,  entretanto,  o  gene  GST apresentou  expressão  para  a

maioria das cultivares de aveia branca estudadas (Figura 8.4). 
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Figura 8.4 –  Géis de agarose 1,5% visualizados sob luz ultravioleta contendo as sequências de
bandas geradas a partir  do produto da PCR com os primers referência  ACT (Actin),
GAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate  dehydrogenase),  TBP (Tata  binding  protein)  e
com  os  iniciadores  alvo  GST (Glutathione  s-transferase)  e  CYP (Citocromo  P450)
testados em cultivares de  Avena sativa L.  com respostas contrastantes ao herbicida
penoxsulam (ST (Sensível tratado); SNT (Sensível não tratado); TT (Tolerante tratado);
TNT (Tolerante não tratado)). UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018. 

Evidencia-se,  através  da  densitometria  de  bandas,  que  os  genes

referência ACT e GAPDH mantiveram-se estáveis quando avaliada a expressão nas

cultivares de aveia branca tolerante e suscetível ao herbicida penoxsulam, mesmo

com o estresse provocado pela aplicação deste (Figura 8.5). Já o gene  TBP não

apresentou estabilidade entre as cultivares avaliadas, demonstrando incremento na

densitometria de bandas para a cultivar tolerante tratada (TT) e tolerante não tratada

(TNT) (Figura 8.5).

Figura 8.5 – Densitometria de bandas para os genes referência ACT e GAPDH para as cultivares de
Avena sativa URS Guria (Sensível) e URS Guará (Tolerante) ao herbicida penoxsulam,
na condição tratada e não tratada com o herbicida.  UTFPR, Câmpus Pato Branco, PR,
2018.
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Os resultados das análises de estabilidade do gene de referência (M),

usando  o  software  geNorm  demonstraram  que  todos  os  genes  referência  são

adequados para as condições experimentais testadas, obtendo-se valores de M de

0,61, 0,58 e 0,97 para ACT, GADPH e TBP, respectivamente. Entretanto, é possível

observar que os genes referência ACT e GADPH são mais estáveis comparado ao

gene TBP através da análise transcricional pelo software geNorm (Figura 8.6).

A estabilidade dos genes referência em plantas daninhas em resposta

ao estresse por herbicidas, já foi analisada para a espécie Alopecurus myosuroides

para os herbicidas inibidores da enzima ACCase (PETIT et al., 2012) e para Lolium

rigidum em resposta aos herbicidas inibidores da enzima ALS (DUHOUX; DÉLYE,

2013). Em ambos os estudos, o gene referência mais estável para A. myosuroides e

L. rigidum foram os genes que codificam para as proteínas tubulina e CAP (ativador

catabólico  de  proteína),  respectivamente.  Em  aveia  branca  (Avena  sativa)  sob

estresse  por  herbicidas,  a  estabilidade  de  genes  referência  ainda  não  foi

investigada.

Figura 8.6 – Estabilidade dos três genes referência candidatos em folhas de plantas de Avena sativa
tolerante  e  sensível,  tratadas  e  não  tradas  com  penoxsulam  utilizando  o  programa
computacional geNorm. Valores M baixos indicam genes com acumulação de transcritos
mais estável. UTFPR, Câmpus Pato Branco, PR, 2018.

Em relação ao incremento no nível  de expressão gênica da enzima

GST  (Figura  8.7)  para  as  duas  cultivares  de  aveia  branca,  observou-se  maior

incremento de expressão na cultivar tolerante comparado com a cultivar sensível

para os três genes referência estudados, entretanto, não foi  observado diferença

significativa  entre  os  mesmos.  Observou-se  que  para  GST  em  relação  a  ACT
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apresentou incremento mais acentuado para a cultivar tolerante comparado a GST

em  relação  a  GAPDH  e  TBP,  totalizando  um  incremento  de  11,8;  5,8  e  8,3,

respectivamente (Figura 8.7). 

Figura 8.7 – Incremento no nível de expressão do gene GST (Glutationa s-transferase) relativa a três
genes de referência para as cultivares de  Avena sativa URS Guria (Sensível) e URS
Guará (Tolerante) ao herbicida penoxsulam. UTFPR, Câmpus Pato Branco - PR, 2018.

Estudos  realizados  com  plantas  daninhas  resistentes  a  herbicidas

evidenciaram maior expressão de genes no biótipo resistente comparativamente ao

suscetível.  Para  capim-arroz  (Echinochloa  crus-galli),  os  biótipos  resistentes  aos

herbicidas inibidores da enzima ACCase, apresentaram maior atividade da enzima

GST, em comparação com biótipos suscetíveis (HUAN et al., 2011).

Para  Echinochloa phyllopogon na avaliação da expressão diferencial

dos  genes  relacionados  com  a  metabolização  de  herbicidas  CYP81A12  e

CYP81A21 (IWAKAMI et al., 2014a) e CYP71AK2 e CYP72A254 (IWAKAMI et al.,

2014b),  evidenciou-se  que  todos  os  genes  supracitados  apresentaram  maior

expressão em biótipos resistentes. Em biótipos de E. crus-galli, evidenciou-se maior

expressão do gene EcGST1 (LI et al., 2013) e CYP81A6 (DALAZEN et al., 2015) em

biótipos  com  resistência,  bem  como  em  A.  myosuroides em  relação  ao  gene

AmGSTF1 (CUMMINS et al., 2013). 

Na literatura, observa-se o envolvimento dos genes CYP e GST em

estudos  avaliando  a  resistência  de  plantas  daninhas  e  seletividade  em  plantas

cultivadas. Em relação à metabolização de herbicidas em plantas, a família de genes

CYP81A está estreitamente relacionada. O gene CYP81A6 foi estudado em relação

à metabolização de bensulfuron-methyl e sulfonilureias em arroz (PAN et al., 2006;
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LIU et al.,  2012).  Em relação à metabolização para os herbicidas penoxsulam e

bensulfuron-methyl  em  E.  phyllopogon,  observou-se  maior  expressão  dos  genes

CYP81A12 e CYP81A21 (IWAKAMI et al., 2014a). Já para a cultura do arroz e em

Arabidopsis  thaliana,  o gene responsável  pela tolerância ao herbicida bispyribac-

sodium é CYP72A31 (SAIKA et al., 2014).

Estudos  de  transformação  genética  indicaram  que  o  gene  GSTF1

conferiu maior tolerância aos herbicidas chlorotoluron e fenoxaprop-p-ethyl para as

espécies  A. myosuroides e  L. rigidum (CUMMINS et al., 2013). Para a cultura do

arroz,  evidenciou-se  que  a  superexpressão  dos  genes  GSTL1  e  GSTL2

desencadeou maior tolerância aos herbicidas chlorsulfuron e glyphosate (HU et al.,

2009; HU et al., 2014).

Com  os  resultados  obtidos  no  presente  estudo,  evidenciou-se  a

necessidade de testar novos genes relacionados com a metabolização (CYP e GST)

de herbicidas para obter conclusões mais precisas e concretas para as cultivares de

aveia tolerante e sensível ao herbicida penoxsulam.

A maior expressão gênica da enzima GST confirma a maior atividade

constitutiva da cultivar URS Guará. Dessa forma, pode-se afirmar que o processo de

metabolização é o principal mecanismo de resposta diferencial entre as cultivares de

aveia  branca.  No  entanto,  a  elucidação  da  contribuição  da  enzima  P450  como

mecanismo de tolerância da aveia branca ao herbicida penoxsulam é necessária,

para  assim  poder  esclarecer  de  forma  mais  completa  a  contribuição  total  do

processo de metabolização como mecanismo de tolerância nesta cultura. E   indicar

aos agricultores as melhores práticas para incrementar a seletividade dos herbicidas

à cultura e práticas adequadas de manejo que evitem possíveis  problemas com

toxicidade à cultura.

8.4 CONCLUSÕES

A cultivar URS Guará, tolerante ao herbicida penoxsulam, apresentou

maior expressão gênica e atividade da enzima glutationa s-transferase, em relação a

cultivar URS Guria, menos tolerante ao penoxsulam.
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A  análise  de  estabilidade  da  expressão  de  genes  referência

demonstrou que os genes  ACT e  GAPDH foram os mais estáveis em plantas de

aveia sensível e tolerante aos herbicidas inibidores da ALS, submetidas ou não ao

estresse pelo herbicida penoxsulam.

Entre  os  genes  alvos  testados  (CYP e  GST),  apenas  o  gene  GST

apresentou amplificação para as cultivares de aveia tolerante e sensível ao herbicida

penoxsulam. O gene alvo  GST apresentou maior expressão relativa na cultivar de

aveia tolerante.

A metabolização  é o principal mecanismo responsável pela tolerância

das cultivares de aveia branca ao herbicida penoxsulam.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  manejo  das  plantas  daninhas  nas  culturas  é  fundamental  para

alcançar elevadas produtividades. Para exercer um controle eficiente das plantas

daninhas sem causar  injúria  na cultura,  há  necessidade de descobrir  o  nível  de

tolerância na população, assim como, quais os herbicidas são seletivos a mesma.

Além  disso,  é  necessário  o  conhecimento  dos  mecanismos  que  determinam  a

tolerância a estes herbicidas. Para a execução de práticas de manejo adequadas

também é importante conhecer os fatores que afetam a tolerância da cultura, para a

adoção dos herbicidas seletivos sem a ocorrência de problemas indesejáveis. Assim

sendo,  a  presente  tese  trata  de  um conjunto  de  estudos  sobre  a  tolerância  de

cultivares de aveia branca aos herbicidas inibidores da ALS, sobre a qual seguem

algumas considerações.

Inicialmente,  no primeiro capítulo da tese confirmou-se que as cinco

cultivares de aveia branca testadas apresentam diferentes níveis de tolerância aos

herbicidas imazethapyr, iodosulfuron, penoxsulam e bispyribac. Nas cultivares não

foi  observada  tolerância  cruzada  para  todos  os  quatro  grupos  químicos  dos

herbicidas  inibidores  da  ALS. Os  herbicidas  imazethapyr  e  bispyribac  foram  os

menos  seletivos,  enquanto  iodosulfuron  apresentou  seletividade  intermediária  e

penoxsulam apresentou a maior seletividade as cultivares de aveia branca. 

O segundo capítulo buscou determinar se, além de seletivos à cultura,

os  herbicidas  testados  apresentam  níveis  adequados  de  controle  de  algumas

espécies daninhas que ocorrem no período de inverno, como a nabiça, azevém,

rubim e milhã. Constatou-se que o herbicida bispyribac apresentou maior eficiência

de  controle  de  todas  as  espécies  daninhas  testadas,  em  comparação  ao

penoxsulam. As doses comerciais do penoxsulam e do bispyribac não apresentaram

níveis satisfatórios de controle de milhã. O bispyribac apresentou controle eficiente

de nabiça e azevém, já o penoxsulam, com o uso da dose comercial, apresentou

níveis de controle satisfatórios apenas de azevém. 

Na sequência, buscou-se elucidar o mecanismo de tolerância da cultura

de aveia branca ao herbicida penoxsulam, o herbicida mais seletivo à cultura. O

terceiro  capítulo  mostrou  que  o  aumento  das  doses  de  penoxsulam  reduziu  a

tolerância  relativa  das  cultivares  URS  Guará  e  URS  Guria.  A  aplicação  dos
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inseticidas organofosforados reduziu a tolerância das cultivares de aveia branca ao

penoxsulam, enquanto o mefenpyr-diethyl aumentou a tolerância da URS Guria ao

penoxsulam.  Desta  forma,  há  indícios  de  que  a  metabolização  é  o  provável

mecanismo de tolerância de aveia branca ao herbicida penoxsulam.

O quarto capítulo esclareceu se a insensibilidade da enzima ALS é o

mecanismo  de  tolerância  das  cultivares  de  aveia  branca,  verificando  que  as

cultivares de aveia branca apresentam diferentes níveis de afinidade pelo substrato

piruvato. A atividade da enzima ALS das cultivares estudadas apresentou diferentes

níveis de inibição aos herbicidas imazethapyr e penoxsulam. Porém, não houve boa

correlação entre a tolerância das cultivares de aveia branca a esses herbicidas e a

sensibilidade da enzima ALS aos herbicidas imazethapyr e penoxsulam, portanto a

insensibilidade da atividade da enzima ALS não constitui o mecanismo de tolerância

dessa espécie aos herbicidas inibidores da ALS.

 No  quinto  capítulo  verificou-se  a  participação  das  enzimas

antioxidantes no mecanismo de tolerância aos inibidores da ALS e constatou-se que

a  resposta  das  enzimas  peroxidase  (POD)  e  superóxido  dismutase  (SOD)  nas

cultivares URS Guará e URS Guria, apresentaram comportamentos diferenciados

nos  períodos  estudados  pela  aplicação  das  doses  do  herbicida  penoxsulam.  A

aplicação  do  herbicida  penoxsulam,  nas  cultivares  de  aveia  branca  resultou  em

atividade da enzima POD mais  expressiva  do que a enzima SOD nos períodos

testados neste trabalho, em relação a atividade constitutiva. Para as cultivares de

aveia branca URS Guará e URS Guria, a atividade das enzimas antioxidantes, em

especial  da  POD,  pode  ser  um possível  mecanismo  envolvido  na  tolerância  ao

herbicida penoxsulam.

E por fim, observou-se no sexto capítulo, que a cultivar URS Guará,

tolerante ao herbicida penoxsulam apresentou maior expressão gênica e atividade

da enzima GST, em relação a cultivar URS Guria, menos tolerante ao penoxsulam.

A análise de estabilidade da expressão de genes referência demonstrou que os

genes  ACT e  GAPDH foram os  mais  estáveis  em  plantas  de  aveia  sensível  e

tolerante aos herbicidas inibidores da ALS, submetidas ou não ao estresse pelo

herbicida penoxsulam. Entre os genes alvos testados (CYP e GST), apenas o gene

GST apresentou amplificação para as cultivares de aveia tolerante e suscetível ao
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herbicida penoxsulam, e apresentou maior expressão relativa na cultivar de aveia

tolerante. 

Portanto, o conjunto de resultados obtidos aponta que a metabolização,

pela enzima  GST e que o aumento da atividade da enzima antioxidante POD é o

mecanismo responsável pela tolerância das cultivares de aveia branca ao herbicida

penoxsulam. 

A presente tese elucidou conhecimentos relacionados à tolerância de

plantas  de  aveia  branca  a  herbicidas  inibidores  da  ALS  em  diferentes  níveis.

Primeiramente, envolveu o conhecimento da resposta das plantas de aveia e das

plantas  daninhas  aos  herbicidas.  Em  segundo  lugar,  procurou  elucidar  os

mecanismos  bioquímicos  e  fisiológicos  responsáveis  pela  tolerância,  através  de

métodos indiretos (uso de inibidores e estimuladores da metabolização) e diretos,

através da determinação da atividade da enzima ALS e de enzimas antioxidantes

(peroxidase e superóxido dismutase) e responsáveis pela metabolização (glutationa-

S-transferase). Por último, a investigação genética de genes referência e envolvidos

no  processo  de  metabolização  auxiliaram  na  confirmação  do  processo  de

metabolização  como  responsável  pela  tolerância  de  cultivares  aos  inibidores  da

ALS. Além disso, apontam lacunas que devem ser buscadas em futuros trabalhos

que envolvam a expressão gênica de genes de enzimas metabolizadoras.

Além da importância científica do trabalho, esses conhecimentos têm

importantes implicações práticas no manejo da cultura. A elucidação dos níveis de

tolerância  das  cultivares  é  extremamente  importante,  pois  podem  ser  úteis  na

escolha por agricultores e também em programas de melhoramento que visem a

criação  de  cultivares  com  nível  de  tolerância  superior.  Além  disso,  a  ação  de

estimuladores e inibidores da metabolização foi eficiente, e poderá contribuir para

práticas à nível de lavoura que aumentem a segurança nas aplicações e aumentem

a seletividade dos herbicidas na cultura da aveia branca. 
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 APÊNDICE A – Resumo da análise de variância tolerância relativa (%) de plantas,

pela resposta a dose dos herbicidas inibidores da ALS nas cultivares
de aveia branca, avaliados aos 7, 14, 21 e 28 dias após aplicação.
UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Causas da variância GL

Tolerância

relativa aos

7 DAA

Tolerância

relativa aos

14 DAA

Tolerância

relativa aos

21 DAA

Tolerância

relativa aos

28 DAA

Quadrado médio

Herbicida 3 2268,97* 22663,19* 20026,22* 21692,78*
Dose 4 6176,42* 62263,67* 79669,17* 82273*

Cultivar 4 133,09 ns 1666,58* 1826,67* 1405,5*
Herbicida x dose 12 347,18* 1831,39* 2052,06* 2301,67*
Cultivar x dose 16 195,94* 483,19* 741,67* 465,92*

Herbicida x Cultivar 12 103,62 ns 250,42 ns 779,56* 375,28 ns

Herbicida x Cultivar x dose 48 113,53 ns 273,56* 520,67* 476,53*
Resíduo 200 110,11 181,08 219 233
CV (%) 12,65 28,40 39,99 42,13

*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.

APÊNDICE B –  Resumo da análise de variância da massa da parte aérea verde
(MPAV) e massa da parte aérea seca (MPAS), pela resposta a dose
dos herbicidas inibidores da ALS nas cultivares de Aveia branca.
UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Causas da variância GL
MPAV MPAS

Quadrado médio
Herbicida 3 26582,94* 11479,01*

Dose 4 72444,62* 62050,27*
Cultivar 4 319,60 ns 1376,96*

Herbicida x dose 12 3973,79* 2535,72*
Cultivar x dose 16 555,41* 391,67*

Herbicida x Cultivar 12 361,45 * 253,96*
Herbicida x Cultivar x dose 48 848,41 * 742,58*

Resíduo 200 151,87 113,29
CV (%) 30,14 24,30

*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.

APÊNDICE C – Resumo da análise de variância tolerância relativa (%) de plantas,
pela resposta a dose dos herbicidas inibidores da ALS no controle
de  plantas  daninhas  avaliados  aos  7,  14,  21  e  28  dias  após
aplicação. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Causas da variância GL

Controle

aos 7 DAA

Controle aos

14 DAA

Controle

aos 21

DAA

Controle

aos 28 DAA

Quadrado médio

Herbicida 1 447,13ns 13167,19* 16023,52* 11178,26*
Dose 7 3632,07* 14940,10* 21197,19* 25016,35*

Planta daninha 3 2859,77* 3232,81* 7908,20* 12287,98*
Herbicida x dose 7 191,48ns 648,44* 971,71* 1037,18*

Planta daninha x dose 21 308,79* 922,39* 993,66* 1276,27*
Herbicida x Planta daninha 3 168,52ns 3317,54* 1586,12* 697,70*
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Herbicida x Planta daninha x dose 21 200,25ns 639,66* 718,40* 382,82*

Resíduo 128 130,57 209,11 118,92* 132,94
CV (%) 15,19 28,65 28,78 37,75

*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.

APÊNDICE D –  Resumo da análise de variância da massa da parte aérea verde
(MPAV) e massa da parte aérea seca (MPAS), pela resposta a dose
dos herbicidas inibidores da ALS no controle de plantas daninhas.
UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Causas da variância GL
MPAV MPAS

Quadrado médio
Herbicida 1 13906,02* 10620,75*

Dose 7 22843,09* 18710,77*
Planta daninha 3 26551,70* 25238,89*

Herbicida x dose 7 1682,97* 1222,19*
Planta daninha x dose 21 2685,15* 1500,06*

Herbicida x Planta daninha 3 1963,45* 1452,25*
Herbicida x Planta daninha x dose 21 769,85* 628,37*

Resíduo 128 164,73 295,96
CV (%) 34,62 41,79

*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.

APÊNDICE E – Resumo da análise  de variância de  Tolerância  relativa  (%),pela
resposta a dose do herbicida penoxsulam, com ou sem o inibidor
nas cultivares URS Guará e URS Guria de aveia branca, avaliados
aos 7, 14, 21 e 28 dias após aplicação, massa da parte aérea verde
(MPAV) e massa da parte  aérea seca (MPAS).  UTFPR, Câmpus
Pato Branco – PR, 2018.

Causas da
variância GL

Tolerância
relativa 7

DAA

Tolerância
relativa 14

DAA

Tolerância
relativa 21

DAA

Tolerância
relativa 28

DAA

MPAV MPAS

Quadrado médio

Cultivar 1 26,67ns 93,75* 240* 1550,42*
282,10

ns
122,98 ns

Dose 4 620,83* 1022,92* 2989,17* 4865*
12800,0

9*
9362,52*

Inibidor 1 166,67* 633,75* 4860* 8520,42*
4984,99

*
2857,98*

Cultivar x
dose 4 30,83 ns 35,42 ns 27,5 ns 285,83*

201,89
ns

125,34 ns

Inibidor x
dose 4 29,17 ns 50,42 ns 305,83* 543,33*

727,33* 520,69*

Cultivar x
inibidor 1 106,17* 20,42 ns 166,67* 50,43 ns

15,50 ns 202,03 ns

Cultivar x
inibidor x

dose 4 19,17 ns 7,92 ns 20,83* 10,83*

73,52* 26,20*

Resíduo 40 13,33 21,25 20 79,58 82,88 165,53

CV (%) 4,1 5,45 6,04 13,23 20,87 24,97

*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.

APÊNDICE F  –  Resumo da análise  de variância  de  Tolerância  relativa  (%),pela
resposta  a  dose  do  herbicida  penoxsulam,  com  ou  sem  o
estimulador na cultivar URS Guria de aveia branca, avaliado aos 7,
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14,  21  e  28  dias  após  aplicação,  massa  da  parte  aérea  verde
(MPAV) e massa da parte  aérea seca (MPAS).  UTFPR, Câmpus
Pato Branco – PR, 2018.

Causas da
variância GL

Tolerância
relativa 7

DAA

Tolerância
relativa 14

DAA

Tolerância
relativa 21

DAA

Tolerância
relativa 28

DAA

MPAV MPAS

Quadrado médio

Estimulador 1 53,33 ns 270* 333,33* 963,33* 120,80 ns 268,80 ns

Dose 4 255* 288,33* 838,33* 1438,33* 5790,78* 3544,97*

Estimulador x
dose 4 11,67 * 61,67* 25* 105*

500,32* 104,10*

Resíduo 20 23,33 30 20 26,67 296,35 376,60

CV (%) 5,4 6,15 5,40 6,5 20,98 29,99

*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.

APÊNDICE G – Resumo da análise de variância no estudo da atividade da enzima
ALS  para  as  cultivares  URS  Guará,  URS  Guria,  UFRGS  14  e
UFRGS  18  pela  aplicação  dos  herbicidas  inibidores  da  ALS,
penoxsulam e  imazethapyr. UTFPR,  Câmpus  Pato  Branco  –  PR,
2018.

Causas da variância GL

Atividade ALS

Quadrado médio

Cultivar 3 2724,63 *

Dose 6 6797,01*

Herbicida 1 559,65 *

Cultivar x dose 18 241,27ns

Herbicida x dose 6 81,89 ns

Cultivar x herbicida 3 79,65 ns

Cultivar x herbicida x dose 18 104,97 *

Resíduo 58 272,26

CV (%) 27,53
*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.

APÊNDICE H –  Resumo da análise de variância no estudo da atividade da enzima
ALS  para  as  cultivares  URS  Guará,  URS  Guria,  UFRGS  14  e
UFRGS 18 pela aplicação das doses de piruvato. UTFPR, Câmpus
Pato Branco – PR, 2018.

Causas da variância GL

Atividade ALS

Quadrado médio

Cultivar 3 1358,53*

Dose 5 2345,68*

Cultivar x dose 15 279,77*

Resíduo 24 408,31

CV (%) 57,53
*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.

APÊNDICE I –  Resumo da análise de variância da atividade da enzima peroxidase
as  24,  48  e  96  horas  após  a  aplicação  das  doses  do  herbicida
penoxsulam,  com ou sem o inibidor  nas cultivares  URS Guará e
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URS Guria de aveia branca. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR,
2018.

Causas da variância GL

24 48 96

Quadrado médio

Cultivar 1 34716,36* 1022,26 ns 203,94 ns

Inibidor 1 16938,99ns 2614,04 ns 42,39 ns

Dose 4 16631,74 ns 2035,12 ns 1385,24 ns

Cultivar x inibidor 1 61038,16 * 1230,92 ns 4431,39 ns

Inibidor x dose 4 5096,63 ns 4110,16* 4008,55 ns

Cultivar x dose 4 17608,18 ns 718,28ns 207,30 ns

Cultivar x inibidor x dose 4 19701,23 ns 1107,87ns 2999,38ns

Resíduo 25 11160,66 1391,55 4006,89

CV (%) 5,95 6,45 7,58

*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.

APÊNDICE J – Resumo da análise de variância da atividade da enzima peroxidase
as  24,  48  e  96  horas  após  a  aplicação  das  doses  do  herbicida
penoxsulam, com ou sem o estimulador na cultivar URS Guria de
aveia branca. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Causas da variância GL

24 48 96 

Quadrado médio

Dose 4 8723,69ns 1407,27 ns 1142,64 ns

Estimulador 1 2203,43 ns 0,113 ns 34,19 ns

Estimulador x dose 4 19483,13  ns 3546,13 ns 1762,18 ns

Resíduo 11 14217,25 2807,89 7090,36

CV (%) 7,99 8,37 5,65
*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.

APÊNDICE K – Resumo da análise de variância da atividade da enzima superóxido
dismutase as 24,  48 e 96 horas  após a  aplicação das doses do
herbicida penoxsulam, com ou sem o inibidor nas cultivares URS
Guará e URS Guria de aveia branca. UTFPR, Câmpus Pato Branco
– PR, 2018.

Causas da variância GL

24 48 96

Quadrado médio

Cultivar 1 5627,85 ns 1392840 * 152216,2 ns

Inibidor 1 222230,1 * 188358,8 ns 5724,13 ns

Dose 4 30292,32 ns 254609,6 ns 803668,2 *

Cultivar x inibidor 1 86934,13 * 271886,4 ns 396236,3 ns

Inibidor x dose 4 78053,04* 98191 ns 1648948*

Cultivar x dose 4 171719,3* 528440,4* 23233410*

Cultivar x inibidor x dose 4 110368,1* 292265,3 ns 1361244*

Resíduo 21 21627,62 138639,3 273254,7

CV (%) 1,69 4,56 6,49

*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.

APÊNDICE L – Resumo da análise de variância da atividade da enzima superóxido
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dismutase as 24,  48 e 96 horas  após a  aplicação das doses do
herbicida penoxsulam, com ou sem o estimulador na cultivar URS
Guria de aveia branca. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Causas da variância GL

24 48 96 

Quadrado médio

Dose 4 191820,7* 102426,6 ns 121459,2 ns

Estimulador 1 46219,23 ns 719329,7* 222803,6 ns

Estimulador x dose 4 38398,6 ns 48564,98 ns 267905,6*

Resíduo 11 51453,09 56854,73 87043,8
CV (%) 2,64 2,91 3,55

*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.

APÊNDICE M – Resumo da análise de variância da atividade da enzima Glutathiona
S- transferase as 24, 48 e 96 horas após a aplicação das doses do
herbicida penoxsulam, com ou sem o inibidor nas cultivares URS
Guará e URS Guria de aveia branca. UTFPR, Câmpus Pato Branco
– PR, 2018.

Causas da variância GL

24 48 96 

Quadrado médio

Cultivar 1 5692,82* 128791,40* 6862,22 ns

Inibidor 1 34805,32* 97479,81* 6393,76 ns

Dose 4 3383,53 ns 14833,08 ns 4362,02 ns

Cultivar x inibidor 1 15532,61* 62655,15 ns 3999,67 ns

Inibidor x dose 4 3773,08 ns 20295,54 ns 1171,51 ns

Cultivar x dose 4 6016,15* 23838,09 ns 7193,89 ns

Cultivar x inibidor x dose 4 3112,06* 24005,30 ns 3143,82 ns

Resíduo 21 1634,24 21824,67 3000,08

CV (%) 5,7 12,1 10,5

*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.

APÊNDICE N – Resumo da análise de variância da atividade da enzima Glutathiona
S- transferase as 24, 48 e 96 horas após a aplicação das doses do
herbicida penoxsulam, com ou sem o estimulador na cultivar URS
Guria de aveia branca. UTFPR, Câmpus Pato Branco – PR, 2018.

Causas da variância GL

24 48 96 

Quadrado médio

Dose 4 16143,31ns 7329,85 ns 57224,28*

Estimulador 1 14880,43 ns 156067,60 ns 19078,09*

Estimulador x dose 4 12055,79 ns 2004 ns 7043,67*

Resíduo 11 21371,93 42521,82 5360,44
CV (%) 10,79 12,7 7,3

*Teste f significativo a 5%; ns: não significativo pelo teste f.


