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RESUMO 

 

Interações entre os herbicidas 2,4-D e glifosato: aspectos químicos, bioquímicos e 

fisiológicos 

 

Na literatura existe um consenso que os herbicidas glifosato (Gli) e 2,4-D interagem 

antagonicamente quando aplicados em combinação. No entanto, as bases bioquímicas e 

fisiológicas destes antagonismos são desconhecidas. Utilizou-se espectrometria de 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) para a caracterização de moléculas de Gli e 2,4-D em 

várias formulações analíticas, preparadas de maneira que os herbicidas fossem obtidos sem os 

ingredientes inertes das formulações comerciais. Não foram encontradas alterações 

significativas na conformação atômica do herbicida nos espectros de RMN entre as 

formulações analíticas de Gli isopropilamina, dimetilamina, potássio ou amônio; 2,4-D 

Dimetilamina ou colina, quando analisadas separadamente ou em mistura. Avaliando também 

formulações comerciais dos herbicidas, não foram encontradas diferenças significativas entre 

os espectros de RMN para a mistura entre Gli e 2,4-D. A formulação comercial de Gli 

amoníaco apresentou alterações na conformação molecular do Gli, principalmente na região P 

da molécula que mostrou maior deslocamento químico, mas isso foi atribuído aos maiores 

teores de Na encontrados nessa formulação. Aplicando-se as diferentes formulações 

comerciais na espécie modelo de tomate Micro-Tom (MT), foram estudados os padrões de 

absorção dos herbicidas. A absorção de Gli radiomarcado pelas plantas de MT foi reduzida 

somente para a formulação Gli sal de amônio, independentemente da presença de 2,4-D. 

Neste trabalho, não se observou efeito antagônico na absorção entre Gli e 2,4-D. Por meio de 

um ensaio fatorial para determinar o efeito antagônico dos herbicidas em plantas de MT, 

observou-se que a dose de maior antagonismo para 2,4-D foi: 35 g i.a. ha-1 – 0,65 mM e para 

Gli, 70 g g i.a. ha-1 – 1,7 mM. A translocação do Gli radiomarcado foi significativamente 

reduzida em MT, quando aplicado com 2,4-D. Experimentos utilizando o marcador molecular 

GUS no gene DR5 do MT, mostraram que o Gli reduz a resposta de expressão gênica pelas 

vias de sinalização do 2,4-D. Os ensaios de quantificação de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) induzidas pela atuação do 2,4-D, apresentaram menor produção na presença do Gli. O 

acúmulo de ácido chiquímico causado pelo Gli no MT foi maior quando aplicado sem mistura 

com 2,4-D. A interferência do 2,4-D na atuação do Gli foi confirmada nos mutantes 

insensíveis à auxina diageotropica (dgt) e Never ripe (Nr), em que a produção de EROs foi 

menor e a translocação do Gli foi mantida independente da aplicação com o 2,4-D. O acúmulo 

de ácido chiquímico na aplicação de Gli e a mistura dos herbicidas, foram semelhantes. O 

mutante yellow-green2 (yg2), menos sensível ao Gli, apresentou menor translocação do 

herbicida. O acúmulo de ácido chiquímico para este mutante foi menor quando aplicado com 

Gli, mas na mistura de Gli + 2,4-D, a quantidade do ácido aumentou. A insensibilidade ao Gli 

proporcionou o reestabelecimento da produção de EROs pelo 2,4-D na aplicação da mistura 

dos herbicidas. Neste trabalho, em contraposição ao conhecimento atual, não se observou 

qualquer efeito antagônico entre Gli e 2,4-D a nível químico, mas o antagonismo ocorreu por 

fatores da inter-relação dos mecanismos que cada herbicida induz nos níveis fisiológicos, 

bioquímicos e genéticos na biologia do organismo vegetal. 

 

Palavras-chave: Antagonismo; Formulações; Mistura de tanque; Absorção e translocação de 

herbicidas; Ácido chiquímico; Espécies reativas de oxigênio 
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ABSTRACT 

 
2,4-D and glyphosate interactions: chemical, physiological and biochemical aspects 

 

A consensus exists in literature that the herbicides glyphosate and 2,4-D interact 

antagonistically when applied in combination. However, the biochemical and physiological 

basis of this antagonism are unknown. It was used Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 

spectrometry to characterize the molecules of glyphosate and 2,4-D prepared with high purity 

analytical compounds without the commercial formulations inert ingredients. No changes in 

atomic herbicide conformation ware found in NMR spectra of glyphosate formulations 

isopropylamine, dimethylamine, potassium or ammonium and 2,4-D dimethylamine or 

choline, when evaluated separately or in mixture. Analysing also the commercial herbicides 

formulations, no differences in NMR spectra for the mixture between glyphosate and 2,4-D 

ware found in chemical shift. The ammonium salt glyphosate formulations, presented changes 

in molecular conformation in P region of glyphosate showing higher chemical shift, which 

was attributed to higher levels of Na found in its composition. It was applied different 

commercial formulations in tomato cultivar Micro-Tom (MT) to study the pattern of herbicide 

absorption. The absorption of radiolabeled glyphosate by MT was reduced in the ammonium 

salt formulation, regardless of the 2,4-D’s presence. In this work, no antagonistic effect in 

plant absorption was observed between glyphosate and 2,4-D. Factor assay was conducted 

using different concentrations of 2,4-D and glyphosate to determine the antagonistic effect on 

tomato plants. It was observed that the dose of greater antagonism to 2,4-D form 35 g a.i. ha-1 

- 0.65 mM and for glyphosate, 70 g a.i. ha-1 - 1.7 mM. Assays using molecular reporter GUS 

in MT`s DR5 gene, showed that the glyphosate reduces gene expression responses through 

signalling pathways of the 2,4-D. The absorption of radiolabeled glyphosate was significantly 

reduced in MT, when it was applied with 2,4-D. In trials that it was quantified production of 

reactive oxygen species (ROS) on MT induced by 2,4-D performance, lower production were 

found when 2,4-D ware applied with glyphosate. The shikimic acid accumulation affected by 

glyphosate action in MT was higher when applied without 2,4-D mixture. The interference of 

2,4-D in glyphosate`s actions was confirmed in auxin insensitive mutants diageotropica (dgt) 

and Never ripe (Nr), which ROS production was lower. In those mutants, glyphosate 

translocation was maintained regardless 2,4-D application and shikimic acid accumulation 

between glyphosate treatment and herbicide mixture were similar. The yellow-green2 (yg2) 

mutant was less sensitive to glyphosate, presenting low translocation to the herbicide. The 

shikimic acid accumulation for yg2 mutant was lower when applied with glyphosate, but 

when it was treated with glyphosate + 2,4-D, the amount of acid was increased. The 

insensitivity of glyphosate provided reestablishment of ROS production by 2,4-D, when the 

mixture of herbicides were applied. In this paper it was show that, in contrast to current 

knowledge, there was no antagonistic effect between glyphosate and 2,4-D in chemical level, 

but the antagonism occurred by factors of the interrelationship of the mechanisms that each 

herbicide induces in the physiological, biochemical and genetic levels in the biology of the 

plant organism. 

 

Keywords: Antagonism; Formulations; Tank mixture; Herbicides uptake and translocation; 

Shikimic acid; Reactive oxygen species 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os herbicidas Ácido diclorofenoxiacético (2,4-D) e N-(fosfonometil)glicina (glifosato 

– Gli) desempenham papel fundamental na otimização da produção agrícola na maior parte 

das culturas produzidas em larga escala em todo o mundo, esses herbicidas vêm sendo 

amplamente aplicados na agricultura durante décadas devido à sua eficácia no controle de 

plantas daninhas.  

Quimicamente, o herbicida 2,4-D é caracterizado por seu baixo peso molecular, uma 

vez que é um ácido orgânico contendo um grupo fenóxi ligado a dois cloros e a um grupo 

carboxílico. O 2,4-D em meio aquoso permanece na forma desprotonada por ser um ácido 

fraco, assim, dependendo do pH e dos componentes da solução em que está dissolvido, o 

herbicida fica disponível para reagir com outros elementos com carga formando conjugados 

menos ativos (THELEN, 1995). O Gli é um amino-fosfato análogo à glicina e sua molécula 

possui uma série de hidrogênios dissociáveis. Devido a essa característica química, o 

herbicida pode realizar facilmente trocas catiônicas com outros elementos com carga 

presentes em sua formulação ou na calda de pulverização, resultando em um composto com 

menor capacidade de ser absorvido pelas plantas (THELEN, 1995). 

Ambos os herbicidas são aplicados em pós-emergência e absorvidos pelas folhas, por 

apresentarem características hidrofílicas, penetram por “poros polares” (WANG, 2007, 

DENIS et al., 2015), existentes na cutícula e são transportados na forma protonada para o 

interior da célula por transportadores específicos (AUX1 - auxin transporter protein 1 

(KLEINE-VEHN et al., 2006) no caso das auxinas e PHT – Phosphate transporter, para o Gli 

(DENIS et al., 2015). No interior do simplasto, os herbicidas são transportados na forma 

ionizada para os diversos tecidos, acumulando-o principalmente nas raízes, caules e folhas 

novas (BROMILOW et al., 2015, MARTIN; EDGINGTONA, 1981). 

No metabolismo da célula, o Gli atua como inibidor acompetitivo da enzima 5-

enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthetase (EPSPS) na via de formação dos aminoácidos 

essenciais aromáticos, causando distúrbios no metabolismo do carbono, necessários para 

produção de aminoácidos aromáticos e seus derivados (AMRHEIN et al., 1980, 

HERRMANN, 1995). O 2,4-D, que é uma auxina sintética, atua nos receptores Auxin 

Binding Protein (ABP1) e no complexo protéico Skp1-Cullin-F-box protein (SCF), sendo a 

proteína F-box: TIR (Transport inhibitor response) / AFB (auxin-signaling F-box). A super 

ativação desses receptores pela presença do herbicida altera os padrões do citoesqueleto 

levando a menor atividade dos lisossomos (que são reguladores do ambiente oxidativo do 
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citosol) (RODRIGUEZ-SERRANO et al., 2014) e promovendo a formação dos hormônios 

etileno e ácido Abscisico (ABA), que induzem a produção em larga escala de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) (GROSSMANN, 2010). Devido ao impacto causado pela 

interferência dos herbicidas no metabolismo celular vegetal, os tecidos entram em processo de 

senescência, culminando na morte da planta como um todo. 

A ação de herbicidas está relacionada às propriedades físico-químicas complexas. 

Esses atributos são variáveis devido à diversidade existente entre as diferentes espécies de 

planta e seu metabolismo, sofrendo também a interferência do ambiente. A utilização de dois 

ou mais herbicidas simultaneamente torna o estudo de seu efeito um processo mais complexo, 

uma vez que as mudanças do ambiente químico da solução podem induzir alterações radicais 

nas propriedades e atributos do comportamento das moléculas, tanto em seus aspectos físico-

químicos, quanto em sua ação biológica ativa. 

O antagonismo químico entre os herbicidas 2,4-D e Gli foi amplamente estudado nas 

décadas de 1980 e 1990. Nessa época, diversos trabalhos utilizando várias formulações 

relataram a ocorrência de antagonismo do 2,4-D na ação do Gli, principalmente no controle 

de gramíneas (FLINT; BARRETT, 1989; NALEWAJA, 1991; O'SULLIVAN, 1980). Em 

1995, THELEN utilizando técnicas de RMN para avaliar a interação entre os 2,4-D 

dimetilamina e Gli propôs que os componentes catiônicos (metais e aminas), presentes nas 

formulações de 2,4-D, poderiam formar conjugados com menor capacidade de absorção pelas 

plantas, deduzindo-se assim que o antagonismo entre os dois herbicidas era relacionado às 

propriedades químicas da mistura. 

Antagonismos referentes aos aspectos fisiológicos e bioquímicos foram, até o 

momento, pouco estudados. Flint e Barrett (1989), utilizando herbicidas radiomarcados 

reportaram redução de absorção e translocação do Gli quando aplicado com 2,4-D. Em 2000 

Lym, avaliando o comportamento dos herbicidas em Euphorbia esula, observou uma taxa de 

absorção e translocação de 2,4-D três vezes maior quando aplicados com Gli, contudo, tanto a 

absorção, quanto a translocação do Gli foi severamente comprometida quando aplicada com 

2,4-D. 

O único estudo realizado nas últimas décadas avaliando parâmetros bioquímicos entre 

Gli e auxinas foi em 1982 (LEE), em que a presença do ácido indolacético (IAA) atenuou os 

efeitos fitotóxicos do herbicida. Além disso, a inibição do crescimento induzido pelo Gli 

também interferiu na quantidade de IAA livre, provavelmente porque o herbicida acelerava a 

formação de conjugados e degradação do IAA. 
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Nas últimas décadas, muito pouco se estudou sobre a interação química de herbicidas 

em mistura. Contudo, essa prática é de uso corrente em quase todos ambientes de produção 

agrícola e deverá ser praticada cada vez mais, principalmente com o advento de novas 

tecnologias que irão implantar o uso de transgênicos resistentes a múltiplos mecanismos de 

ação de herbicidas para cultura produzidas em larga escala em um futuro próximo. De fato, é 

previsto que, em poucos anos, haja o lançamento de culturas de soja e milho transgênicas 

resistentes a 2,4-D e Gli pelas indústrias de produção de sementes e agroquímicos. Essas 

tecnologias serão adotadas rapidamente pelos agricultores em todo o mundo e há uma série de 

preocupações sobre seus usos (WRIGHT et al., 2010), especialmente quanto aos seus efeitos 

na ecologia das plantas infestantes da lavoura. Assim, para que haja o bom uso dessas novas 

tecnologias é necessário a melhor compreensão dos aspectos químicos, fisiológicos e 

bioquímicos dos herbicidas que serão utilizados. Estes conhecimentos poderão ajudar a 

indústria, os produtores e a ciência enfrentar os numerosos e difíceis desafios que a 

agricultura terá futuramente, de modo a manter as novas tecnologias que, serão em breve, uma 

nova realidade. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Interações entre herbicidas 

 

Em diversos países do mundo, a prática da mistura de produtos fitossanitários é algo 

comum e amplamente utilizado. A legislação brasileira, no Decreto nº 4.074/02, artigo 1º, 

inciso XXV, descreve o uso de misturas de tanque como um procedimento de “associação de 

agrotóxicos e afins no tanque do equipamento aplicador, imediatamente antes da aplicação”. 

As vantagens de se utilizar determinados agroquímicos aplicados em mistura são muitas, uma 

vez que, além de diminuir custos de produção, há grande economia de trabalho e tempo, 

permitindo otimização das operações na lavoura e, consequentemente, a redução de 

problemas ligados a compactação do solo. Outro importante aspecto a ser considerado é o 

incremento no espectro e aumento no tempo de controle das pragas incidentes nas culturas. 

Além disso, em alguns casos, alguns agroquímicos se misturados em pequenas quantidades 

proporcionam maior efeito e eficiência do que um único produto aplicado individualmente em 

alta concentração. A mistura também pode reduzir o impacto ambiental de certos herbicidas 

de alta persistência no solo, porque ao utilizar menores doses em mistura, pode-se reduzir o 

efeito degradante de determinadas moléculas nos ecossistemas naturais. Finalmente, as 

associações de produtos fitossanitários proporcionam menores chances de aparecimento de 

biótipos resistentes de pragas, selecionados por aplicações sucessivas de uma única molécula 

(HATZIOS; PENNER, 1985). 

Devido à complexidade das interações químicas entre os componentes dos diferentes 

produtos associados, as misturas podem ser utilizadas de maneira errada, reduzindo sua 

eficiência original e podendo causar também impacto sobre o ambiente e a saúde humana, 

uma vez que sua toxicidade pode ser alterada. Mediante a essas deficiências, sobretudo a 

carência de informação científica sobre o resultado dos novos componentes ou características 

químicas que as misturas possam ter, a legislação brasileira tem se posicionado de maneira 

rígida e conservadora ante a prática da mistura de tanque de produtos fitossanitários. 

A mistura em tanque no Brasil é tópico de grande discussão quanto a sua regularidade 

formal e as responsabilidades dos que a praticam. No passado, a Portaria do MAPA 

(Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento) nº 67, de 30 de maio de 1995, 

regulamentou o uso de mistura, considerando-a uma prática de utilização global na agricultura 

e que obteve grande sucesso. Além disso, considerava a mistura de produtos fitossanitários 
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uma alternativa para a “redução nos custos da produção, aumento do espectro de controle de 

pragas, redução da contaminação ambiental e do tempo de exposição do trabalhador rural ao 

agrotóxico”. No entanto, em 24 de julho de 2002, a Normativa nº 46 decretou em seus artigos 

a revogação da Portaria de 1995 e estabeleceu, para todas as empresas detentoras do registro 

de agroquímicos, a “retirada das indicações de misturas em tanque dos rótulos e bulas”.  

Diante desse novo Decreto, alguns pontos não ficaram bem elucidados, haja vista que 

no documento não existe nenhum tipo de proibição ante ao uso de mistura em tanque, 

podendo ser feita sob a responsabilidade do produtor. Além disso, receituários feitos por 

profissionais de Engenharia Agronômica ou outros com competência para tanto, são proibidos 

de conter qualquer tipo de indicação de mistura que não esteja previamente indicada no rótulo 

ou na bula, contudo, ainda é possível a elaboração de uma receita para cada produto. Quanto 

às empresas detentoras dos registros, existe a possibilidade de indicar misturas em tanque 

prescrevendo-as em suas bulas e rótulos, realizando seu registro junto aos órgãos 

governamentais competentes (ANVISA, MAPA e IBAMA), como o registro de um novo 

produto para determinada cultura.  

Existem propostas atuais para que a mistura deixe de ser um produto registrável, 

passando a ser apenas uma prática agrícola de faculdade do agricultor. Em 2011, um parecer 

publicado pela Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos (AENDA) aponta a 

necessidade da criação de projetos de lei para ajustar a utilização de misturas de tanque no 

Brasil, permitindo assim que os profissionais competentes deem instruções não só contidas 

nos rótulos e bulas dos produtos aplicados, mas também baseadas em pesquisas geradas pela 

comunidade científica ou em seu próprio conhecimento, dando liberdade para os profissionais 

exercerem, em plenitude, suas funções e poderes. Ante a situação apresentada, conclui-se que 

uma das grandes carências da ciência das plantas daninhas é o estudo e a investigação das 

misturas entre herbicidas e outros produtos fitossanitários. 

Os termos utilizados para descrever o comportamento de interação entre herbicidas 

são: antagonismo, quando um produto interfere negativamente na eficiência do outro; 

sinergismo, quando um produto aumenta a eficiência do outro por meio da mistura; e 

aditividade, que seria quando a eficiência do produto é similar ou igual à aplicação de ambos 

individualmente. Esses termos surgiram na farmacologia e são empregados em diversas áreas 

das ciências para explicar o comportamento do efeito de compostos químicos em mistura. 

Morse (1978) retrata que para melhor definir a complexidade das interações entre 

químicos em mistura, é necessário considerar fatores que transcendem o simples conceito da 

ação conjunta de dois componentes que induzem a resultados melhores, piores ou 
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semelhantes, do que quando utilizados separadamente. Por isso, o autor menciona a 

necessidade de interpretar e provar os resultados de interação por meio de modelos 

matemáticos de referência como testes de probabilidade (Teste de Análise na Variância, Teste 

de Colby) e modelos gráficos de superfície. 

Provar a existência de interações por meio de uma hipótese nula, quando apenas um 

dos componentes da mistura afeta o desenvolvimento da planta, é mais simples do que estudar 

moléculas em que mais de um componente da mistura é ativo, pois um elemento pode 

aumentar e ao mesmo tempo diminuir, o efeito de outro. Nesse sentido, o sinergismo e o 

antagonismo podem ocorrer simultaneamente, sendo uma condição difícil de detectar ou 

medir experimentalmente, uma vez que a hipótese nula torna-se complexa de definir. Assim, 

para definição do modelo a ser utilizado, é necessário o conhecimento dos termos inerentes ao 

efeito dos componentes da mistura nas plantas, de seu comportamento fisiológico e de seus 

mecanismos bioquímicos, relacionando-os com as metodologias de avaliação (peso, 

porcentagem de controle, altura, germinação, sobrevivência). Essas considerações são 

fundamentais, porque podem ajudar a desvendar parte do que possa ocorrer nos mecanismos 

fisiológicos e bioquímicos, que são diretamente afetados pelos componentes da mistura. Sem 

essa perspectiva, não existe nenhuma maneira de definir se os resultados encontrados no 

modelo conseguem explicar a existência de algum tipo de interação ou se o modelo foi 

utilizado inadequadamente.  

Para definir os mecanismos de ação de herbicidas utilizados em misturas, Hatzios e 

Penner (1985) alegam que o princípio da alteração, tanto de aumento, quanto de decréscimo, 

na atividade de dado herbicida aplicado em conjunto com outro agroquímico, deve ser o 

resultado de mudanças na quantidade de herbicida na sua forma ativa, atuando no seu sítio de 

ação. Portanto, a ocorrência de qualquer tipo de alteração causada por outros compostos 

presentes na calda de aplicação pode influenciar na fitotoxicidade do herbicida, alterando seus 

padrões de atuação a nível estrutural e funcional do vegetal como: penetração, translocação e 

biotransformação. Quanto aos níveis mais básicos das estruturas vegetais, há alteração nos 

sites de ação bioquímicos ou fisiológicos das células. A interação entre herbicidas e outros 

químicos pode ocorrer tanto fora da planta quanto no seu interior, em momento anterior ou 

posterior ao da aplicação, uma vez que herbicidas podem interagir com químicos aplicados 

simultaneamente ou com moléculas residuais presentes no momento da aplicação. 

O sinergismo da atividade de herbicidas quando misturados com outros agroquímicos 

ocorre quando há aumento da sua penetração e translocação. Assim, a eficiência de 

penetração dos herbicidas comerciais é potencializada modificando-se as propriedades da 
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calda de aplicação com o uso de adjuvantes e surfactantes (WANG; LIU, 2007), bem como 

com o uso de fertilizantes amoniacais, podendo ocorrer também a modificação na calda de 

aplicação ao se misturar inseticidas, fungicidas e outros herbicidas. Desvios nos padrões 

normais de biotransformação de moléculas xenobióticas podem ser ainda a causa do efeito 

sinérgico. Essas alterações proporcionam mudanças na metabolização dos determinados 

herbicidas quando aplicados em conjunto com inseticidas, fungicidas, fertilizantes e 

compostos antioxidantes capazes de inibir enzimas degradantes responsáveis pela 

metabolização do herbicida (HATZIOS; PENNER 1985).  

O antagonismo da ação conjunta de herbicidas com outros compostos pode ser 

caracterizado em quatro categorias. O antagonismo bioquímico, em que a presença de um 

composto químico tem capacidade de diminuir a quantidade de herbicida que chega ao sítio 

de ação alvo, pode ocorrer pela redução da penetração ou do transporte e pelo aumento da 

inativação metabólica ou por sequestramento, quando o herbicida é fisicamente removido de 

seu sítio de ação. O antagonismo competitivo ocorre quando o agente agonista se liga ao sítio 

ativo e impede a ligação do herbicida. O antagonismo fisiológico ocorre quando os modos de 

ação entre os herbicidas aplicados se contrapõem, isso pode ocorrer pelo aumento da ação de 

um herbicida mais ativo anulando a ação de outro herbicida menos ativo. Esse tipo de 

antagonismo também ocorre quando há o decrescimento da quantidade do herbicida menos 

ativo para seu estado fisiologicamente inativo. A última categoria definida pela literatura é 

denominada antagonismo químico, que ocorre quando o composto é colocado em mistura 

reagindo quimicamente com o herbicida ou alterando as propriedades físico-químicas da calda 

de pulverização, formando compostos menos ativos ou inativos (HATZIOS; PENNER, 1985; 

GREEN, 1989). 

Apesar da diversidade de interações que pode haver entre herbicidas utilizados em 

misturas com outros agroquímicos, existe uma série de fatores que interferem na sua 

ocorrência. A dose do herbicida utilizada é, na maioria das vezes, o principal método de 

minimizar os efeitos antagônicos. Ao realizar a mistura no tanque, utilizam-se doses maiores 

de composto antagonizado ou doses menores para compostos que aumentam a ação fitotóxica 

do herbicida utilizado. Plantas de diferentes espécies também possuem, majoritariamente, 

diferentes respostas à interação moléculas em mistura. Em geral, as práticas de manejo 

preocupam-se em misturar herbicidas para aumentar o espectro de controle ou obter 

resultados em que a combinação entre princípios ativos seja antagônica à cultura de interesse 

e sinérgica ou aditiva para as plantas que se deseja obter o controle (COLBY; WOJTASZEK; 

WARREN, 1965). 
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2.2 Transdução de sinal induzida pelas auxinas 

 

As respostas da célula às auxinas na membrana plasmática são caracterizadas por sua 

rápida atuação, isso ocorre pelo fato de existir nessa região um receptor químico denominado 

Auxin Binding Protein 1 (ABP1). Esse receptor foi encontrado pela primeira vez por Hertel et 

al., em 1972, nas membranas de coleóptolos de milho (Zea mays).   

Na membrana plasmática, a ABP1 ao se ligar com as auxinas, codifica um sinal que 

induz a superatividade das bombas de próton presentes na membrana plasmática. As 

ATPsintases são responsáveis por manter o balanço de energia entre o apoplasto e simplasto 

celular, que uma vez ativadas, ocorrerá o acúmulo de prótons no exterior da célula levando ao 

decline do pH extracelular (Revisado por TROMAS et al., 2010; SAUER; KLEINE-VEHN, 

2011). Este processo é de extrema importância para entender os primeiros sintomas da 

aplicação de auxinas em plantas, pois o desbalanço eletroquímico causado pelo influxo de H+ 

induz à abertura de canais de potássio, que serão bombeados para o interior da célula. Com o 

aumento de K+, as aquaporinas (proteínas transportadora de água) são acionadas promovendo 

influxo de água e o consequente aumento da turgidez celular (MICHELET; BOUTRY, 1995; 

MAESHIMA, 2003). 

A hiperpolarização causada pelo acúmulo de prótons, o apoplasto e a acidificação 

levam a hidratação da parede celular. Este processo, ainda não é bem entendido, mas é a base 

para compreender a sinalização de caráter mecânico/físico induzido pelas auxinas, em que, 

proteínas denominadas expansinas, são ativadas pelas altas quantidades de prótons na parede 

celular, flexibilizando-a e rompendo ligações não covalentes entre celulose e hemicelulóse 

(componentes da parede celular), o que leva à insaturação de suas cadeias e 

consequentemente a sua maior fluidez (WOLF et al., 2012). 

Diante desta situação, estudos sugerem (Revisto por MONSHAUSEN; GILROY, 

2009) que ao ocorrer a expansão celular, exista a abertura de canais ósmo-sensores de cálcio 

sensíveis às variações do arranjamento dos fosfolipídios da membrana. O aumento do Ca2+ 

interrompe a expansão de duas maneiras: primeiro, inibe a ação das ATPases e abrem canais 

de H+, conduzindo a alcalinização do apoplásto, que por sua vez, deve conduzir para a 

inibição da atividade das expansinas e outras enzimas envolvidas na expansão; em seguida, a 

ação do Ca2+ no citosol ativa enzima Phosphatidylinositol 3-phosphate (PtdIns(3)P) que irá 

fosforilar proteínas componentes da NADPHoxidase, uma proteína produtora de EROs. 

A ativação do ABP1 na membrana plasmática também codifica o acionamento de uma 

proteína G, denominada RAC/ROP GTPase. Segundo Berken e Wittinghofer (2008), as 
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proteínas G possuem papel chave na transdução de sinal nas células eucarióticas. RAC/ROPs 

são proteínas G específicas de plantas, elas podem se ligar facilmente às moléculas 

armazenadoras de energia semelhantes à ATP, as guanina trifosfato (GTP) e guanina difosfato 

(GDP). Assim, em meio celular as RAC/ROPs podem ser encontradas em três conformações 

diferentes, a saber: estado livre (sem nenhuma ligação); estado ativo, quando ligado a uma 

GTP e estado inativo quando ligada à GDP. RAC/ROP GTPases específicas denominadas 

ROP2 e RAP6 são ativadas pela ABP1. Sua função é modular a coordenação espacial das 

células vegetais na organização do citoesqueleto, articulando a estrutura e a disposição das 

estruturas que funcionam como “pilares de sustentação”, os filamentos de actina e 

microtúbulos. 

Em nível de regulação gênica, as auxinas atuam na via de ubctinação dos TIR/AFB. 

No núcleo da célula vegetal, existem genes que são ativados somente na presença de auxinas 

por fatores de transcrição, denominados ARFs (Auxin response factors). Esses por sua vez, 

permanecem inativos, pois sobre condições normais estão ligados às proteínas repressoras da 

sua ativação, que no caso das auxinas são os AUX/IAA. Para degradar esses repressores e 

promover a ativação dos ARFs, existem complexos proteicos denominados SCFTir/AFB que 

participam de uma rota de degradação de proteínas conhecida como ubictinação. A molécula 

de auxina tem a capacidade de fazer a ligação entre o complexo SCFTir/AFB e o AUX/IAA, 

atuando como uma “cola molecular” promovendo a degradação da proteína repressora. Esta 

quando destruída, permite que os ARFs sejam ativados e os genes relacionados às respostas 

relacionadas à auxina, transcritos (BADESCU; NAPIER, 2006; TAN et al., 2007; SAUER, 

2013). 

 

2.2.1 Auxinas e sua atuação como herbicidas 

 

Em 2007, Rahman e colegas observaram que o 2,4-D tem a capacidade de remover a 

actina e diminuir o fluxo citoplasmático. Recentemente, Rodríguez-Serrano et al. (2014) 

descobriu que a ação do 2,4-D sobre as estruturas do citoesqueleto de actina na célula leva a 

epinastia da planta e alteração na mobilidade de peroxissomos e mitocôndrias no ambiente 

celular. Como essas organelas movem-se ao longo do citoesqueleto, os autores propuseram 

que as alterações nos filamentos de actina afetam a dinâmica da atuação espacial dos 

peroxissomos e mitocôndrias no interior da célula. Essas organelas possuem fortes 

propriedades antioxidantes com função de metabolizar EROs da diferentes regiões do 

citoplasma. Assim, considerando o efeito dos herbicidas auxínicos na redução, agregação e 
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polimerização da actina, a capacidade de proteção antioxidativa das organelas começa a ter 

funcionalidade reduzida e a célula entra em forte estresse oxidativo, devido à limitação de 

movimento dos peroxissomos e mitocôndrias no seu interior.  

A morte da maioria dos tecidos de plantas tratadas com herbicidas mimetizadores de 

auxinas é também causada pelo acúmulo de ácido abscísico (ABA) e etileno que também 

levam a condições de estresse oxidativo induzido pela alta produção de EROs (GROSSMAN, 

2007, 2010). Estes radicais livres são produzidos por NADPH oxidases na membrana 

plasmática, que são ativadas também por RAC / ROP GTPases (JONES et al., 2007). A 

produção de EROs estão relacionadas às respostas de fechamento estomático, induzindo a 

inibição do crescimento celular, murcha de tecidos e morte celular. 

Resumidamente, os herbicidas mimetizados de auxinas atuam inicialmente na 

membrana plasmática ativando ABP1 (RODRÍGUEZ-SERRANO et al., 2014), alterando 

citoesqueleto e consequentemente, reduzindo defesa antioxidante dos peroxissomos. Em um 

segundo processo (GROSSMAN, 2007, 2010) os herbicidas atuam na rota de ubiquitinação 

do TIR / AFB no núcleo da célula vegetal, onde genes da biossíntese de ABA e etileno são 

ativados, levando à superprodução de EROs que induz alterações no estado redox intracelular 

e extracelular. A atuação dessas Peroxidases e H2O2 (peróxido de hidrogénio) causam 

reorganização da parede celular, em particular, na interligação da expansina (proteínas que 

existem em quantidades elevadas nas paredes das células), levando a desidratação de matriz e 

saturação da parede, tornando-a endurecida, o que leva a redução do crescimento celular 

(PEREIRA et al., 2011). Devido à perda da estrutura da parede celular, EROs são capazes de 

penetrar profundamente a membrana de plasma, onde podem interagir com fosfolípidos 

promovendo: 1) a insaturação de lipídeos da membrana plasmática, 2) o vazamento do citosol 

e 3) a morte celular. 

 

2.3 A rota do chiquímato e a síntese dos aminoácidos aromáticos 

 

Os aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina e triptofano são moléculas 

primordiais no funcionamento do metabolismo das plantas. Esses três aminoácidos atuam 

como blocos de construção de proteínas, sendo os principais precursores de uma variedade de 

hormônios vegetais, como auxinas e ácido salicílico. Os aminoácidos também participam na 

formação de grande parte de metabolitos aromáticos secundários que apresentam múltiplas 

funções biológicas atuando principalmente no metabolismo secundário e na defesa vegetal 

(VOGT, 2010).  
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A biossíntese de aminoácidos aromáticos tem sua formação iniciada na via do ácido 

chiquímico que ocorre no interior dos cloroplastos, também denominada via de biossíntese do 

corismato, que tem como seu princípio fundamental a conversão de dois metabólitos: o 

fosfoenolpiruvato (PEP), proveniente da via de lise da glicose e o eritrose 4-fosfato (E4-P), 

um composto intermediário na via da pentose fosfato, uma rota também muito relacionada 

com a glicólise. A conversão da PEP e E4-P, que resulta na formação do corismato é, 

composta por sete reações catalisadas por seis enzimas (TZIN; GALILI, 2010). Cada etapa 

será descrita conforme o trabalho realizado por (MAEDA; DUDAREVA, 2012).  

A primeira enzima da via do chiquimato é a 3-desoxi-sintase d-arabino-heptulosonato-

7-fosfato (DAHPS) que converte PEP e E4-P em 3-desidróxidoquaianato (DAHP). A DAHPS 

são metaloenzimas que contem cátions metálicos bivalentes em sua estrutura (Mg2+ ou Co2+), 

com capacidade de controlar o ambiente redox do plastídio associando dessa maneira o 

controle da via do chiquimato no fluxo de elétrons do fotossistema I (RUBIN; JENSEN, 

1985; ENTUS; POLING; HERRMANN, 2002). 

A enzima 3-desidroquinato sintase (DHQS) converte DAHP em 3-desidroquinato 

utilizando o cátion bivalente (Co2+) e NAD+ em cinco reações consecutivas: oxidação do 

álcool, β-eliminação de fosfato inorgânico, formação da carbonila, abertura do anel e 

formação de aldol (BENDER; MEHDI; KNOWLES, 1989). 

A terceira reação que segue na via do ácido chiquímico corresponde à desidratação do 

3-desidroquinato em 3-desidrochiquimato e em seguida a redução do 3-desidrochiquimato em 

chiquimato utilizando NADPH, que introduz a primeira dupla ligação no anel da molécula. As 

reações são realizadas pela enzima bifuncional 3-desidroquinato desidratase/ 3-desidroquinato 

desidrogenase (MOUSDALE; COGGINS, 1985).  

A quinta enzima denominada chiquimato sintase, catalisa a fosforilação do grupo 

hidroxila do terceiro carbono do anel do ácido chiquimico, usando ATP como um co-

substrato para produzir chiquimato-3-fosfato (S3P). A chiquimato sintase é modulada em 

diferentes estados de energia dependendo das concentrações relativas de ATP, ADP, AMP no 

interior do cloroplasto. Assim, a enzima regula a via do ácido chiquímico entre a energia 

necessária para realizar as reações da rota dos aromáticos e a energia disponível nas células 

vegetais (TOHGE et al., 2013, GAN et al., 2006). 

A enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintase (EPSPS) catalisa a penúltima 

reação da via do ácido chiquímico formando 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato à partir da 

transferência da fração enolpiruvil da PEP para a hidroxila da posição 5 do ciclohexano na 

S3P (MAEDA; DUDAREVA, 2012). 
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A reação final da rota do chiquimato é realizada pela crismato sintase que elimina o 

fosfato e o oxigênio ligados na posição 3 do 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato, acrescentando 

no processo a segunda dupla ligação entre os carbonos no anel, formando o corismato. Apesar 

desta reação ser de caráter redox neutra, a crismato sintase necessita de ser reduzida por um 

mononucleotídeo do tipo riboflavina que doa um elétron para a enzima, de modo a facilitar a 

quebra do fósforo da 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato (MACLEAN; ALI, 2003). A 

fotoredução da riboflavina é mediada pela luz azul, mostrando a importância do ciclo 

circadiano na regulação da produção de aminoácidos aromáticos nos organismos vegetais 

(SCHALLER et al., 1991).  

Em plantas, o corismato é o precursor comum de quatro rotas metabólicas diferentes 

que competem entre si para transformá-lo em triptofano, fenilalanina/tirosina, 

salicilato/filoquinona e folato.  

O triptofano é o principal precursor das camalexinas, fitoalexinas e indol 

glucosinolatos compostos que conferem as plantas proteção contra herbivoria e infecções 

patogênicas (FERRARI et al., 2003; STOTZ et al., 2011; KISSEN; AHUJA, 2012;BONES, 

2012). Além disso, o triptofano é precursor de moléculas que regulam o crescimento, como 

auxina e, por isso, os mutantes deficientes deste aminoácido apresentam fenótipo de 

crescimento reduzido e dominância apical (QUIEL; BENDER, 2003). Os mutantes também 

apresentam maior suscetibilidade a doenças fitopatogênicas (CONSONNI et al., 2010).  

O aminoácido tirosina é precursor dos alcaloides isoquinolínicos, amido de 

hidroxicinamato e glicosídeos cianogênicos que são importantes para a defesa vegetal contra 

insetos fitófagos e fungos patogênicos (HARBORNE, 1990; JENSEN et al., 2011; BABST et 

al., 2014). A tirosina também é precursora das vias de síntese de pigmentos, como betalainas e 

quinonas, que são importantes nos processos de fotossíntese e na proteção a estresses 

oxidativos induzidos pela principalmente pela luz (DELGADO-VARGAS; JIMENEZ; 

PAREDES-LOPEZ, 2000). Além disso, o aminoácido aromático é precursor da suberina, cera 

presente nas plantas vasculares responsável por impermeabilizar as células vegetais 

conferindo defesa contra danos mecânicos e proteção à perda de água (FRANKE; 

SCHREIBER, 2007). O Mutante de Arabidopsis em alelos relacionados a síntese de tirosina 

apresentam inibição às respostas ligadas à luz, relacionadas com a menor atividade de 

sinalização dos fitocromos tipo A e B (SU; LAGARIAS, 2007).  

A fenilalanina é precursora comum de vários compostos fenólicos relacionados a 

estresses ambientais, principalmente a fotoproteção e a atração de polinizadores. Os 

compostos aromáticos envolvidos nessas funções são: fenilacetaldeído, shikonin, flavonoides 



30 

 

e antocianinas (VERDONK et al., 2003; KNUDSEN; TOLLSTEN; BERGSTRÖM, 1993). A 

fenilalanina também está relacionada à proteção contra insetos e patógenos, pois induz a 

produção de ácido salicílico, taninos condensados e estilbenos, que são importantes para a 

defesa vegetal (LU, 2009; AYRES et al., 1997; VANNOZZI et al., 2012). A ubiquinona é 

outro composto produzido a partir da fenilalanina e tem importância fundamental na síntese 

de ATP nas mitocôndrias, atuando na cadeia transportadora de elétrons, estando presente em 

praticamente em todas a células dos organismos vegetais (POPOV et al., 2001). Os compostos 

de formação estrutural também são produzidos a partir da fenilalanina, as ligninas e lignanas 

são macromoléculas que formam as paredes das células vegetais, conferindo resistência e 

sustentação para os diferentes órgãos que compõem o organismo vegetal (WENG; 

CHAPPLE, 2010). O mutante de Arabdopsis deficiente na conversão de fenilalanina 

apresentu baixas taxas de germinação e desregulação no metabolismo de aminoácidos (VOLL 

et al., 2004). 

 

2.3.1 Glifosato e a enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintase 

 

Como já foi mencionado, a sexta enzima presente na via do chiquimato, a EPSPS, atua 

na junção do S3P com o enolpiruvil da PEP formando 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato e 

fósforo inorgânico. Essa reação é bioquimicamente incomum mas ocorre porque a enzima 

possui dois sites de ligação: O primeiro, que se liga à S3P e inicia uma reação de 

reversibilidade lenta, alterando a conformação dos sites ativos da EPSPS e inibindo sua ação 

por um curto período de tempo, formando dessa maneira uma fenda no interdomínio da 

EPSPS que impede a ligação do S3P e induz a ativação do segundo site de ligação, que faz a 

enzima se ligar com a PEP (BOOCOCK; COGGINS, 1983; STEINRUCKEN; AMRHEIN, 

1984). 

O Gli é um potente inibidor específico da EPSPS e atua quando a enzima já está 

associada ao S3P, se ligando no site em que o PEP se ligaria. Porém ao contrário do PEP o Gli 

tem capacidade de realizar duas ligações adicionais no site em que o S3P está ligado 

(SCHÖNBRUNN et al., 2001). Assim o herbicida forma um elo de ligação entre os dois sites 

de ligação da enzima, induzindo-a a permanecer no estado de transição entre a conformação 

aberta (sem S3P) e a fechada (associado com SP3 e PEP), impedindo a enzima de retornar ao 

estado ativo. Dessa forma, quando grandes quantidades de herbicida chegam ao seu sítio de 

atuação, a maior parte das EPSPS são inativas, de maneira que a via de produção do 
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corismato se interrompe na formação do ácido chiquímico, induzindo o seu acúmulo no 

interior dos tecidos e células vegetais (SCHÖNBRUNN et al., 2001). 

A redução nos níveis de aminoácidos aromáticos no metabolismo celular gera uma 

série de desordens metabólicas culminando em alterações na síntese de RNA e proteínas, 

destruição dos cloroplastos, redução da atividade fotossintética e clorose generalizada. 

Também há a alteração da atividade de mitocôndrias, aumentando-se a respiração celular. A 

permeabilidade da membrana plasmática, a síntese de ATP e o transporte de íons são 

alterados, induzindo a alterações no potencial osmótico e aumento no processo de 

senescência, culminando em abscisão e morte de tecidos (BRECKE; DUKE, 1980). 

 

2.4 Micro-tom: organismo modelo para estudo da biologia vegetal 

 

Uma das bases fundamentais para compreender os processos de transdução de sinal 

por moléculas químicas em organismos vegetais, é o uso de plantas modelos que permitem 

uma abordagem genética molecular para identificação de muitos componentes presentes nas 

respostas de sinalização química de caráter exógenos (ambiental e antrópico) e endógenos 

(fisiológicos e bioquímicos).  

O tomateiro está entre os principais modelos genéticos vegetais, possuindo genoma 

relativamente pequeno (905 Mb), distribuído em 12 cromossomos e seu mapeamento 

cromossomal é bem estruturado, possuindo protocolos de transformação genica eficientes, 

além de ter um amplo banco germoplasma constituído por outras nove espécies do gênero 

Solanum seção Lycopersicum, com capacidade de cruzamento com tomateiros cultivados para 

fins comerciais (CARVALHO et al., 2011). 

O Micro-Tom (MT) inicialmente foi criado para uso ornamental, mas nas últimas 

décadas vem sendo utilizado como modelo genético pois possui porte pequeno, permitindo 

sua produção em larga escala e devido também ao seu ciclo de vida curto (70-90 dias), 

produzindo de três a quatro gerações no ano.  Além de possuir grande importância econômica 

o tomateiro, apresenta características de grande interesse como frutos carnosos, folhas 

compostas distribuídas em caule principal e associação radicular com micorriza (CAMPOS et 

al., 2010). As plantas também apresentam interações entre patógenos e pragas de importância 

econômica, o que torna o MT um modelo muito representativo às espécies encontradas na 

flora dos agroecossistemas. 

O cultivar MT apresenta algumas mutações características que são responsáveis pelo 

seu fenótipo. O alelo mutante dwarf (d), uma mutação relacionada a biossíntese do hormônio 
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vegetal brassinoesteróide, confere ao MT seu porte pequeno e o alelo self-pruning é 

responsável pelo abito de crescimento indeterminado. Outras mutações presentes no MT são: 

uniform ripening (u), que confere coloração verde uniforme em todo o fruto; Stemphylium 

resistance e Immunity to Fusarium wilt que conferem resistência a fungos patogênicos. A 

presença das mutações nos diferentes alelos não prejudica os resultados obtidos nas pesquisas 

científicas, pois as mutações hormonais que MT possui são atenuadas influenciando apenas 

no seu porte e no crescimento determinado, de modo que a germinação das sementes, 

crescimento e desenvolvimento da planta e seus órgãos exibem comportamento normal 

(CAMPOS et al., 2010). 

O mutante diageotropica (dgt) apresenta menor sensibilidade às auxinas, suas folhas 

naturalmente apresentam epinastia severa. As respostas a gravitropismo das plantas de dgt são 

alteradas e o número de raízes laterais é reduzido (CARVALHO et al., 2011). A regulação do 

desenvolvimento vegetal governada pelas auxinas neste mutante é feita pela ciclofilina A (OH 

et al., 2006) que atuam como cis-trans isomerases no envelopamento de proteínas, fazendo-as 

assumir sua forma funcional. As ciclofilinas também atuam como chaperones moleculares, 

permitindo que proteínas mal formadas sejam re-envelopadas na conformação correta 

(KUMARI et al., 2013). A ciclofilina no entanto atua como um sinalizador intermediário 

participando de diversos processos do metabolismo da célula vegetal, dentre esses processos 

supõe-se que a mutação na ciclofilina A deva interferir na via de sinalização da ABP1 

(CHRISTIAN et al., 2003). Em alguns estudos em que foram aplicados 2,4-D no dgt, foi 

constatada a insensibilidade ao herbicida em plântulas de tomateiro que não apresentaram 

epinastia (KELLY; BRADFORD, 1986). Em estudos recentes utilizando o marcador 

molecular GUS para o gene relacionado à expressão de auxinas DR5, o 2,4-D aumentou a 

expressão do gene nos meristemas radiculares do tomateiro selvagem, mas para o dgt a 

marcação do DR5 foi muito menor, demonstrando também a interferência da mutação na via 

sinalização SCFTIR/AFB das auxinas (IVANCHENKO et al., 2015). 

O Never ripe (Nr) é um mutante que apresenta insensibilidade ao hormônio etileno, 

portanto, as plantas não apresentam senescência, abscisão de folhas, flores, pétalas e outros 

órgãos que não sofrem abscisão, mesmo quando o fruto já se formou e desenvolveu. Os frutos 

após seu desenvolvimento, apresentam coloração amarelo-alaranjada, sendo esta a 

particularidade fenotípica mais característica do mutante (CARVALHO et al., 2011). A 

insensibilidade ao etileno ocorre pela mutação no receptor, impedindo-o de se ligar ao 

hormônio. Estudos em que plantas de Nr foram tratadas com 2,4-D, foi observado que a 

mutação alterava a epinastia induzida pelo herbicida. No entanto, os efeitos fitotóxicos eram 
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menores que em tomateiros normais (LANAHAN et al., 1994). Dessa forma, o mutante Nr foi 

utilizado nos estudos para a definição dos mecanismos dos herbicidas mimetizadores de 

auxina, uma vez que, além da insensibilidade ao etileno, o mutante também apresenta baixa 

produção de ácido abscísico (ABA) e de seu precursor, o xantoxal (HANSEN; 

GROSSMANN, 2000; GROSSMANN, 2010), mostrando-se assim, um excelente modelo 

para estudar os efeitos do 2,4-D e outros herbicidas dessa classe, na via de sinalização do 

SCFTIR/AFB. 

O mutante yellow-green2 possui alterações nas respostas fotomorfogênicas, de 

maneira que apresenta no início de seu desenvolvimento hipocótilos alongados, folhas verde-

amareladas, porte mais alto e menor quantidade de ramificações que o MT (CARVALHO et 

al., 2011). A mutação do yg2 está em uma heme oxigenasse, precursora da síntese do 

cromóforo que é necessário para a gênese de todos os tipos de fitocromos, uma vez que o 

cromóforo faz parte dos vários domínios que compõem esses pigmentos protéicos que são 

responsáveis controle do desenvolvimento vegetal pela luz, principalmente nos comprimentos 

de onda do vermelho e vermelho distante (DAVIS et al., 2001). Dessa forma, devido a 

pluralidade de alterações dadas por mutações no cromóforo, é suposto que tanto os fitocromos 

de Tipo I (fitocromo A que apresenta respostas fotossensíveis – percepção da luz vermelho 

distante) e Tipo II (Fitocromos B1, B2, E e F que se apresentam na forma fotoestáveis – 

percepção da luz no vermelho ou branca) são alterados (CARVALHO et al., 2011; VAN 

TUINEN et al., 1996). A importância das respostas induzidas pela luz no vermelho e 

vermelho distante nos mecanismos de ação do Gli foram reportados recentemente 

(SHARKHUU et al., 2014) em um mutante de Arabidopsis, tolerante ao herbicida que 

apresentava deficiência na atuação do fitocromo B, coordenador da expressão de genes que 

codificam enzimas da rota do ácido chiquímico, nas diferentes horas do dia. As respostas da 

atuação do Gli pelo mutante de tomateiro yg2 ainda não foram reportadas pela literatura, no 

entanto, pela variedade de fitocromos que a mutação no cromóforo deste mutante interfere, é 

possível que exista como em Arabidopsis, tolerância a ação do herbicida. 
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3 OBJETIVOS 

 

- Analisar a interação química entre os componentes das diferentes formulações de 

2,4-D e Gli por RMN, de maneira a identificar possíveis modificações no deslocamento 

químico dos átomos que compõem os herbicidas. 

- Identificar possíveis metais e sua concentração nas diferentes formulações 

comerciais de Gli e 2,4-D para analisar se sua interferência atua sobre os herbicidas 

estudados. 

- Utilizar herbicidas radiomarcados para caracterizar a absorção das diferentes 

formulações de 2,4-D e Gli, aplicados separadamente e em mistura em plantas de tomateiro - 

MT. 

- Encontrar alguma dose em que o antagonismo entre o 2,4-D e Gli esteja evidente, de 

maneira a facilitar o estudo e o entendimento da interação dos herbicidas na espécie modelo 

MT. 

- Utilizar mutantes de tomateiro com alterações na sinalização de rotas relacionadas às 

auxinas (dgt, e Nr) e mutantes pouco responsivos à luz e que são mais tolerantes à ação do Gli 

(yg2) para descrever os mecanismos que induzem o antagonismo entre os herbicidas. 

- Estudar o comportamento de absorção e translocação dos herbicidas no interior de 

plantas de MT e mutantes de tomateiro. 

- Compreender a atuação de antagonismo do Gli em relação ao 2,4-D por meio de 

análise histoquímicas de expressão do gene repórter GUS marcado no gene DR5 na via de 

sinalização gênica das auxinas. 

- Analisar o estado redox do interior da célula por meio de ensaios de localização in-

situ de H2O2 e O2
•- em plântulas de MT e demais mutantes. 

- Avaliar o acúmulo de ácido chiquímico de maneira a comparar a interferência do 2,4-

D no mecanismo de ação do Gli em plantas de MT e seus mutantes. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Ecotoxicologia (CENA/USP) 

em Piracicaba/SP, no Laboratório de Controle Hormonal do Desenvolvimento Vegetal 

(ESALQ/USP) em Piracicaba/SP e no Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear 

(Embrapa Instrumentação) em São Carlos/SP. 

 

4.1 Ressonância Magnética Nuclear (RMN) para estudo da conformação molecular do 

Gli, 2,4-D e suas misturas em diferentes formulações 

 

Experimentos analíticos foram conduzidos segundo a metodologia utilizada por 

Thelen et al. (1995), de modo a determinar a interação química entre os herbicidas 2,4-D e Gli 

em solução. Foram estudadas as formulações comerciais de 2,4-D Sal Colina e Dimetilamina. 

As formulações de Gli foram Isopropilamina, Dimetilamina, Potássico (todas na forma liquida 

de concentrado solúvel) e Amoníaco (granulado dispersível). Para analisar o efeito isolado das 

interações químicas entre os herbicidas ácidos e as bases que compõem a formulação, foram 

produzidas, em laboratório, as formulações comerciais utilizando produtos técnicos. Os 

produtos utilizados foram: 2,4-D ácido, Gli ácido, dimetilamina, isopropilamina, hidróxido de 

potássio, hidróxido de amônio (solução aquosa 40%), hidróxido de colina (solução aquosa 

20%), todos 99% de pureza (Sigma-Aldrich). A concentração de 2,4-D foi de 5,2 mM, o que 

foi equivalente à 280 g ia ha-1 e para o Gli 6,8 mM, também 280 g ia ha-1, ambos os valores 

reportados por Flint e Barrett (1989) como sendo as doses de maior antagonismo da mistura 

dos herbicidas, sendo que mais tarde Thelen et al. (1995) utilizaram-se desses valores para 

estudos de RMN. Em todos os tratamentos, óxido de deutério (D2O) foi o solvente utilizado. 

Para avaliar a interação do 2,4-D e Gli ácidos, o solvente utilizado foi D2O e metanol à 5%.  

Todas as análises foram feitas por um espectrômetro da marca Bruker 600 MHz. Os 

espectros de 1H e 31P foram obtidos em sonda de 5 mm. Para 1H, o pico do solvente foi 

referenciado à 4.65 ppm (D2O) e quanto aos espectros de 31P para análise do Gli, utilizou-se 

um capilar com ácido fosfórico, que no espectro foi referenciado à 0 ppm. Todas as amostras 

foram analisadas à temperatura de 32,8oC. O pH das diferentes formulações e misturas foi 

quantificado. Os experimentos foram repetidos de maneira a obter resultados sempre 

semelhantes. 
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A presença de íons metálicos nas diferentes formulações comerciais de Gli e 2,4-D foi 

quantificada utilizando-se espectrometria de chama para sódio e espectrometria de absorção 

atômica para cálcio, ferro, zinco, magnésio e manganês. 

 

4.2 Cultivo das plantas de tomateiro e aplicação de herbicidas 

 

Em todos os experimentos em que utilizou-se plantas de tomateiro, o cultivo foi 

realizado germinando-se inicialmente a semente em vasos de 250 mL contendo substrato 

PlantMax e vermiculita expandida (1:1), adubados com NPK (10:10:10) e 4 g de calcário 

dolomítico por litro de substrato (conforme os protocolos em: 

http://www.esalq.usp.br/docentes/lazaropp/protocols.html). Após duas semanas da semeadura, 

as plantas foram transplantadas para vasos de 150 mL com o mesmo substrato e, depois de 15 

dias, cada vaso foi adubado com 0,5 g de NPK (10:10:10). Os vasos foram mantidos em casa 

de vegetação em condições de temperatura controladas (25oC) e eram irrigados duas vezes ao 

dia para manter as plantas livres de estresse hídrico.  

As plantas foram pulverizadas aproximadamente 15 dias após o transplantio, no 

estádio de 6 a 7 folhas verdadeiras. As flores foram retiradas com bisturi logo no começo de 

sua formação para analisar o comportamento dos herbicidas somente nas partes vegetativas. 

Os tratamentos de cada experimento foram aplicados utilizando uma câmera de aspersão com 

ponta Teeget XR 110.02, volume 243 L ha-1 de calda, conforme os ensaios de antagonismo 

realizados por Flint e Barret (1989). 

 

4.3 Uso de herbicidas radiomarcados para estudos de absorção e translocação 

 

Em todos os estudos em que foram caracterizados os comportamentos de absorção de 

translocação de herbicidas, foram utilizadas moléculas de 2,4-D e Gli ácido marcadas com 14C 

com pureza rádio-química de 99% e atividade específica de 8.632,1 MBq (143.868.333 dpm 

mg-1) para o Gli e 2.510,82 MBq (41.847.000 dpm mg-1) para o 2,4-D. 

 

 

 

 

 

 

http://www.esalq.usp.br/docentes/lazaropp/protocols.html
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Em todos os experimentos, as plantas de tomateiro foram aplicadas em câmera de 

pulverização, sendo os três últimos folíolos da quarta folha verdadeira protegidos com papel 

alumínio. Após a aplicação na câmera, o papel alumínio foi retirado e uma solução 

equivalente ao tratamento pulverizado contendo herbicida radiomarcado foi aplicada com 

microseringa em dez pontos diferentes de cada folíolo que foi coberto. Em todos os 

experimentos a radiação aplicada foi 666,66 Bq ou 40.000 dpm. O herbicida radiomarcado era 

sempre acrescentado à calda preparada com formulação comercial e, para não alterar a 

estequiometria dos componentes do produto comercial (as mesmas reportadas nos 

experimentos de RMN), era acrescentada a base correspondente à formulação comercial 

formulada. 

Em todos os experimentos foram feitas três repetições. Após o período de coleta 

determinado para cada experimento, as plantas foram retiradas dos vasos e as folhas tratadas 

foram lavadas com metanol 80% para retirar a radioatividade não absorvidas. Em seguida, 

todo o material foi prensado com jornal e seco em estufa de circulação forçada por 72 horas, 

sendo que uma planta foi separada para que se fizesse a autorradiografia representativa para 

cada tratamento especifico em cada experimento. Na sequência, as plantas foram fracionadas 

(folha tratada, demais folhas, caule e raiz) para quantificar a radioatividade de cada parte. 

Posteriormente, foi feita a incineração de cada parte em condições controladas, para 

quantificar o herbicida absorvido. Assim, o 14CO2 produzido em cada tecido foi quantificado 

por um aparelho contador de cintilação e a quantidade de herbicida absorvida foi calculada 

pela equação: 

 

 

 

 

Figura 1 - Folíolos do ápice foliar Região aplicada com solução rádio-marcada 
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Onde: “Habs” é a quantidade de herbicida absorvido pela planta; “14C Teci.Oxi.” é a 

quantidade de 14C quantificado no tecido oxidado e “C lav.” é a quantidade de 14C detectado 

na lavagem da folha tratada. 

Para os estudos de translocação, considerou-se apenas a radiação absorvida e a folha 

aplicada foi utilizada como referência para estudar a quantidade de herbicida que se 

movimentou dentro da planta, portanto a equação utilizada foi: 

 

 

 

Onde: “Hnãotransl” é a quantidade de herbicida não translocado pela planta; “14C F.Ap.” é a 

quantidade de 14C quantificado na folha aplicada (descartando-se o que foi lavado) e “14C 

Dem. Teci.” é a quantidade de 14C detectado em todos os outros tecidos fora da folha tratada. 

 

4.4 Absorção de diferentes formulações de 2,4-D e Gli em plantas de tomateiro 

 

Foram utilizadas diferentes formulações comerciais dos herbicidas Gli e 2,4-D para 

analisar sua absorção em plantas de Micro-Tom. Foram realizados dois experimentos 

semelhantes: no primeiro experimento, utilizou-se 14C-Gli e no segundo, 14C-2,4-D. O 

delineamento experimental foi fatorial dois por quatro inteiramente casualisado, em que os 

tratamentos eram as duas formulações de 2,4-D e quatro de Gli, a concentração de 2,4-D foi 

de 5,2 mM, o que foi equivalente à 280 g ia ha-1 e para o Gli 6,8 mM, também 280 g ia ha-1 

(FLINT; BARRETT, 1989). Como há diferença entre o peso molecular entre as formulações 

de cada herbicida, as formulações foram preparadas de modo que a quantidade de Gli ou 2,4-

D ativo fosse a mesma para todos os tratamentos (herbicida ativo). As plantas foram colhidas 

72 horas após o tratamento (HAT), tempo em que a absorção dos herbicidas já está saturada 

(PALLAS, 1960; HETHERINGTON et al., 1999). 
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4.5 Estudos de eficácia de interação entre 2,4-D e Gli em plantas de tomateiro 

 

Diferentes doses de Gli e 2,4-D foram testadas isoladamente e em mistura. A 

montagem do experimento foi baseadas no trabalho de interações de herbicidas realizados por 

(FLINT et al., 1988). O delineamento do primeiro experimento foi um fatorial inteiramente 

casualisado cinco por cinco com três repetições. Os tratamentos para ambos herbicidas foram 

em gramas de herbicida ativo: a) testemunha sem aplicação; b) 35; c) 70; d) 140 e e) 280. Para 

evitar variação entre as formulações dos herbicidas utilizou-se 2,4-D e Gli dimetilamina. A 

coleta do experimento foi feita 21 dias após o tratamento dos tratamentos, data em que se era 

possível ver claramente as diferenças entre os tratamentos. As plantas foram retiradas dos 

vasos e, após a lavagem das raízes, foram colocadas em estufa para secar por 72 horas à 75oC. 

Em seguida, foi feita a pesagem de massa seca de toda a planta.  

 

4.6 Caracterização do efeito das misturas de 2,4-D e Gli em mutantes de tomateiro 

 

Para se estudar a existência de antagonismos de ordem bioquímica e fisiológica na via 

de sinalização dos diferentes herbicidas, nas plantas de MT e os mutantes dgt, Nr e yg2, foram 

aplicadas com as doses que apresentaram maior antagonismo no ensaio de eficácia realizado 

anteriormente, sendo as doses eleitas para 2,4-D (35 g – 0,65 mM) e Gli (70 g – 1,7 mM), 

ambas na formulação dimetilamina. As plantas foram submetidas à avalição visual de controle 

semanalmente até 21 dias, onde “0” representa ausência total de sintomas e “100” representa 

morte da planta. No final da última avaliação, as plantas foram colhidas e secas em estufa à 

75oC e sua massa seca (caule e raiz) foi pesada. O delineamento experimental foi fatorial 

inteiramente casualisado, comparando-se os mutantes e os herbicidas aplicados isoladamente, 

em mistura e testemunha sem aplicação. Utilizou-se três repetições. 

 

4.7 Aspectos da translocação dos herbicidas 2,4-D e Gli em mutantes de tomateiro 

 

Para determinar o movimento dos herbicidas entre os tecidos vegetais das plantas de 

tomateiro MT e mutantes, as doses descritas no item 4.6 foram marcadas com 2,4-D e Gli 

radiomarcado (14C-Gli e 14C-2,4-D). Realizou-se dois experimentos, um para cada herbicida 

radiomarcado, seguindo os seguintes tratamentos: para o primeiro experimento, A) 14C-Gli e 

B) 14C-Gli + 2,4-D e para o segundo, A) 14C-2,4-D e B) 14C-2,4-D + Gli, aplicados da maneira 

descrita pelo item 4,3. Após 21 dias da aplicação dos tratamentos, as plantas foram colhidas e 
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lavadas conforme descrito no item citado anteriormente (4,3). Após a secagem das plantas em 

estufa, essas foram separadas e submetidas à bioxidação para quantificar a radiação de cada 

parte e calcular a quantidade de herbicida retido na folha aplicada. 

 

4.8 Ensaios histoquímicos em plântulas 

 

Os ensaios a seguir foram conduzidos utilizando plântulas de tomate controle, 

mutantes e transgênicos. Cultivadas em gerbox, as sementes foram inicialmente esterilizadas 

com hipoclorito 5% por 5 minutos e colocadas em câmera escura à 27oC. Após a germinação, 

os gerbox foram transferidos para sala de crescimento com iluminação e aí permaneceram por 

mais 10 dias até a abertura completa dos cotilédones e formação dos primeiros folíolos. 

Os tratamentos e doses de 2,4-D e Gli seguiram conforme o item 4,6. A aplicação dos 

herbicidas foi feita emergindo a parte aérea (meristema apical, cotilédones e caulículo) de seis 

plântulas nas soluções de cada tratamento herbicida de modo, que a raiz não entrou em 

contato com o herbicida. Após a aplicação, as plântulas foram devolvidas para o gerbox e, 

depois de três dias do tratamento, foram retiradas do meio de crescimento e submetidas a 

tratamentos específicos de cada experimento. Os métodos apresentados a seguir são de análise 

qualitativa. 

 

4.8.1 Expressão do gene DR5 responsivo à auxina pelo marcador β-glucuronidase (GUS) 

 

Para avaliar possíveis interferências do Gli nas vias de transdução de sinal da ativação 

do gene responsivo às auxinas (DR5) ativadas pelo 2,4-D, esse método se baseia na clivagem 

do substrato 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucuronídeo (X-gluc) pela β-glucoronidase na 

presença de oxigênio, que leva a formação de dímeros, resultando em precipitados de cor 

azulada no local onde o gene foi expresso (JEFFERSON et al., 1986). Para tanto, utilizou-se 

transgênicos de MT DR5:GUS e, após receberem os tratamentos de herbicidas, foram 

mergulhados em solução tampão (100 mM NaH2PO4; 10 mM de Na2EDTA.3H2O, 0,5 mM 

K4Fe(CN)6.3H2O; 0,05% Trion X-100 e 1mM de X-Gluc) para que as reações ocorressem. O 

material vegetal foi mantido na solução por 24 horas, no escuro, à 37oC. Após esse período, as 

plântulas foram lavadas e conservadas em etanol 70% para retirar os pigmentos de clorofila e 

facilitar a observação das áreas onde o gene foi expresso. A observação e captação de 

imagens dos tecidos foi feita por um microscópio estereoscópico eletrônico. 
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4.8.2 Detecção de espécies reativas de oxigênio (EROs) in situ 

 

Para avaliar o estresse oxidativo ocorrente no ambiente da célula causado pela 

produção de EROs induzido principalmente pelo herbicida 2,4-D nos tecidos, foram 

realizados dois experimentos distintos. 

O primeiro experimento foi conduzido para avaliar a produção de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) por meio do marcador 3,3'-Diaminobenzidino (DAB) que é capaz de 

formar precipitados de coloração amarronzada ao reagir com H2O2 (FREDERICK, 1897). A 

solução de DAB foi preparada na concentração de 1 mg mL-1 em água ultrapura em pH 3,0 

ajustado com HCl. Em seguida, a solução foi incubada a 50°C, 1 hora, sob agitação. 

Terminada a incubação, a solução foi filtrada e o pH foi ajustado para 5,6 com KOH. Após a 

solução ter atingido a temperatura ambiente, as plântulas foram emersas e a solução foi 

colocada no vácuo por 10 minutos e, depois, encubada por 2 horas no escuro. Em seguida, as 

plantas foram iluminadas até o aparecimento dos pontos amarronzados da precipitação do 

DAB e, após a lavagem, foram colocadas em etanol fervescente para retirada dos pigmentos 

naturais. 

O segundo experimento foi conduzido para avaliar a produção de radicais superóxido 

(O2˙
–) por meio do marcador Nitroazul de tetrazólio (NBT) que produz um precipitado de 

coloração azulada quando reage com O2˙
–. A solução de 0,1% de NBT foi preparada em água 

ultrapura contendo 50 mM de K-fosfato (pH 6,4) e 10 mM de Na-azide. As plântulas 

colocadas na solução foram submetidas a vácuo por 10 minutos e, em seguida, foram 

iluminadas até o aparecimento dos pontos de deposição do marcador, sendo depois lavadas e 

colocadas em etanol fervescente para retirada dos pigmentos.  

A observação e captação de imagens dos tecidos para ambos os experimentos foram 

feitas por um microscópio estereoscópico eletrônico. 

 

4.9 Quantificação do acúmulo de ácido chiquímico por cromatografia líquida (HPLC-

DAD) 

 

Para analisar a atuação do Gli no metabolismo celular, foram realizados ensaios de 

determinação do acúmulo de Ácido Chiquímico nos mutantes tratados conforme o item 4.6. 

Utilizou-se um cromatógrafo líquido (Agilent, série 1200) equipado com quaternária, injetor 

automático, degaseificador e detectores de arranjo de diodos (DAD). A coluna (Kromasil 

C18, 250 x 4.6 mm : 100 – 5 µm) foi mantida à temperatura de 30oC e o volume de injeção 
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foi de 20 µL. A composição do solvente da fase móvel foi água ajustada à pH 3 com ácido 

fosfórico e metanol (95 : 5%). O fluxo foi de 1 mL min-1 e o comprimento de onda do 

detector DAD foi fixado para 212 nm. 

A curva de calibração do equipamento e validação do método analítico foi feita 

utilizando-se ácido chiquímico padrão analítico (99% Sigma-Aldrich). Na elaboração da 

curva de calibração, foram diluídos na fase móvel diferentes concentrações de ácido 

chiquímico (2,5; 5; 10; 50; 100; 200 µg ml-1). Os coeficientes de correlação obtidos foram de 

98,98%. O tempo de retenção encontrado para o ácido chiquímico foi de 3,158 minutos 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Cromatografia da solução fortificada com ácido chiquímico (50 µg ml-1). Detecção por DAD (λ = 212 

nm), aluição em água pH 3 com ácido fosfórico e metanol (95 : 5%), fluxo de 1 mL min-1, volume de 

injeção de 20 µL. O gráfico ao lado representa a correlação de calibração para recuperação analítica 

entre soluções fortificadas com concentrações conhecidas e respectivas áreas encontradas por 

cromatografia 

 

Para os testes de recuperação foram fortificado 200 mg de tecido (folhas liofilizadas e 

trituradas de MT) com diferentes concentrações de ácido chiquímico (0, 625, 1250 e 3750 µg 

g-1). Após a secagem do solvente, o material foi submetido ao processo de extração que será 

descrito logo mais. O coeficiente de correlação da recuperação de ácido chiquímico nos 

tecidos foi de 99,98 – 109,9% (possivelmente pela presença do ácido chiquímico endógeno 

naturalmente produzido).  
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Para a extração do ácido chiquímico, as folhas de cada mutante e tratamento foram 

coletadas e congeladas rapidamente em nitrogênio líquido a cada sete dias após da aplicação 

dos herbicidas até 21 dias. O material congelado foi liofilizado, triturado e, em seguida, foram 

pesados 0,2 gramas em tubos de teflon, sendo que para a extração utilizou-se ácido clorídrico 

(0,25 N). O material foi agitado durante 10 minutos e colocado no ultrassom por 20 minutos. 

Logo após, os tubos foram centrifugados a 11.000 rpm, o sobrenadante foi separado, 

avolumado em 10 ml com fase móvel e injetado no cromatógrafo. 

 

4.10 Análises estatísticas, gráficas e qualitativas 

 

Os resultados de porcentagem para os ensaios fatoriais de radiação absorvida (Item 

4.3), de massa seca (Item 4.4 e 4.5), de controle (itens 4.5) e de radiação não translocada 

(Item 4.7) foram submetidos aos testes de normalidade de resíduos (Shapiro), homogeneidade 

de variância (Bartlett) e análise da variância (ANOVA), com subsequente aplicação do teste 

de Tukey para comparações múltiplas, com diferença mínima de significância calculada a 5%.  

Para os ensaios de acúmulo de ácido chiquímico, as respostas encontradas em cada 

mutante foram apresentadas em diferentes gráficos elaborados com base em ANOVAs e em 

análises de regressão para ajuste do modelo matemático que melhor explicam o 

comportamento de acúmulo do ácido chiquímico ao longo dos dias de avaliação. A 

comparação entre os diferentes tratamentos herbicidas em cada data de avaliação foi feita 

através do teste de Tukey, a 5% de significância. 

As análises histoquímicas qualitativas foram apresentadas selecionando-se apenas uma 

imagem que representasse o resultado obtido para cada tratamento de cada experimento 

realizado. Nos ensaios de DR5::GUS e EROs quanto mais intensa a coloração do tecido, 

maior é produção da variável analisada. No caso do ensaio de DR5::GUS, a coloração do 

tecido é azulada. Para H2O2, os precipitados de DAB são de cor amarronzada e no O2•-, o 

NBT são azul-arrocheada.     
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 RMN para estudo da conformação molecular do Gli, 2,4-D e suas misturas em 

diferentes formulações 

 

Antes de estudar as misturas entre os herbicidas, cada molécula que compunha as 

formulações foi analisada. A figura 3 apresenta os espectros de H-NMR dos padrões 

analíticos componentes das formulações. O espectro do Gli ácido foi muito semelhante aos 

encontrados pelos trabalhos de Thelen et al. (1995): os hidrogênios do grupo metileno ligados 

e do ácido carboxílico aparecem na forma de um singleto desdobrado assimétrico na posição 

3,9 ppm, o grupo metileno e grupo fosfórico no Gli estão presentes como dubleto simétrico à 

3,22 ppm e a integração das assinaturas encontradas foi na proporção de 2:2. No caso do 

espectro de 31P do Gli, obteve-se um tripleto representando o grupo fosfato do Gli, sendo que 

o desdobramento do sinal em três, ocorre pela presença dos prótons das duas hidroxilas 

ligadas ao fósforo do Gli (Figura 4 B). 

O espectro do 2,4-D ácido apresentou três assinaturas entre 3 e 5 ppm, região típica de 

compostos aromáticos em proporção de 1:1:1. O dubleto a 6,92 ppm apresentou acoplamento 

com o duplo dubleto da região de 7,25 ppm, dessa forma, pode-se caracterizá-lo como os 

hidrogênios ligados aos carbonos vizinhos das posições 5 e 6 do benzeno. O singleto 

desdobrado a 7,48 ppm está acoplado com o duplo dubleto a 7,25 ppm, mas não acopla com o 

da posição 6,92 ppm, dessa forma, pode-se caracterizá-lo como o hidrogênio ligado ao 

carbono de posição 3 no anel benzeno. O radical metila ligado a carboxila ressonaram na 

região de 4,71 (Figura 3 B). 

A isopropilamina apresentou duas assinaturas de ressonância: uma na forma de 

multipleto na região de 3,02 ppm, representando o radical CH ligado ao grupo amina e um 

dubleto à 1,02 ppm, representando os dois radicais metila, na proporção de 1:6 (Figura 3 C). 

No caso da dimetilamina, o espectro é formado apenas por um singleto a 2,58 ppm, 

representado pelas duas metilas ligadas à amina (Figura 3 D). O espectro de ressonância do 

hidróxido de colina apresentou, para as três metilas ligadas à amina: um singleto na região 

3,15 ppm com área integrada 9, um multipleto em 3,45 ppm com área 2 para o radical 

metileno também ligado a amina e um multipleto de área 2 a 4,01 ppm para o radical metileno 

ligado à hidroxila do final da cadeia (Figura 3E). 
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Figura 3 - Espetros de 1H-RMN de A) Glifosato; B) 2,4-D; C) Isopropilamina; D) Dimitilamina; E) Colina. Os 

valores assinalados em vermelho são os resultados relativos da integração dos picos obtidos. Os 

números em azul se referem à posição do espectro que os picos dos diferentes hidrogênios se 

encontram. Os valores em ppm colocados acima de cada pico são correspondentes a posição dos 

átomos marcados na estrutura química desenhada na parte superior de cada espectro. Nos espectros 

A, B, C e E, as assinaturas foram ampliadas para melhor visualização. O solvente utilizado foi óxido 

de deutério para A, C, D e E. Para o espectro B o solvente foi óxido de deutério e metanol deuterado 

a 5% 



49 

 

 

Tabela 1 - Deslocamento químico obtido dos padrões analíticos de 2,4-D e Glifosato, ambos na forma 

ácida. O solvente utilizado foi óxido de deutério e metanol deuterado* (5%) 

 

Figura 4 - Deslocamento químico dos herbicidas 2,4-D, Gli e sua mistura. A) 1H-RMN de Gli (preto); 2,4-D 

(verde); 2,4-D + Gli (vermelho). B) 31P-RMN de Gli (preto); 2,4-D + Gli (vermelho). O solvente 

utilizado foi óxido de deutério e metanol deuterado (5%) 

 
Avaliando a interferência entre os dois herbicidas misturados em sua forma ácida, não 

foram observadas mudanças consideráveis nos deslocamentos químicos dos diferentes 

hidrogênios que compõem as cadeias do Gli (3,9 e 3,14 ppm) e 2,4-D (6,93; 7,22; 7,45 e 7,42 

/ 7,43 ppm) (Tabela 1 Figura 4 A). O mesmo foi observado para os espectros de fósforo do 

Gli, onde independentemente de estar em mistura com o 2,4-D, o deslocamento foi de 8,58 

ppm (Tabela 1 Figura 4 B).  
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Figura 5 - Espectros de 1H-RMN de glifosato e 2,4-D em diferentes formulações. Cada espectro é acompanhado por uma letra que se refere a Tabela 2, 

onde o valor das posições de cada pico está descrito. Óxido de Deutério foi o solvente utilizado para todos os tratamentos 5
1
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Analisando o efeito das diferentes formulações de Gli, 2,4-D e suas misturas (Tabela 2 

e Figura 5) formuladas com padrões analíticos, não foi possível analisar grandes alterações no 

deslocamento químico entre os espectros encontrados. A única alteração de maior relevância 

encontrada, apesar de muito sutil, foi na região do grupo fosfórico entre as formulações do Gli 

sais de amina (dimetilamina e isopropiamina, ambas 3,18 ppm – Tabela 2, b; c) e as 

formuladas com as outras bases solúveis (hidróxidos de potássio – 3,16 ppm e amônio – 3,15 

ppm). A diferença entre os deslocamentos químicos entre as formulações foram de apenas 

0,02 e 0,03 (Tabela 2 b – o). No entanto, aparentemente o efeito dessas diferenças está apenas 

pela variação da formulação, não sofrendo nenhuma alteração pela presença do 2,4-D. Esse 

deslocamento químico foi verificado com maior intensidade nos espetros de 31P, em que para 

formulações à base de amina ressonaram em regiões mais acima do campo (9,05 – 9,11 ppm 

Tabela 3, b – g) em relação as outras formulações (8,89 – 8,99 ppm Tabela 3, h – m).  

As formulações comerciais também não apresentaram grandes mudanças nos 

tratamentos estudados, com exceção das formulações de Gli sal de amônio, que apontou 

diferença de deslocamento químico na região do grupo fosfato a 3,2 ppm (Tabela 2, E), ou 

seja, de 0,04 – 0,05 ppm em relação às outras formulações de Gli sem 2,4-D. Interessante 

ressaltar que ao ser misturada com 2,4-D dimetilamina, as diferenças de deslocamento 

químico do Gli sal de amônio praticamente não se alteraram (Tabela 2, J – 3,19 ppm), porém 

para formulações de 2,4-D colina, o deslocamento foi praticamente igual ao de outras 

formulações, passando de regiões entre 3,19 e 3,2 ppm (Tabela 2, E; J) para 3,17 ppm (Tabela 

2, O).  

Analisando os espectros de 31P das formulações comerciais, podem-se observar 

deslocamentos menores que os padrões analíticos. Ao comparar as formulações de Gli sem 

mistura e em mistura com 2,4-D, a formulação dimetilamina apresentou menor deslocamento 

químico (8,95 ppm – Tabela 3, E), enquanto que as formulações isopropilamina (8,99 ppm – 

Tabela 3, B) e potássio (8,98 ppm Tabela 3, H) não apresentaram grandes mudanças entre si. 

A formulação comercial de Gli sal de amônio demonstraram grandes alterações na região do 

fosfato com assinatura mais eletronicamente desblindada (9,12 ppm – Tabela 3, K) com 

deslocamento de mais de 0,1 ppm em relação as outras formulações.  

A variação do pH entre as diferentes formulações obtidas pelos padrões analíticos 

aparentemente não foi o fator de alteração no deslocamento químico dos herbicidas,  uma vez 

que, mesmo tendo a diferença de uma unidade de pH entre algumas formulações não 

associadas e outras em mistura (Tabela 2, “b” e “c”; “d” e “e”; “i” e “j”), não houve alterações 

significativas entre os espectros.  
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Figura 6 - Espectros de 31P-RMN de glifosato formulado separadamente e associado com 2,4-D, ambos em diferentes formulações. Cada espectro é acompanhado por 

uma letra que se refere a Tabela 3 onde o valor das posições de cada pico está descrito. Óxido de Deutério foi o solvente utilizado para todos os tratamentos. 
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O pH entre as formulações comerciais de Gli potássico, isopropilamina e dimetilamina 

não variaram muito entre si, mesmo quando misturados com 2,4-D (4,76 a 4,89 Tabela 2 B – 

D; G – I e L – N), o pH das formulações de 2,4-D foi um pouco mais alto em relação aos 

outros tratamentos realizados (5,37 para dimetilamina e 5 para cholina Tabela 2 – F e K). No 

entanto, o Gli sal de amônio e suas misturas com 2,4-D apresentaram pHs mais baixos (3,85 

para o tratamento E; 4,09 no tratamento J e para o tratamento O 4,24). Dessa forma, o pH do 

meio poderia estar relacionado com a alteração do deslocamento químico do hidrogênio, 

principalmente na região do fosfato no Gli, contudo, conforme observado nos formulados 

padrões (Tabela 2 e 3 letras minúsculas) essa interferência não é por parte do contra-ion 

(Isopropilamina, dimetilamina, K+, NH4
+ e Colina) que acompanha a formulação, pois nos 

padrões formulados apesar terem apresentado diferença de pH não apresentaram alterações 

significativas nos espectros como já descrito. 

A quantificação dos íons metálicos presentes nas diferentes formulações comerciais 

apontou grandes teores de sódio em todas as formulações estudadas (Tabela 4). Para as 

formulações Gli sal de amônio, as quantidades encontradas foram as mais altas, chegando à 

29.000 mg de Na por Kg de produto comercial. 

 

Tabela 4 - Concentração de metais elementares nas diferentes formulações de 2,4-D e glifosato 

 

O teor dos íons de Fe, Ca, Zn, Mg e Mn não foram significativos. No entanto, para o 

sódio, as formulações de Gli e 2,4-D apresentaram quantidades expressivas do metal. Para a 

dose e volume de calda utilizados no trabalho (Ver Item 4.1), o Gli isopropilamina apresentou 

11,5 mg L-1 (0,5 mMol) de Na, a formulação dimetilamina, 6,08 mg/L-1 (0,26 mMol), potásso, 

7,41 mg/L-1 (0,32 mMol) e para amônio, 37,84 mg/L-1 (1,645 mMol). Para o 2,4-D, os níveis 

de Na para a formulação dimetilamina foram 5,51 mg/L-1 (0,24 mMol) e para colina foi 15,39 

mg/L-1 (0,67 mMol). 
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Os resultados de RMN descritos acima divergem dos encontrados por Thelen (1995), 

em que o autor analisando misturas de Gli ácido e 2,4-D dimetilamina comercial observou 

grande deslocamento químico do espectro do Gli, concluindo que os cátions de dimetilamina 

associavam com o Gli afetando sua conformação. O Gli na sua forma ácida, facilmente realiza 

trocas catiônicas com outros elementos com carga presentes na solução, assim, pelo fato de 

não estar formulado, provavelmente a associação com a dimetilamina foi facilitada. Dessa 

forma, para os resultados apresentados acima, os padrões analíticos formulados que formaram 

os sais das diferentes formulações de 2,4-D e Gli, demonstram que não existem grandes 

alterações na orientação estrutural que poderiam ser causadas pela atuação dos cátions 

dimetilamina, isopropilamina, potássio, amônio ou colina.  Pequenas alterações na região do 

fosfato do Gli foram encontradas entre os padrões analíticos formulações. Isso provavelmente 

ocorre pela diversidade de cargas que o Gli possui em sua estrutura, por isso é proposto que 

ocorra atração iônica do tipo covalente coordenada entre a região com carga positiva (N+) do 

contra-íon amina que compõe cada uma das formulações que se interajam com os oxigênios 

do grupo fosfato do Gli. Esse tipo de ligação é comum entre aminas e oxigênio, em que ocorre 

o compartilhamento de elétrons da amina para o oxigênio, de forma que este último elemento 

permaneça mais eletronegativo, permitindo então sua atração com nitrogênio positivo da 

amina. O outro tipo de ligação que existe entre o Gli e os contra-íons das diferentes 

formulações de 2,4-D e Gli, está no agrupamento amina de carga positiva (N+) no centro da 

molécula do Gli, que se liga a um hidrogênio da amina por meio de ligações de hidrogênio, 

em que a atração entre polos formados pelos átomos de hidrogênio são atraídos pela carga 

positiva da amina. Dessa forma, as duas interações existentes entre amina e Gli formam um 

complexo ligante de forma hexagonal (Figura 7 A).  

A força de uma base não depende somente da natureza dos componentes das 

moléculas que às compõem, antes a disposição espacial de suas estruturas exerce efeito 

fundamental sobre sua reatividade (efeito estérico). Assim, os compostos como 

isopropilamina e dimetilamina provavelmente têm maior capacidade de formar esses tipos de 

complexos, isso provavelmente se deve pela maior quantidade de radicais metila, que 

impedem a molécula de se desprender do Gli com facilidade. As formulações contendo 

hidróxido de amônio apresentou esse efeito mais atenuado, ocorrendo provavelmente pela 

estrutura simples do amônio que possui apenas hidrogênios como ligantes e, assim, associa-se 

e dissocia-se facilmente com o Gli, o que provavelmente dificulta a formação desses 

complexos. Com relação ao K+, provavelmente o ligante não se forma. No entanto, por ser um 
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elemento extremamente eletropositivo, é capaz de atuar nos oxigênios da região do grupo 

fosfato do Gli.  

Em todas as formulações de Gli, as misturas com 2,4-D apresentaram deslocamentos 

sutis para regiões mais baixas do campo, demonstrando, dessa forma, a atuação das 

formulações de 2,4-D na nuvem eletrônica da região do grupo fosfato, deixando-a menos 

blindada, ou seja, mais livre da interferência dos cátions presentes na solução. Algo 

interessante é que formulações de 2,4-D à base de Colina induzem ainda mais essa condição. 

Ocorrendo, possivelmente, pelo aumento da concentração de íons na solução de aplicação, o 

que induziu maiores interações de repulsão e atração dos compostos de diferentes cargas 

dentro da solução. Assim, para colina que possui três radicais metil em sua estrutura, deve-se 

ao mesmo interferir menos intensamente nos ânions presentes no sistema e, ainda, pelo seu 

maior tamanho e complexidade, interferir na dinâmica de outros cátions presentes na mistura. 

O mesmo deve acontecer com a dimetilamina, contudo, em menor intensidade, devido à 

menor quantidade de radicais metil existentes na sua estrutura (Figura 7 B). 

Em estudos de espectrometria de emissão plasmática, Thelen et al. (1995), analisaram 

os componentes metálicos presentes nas formulações comerciais de 2,4-D dimetilamina e 

butoxi-etil-éster. Os autores encontraram níveis de Ca e Na discretamente mais altos que 

outros metais, mas em quantidades pouco significantes em relação a solução final de 

aplicação, dessa forma, os autores concluíram que a presença de outros componentes 

orgânicos provavelmente alterariam a atuação do Gli ácido, principalmente quando aplicados 

com as formulações de 2,4-D butoxi-etil-éster. O efeito de 4,11 mMol de Na em formulação 

de Gli Isopropilamina misturado ou não com 2,4-D, proporcionou redução de 20% controle 

em trigo (Triticum aestivum L.) (NALEWAJA; MATYSIAK, 1992). Levando em conta esses 

resultados e os encontrados pelas quantificações de Na realizados neste trabalho, as alterações 

observadas no deslocamento do Gli sal de amônio não são decorrentes da interferência do 

amônio, mas provavelmente pelo Na (1,645 mMol) que apresentou altos teores para essa 

formulação, em combinação com outros possíveis compostos que não aparecem ou são de 

difícil classificação nos espectros de RMN estudados. Provavelmente, o efeito de interação 

desses compostos com o Gli aumenta em pH mais baixo.   
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Figura 7 - A) Simulação das conformações preditas entre a associação glifosato e cátions de suas diferentes 

formulações (I - isopropilamina, II - dimetilamina ou III - de amônio) com base em resultados de 

RMN-1H e 31P. É proposto a existência da atração iónica entre o N+ do cátion e um oxigênio do grupo 

fosfato do glifosato. Além disso, provavelmente há uma outra atração iônica entre N+ presente no 

glifosato e um hidrogênio do cátion, essas atrações iônicas podem levar a formação de um ligante anel 

hexagonal. As formulações que contem K+ como cátion, o ligante não se forma. No entanto por, ser um 

elemento extremante eletropositivo, é capaz de atrair o grupo P do glifosato, sendo também atraído 

pelos oxigênios da região. B) Simulações tridimensionais dos mapas de densidade eletrônica e 

conformação predita das formulações de 2,4-D dimetilamida e colina para análise de possível efeito 

estérico, explicando as pequenas diferenças de deslocamento químico encontradas quando eram 

misturadas com glifosato (formulados com padrões analíticos). Os grupos metil e metileno em torno da 

sua região com carga N+ podem interferir na dinâmica de atração e repulsão entre os outros compostos 

com cargas presentes na mistura, uma vez que quanto maior a quantidade de grupos químicos entorno 

da carga N+, menor sua exposição. Por possuir grupos químicos menores (dois grupos metila), as 

formulações dimetilamina provavelmente apresentam maior “exposição” de sua carga, gerando maior 

interferência nas cargas do glifosato em relação à colina (três grupos metila). Os átomos de hidrogénio 

(branco), carbono (cinza), o nitrogênio (azul), e oxigênio (vermelho) são representados pelas esferas 

A B 

II I III 
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Dessa maneira, é possível assumir que o sistema formado pelas formulações de 2,4-D 

e Gli é complexo e dependem dos fatores que compõem as diferentes formulações comerciais. 

Esses, por sua vez, podem tanto condicionar a situações de maior deslocamento químico, que 

é o caso das formulações de Gli sal de amônio, quanto atuar levando os deslocamentos para 

regiões mais baixas do espectro, como no caso da adição de formulações de 2,4-D. Essas 

diversidades de mudanças estão relacionadas às interações dos componentes iônicos que 

formam a solução comercial e podem estar aliadas ou não às mudanças do ambiente químico 

que as misturas de herbicida induzem. 

 

5.2 Dinâmica da absorção das diferentes formulações de 2,4-D e Gli 

 

O resultado das análises estatísticas do efeito das diferentes formulações de 2,4-D 

sobre a absorção de Gli radiomarcado foi obtido por análise de variância. As pressuposições 

do modelo obtidas pelo teste da normalidade de Shapiro-Wilk e homogeneidade Bartlett a 5% 

de significância, apontaram normalidade dos resíduos (valor-p = 0,6082) e homogeneidade 

das variâncias (valor-p = 0,196).  

De acordo com os resultados da análise de variância (Anexo – Tabela S1), verificou-se 

diferenças significativas para os fatores principais das diferentes formulações de Gli (Anexo – 

Tabela S1 Fator 1 Valor-p: < 0,01) e para os fatores principais das aplicações de herbicida 

sem mistura e misturado com diferentes formulações de 2,4-D (Anexo – Tabela S1 Fator 2 

Valor-p: 0,04). Entre os demais fatores não foram encontrados diferenças significativas 

(Anexo – Tabela S1 F1 x F2 Valor-p: 0,28). 

Assim, analisando o teste de comparação das médias de absorção do Gli (Figura 8), 

não houve diferença estatística para as formulações isopropilamina, dimetilamina e potássio, 

todos apresentando absorção entre 82,66 e 91,14% do total de radiação aplicada. A 

formulação de Gli sal de amônio apresentou 69,29% de absorção do herbicida, ou seja, 

redução de mais de 15% em relação às outras formulações. 

Quando se misturou 2,4-D com o Gli, foi observada diferença significativa apenas 

para a formulação isopropilamina, em que com a mistura dos dois herbicidas, houve 

acréscimo de quase 10% (de 82,66 para 90.89%) da absorção de toda a radiação aplicada. 
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Figura 8 - Os gráficos de barra com intervalos de confiança representam a quantidade de radiação absorvida (0 a 

100%) de Gli radiomarcado sozinho e em mistura com 2,4-D, em diferentes formulações comerciais. 

A média de cada tratamento é colocada logo acima da barra correspondente em conjunto com os 

resultados do teste de Tukey, em que letras maiúsculas referem-se à comparação entre colunas 

(vertical) e minúsculas entre linhas (horizontal). Médias seguidas de mesma letra não diferem 

estatisticamente entre si a 5% de probabilidade. Autorradiografias representativas revelam a absorção 

e o movimento de 14C-Gli e as marcações escuras indicam regiões de mais elevada concentração de 
14C-Gli no tecido. Cada autorradiografia é representativa do perfil obtido em todas as repetições de 

cada tratamento. Dados obtidos em plantas de Micro-Tom 72 horas após o tratamento. Fonte: 

Piracicaba, 2014 

 

No caso do experimento realizado com 2,4-D radiomarcado, as pressuposições do 

modelo obtidas foram significativas tanto para normalidade dos resíduos (Valor-p = 0,22), 

quanto para homogeneidade de variância (Valor-p = 0,29). Os resultados da análise de 

variância foram semelhantes aos do 14C-Gli, apresentando diferença estatística apenas para os 

fatores principais (Anexo – Tabela S2, Fator 1 Valor-p < 0,01; Fator 2 < 0,01 e F1 x F2 = 

0,68). Todas as análises foram feitas considerando um nível de 5% de significância. 

A comparação das médias de absorção do 2,4-D apresentou maior absorção na 

formulação colina (79,41%) em relação à formulação dimetilamina (68,71%). Esta última, 

não exibiu mesma absorção quando era aplicada em mistura com Gli sal de amônio, contudo, 

quando misturada com as demais formulações de Gli, a absorção foi incrementada em cerca 

de 20%, ou seja, para mais de 80% de absorção do herbicida aplicado (Figura 9). Apesar de se 

observar aumento nas médias de absorção do 2,4-D colina quando misturado com as 

formulações isopropilamina, dimetilamina e potássio (mais de 90%), não houve diferença 
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estatística quando a formulação de 2,4-D foi aplicada sem mistura (79,41%) e em conjunto 

com a formulação de Gli sal de amônio (76,32%) (Figura 9). 

 

Figura 9 - Os gráficos de barra com intervalos de confiança representam a quantidade de radiação absorvida (0 a 

100%) de 14C-2,4-D sozinho e em mistura com Gli, em diferentes formulações comerciais. A média 

de cada tratamento é colocada logo acima da barra correspondente em conjunto com resultados do 

teste de Tukey, em que letras maiúsculas referem-se à comparação entre colunas (vertical) e 

minúsculas entre linhas (horizontal). Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente 

entre si a 5% de probabilidade. Autorradiografias representativas revelam a absorção e o movimento 

de 14C-2,4-D e as marcações escuras indicam regiões de mais elevada concentração de 14C-2,4-D no 

tecido. Cada autorradiografia é representativa do perfil obtido em todas as repetições de cada 

tratamento. Dados obtidos em plantas de Micro-Tom 72 horas após o tratamento. Fonte: Piracicaba, 

2014 

 
Pelos perfis de translocação das diferentes formulações de 2,4-D e Gli mostrados nas 

autorradiografias, pode-se perceber que a maior parte do herbicida radiomarcado permaneceu 

na região da folha aplicada para todos os tratamentos, principalmente para tratamentos em que 

o Gli sal de amônio estava presente. Em algumas autorradiografias é possível observar fortes 

traços de radiação somente nas posições em que as gotas do herbicida foram depositadas 

(Figura 9, 2,4-D dimetilamina + Gli sal de amônio), comprovando a menor absorção 

encontrada pelos tratamentos com a formulação. Para as formulações de 14C-Gli (Figura 8), 

nos tratamentos em que se utilizou o herbicida sem mistura, aparentemente a translocação foi 

maior que quando misturada com 2,4-D, sendo maiores os traços de radiação em outros 

tecidos diferentes da folha tratada. No caso do 2,4-D, os tratamentos de maior absorção 

(mistura com Gli isopropilamina, dimetilamina e potássico), em suas autorradiografias, 

apresentaram traços mais fortes de radiação em outros tecidos não aplicados, no entanto, o 

perfil geral de translocação do herbicida não se alterou entre os tratamentos. 

Em 1989, Flint analisando o perfil de absorção do 14C-Gli em Sorghum halepense, a 

mistura com 2,4-D nas mesmas doses utilizadas acima, encontrou diferenças na absorção 

entre a aplicação de Gli isopropilamina sem mistura (23%) e misturado com 2,4-D 

isopropilamina (19%). Essa altercação do comportamento do herbicida pode ser explicada 

 



61 

 

 
 

pelas diferenças morfológicas da cutícula das gramíneas e das plantas de folha larga. Na 

superfície foliar existem dois tipos de cera: o de formato cristalino, que é dominante em 

espécies de gramíneas e o de formato amorfo, presente na maior parte das espécies de folhas 

largas. O formato cristalino é um obstáculo para a absorção de agroquímicos, uma vez impede 

o contato direto entre a gota de aplicação e a superfície foliar (WANG, 2007). 

Em um trabalho de Lym (2000), constatou-se maior absorção de 2,4-D quando 

aplicado em conjunto com Gli (de 40% para 87,2%), no entanto, a absorção do Gli foi menor 

quando misturado com 2,4-D (de 62% para 27%). Porém, autor ao preparar a formulação 

rádiomarcada não obedeceu a estequiometria da formulação de 2,4-D e isopropilamina, e 

segundo a metodologia colocou excesso de amina, o que provavelmente alterou os padrões de 

absorção para ambos os herbicidas. As doses utilizadas no trabalho foram 450 g ia ha-1 para 

Gli e 700 g ia ha-1 para 2,4-D, sendo ambas as formulações isopropilamina. 

A absorção de herbicidas hidrofílicos é dada pelos poros polares do interior da 

membrana plasmática, Schönherr (2002) estudando a absorção das formulações de Gli 

amoníaco, isopropilamina, trimetil sulfônio, potássico e sódico não encontrou diferença 

significativa. No entanto, as formulações que continham cátions monovalentes absorveram o 

herbicida mais rápido que as formulações que cotiam cátions orgânicos e amônio. Neste 

mesmo trabalho, foi avaliado a absorção do herbicida em diferentes doses, pHs e aplicação 

em ambientes com umidade relativa diferentes. A umidade foi o parâmetro mais importante, 

uma vez que, o Gli apresentou maior velocidade de absorção em ambientes com maior 

umidade relativa. O pH não alterou a taxa de absorção e a concentração de herbicida em 

relação à sua absorção, seuindo padrões lineares de incremento, de modo que, o dobro da 

concentração aplicada, seguiu velocidade de absorção também duas vezes maior. 

Schönherr (2006) descreve que o movimento de soluções aquosas nos poros 

hidrofílicos é por difusão, ou seja, o caminhamento das moléculas de áreas mais concentradas 

(gota de aplicação) para áreas de mais baixa concentração (apoplásto foliar), assim nesse 

processo, os cátions e ânions penetram em quantidades equivalentes no interior do poro. 

Dessa forma, para manter a absorção do herbicida, também é necessário que esse gradiente 

seja mantido durante toda a rota no interior do poro, inclusive na interface do meio exterior 

para o interior da célula. Se houver algum impedimento de ordem física ou química para a 

entrada de íons no interior do poro, do apoplásto ou da célula, o poro pode saturar-se e, 

consequentemente, o gradiente entra em equilíbrio e a absorção é cessada (Figura 10).  
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Mediante os resultados obtidos da absorção e caracterização química das diferentes 

formulações de 2,4-D e Gli, algumas hipóteses podem ser propostas para explicar os efeitos 

encontrados. O incremento da absorção das formulações de Gli e 2,4-D, quando aplicados em 

conjunto, provavelmente foi maior em função do aumento da concentração da gota aplicada 

como descritos por (SCHÖNHERR, 2002). Dessa forma, mesmo não apresentando diferenças 

no seu comportamento químico na solução de aplicação, o Gli e 2,4-D foram melhores 

absorvidos para alguns tratamentos, conforme acima descrito. 

 

 

Figura 10 - Representação esquemática da absorção dos herbicidas no interior dos poros polares até o simplásto 

Para a ocorrência da absorção, é necessário a manutenção de um gradiente químico na interface do 

simplásto e apoplásto, de modo que o herbicida “caminhe” sempre seguindo esse gradiente partindo 

da região da cutícula, onde a gota foi depositada e a concentração é maior, para as regiões menos 

concentradas do interior dos tecidos vegetais. A quebra da interface do simplásto e apoplásto, ou 

desidratação no interior do poro quebra o gradiente, de modo que o herbicida não seja mais 

absorvido. Fonte: Piracicaba, 2015 

 

Com a presença de cátions como Na+, Ca2+, Fe3+ e outros íons com cargas, ocorre a 

competição pelas moléculas de água livre no interior dos poros polares, proporcionando a 

formação de camadas de hidratação, de forma que os ânions presentes na solução 

permaneçam pouco ou praticamente desidratados, promovendo a saturação do poro e sua 
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parcial desidratação (SCHÖNHERR, 2006). No caso do Gli sal de amônio, as grandes 

quantidades de íons sódio encontradas em sua formulação provavelmente induzem esse tipo 

de desidratação prematura no interior das vias de absorção do herbicida. 

O 2,4-D cholina apresentou maior absorção em relação ao dimetilamina, isso se deve 

provavelmente pelas diferenças que existem entre as duas formulações na sua capacidade de 

permanecer no estado aquoso. Essa propriedade é dada pela constante de Henry que avalia, a 

partir da pressão de vapor de determinada substância, a quantidade de gás que permanece 

dissolvida no meio aquoso, de forma que quanto menor o valor obtido pela constante, maior 

será a capacidade de se reter gazes no interior da solução, sendo assim, a constante de Henry 

para o 2,4-D dimetilamina é de 8,6 10-6 Atm.m3.mol-1 e do colina é de 1,4 10-16 atm.m3.mol-1, 

ou seja, uma razão de 6,14 10-10 vezes. Dessa maneira, a evaporação para a atmosfera com 

presença do 2,4-D dimetilamina é bem maior do que com cholina, permitindo que as gotas de 

aplicação contendo herbicida permaneçam na superfície da folha por mais tempo, o que 

consequentemente aumenta a absorção. Outros compostos orgânicos existentes nas 

formulações podem também exercer influência sobre a absorção, esses ao serem sorvidos nas 

ceras da cutícula, diminuem sua viscosidade e aumentam a mobilidade do herbicida 

remanescente na cutícula.  

 

5.3 Interação entre a mistura de 2,4-D e Gli em plantas de Micro-Tom 

 

Para aplicar o teste da análise da variância, as pressuposições do modelo foram 

cumpridas, sendo que apontaram normalidade dos resíduos (valor-p = 0,51) e homogeneidade 

das variâncias (valor-p = 0,08).  

De acordo com os resultados da análise de variância (Anexo – Tabela S3), verificou-se 

diferenças significativas para todas as doses e suas combinações (Valor-p < 0,01 para todos os 

fatores), sendo feito o desdobramento de cada um dos fatores (Anexo – Tabelas S4 e S5). O 

único fator que não apresentou diferença estatística foi a dose de 280 g ia ha-1 de 2,4-D 

(Anexo – Tabela S4, p-valor: 0,09). 
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Figura 11 - A combinação de subdoses de glifosato e 2,4-D em plantas de Micro-Tom resulta em antagonismo 

diminuindo a eficiência de controle. A figura demonstra o aspecto do resultado de aplicação de 

diferentes doses (0, 35, 70, 140 e 280 g, e,a, ha-1) de 2,4-D e Glifosato em plantas de MT após 21 

dias após os tratamentos, cultivados em casa de vegetação (10 a 12 folhas verdadeiras) 

 

 

A obtenção da dosagem em que o efeito antagônico entre os herbicidas era mais 

explícito foi feita escolhendo resultados que apresentassem menores valores de massa seca 

nos tratamentos aplicados separadamente em relação aos herbicidas misturados. Assim, a 

combinação de herbicidas que apresentaram média de massa seca maior quando em mistura 

foram as doses de 70 g i.a. ha-1 (1,7 mM) para o Gli e de 35 g i.a. ha-1 (0,65 mM) para o 2,4-D 
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(Figura 11, Tabela 5), uma vez que a massa obtida foi 3,09 g na combinação dos herbicidas 

em relação a 1,66 g para o Gli e 2,34 g para o 2,4-D, quando aplicados separadamente. 

 

5.4 Caracterização da eficácia dos herbicidas e suas misturas em mutantes de tomateiro 

 

Mutações nas vias de sinalização das auxinas e nas respostas fotomorfogênicas 

induziram diferentes respostas ante aos efeitos de 2,4-D e Gli e suas combinações, 

permitindo, dessa maneira, entender parte dos diversos mecanismos que podem estar 

relacionados ao antagonismo induzido pelos herbicidas em mistura. 

Os resultados da análise da variância foram obtidos para controle visual (Shapiro: p-

valor = 0,44 e Bartlett = 0,067) e para quantificação de massa seca (Shapiro: p-valor = 0,63 e 

Bartlett = 0,06). Em ambas as análises, foram encontradas diferenças significativas entre os 

mutantes e cada tratamento com herbicida, tanto para análise da variância quanto nos 

desdobramentos dos fatores, onde o p-valor encontrado foi sempre menor que 0,05. (Anexo – 

Tabelas S6, S7, S8, S9, S10, S11). 

Nos resultados do teste de Tukey (Figura 12), o efeito dos herbicidas no MT quando 

aplicados separadamente, apresentaram menor massa seca (Gli = 2,69 g; 2,4-D = 2,51 g) em 

relação à aplicação da mistura (3,93 g), mostrando claramente o efeito de antagonismo dos 

herbicidas. Com relação ao controle visual a tratamento com Gli (48,33%), não se diferenciou 

da mistura (55,83%), no entanto, o 2,4-D teve um controle bem maior quando aplicado 

sozinho (75%). 

O dgt apresentou epinastia pouco acentuada e menor sensibilidade ao 2,4-D (4,89 g e 

8,33%; Figura 12), o antagonismo foi aparentemente maior que o MT, uma vez que o 

tratamento da mistura dos herbicidas apresentou maior massa seca e menor controle (dgt = 

3,95 g e 51,43%) em relação ao tratamento com Gli (dgt = 2,5 g e 35%). 
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Figura 12 - Diferentes mutações na via de sinalização das auxinas e nas respostas fotomorfogênicas por 

fitocromo, alteram as respostas de antagonismo entre os herbicidas 2,4-D e glifosato. No quadro 

acima, são apresentados os fenótipos do cultivar Micro-Tom e os mutantes, diageotropica (dgt), 

Never ripe (Nr) e yellow-green2 (yg2), aplicados com as doses de 2,4-D (35 g e,a, ha-1  – 0,65 mM),  

glifosato (70 g e,a, ha-1  – 1,7 mM) e testemunha sem aplicação, após 21 dias da aplicação dos 

herbicidas separadamente e em mistura. Os gráficos de barra com intervalos de confiança 

representam a média da porcentagem de controle visual (barras pretas intervalo 0 – 100%) e massa 

seca (barras em cinza – unidade em gramas). A média de cada tratamento é colocada logo acima da 

barra correspondente em conjunto com resultados do teste de Tukey, em que letras maiúsculas 

referem-se à comparação entre colunas (vertical) e minúsculas entre linhas (horizontal). Médias 

seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si a 5% de probabilidade 

 

O mutante Nr, apresentou menor efeito do 2,4-D como o dgt (Figura 12).  No entanto, 

no controle visual, os resultados foram muito semelhantes ao MT de forma que a mutação 

para insensibilidade ao etileno aparentemente não apresentou muita diferença para Gli 

(50,63%) com e sem 2,4-D (52,89%). Com relação à massa seca os padrões também foram 

semelhantes ao MT, a mistura (4,5 g) apresentou valores maiores em relação ao Gli (3,08 g) 

sem ser misturado, contudo, o aumento da massa nos tratamentos em que foi aplicado 2,4-D, 

pode ser em parte pela lignificação que o herbicida induz nos tecidos, tornando-os mais 

densos. 

No caso do mutante yg2, as massas secas menores foram para o 2,4-D (4,65 g), 

enquanto as massas do tratamento com Gli (5,61 g) não apresentou diferença estatística com a 

mistura (5,18 g). No caso do controle visual, os tratamentos com Gli apresentaram baixos 
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sintomas de clorose e necrose em relação aos outros mutantes e ao MT. O tratamento com 

2,4-D e com mistura dos herbicidas apresentaram controles semelhantes, de forma que 

aparentemente ao atenuar-se o efeito do Gli, se restaura os danos causados pelo 2,4-D na 

mistura dos dois herbicidas. 

Analisando os resultados de cada tratamento entre todas as plantas de tomateiro 

estudadas (Figura 12), o acúmulo de massa seca para o yg2 (8,25 g) foi maior em relação ao 

MT e os outros mutantes na testemunha sem aplicação. No caso dos tratamentos aplicados 

com Gli, o mutante yg2 foi o que teve menor efeito (36,66% e 5,61 g). Nos tratamentos com 

2,4-D os mutantes que apresentaram menor controle foram dgt (8,33% e 4,89 g) e Nr (30% e 

5,48 g). Para o mutante yg2, a massa seca obtida (4,65 g) foi igual àqueles mutantes, porém a 

porcentagem de controle (60%) ficou semelhante ao MT (75%). Para a mistura dos 

herbicidas, o MT (55,83%) e Nr (52,89%) apresentaram controles semelhantes, o dgt (35%) 

foi o que demonstrou menor porcentagem de controle e o yg2 (67,5%), a maior. Na mistura 

dos herbicidas não houve diferença entre as massas obtidas entre o MT e os mutantes. 

 

5.5 Translocação dos herbicidas 2,4-D e Gli em mutantes de tomateiro 

 

A absorção do Gli no MT e nos mutantes de tomateiro demonstraram diferentes 

valores segundo o teste da análise de variância (Anexo – tabela S12), em que todos os fatores 

estudados apresentaram valores menores de 5% (Shapiro: p-valor = 0,22 e Bartlett = 0,78). 

No desdobramento dos fatores, foram observadas diferenças entre a translocação da mistura 

dos dois herbicidas (Anexo – Tabela S13, valor-p < 0,01), enquanto que para as diferentes 

plantas de tomateiro, a translocação dos herbicidas no MT e yg2 apresentaram diferença 

significativa, ambos com valor-p < 0,01 (Anexo – Tabela S14). 

No caso da translocação do Gli, houve diferença na quantidade de radiação que ficou 

retida na folha aplicada apenas na interação dos fatores (Mutantes x 14C-Gli, p-valor = 0,03, 

Anexo – Tabela S15). No desdobramento entre o herbicida aplicado sem mistura e misturado 

com 2,4-D, houve diferença estatística apenas para o Gli sem mistura (Anexo – Tabela S16, 

p-valor = 0,02). Com relação às plantas de tomateiro, o MT (p-valor = 0,03) e yg2 (p-valor = 

0,04) também apresentaram diferença estatística (Anexo – Tabela S17). 
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Figura 13 - A presença do 2,4-D diminui a translocação do Gli. No quadro acima, são apresentadas 

autorradiografias representativas revelando a absorção e o movimento de 14C-Gli em MT e os 

mutantes, diageotropica (dgt), Never ripe (Nr) e yellow-green2 (yg2), aplicados com as doses de 

2,4-D (35 g e,a, ha-1  – 0,65 mM) e glifosato (70 g e,a, ha-1  – 1,7 mM), após 21 dias da aplicação 

dos herbicidas. As marcações escuras indicam regiões de mais elevada concentração de 14C-Gli no 

tecido. Cada autorradiografia é representativa do perfil obtido em todas as repetições de cada 

tratamento. Os gráficos de barra com intervalos de confiança representam a quantidade média de 

radiação absorvida (barras pretas 0 – 100%) e radiação retida no tecido aplicado (barras em cinza – 

0 – 100%). As médias de cada tratamento são colocadas logo acima da barra correspondente em 

conjunto com resultados do teste de Tukey, em que letras maiúsculas referem-se à comparação 

entre colunas (vertical) e minúsculas entre linhas (horizontal). Médias seguidas de mesma letra não 

diferem estatisticamente entre si a 5% de probabilidade. Fonte: Piracicaba, 2014 

 

O resultado do teste de Tukey para a absorção do Gli (histogramas de cor cinza, Figura 

13), quando aplicados separadamente e em mistura, demonstrou diferença apenas para o 

mutante yg2, em que a mistura do Gli com o 2,4-D diminuiu a sua absorção de 94,27% para 

89,27%. Ao comparar a absorção com outros mutantes, o yg2 absorveu menor quantidade de 

herbicida em relação ao dgt (94,14%) e Nr (93,02%).  

Analisando a translocação de Gli para os tecidos adjacentes (histogramas de cor preta, 

Figura 13), pode-se perceber que a mistura com 2,4-D proporcionou maior retenção do 

herbicida na região da folha aplicada para o MT, em que a quantidade de radiação retida 

passou de 59,22% para 73,82%. Nos mutantes menos sensíveis a auxina, não houve 

interferência da translocação do Gli quando aplicado com 2,4-D (dgt – Gli = 63,65%; Gli + 

2,4-D = 67,35%; Nr – Gli = 66,83%; Gli + 2,4-D = 60,69%). O yg2 apresentou resultado 

contrário daquele observado para o MT, de forma que no mutante a translocação do Gli foi 

muito pequena (retenção de 80% da radiação no tecido aplicado) quando aplicado sozinho e 

maior ao ser misturado com 2,4-D (retenção de 65,79% da radiação).  

A absorção do 14C-2,4-D apresentou diferenças estatísticas para todos os fatores e suas 

interações na análise da variância (Shapiro: p-valor = 0,98 e Bartlett = 0,18) (Anexo – Tabela 

S18). No primeiro desdobramento da interação entre os tratamentos herbicidas com as plantas 

Barras cinzas CV = 5,34% 

Barras pretas CV = 11,11% 
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de tomateiro, houve diferença significativa (p-valor menor que 5%, Anexo – Tabela S19). No 

caso do segundo desdobramento, somente para o MT e yg2 não foram encontradas diferenças 

significativas entre os tratamentos herbicidas (p-valores maiores que 5%, Anexo – Tabela 

S20).  

Os resultados de translocação não apresentaram diferenças significativas para nenhum 

fator ou interação, dessa forma todos os valores de translocação do 2,4-D foram iguais para 

todos os mutantes, mesmo quando misturado com Gli (Anexo – Tabela S21). 

 

 

Figura 14 - A presença do Gli não altera a translocação do 2,4-D. No quadro acima são apresentadas 

autorradiografias representativas revelando a absorção e o movimento de 14C-2,4-D em MT e os 

mutantes, diageotropica (dgt), Never ripe (Nr) e yellow-green2 (yg2), aplicados com as doses de 

2,4-D (35 g e,a, ha-1  – 0,65 mM) e glifosato (70 g e,a, ha-1  – 1,7 mM), após 21 dias da aplicação 

dos herbicidas. As marcações escuras indicam regiões de mais elevada concentração de 14C-2,4-D 

no tecido, cada autorradiografia é representativa do perfil obtido em todas as repetições de cada 

tratamento. Os gráficos de barra com intervalos de confiança representam a quantidade média de 

radiação absorvida (barras pretas 0 – 100%) e radiação retida no tecido aplicada (barras em cinza – 

0 – 100%). A média de cada tratamento são colocadas logo acima da barra correspondente em 

conjunto com resultados do teste de Tukey em que letras maiúsculas referem-se à comparação entre 

colunas (vertical) e minúsculas entre linhas (horizontal). Médias seguidas de mesma letra não 

diferem estatisticamente entre si a 5% de probabilidade. Fonte: Piracicaba, 2014 

 

Avaliando os resultados do teste de Tukey para a absorção do 2,4-D sem Gli, os 

mutantes dgt (71,05%) e yg2 (75,44%) apresentaram menor absorção, no entanto, quando o 

glifosato foi misturado, a absorção do dgt permaneceu como nos demais mutantes (> 88%), o 

que não aconteceu com o mutante yg2, em que a absorção foi semelhante ao 2,4-D aplicado 

sem mistura (80%) (Figura 14). Os mutantes dgt e Nr apresentaram menor absorção quando 

aplicados com 2,4-D sem mistura, porém quando se misturou Gli na formulação, a absorção 

aumentou para ambos mutantes.  

Gli e 2,4-D, apesar de serem transportados pelo simplasto no interior da planta, 

apresentam padrões de translocação relativamente diferentes. O 2,4-D, por ser uma auxina 

sintética, caminha célula a célula por transporte polar quimiosmótico (GÄLWEILER et al., 

Barras cinzas CV = 5,72% 

Barras pretas CV = 31,55% 
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1998). Em seu transporte, o 2,4-D entra de maneira passiva na célula na forma protonada (2,4-

D-H) pelas proteínas carreadoras de influxo AUX1 (AUXIN1) / LAX (LIKE AUX1) 

(YAMAMOTO; YAMAMOTO, 1998), sendo que no citosol (Ph 7) o herbicida é 

desprotonado e ânions saem da célula pelos transportadores de efluxo (PIN), concentrados na 

extremidade oposta a dos carreadores de influxo de cada célula (GOLDSMITH, 1977). A 

capacidade de determinados carreadores PIN em transportar o 2,4-D é muito baixa, contudo, 

alguns destes carreadores, como o PIN7, apresentou grande atividade no efluxo da molécula 

para o exterior da célula (PETRÁŠEK et al., 2006).  

O Gli é absorvido por transporte ativo pelos carregadores de fósforo inorgânico (Pi) no 

interior da célula, seguindo os padrões de translocação da sacarose no interior do floema e 

caminhando pelos vasos compostos por elementos crivados do floema (MARTIN; 

EDGINGTONA, 1981). O modelo mais aceito atualmente que explica o transporte de solutos 

no interior do floema considera que a existência de um gradiente de pressão governado pela 

concentração do interior das células do tecido vascular permite a entrada da água do xilema 

para o interior do floêma por osmose, gerando um fluxo de massa de água e soluto que 

transloca das regiões mais concentradas (fontes) para as de menor concentração (drenos) 

(GOULD et al., 2005). O gradiente de pressão pode ser gerado pelo acúmulo de açúcares, 

moléculas com carga, sais orgânicos e inorgânicos por meio metabolismo fotossintético e 

transporte ativo. O 2,4-D também pode ser transportado pelas vias simplásticas com 

velocidade semelhante ao transporte quimiosmótico (RUTSCHOW; BASKIN; KRAMER, 

2011). 

Os plasmodesmos são estruturas típicas das células vegetais, tem formato tubular e 

formam canais que se ligam às células adjacentes. Essas interconexões formam um complexo 

contínuo, que é responsável pelo transporte de solutos no interior das células, o simplasto. Os 

plasmodesmos também interconectam as células dos diferentes tecidos que compõem o 

floema, controlando as moléculas transportadas no seu interior (OPARKA; SANTA CRUZ, 

2000). As plantas têm a capacidade de regular a autonomia entre as células alterando as 

conexões entre os plasmodesmos, permitindo, assim, o regimento das alterações no 

crescimento e desenvolvimento de tecidos inteiros, produzindo respostas de proteção ante aos 

estresses ambientais. Essas respostas celulares são reguladas pela ativação de enzimas calose 

sintase que sintetizam um polissacarídeo denominado β-1,3-glucano (calose) no interior dos 

plasmodesmos (SIMPSON et al., 2009, BUCHER et al., 2001). O acúmulo de calose e a 

consequente regulação do fluxo de seiva são induzidos por fortes alterações no estado redox 
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do interior da célula, causadas principalmente por estresses abióticos e bióticos (BENITEZ-

ALFONSO; JACKSON, 2009). 

A atuação de herbicidas mimetizadores de auxinas causa inchaço de caules e pecíolos, 

que levam ao rompimento do xilema, floema e cambio adjacente, de forma que o dano nesses 

tecidos pode causar redução no transporte do floema. O uso de 2,4-D como herbicida e a sua 

atuação na célula é intrinsicamente ligado à produção de EROs e à alteração do estado redox 

do interior da célula (RODRIGUEZ-SERRANO et al., 2014, GROSSMANN, 2010). O 2,4-D 

tem a capacidade de diminuir o fluxo citoplasmático (RAHMAN et al., 2007). Em estudos 

com culturas de tecido utilizando 2,4-D como indutor de crescimento de calos (aglomerados 

de células vegetais), foram observadas modificações nas estruturas das células, 

principalmente na citolocalização da calose após a aplicação da auxina sintética e, como 

resultado, foi notado o fechamento das plasmodesmos, quebrando a continuidade do simplasto 

pela deposição de calose em seu interior (VERDEIL et al., 2001).  

De acordo com os resultados de menor translocação do glifosato quando aplicado em 

conjunto com 2,4-D em MT, é possível atribuir que a auxina sintética estaria provavelmente 

impedindo a translocação do glifosato pela formação de calose no interior dos plasmodesmos. 

Isso poderia ser confirmado pelo reestabelecimento da translocação quando foram utilizados 

os mutantes dgt e Nr, os quais apresentam menor sensibilidade ao 2,4-D. O mutante dgt por 

apresentar possíveis alterações na via de transdução de sinal envolvendo a ABP1, já o mutante 

Nr apresenta alterações na sinalização de etileno e por consequência sua produção de ABA é 

menor (HANSEN; GROSSMANN, 2000) (Vide revisão bibliográfica item 2.4.). Essas 

alterações permitem que cada mutante ao ser tratado com 2,4-D produzam menores 

quantidades de EROs, uma vez que nesses mutantes os sintomas de oxidação de tecidos é 

menor (Ver resultados de acúmulo de EROs – item  5.6.2 Figuras 17 e 18), de forma que isso 

reflita em menor acúmulo de calose e, consequentemente, na permanência da atividade dos 

canais do simplasto, o que reflete na manutenção da translocação do glifosato para outros 

tecidos da planta mesmo quando aplicado em conjunto com 2,4-D (modelo representativo 

apresentado pela Figura 15). 
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Figura 15 - Possível modelo proposto para explicar a menor translocação do Gli quando aplicado com 2,4-D. Na célula companheira constituinte do floema de uma 

planta apenas aplicada com Gli (célula da esquerda), este é transportado em conjunto com metabólitos, como a sacarose, por meio dos plasmodesmos para 

os elementos crivados e aí são levados para os tecidos-dreno. Como o Gli em suas primeiras horas de aplicação não altera o ambiente redox do citoplasma, 

seu movimento no interior dos tecidos é mantido (MARTIN e EDGINGTONA, 1981). A aplicação de 2,4-D (célula da direita) e sua atuação na dinâmica 

da conformação do citoesqueleto pela ABP1 proporcionam menor movimento e atuação de mitocôndrias e peroxissomos, organelas que estão envolvidas 

no processo de metabolismo de EROs (Rodriguez-Serrano et al., 2014), que em conjunto com a atuação do 2,4-D no núcleo, induzem a formação e atuação 

dos hormônios etileno e ABA, ativando rotas metabólicas produtoras de EROs (Grossmann, 2010). Esses dois processes geram estresse oxidativo no 

interior do citosol. EROs e outras moléculas de sinalização relacionados a mecanismos de defesa ativam proteínas produtoras de calose (calose sintetases). 

A deposição de calose e alteração do citoesqueleto fecham o interior dos plasmodesmos e bloqueiam o descarregamento de moléculas do metabolismo e do 

próprio Gli nos elementos crivados do floema, impedindo assim sua translocação para outros tecidos da planta (BENITEZ-ALFONSO; JACKSON, 2009). 

Fonte: Piracicaba, 2015. 
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Em relação ao mutante yg2 que apresentou baixa translocação do glifosato, o processo 

é pouco claro. No entanto, em estudos envolvendo proteínas cinase indutoras de morte celular 

programada que conferiam resistência a determinadas doenças em plantas de Beta vulgaris L., 

foram encontrados genes que codificam calose sintetase (BvCS) e o Fitocromo A na mesma 

posição (135 Kb BAC). Dessa forma, a proximidade física desses genes pode resultar em 

respostas coordenadas frente à pressão gerada por estresses abióticos e bióticos 

(KUYKENDALL; SHAO, 2011). O mutante yg2, devido às mutações inerentes à produção de 

Heme Oxigênase, precursor da formação do cromóforo dos fitocromos (Ver Revisão 

Bibliográfica item 2.4.), apresenta apenas 25% da quantidade de Fitocromo A quando 

comparado ao não mutante (VAN TUINEN et al., 1996), assim, possivelmente deve haver 

alguma desregulação intrínseca à baixa atividade dos fitocromo que provavelmente altere os 

padrões de deposição de calose no interior dos plasmodesmos, impedindo a translocação do 

herbicida. 

Outra possibilidade seria a influência das alterações no ciclo circadiano pela disfunção 

das respostas à luz vermelha e vermelho-distante causada pela mutação na formação do 

cromóforo do Fitocromo A do yg2, que podem causar alterações nos padrões de absorção do 

Gli pelos carreadores de fosfato existentes na membrana. Foi demonstrado em Arabdopsis 

thaliana a correlação do funcionamento do carreador de fósforo PHT4;1 com a expressão do 

principal gene associado as oscilações do ciclo circadiano CIRCADIAN CLOCK 

ASSOCIATED 1 (CCA1) (WANG et al., 2014), gene este que também regula a expressão da 

EPSPS durante as diferentes fases do dia (SHARKHUU et al., 2014). Todavia, é importante 

frisar que o PHT4;1 é um carreador presente no tilacóide do cloroplasto e não na membrana 

plasmática da célula vegetal, por isso suas respostas podem estar ligadas à estrutura em que 

está presente, não sendo diretamente comparada a outros carreadores presentes em outras 

estruturas das células. 

O glifosato reestabeleceu seu movimento no floema no mutante yg2 ao ser aplicado 

com a mistura dos herbicidas, porém as causas desta inversão do comportamento do herbicida 

no interior dos tecidos também são pouco claras. Auxinas endógenas, como é o caso do 2,4-D, 

alteram de maneira modesta os genes relacionados com o ciclo circadiano da planta  

(COVINGTON; HARMER, 2007). Em estudos envolvendo o comportamento de translocação 

de fósforo inorgânico (Pi) em arroz (Oryza sativa) e sua correlação com as auxinas apontam 

que ARFs apresentam importantes funções no aumento da expressão de transportadores de Pi 

(WANG et al., 2013). Desse modo, a presença do 2,4-D poderia alterar a dinâmica de 
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expressão dos carreadores de Pi proporcionando maior entrada de Gli no interior do citosol, 

mas nada pode ser afirmado com precisão, até porque a absorção do herbicida foi menor 

somente para este mutante quando misturado com 2,4-D (Figura 13). 

A translocação do 2,4-D seguiu o mesmo padrão em todos os mutantes e isso se deve, 

provavelmente, ao transporte polar que se mantém o mesmo se a via simplástica for 

interrompida. Contudo, não existem informações claras na literatura se há ligação ou 

interdependência do funcionamento de ambos os transportes. O que se postula é a competição 

entre o transporte das auxinas pelos plasmodesmos e as proteínas PIN, sendo que as 

proporções transportadas para cada meio dependem do tipo de célula, bem como seu estádio 

de desenvolvimento (RUTSCHOW et al., 2011). 

 

5.6 Parâmetros bioquímicos e genéticos da interação de 2,4-D e Gli 

 

5.6.1 Atuação do glifosato na via de sinalização de auxina no núcleo 

 

Pelas análises histoquímicas da expressão do gene DR5 marcado pelo gene repórter 

GUS, é possível analisar na planta controle a expressão do gene apenas nos meristemas 

radicular e apical, caracterizados pela atuação natural das auxinas endógenas das zonas de 

crescimento. No tratamento em que se aplicou Gli, é possível analisar traços de expressão do 

gene DR5 nos cotilédones e meristemas, provavelmente pelo efeito estimulante de 

crescimento que o Gli pode causar inicialmente nos tecidos aplicados (VELINI et al., 2010). 

No tratamento em que foi aplicado 2,4-D, a expressão do gene DR5 foi muito alta, 

uma vez que todos os tecidos apresentaram coloração forte, bem como epinastia dos 

cotilédones. Quanto à mistura do Gli, as respostas de expressão do gene DR5 foram 

atenuadas, uma vez que com a combinação dos herbicidas, os cotilédones das plântulas não 

apresentaram coloração nem epinastia. A coloração azulada da marcação com o GUS foi 

menor na região do caulículo e no meristema radicular, provando assim a interferência do Gli 

na atuação do 2,4-D nos mecanismos de sinalização das auxinas existentes no núcleo. 

A inibição de rotas de biossíntese pode alterar a expressão de genes não relacionados 

somente com a rota específica em que o herbicida atua, mas também em vias de regulação 

metabólicas distintas não relacionadas ao seu site de atuação. Em estudos sobre os 

mecanismos moleculares da atuação do Gli em soja (Glycine max (L.) Merril), uma série de 

genes que estavam relacionados com mecanismos de ação de outros herbicidas foram 

inibidos, inclusive genes relacionados à via de ubiquitinação do SCFTIR/AFB. Foram 
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encontrados sete genes relacionados aos ARF onde quatro eram infrarregulados e três 

suprarregulados (JIANG et al., 2013).  

 

Figura 16 - A expressão do gene responsivo à auxina é reduzida quando o herbicida 2,4-D é aplicado em 

conjunto com glifosato. A figura representa a expressão do gene repórter GUS em diferentes partes 

das plântulas do mutante Micro-Tom (MT) - DR5:GUS aplicadas com 2,4-D (0,65 mM) e glifosato 

(1,7 mM) após três dias da aplicação. Em todos os tratamentos é mostrado o perfil geral da plântula, 

e ao lado ampliação do meristema radicular e meristema apical. As figuras ilustram o perfil geral 

dos resultados de cada tratamento. As barras de escala presentes nas figuras do MT controle são 

representativas para todas as imagens da figura; a primeira barra corresponde à 2 mm, a segunda e a 

terceira à 1 mm. Fonte: Piracicaba, 2014 

 
Avaliando a resposta à ação do 2,4-D em mutantes de Arabidopsis no complexo 

SCFTIR/AFB, o único mutante que apresentou maior insensibilidade ao herbicida foi o que 

apresentava rompimento na sinalização do TIR1, de modo que em relação aos demais 

mutantes para AFBs as respostas não foram alteradas (GLEASON; FOLEY; SINGH, 2011). 

Outros experimentos apontaram que a afinidade de ligação entre os receptores TIR/AFB e 

AUX/IAA utilizando a auxina IAA, foi concluído que as proteínas TIR1 apresentavam 

capacidade de se ligarem e degradarem os IAA 3, 7, 8 e 28, que reprime o ARF 19, sendo que 

o TIR1 também degrada o IAA 5 que reprime os ARFs 10, 16 e 19 (VILLALOBOS et al., 

2012). A ativação transicional realizada pelos ARFs é regulada por duas classes diferentes: os 

ARFs positivos e negativos, que competem pelos sítios de ligação dos genes promotores 

relacionados às auxinas, de forma que os negativos impedem a codificação dos genes e os 

positivos as induzem. Em soja, a atuação do Gli induziu a suprarregulação do ARF 16 (Log2 

“fold change” = 33,04) e a infrarregulação do ARF 10 (Log2 “fold change” = – 33,72), ambos 

negativos. O herbicida também induziu a suprarregulação do ARF positivo 19 (Log2 “fold 
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change” = 3,96) (JIANG et al., 2013). A maior e menor ativação dos diferentes ARFs na via 

de sinalização SCFTIR/AFB induzidos pelos efeitos moleculares da atuação do Gli, pode 

provavelmente alterar o nível de expressão de genes como o DR5, como foi demonstrado 

acima (Figura 16), bem como os genes relacionados à síntese de etileno e ABA, que por sua 

vez atuam como sinalizadores químicos induzindo à produção de EROs e diminuindo os 

efeitos fitotóxicos do 2,4-D na célula. No entanto, é importante considerar que essas 

interações entre TIR/AFBs e os AUX/IAA foram realizadas em Arabidopsis, utilizando-se 

como fonte de auxina o ácido indolacético e as mudanças que o Gli impõe foram estudadas 

em plantas de soja, de forma que os dois experimentos que não podem ser diretamente 

comparadas entre si e nem estendidas para o MT, mas podem servir como pista para 

explicação da menor expressão do gene DR5 encontrada neste trabalho. Outro sinal de que a 

expressão de genes induzidas pelo Gli possa alterar a atuação do 2,4-D diz respeito aos 

resultados dos experimentos de eficácia de controle no mutante yg2 em que a falta de atuação 

do Gli induziu ao reestabelecimento da fitotoxidade do 2,4-D (Item 5.4.). O mesmo foi 

encontrado nos ensaios detecção de EROs no yg2, conforme será discutido no próximo item. 

 

5.6.2 Produção de espécies reativas de oxigênio 

 

A super produção de espécies reativas de oxigênio induzida pelo 2,4-D já é conhecida 

e reportada para diferentes espécies de plantas (GROSSMANN; KWIATKOWSKI; 

TRESCH, 2001; ROMERO‐PUERTAS et al., 2004, PAZMIÑO et al., 2011). Comparando os 

resultados da produção de EROs no MT a aparente produção de H2O2 é baixa, uma vez que os 

cotilédones, meristema e raiz não apresentam traços fortes de coloração amarronzada. Quanto 

a O2
•- é possível detectar pequenos traços nas bordas dos cotilédones, na ponta do meristema 

apical e fortes marcações na raiz, principalmente no meristema radicular. A aplicação do Gli 

no MT induziu à produção de H2O2 nos cotilédones e no ápice da radícula, no entanto no 

meristema apical não apresentou coloração marrom escura. No caso do O2
•- a produção seguiu 

como no controle. No tratamento com 2,4-D, H2O2 e O2
•- foram produzidos em grande 

quantidade nos cotilédones, entretanto o O2
•- se manifestou mais nos meristemas radicular e 

apical em relação ao H2O2, uma vez que para este não são notadas grandes marcações para 

nessa última ERO. Na mistura dos herbicidas, as marcações de ambos os tratamentos foram 

menores tanto para o Gli, quanto para o 2,4-D, quando se analisa os cotilédones e meristemas 

apicais. No caso da radícula, o H2O2 não apresentou diferença entre os tratamentos com os 

outros herbicidas, mas no O2
•- a coloração foi menor. 
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Para o mutante dgt os cotilédones, caulículos e meristema apical apresentaram 

coloração como no MT, já a radícula apresentou cor escurecida indicando grande produção de 

H2O2. A produção de O2
•- também não foi muito manifestada neste mutante, mas foi possível 

observar certa coloração no caulículo, o que não foi observado no MT. A aplicação do Gli não 

se diferenciou muito com MT tanto para H2O2, quanto para O2
•-. No tratamento com 2,4-D, a 

produção de EROs foi bem menor que no MT, uma vez que os traços de marcação de H2O2 

foram discretos e a coloração azulada do O2
•- foi mais fraca, não se manifestando em toda área 

do cotilédone, visto que foi possível analisar áreas sem marcação nesses tecidos. A coloração 

de H2O2 na raiz foi forte seguindo o padrão da testemunha do dgt. No meristema apical, em 

ambas analises de EROs não foram encontradas marcações para o tratamento com a auxina 

sintética. A mistura também seguiu o padrão do tratamento com 2,4-D, mas para o meristema 

radicular a coloração de H2O2 foi a menor dentre todos os tratamentos aplicados no mutante. 

A testemunha do mutante Nr seguiu os mesmos padrões do dgt, o ápice do meristema 

radicular apresentou também coloração mais intensa, mas na raiz a produção de H2O2 não foi 

tão escura quanto no outro mutante insensível à auxina. No tratamento com o Gli, a única 

característica que variou em relação ao MT e dgt na produção de H2O2 foi no meristema 

apical em que a coloração foi mais intensa e no meristema radicular foi menor. As marcações 

de O2
•- foram semelhantes ao MT e dgt exceto no meristema apical que no Nr apresentou 

coloração mais intensa. Nos tratamentos com 2,4-D, o perfil de produção de H2O2 e O2
•- foi 

semelhante ao dgt, também não houve variação entre os dois mutantes na mistura dos 

herbicidas, no entanto, para o Nr foram observadas maiores marcações para H2O2 em relação 

ao dgt. 

O mutante yg2 exibiu perfis de produção de EROs diferentes do MT e demais 

mutantes. Na testemunha o mutante apresentou traços de H2O2 nos cotilédones e radícula, mas 

no meristema apical não houve manifestação. A marcação do O2
•- foi muito intensa nos 

cotilédones e meristemas radiculares indicando alto ambiente oxidativo ocorrente de forma 

natural nas células deste mutante. Com a aplicação do Gli, a produção de H2O2 e O2
•- foi 

menor que na testemunha do yg2, uma vez que a coloração nos cotilédones e meristema apical 

foi a menos intensa de todo o experimento. O 2,4-D proporcionou produção de ambas as 

EROs estudadas semelhantes ao MT, entretanto a intensidade da coloração nos tecidos foi 

menor. Na mistura dos herbicidas as plântulas de yg2, quando comparadas com os demais 

mutantes apresentaram coloração com maior intensidade, com exceção do ápice radicular 

onde a coloração foi igual ao MT para H2O2 e de intensidade bem baixa para o O2
•-. 
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Figura 17 - Localização histoquímica de H2O2 em diferentes partes das plântulas do mutante MT – Micro-Tom; dgt – diageotropica; Nr – Never ripo; yg2 

– yellow-green2, aplicados com 2,4-D (0,65 mM) e glifosato (1,7 mM) após três dias da aplicação. Em todos os tratamentos é mostrado o perfil 

geral da plântula, e ao lado ampliação do meristema radicular e meristema apical. As barras de escala presentes nas figuras do MT controle são 

representativas para todas as imagens da figura; a primeira barra corresponde à 2 mm, a segunda e a terceira à 1 mm. Fonte: Piracicaba, 2015 
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Figura 18 - Localização histoquímica de O2
•- em diferentes partes das plântulas do mutante MT – Micro-Tom; dgt – diageotropica; Nr – Never ripo; yg2 – 

yellow-green2, aplicadas com 2,4-D (0,65 mM) e glifosato (1,7 mM) após três dias da aplicação. Em todos os tratamentos é mostrado o perfil 

geral da plântula, e ao lado ampliação do meristema radicular e meristema apical. As barras de escala presentes nas figuras do MT controle são 

representativas para todas as imagens da figura; a primeira barra corresponde à 2 mm, a segunda e a terceira à 1 mm. Fonte: Piracicaba, 2015 
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Os resultados descritos acima estão relacionados com os resultados encontrados nos 

estudos de expressão do gene DR5 na via de sinalização das auxinas (Item 5.6.1, figura 16) 

em que no MT, quando tratado com 2,4-D, apresentou grande expressão do gene, enquanto 

que na mistura com o Gli, a expressão foi menor. Nos resultados da produção de EROs, o MT 

seguiu o mesmo padrão, ou seja, grande coloração dos marcadores H2O2 e O2
•- na aplicação de 

2,4-D e menor marcação na mistura, confirmando assim a interferência do Gli na rota de 

atuação do 2,4-D, diminuindo o poder oxidativo deste último. Esses resultados também se 

assemelham com os encontrados nos ensaios de eficácia de controle nos tratamentos 

herbicidas (Item 5.4, Figura 12). 

Nos mutantes Nr e dgt, o efeito do 2,4-D na produção de EROs foi atenuado. O 

mutante Nr, no tratamento em que se aplicou a mistura dos herbicidas, apresentou maior 

produção de H2O2 em relação ao dgt, e da mesma forma que no item 5.4, a eficácia de 

controle da mistura dos herbicidas foi maior para o Nr. A maior sensibilidade a estresses 

oxidativos do Nr em relação ao dgt foi reportada em estudos avaliando a susceptibilidade dos 

mutantes na presença de Cadmo, em que o mutante insensível ao etileno produziu maior 

quantidade de H2O2. Nas conclusões deste trabalho, foi feito a proposição que o Nr não é 

totalmente insensível ao etileno (GRATAO et al., 2012). 

Sobre condições fisiológicas normais, a produção das EROs H2O2 e O2•
- são 

controladas por enzimas catalazes, ascorbase peroxidase e superoxide dismutase, presentes 

nos peroxissomos. A proliferação dos peroxissomos em Arabidopsis é regulada pela proteína 

Perixina 11b, que é ativada pelo fitocromo A na presença da luz da região do vermelho 

distante (DESAI e HU, 2008). Nos mutantes yg2 como a produção do Fitocromo A é 

comprometida, possivelmente a produção de peroxissomos e outras organelas que atuam 

como anti-oxidantes no interior da célula é afetada, levando aos resultados encontrados de alta 

produção natural de EROs no interior dos tecidos. 

O Gli induz à produção de H2O2 (AHSAN et al., 2008). Em estudos realizados em soja 

sugerem que o Gli causa oxidação transitória mas não permanente nas células das folhas. Essa 

alteração seria suficiente para ativar os mecanismos para a síntese de enzimas antioxidantes 

(as mesmas mencionadas acima), que teriam capacidade de restaurar o ambiente redox da 

célula (VIVANCOS et al., 2011). O Gli diminuiu a produção de EROs no yg2, isso pode estar 

associado à ativação de mecanismos antioxidantes na célula. A menor capacidade do 

herbicida em atuar neste mutante pode estar relacionada com essas alterações do estado redox. 

Nos tratamentos com 2,4-D e a mistura dos herbicidas, os resultados encontrados para 

o yg2 também foram semelhantes aos ensaios de eficácia de controle (Item 5.4, Figura 12), 
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demonstrando mais uma vez que a atuação do Gli reduz a atuação do 2,4-D, provavelmente 

por genes ativados pelo Gli, como já discutido nos experimentos de expressão gênica (Item 

5.6.1). 

 

5.6.3 Acúmulo de ácido chiquímico 

 

Todos os resultados de acúmulo de ácido chiquímico para o MT e os mutantes 

atenderam as pressuposições do modelo apresentando sempre valores-p maiores que 5% no 

teste de homogeneidade de variâncias e normalidade dos resíduos. 

Os resultados da análise de variância apontaram diferença estatística no acúmulo de 

ácido chiquímico em cada tratamento com herbicida, bem como nos diferentes dias de 

avaliação e na interação entre os diferentes dias e tratamentos herbicidas, sendo que isso foi 

observado para o MT e todos os mutantes (Anexo – Tabelas S22, S27, S32 e S38).  

No MT e dgt, os resultados da análise do desdobramento não apresentaram diferença 

estatística no acúmulo de ácido chiquímico para os diferentes dias de avaliação no tratamento 

com 2,4-D, mas para os tratamentos de Gli e 2,4-D + Gli houve diferença significativa nos 

diferentes períodos (Anexo – Tabelas S33 e S38). Nos mutantes Nr e yg2, todos os 

tratamentos herbicidas apresentaram diferença estatística para os diferentes dias de avaliação 

(Anexo – tabelas S33 e S39).  

Os resultados das diferentes análises de regressão e ajuste dos modelos demonstraram 

que o comportamento do acúmulo de ácido chiquímico para a maioria dos tratamentos com 

herbicidas nos diferentes dias de avaliação foram significativos (valor-p < 0,01) para efeito 

polinomial quadrático. Os modelos quadráticos foram ajustados para os tratamentos de Gli 

com e sem mistura para o MT, dgt, e Nr (Anexo – Tabelas S24, S25, S29, S30, S34, S36). No 

mutante yg2, todos os tratamentos com herbicidas também foram melhor ajustados seguindo o 

modelo quadrático (Anexo – Tabelas S40, S41, S42). O único tratamento herbicida em que o 

ajuste apresentou diferença significativa apenas para o modelo linear, foi o 2,4-D aplicado em 

Nr (Anexo – Tabela S35 – ajuste linear, p-valor < 0,01 e ajuste quadrático, p-valor = 0,21). 

Na Figura 19, foram representadas graficamente cada um dos modelos obtido pelas análises 

de regressão. 

Para que as diferenças entre os tratamentos herbicidas nos dias de avaliação pudessem 

ser comparadas entre si, foi feita outra análise do desdobramento das médias de acúmulo de 

ácido chiquímico, mas desta vez comparando nos diferentes dias de avaliação as diferenças 



82 

 

entre os tratamentos com Gli, 2,4-D e suas misturas. Os resultados demonstraram diferença 

estatística significativa (valor-p < 0,01) entre os tratamentos herbicidas para todos os dias de 

avaliação no MT e em todos os mutantes de tomateiro estudados (Anexo – Tabelas S26, S31, 

S37, S43). Para identificar essas diferenças foi aplicado o teste de Tukey (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Comparação de médias do acúmulo de ácido chiquímico nos diferentes dias de 

avaliação em plantas de MT e mutantes de tomateiro (diageotropica (dgt), Never 

ripe (Nr) e yellow-green2 (yg2)) tratadas com Gli, 2,4-D e sua mistura. 

 

 

A atuação do Gli no MT, dgt e Nr apresentou grande acúmulo de ácido chiquímico até 

os 14 DAT (MT - 2,58 µg g-1; dgt - 2,05 µg g-1; Nr - 2,19 µg g-1). Após esse período, a maior 

parte das plantas aplicadas demonstrou decréscimo na quantidade do ácido acumulado, isso 

ocorreu provavelmente pela injúria crônica no metabolismo induzida pelo herbicida (MT - 

1,57 µg g-1; dgt - 1,49 µg g-1; Nr - 1,38 µg g-1). O yg2, no entanto, não apresentou grande 

decréscimo no acúmulo de ácido chiquímico, devido à baixa sensibilidade do mutante ao Gli. 

Nos tratamentos em que foram aplicados 2,4-D, o MT e Nr permaneceram com baixos níveis 

de ácido chiquímico acumulado durante todos os dias avaliados sem variações significativas 
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(Anexo – Tabelas S23 e S28), demonstrando que a atuação do herbicida não altera em nada a 

rota do ácido chiquímico. Contudo, nos mutantes Nr e dgt, os níveis quantificados do ácido 

foram elevados no decorrer das avaliações, passando de 0,18 µg g-1 na primeira avaliação para 

0,4 µg g-1 aos 21 DAT, no caso do Nr. O yg2, por sua vez, teve comportamento semelhante 

passando de 0,1 µg g-1 aos 7 DAT para 0,86 µg g-1 aos 21 DAT. 

 

 

Figura 19 - Resultados da quantificação do acúmulo de ácido chiquímico vegetal em MT e mutantes de 

tomateiro aplicados com 2,4-D (0,65 mM) e glifosato (Gli) (1,7 mM) e sua mistura, avaliados aos 

7, 14 e 21 DAT. Resultados em µg de ácido por g de tecido. Fonte: Piracicaba, 2014 

 

O MT, quando aplicado com Gli e 2,4-D em mistura, apresentou menor acúmulo de 

ácido chiquímico até os 14 DAT (7 DAT - 0,54 µg g-1 e 14 DAT - 0,93 µg g-1). Após esse 

período, os níveis apresentam acréscimo, de forma que aos 21 DAT, os níveis dos 

tratamentos de Gli com e sem mistura de 2,4-D não apresentaram diferença estatística (Gli - 

1,57 µg g-1; Gli + 2,4-D - 1,90 µg g-1). 

No caso dos mutantes pouco sensíveis a atuação dos herbicidas, Nr e dgt, nos 

tratamentos em que foram aplicados Gli sem mistura e em conjunto com 2,4-D, as diferenças 

observadas no acúmulo de ácido chiquímico aparentemente diminuíram, demonstrando o 

impacto dos efeitos do 2,4-D sobre a atuação do Gli. No mutante Nr foi observada diferença 

estatística somente na primeira avaliação, onde o acúmulo do ácido foi maior quando o Gli 
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foi aplicado sem mistura, já nas avaliações seguintes não houve diferença entre os dois 

tratamentos, de forma que a menor sensibilidade de etileno neste mutante induziu a maior 

atuação do Gli em seu sítio de ação. No mutante dgt o único período em que o acúmulo não 

apresentou diferença estatística foi ao 14 DAT, nos outros períodos, no entanto, a diferença 

de ácido acumulado foi grande (7 DAT 1,62 µg g-1 para Gli e 0,89 µg g-1 para Gli + 2,4-D; 14 

DAT 1,49 µg g-1 para Gli e 0,77 µg g-1 para Gli + 2,4-D) demonstrando que a via de 

sinalização alterada no mutante não é aparentemente a que influência mais no antagonismo 

que o 2,4-D causa no Gli, diferentemente do Nr. 

Com relação ao mutante yg2, as respostas foram contrárias ao MT, uma vez que o 

aumento de ácido chiquímico foi maior quando o Gli foi misturado com 2,4-D do período de 

7 a 14 DAT (7 DAT - 0,88 µg g-1 para Gli e 1,44 µg g-1 para Gli + 2,4-D; 14 DAT - 1,36 µg 

g-1 para Gli e 2,17 µg g-1 para Gli + 2,4-D). Os valores de acúmulo do ácido foram se 

aproximando até que suas médias se tornaram semelhantes às médias do tratamento em que 

foi aplicado somente 2,4-D (0,86 µg g-1 para 2,4-D e 0,98 µg g-1 para Gli + 2,4-D), que 

apresentou a quantidade de ácido chiquímico acumulado naturalmente pelas plantas. O 

tratamento com Gli sem mistura apresentou maior acúmulo de ácido chiquímico (1,28 µg g-

1). O acúmulo do ácido decresceu para esse mutante, não pela falha do metabolismo induzida 

pelo herbicida como nos outros mutantes, mas sim pela sua maior insensibilidade ao Gli, pois 

apesar de ter sofrido clorose, característica da atuação do herbicida, os sintomas de 

senescência foliar não foram manifestos, de modo que a planta provavelmente se recuperou 

da atuação do herbicida após os 7 dias (Ver os sintomas entre as diferentes plantas de 

tomateiro aplicadas com Gli pela Figura 12). 

A redução no acúmulo de ácido chiquímico induzida pelo 2,4-D pode estar 

relacionada à menor translocação do Gli, uma vez que sua menor translocação reflete na 

concentração menor no interior do simplasto. Os parâmetros de acúmulo do ácido seguiram 

relação direta com a absorção do Gli, ou seja, em todos os tratamentos em que houve 

translocação da folha aplicada para outros tecidos, que é o caso do MT tratado com Gli; yg2 

com Gli + 2,4-D; Nr e dgt tratados com Gli e Gli + 2,4-D (Figuras 13 e 19), apresentaram 

aumento no acúmulo de ácido chiquímico. 

Um fator que pode ter também proporcionado a redução do acúmulo de ácido 

chiquímico pela atuação do 2,4-D, foi provavelmente a alteração do ambiente redox 

provocada pela atuação da auxina sintética. Trabalhos estudando a atuação do Glu em plantas 

irrigadas com altas concentrações de H2O2 induziram à menor toxicidade do herbicida. 

Utilizando-se técnicas de Docagem Molecular (“Docking”) foi postulado que EROs, geradas 
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por H2O2, agem como aceptores de elétrons que atuam na via de ligação da EPSPS e na sua 

degradação. Isso ocorre porque as moléculas de H2O2 têm capacidade de bloquear a cavidade 

ativa da EPSPS, impedindo a entrada do Gli em seu site de ligação (TYAGI et al., 2012). No 

presente trabalho, os mutantes dgt e Nr apresentaram valores próximos de acúmulo do ácido 

chiquímico quando Gli foi aplicado separadamente e em mistura com 2,4-D. Como, 

provavelmente, esses mutantes apresentam menor oxidação de tecidos (Figuras 17 e 18), o 

Gli atuou com menor interferência da atuação de H2O2. No mutante Nr, o acúmulo de ácido 

chiquímico foi o que menos se diferenciou entre os tratamentos de Gli e Gli + 2,4-D, 

demonstrando que a interferência do 2,4-D na atuação do Gli deve estar muito mais 

relacionada com a via de sinalização no núcleo do complexo SCFTIR/AFB e com a produção do 

hormônio etileno e de ABA (HANSEN e GROSSMANN, 2000), do que com o estresse 

oxidativo causado na via da ABP1. 

Como já discutido (Revisão Bibliográfica Item 2.4.), as alterações causadas no 

cromóforo do Fitocromo B em Arabidopsis mostraram menor sensibilidade ao Gli 

(SHARKHUU et al., 2014) e, provavelmente, essas mudanças se assemelham às alterações de 

cromóforo do Fitocromo A do mutante yg2, o qual também apresentou menor acúmulo de 

ácido chiquímico (Figura 19). No caso da mistura entre Gli e 2,4-D aplicada no mutante que 

apresentou aumento do ácido, não foram encontradas informações na literatura que 

apresentassem alguma referência ou resultados relacionados ao que foi encontrado. O mais 

provável é que o aumento do ácido chiquímico seja em decorrência do próprio aumento da 

translocação, como já foi discutido anteriormente neste tópico. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Diante de todos os resultados apresentados, é possível concluir que entre as 

formulações de herbicidas não existem mudanças significativas no deslocamento químico dos 

átomos de hidrogênio dos herbicidas 2,4-D e Gli, bem como na região do fósforo das 

moléculas Gli, quando se considera apenas os principais cátions contra-íon das diferentes 

formulações (isopropilamina, dimetilamina, potássio e amônio). As formulações comerciais 

de Gli sal de amônio sobre a forma de granulado dispersível apresentaram deslocamento 

químico principalmente para a região do fósforo das moléculas Gli. Essa formulação também 

apresentou altos teores de sódio, quando comparadas as outras que estão na forma de líquido 

dispersível. 

O Gli, em suas as formulações de sal dimetilamina e sal de potássio, apresenta 

absorção equivalente tanto quando eram aplicadas separadamente, quanto em mistura com o 

2,4-D. No caso da formulação dimetilamina, a mistura com 2,4-D induziu ao incremento de 

10% na absorção. A formulação Gli sal de amônio diminuiu a absorção do herbicida, mas esta 

foi restaurada se misturada com as formulações de 2,4-D. 

A absorção do 2,4-D colina é maior que a dimetilimina, quando aplicado sem ser 

misturado com outros herbicidas. Na formulação dimetilamina, a mistura com o Gli propicia 

aumento da absorção do 2,4-D em todas as formulações, com exceção da formulação Gli sal 

de amônio, em que a absorção é equivalente quando o 2,4-D é aplicado sem mistura.  

A dose de maior antagonismo entre os herbicidas para o MT foi de 70 g i.a. ha-1 para o 

Gli e de 35 g i.a. ha-1 para 2,4-D. No MT, o antagonismo ocorre pela menor translocação do 

Gli, quando este foi misturado com 2,4-D, o acúmulo de ácido chiquímico também foi menor 

na mistura dos herbicidas. A translocação do 2,4-D não foi alterada quando aplicada com Gli, 

mas a mistura dos dois herbicidas acarretou em menor atividade da transcrição de genes 

relacionados as auxinas, em especial o DR5. A produção de EROs no MT aplicado com 2,4-D 

foi maior que quando foi aplicada a mistura dos herbicidas.  

Nos mutantes dgt e Nr os tecidos são menos oxidados pela ação do 2,4-D em plantas 

adultas. A produção de EROs em plântulas de dgt foram iguais no tratamento com 2,4-D e na 

mistura de 2,4-D e Gli. No mutante Nr, a produção de EROs foi semelhante ao dgt, com 

exceção do H2O2, que foi maior na mistura de 2,4-D e Gli, quando comparada a aplicação do 

2,4-D sem mistura.  Para ambos mutantes, a translocação do Gli foi mantida quando aplicado 

em conjunto com 2,4-D, elucidando assim a interferência deste último na translocação do Gli. 
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A quantidade de ácido chiquímico acumulado nos tratamentos de Gli e Gli + 2,4-D não 

apresentou diferença no mutante Nr aos 14 e 21 dias de avaliação, já para o mutante dgt, o 

mesmo ocorreu apenas aos 14 dias.  

O mutante yg2 foi pouco sensível ao Gli, de modo que a fototoxicidade entre os 

tratamentos aplicados com 2,4-D e este em mistura, apresentou controle equivalente sem que 

ocorresse aparente antagonismo como no MT. A translocação do Gli no yg2 foi baixa, porém 

com a aplicação do 2,4-D a translocação foi reestabelecida. O acúmulo de ácido chiquímico 

apresentou o mesmo comportamento: quando o mutante foi aplicado somente com o Gli, a 

quantidade de ácido acumulado foi menor, mas quando aplicado em conjunto com 2,4-D a 

atividade do Gli foi reestabelecida e o ácido chiquímico acumulado foi maior. Foram 

encontradas altas quantidades de EROs produzidas naturalmente no mutante e na aplicação 

com Gli, a produção de EROs decaiu. Nos tratamentos com 2,4-D aplicados sem mistura e 

misturados com Gli a produção de H2O2 foi semelhante, já a produção de O2
•- foi maior 

quando as plântulas foram aplicadas com a mistura dos herbicidas. 
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Tabelas suplementares 

 

 
Tabela S1 - Análise da variância da translocação de glifosato radiomarcado em plantas de MT. 72 HATb 

 

 

 

Tabela S2 - Análise da variância da translocação de 2,4-D radiomarcado em plantas de MT; 72 HATb 

Tabela S3 - Análise da variância das médias de massa seca de combinação de várias 

doses de 2,4-D e Glifosato em plantas de Micro-Tom aos 21 DATa 
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Tabela S4 - Análise do desdobramento das diferentes doses de glifosato aplicadas 

separadamente e em combinação de várias doses de 2,4-D 

 

Tabela S5 - Análise do desdobramento das diferentes doses de 2,4-D aplicadas 

separadamente e em combinação de várias doses de glifosato 

 

Tabela S6 - Análise da variância do controle visual do efeito fitotóxico de 2,4-D, 

glifosato e sua mistura em plantas de Micro-Tom e mutantes aos 21 DATa 
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Tabela S7 - Análise do desdobramento das médias de controle visual para diferentes 

tratamentos herbicidas dentro de plantas de Micro-Tom e mutantes 

 

Tabela S8 - Análise do desdobramento das médias de controle visual para 

plantas de Micro-Tom (MT) e mutantes (dgt – diageotropica; Nr – 

Never ripe; yg2 – yellow-green2) dentro de diferentes tratamentos 

herbicidas 

 

Tabela S9 - Análise da variância das médias de massa seca em plantas de Micro-Tom e 

mutantes aplicados com 2,4-D, Glifosato e sua mistura, 21 DATb 
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Tabela S10 - Análise do desdobramento da massa seca dos diferentes tratamentos herbicidas 

dentro de plantas de Micro-Tom e mutantes 

 

Tabela S11 - Análise do desdobramento da massa seca das plantas de Micro-Tom e 

mutantes dgt – diageotropica; Nr – Never ripe; yg2 – yellow-green2) dentro 

dos diferentes tratamentos herbicidas 

 

 
Tabela S12 - Análise da variância das médias de 14C-Glifosato (14C-Gli) absorvido em 

plantas de Micro-Tom e mutantes aplicados com 14C-Gli sem mistura e 

misturado com 2,4-D, 21 DATb 
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Tabela S13 - Análise do desdobramento das médias de absorção de 14C-Glifosato (14C-Gli) 

aplicado sem mistura e misturado com 2,4-D dentro de plantas de Micro-Tom e 

mutantes 

 

 

Tabela S14 - Análise do desdobramento das médias de absorção de 14C-Glifosato (14C-

Gli) aplicado em Micro-Tom e mutantes (dgt – diageotropica; Nr – 

Never ripe; yg2 – yellow-green2) dentro dos tratamentos herbicidas 

 

Tabela S15 - Análise da variância das médias de 14C-Glifosato (14C-Gli) retido nos 

tecidos da folha aplicada de plantas de Micro-Tom e mutantes aplicados 

com 14C-Gli sem mistura e misturado com 2,4-D, 21 DATb 
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Tabela S16 - Análise do desdobramento das médias de 14C-Glifosato (14C-Gli) retido nos tecidos 

da folha tratada, aplicado sem mistura e misturado com 2,4-D dentro de plantas 

de Micro-Tom e mutantes 

 

Tabela S17 - Análise do desdobramento das médias de 14C-Glifosato nos tecidos da 

folha tratada em Micro-Tom (MT) e mutantes (dgt – diageotropica; Nr – 

Never ripe; yg2 – yellow-green2) dentro dos tratamentos herbicidas 

 

Tabela S18 - Análise da variância das médias de 14C-2,4-D absorvido em plantas de 

Micro-Tom e mutantes aplicados com 14C-2,4-D sem mistura e misturado 

com glifosato, 21 DATb 
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Tabela S19 - Análise do desdobramento das médias de absorção de 14C-2,4-D aplicado sem mistura 

e misturado com glifosato dentro de plantas de Micro-Tom e mutantes 

 

Tabela S20 - Análise do desdobramento das médias de absorção de 14C-2,4-D aplicado 

em Micro-Tom e mutantes (dgt – diageotropica; Nr – Never ripe; yg2 – 

yellow-green2) dentro dos tratamentos herbicidas 

 

Tabela S21 - Análise da variância das médias de 14C-2,4-D retido nos tecidos da folha tratada 

em plantas de Micro-Tom e mutantes aplicados com 14C-2,4-D sem mistura e 

misturado com glifosato, 21 DATb 
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Tabela S22 - Análise da variância das médias do acúmulo de ácido chiquímico em 

plantas de Micro-Tom aplicadas com glifosato e 2,4-D separadamente 

e em mistura durante os diferentes dias de avaliação: 7, 14 e 21 DATb 

 

Tabela S23 - Análise do desdobramento das médias de acúmulo de ácido chiquímico em 

Micro-Tom aplicado com glifosato, 2,4-D e sua mistura dentro dos 

diferentes dias de avaliação 

 

Tabela S24 - Análise de regressão e ajustamento do modelo para avaliar o 

comportamento do acúmulo de ácido chíquímico no período de 7 a 21 

dias após o tratamento com glifosato no Micro-Tom 
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Tabela S25 - Análise de regressão e ajustamento do modelo para avaliar o 

comportamento do acúmulo de ácido chíquímico no período de 7 a 21 

dias após o tratamento com glifosato + 2,4-D no Micro-Tom 

   

 

Tabela S26 - Análise do desdobramento das médias de acúmulo de ácido chiquímico nos 

diferentes dias de avaliação dentro dos tratamentos com glifosato, 2,4-D e 

sua mistura no Micro-Tom 

 

Tabela S27 - Análise da variância das médias do acúmulo de ácido chiquímico em 

plantas de diageotropica aplicadas com glifosato e 2,4-D separadamente e 

em mistura durante os diferentes dias de avaliação: 7, 14 e 21 DATb 
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Tabela S28 - Análise do desdobramento das médias de acúmulo de ácido chiquímico em 

diageotropica aplicado com glifosato, 2,4-D e sua mistura dentro dos 

diferentes dias de avaliação 

 

Tabela S29 - Análise de regressão e ajustamento do modelo para avaliar o 

comportamento do acúmulo de ácido chíquímico no período de 7 a 21 

dias após o tratamento com glifosato no mutante diageotropica 

   

 

Tabela S30 - Análise de regressão e ajustamento do modelo para avaliar o 

comportamento do acúmulo de ácido chíquímico no período de 7 a 21 

dias após o tratamento com glifosato + 2,4-D no mutante diageotropica 
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Tabela S31 - Análise do desdobramento das médias de acúmulo de ácido chiquímico nos 

diferentes dias de avaliação dentro dos tratamentos com glifosato, 2,4-D e 

sua mistura no mutante diageotropica 

 

Tabela S32 - Análise da variância das médias do acúmulo de ácido chiquímico em 

plantas de Never ripe aplicadas com glifosato e 2,4-D separadamente e em 

mistura durante os diferentes dias de avaliação: 7, 14 e 21 DATb  

 

 

 

Tabela S33 - Análise do desdobramento das médias de acúmulo de ácido chiquímico em 

Never ripe aplicado com glifosato, 2,4-D e sua mistura dentro dos diferentes 

dias de avaliação 
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Tabela S34 - Análise de regressão e ajustamento do modelo para avaliar o 

comportamento do acúmulo de ácido chíquímico no período de 7 a 21 

dias após o tratamento com glifosato no mutante Never ripe 

   
Tabela S35 - Análise de regressão e ajustamento do modelo para avaliar o 

comportamento do acúmulo de ácido chíquímico no período de 7 a 21 

dias após o tratamento com 2,4-D no mutante Never ripe 

   

 

Tabela S36 - Análise de regressão e ajustamento do modelo para avaliar o 

comportamento do acúmulo de ácido chíquímico no período de 7 a 21 

dias após o tratamento com glifosato + 2,4-D no mutante Never ripe 

   

 

 

Tabela S37 - Análise do desdobramento das médias de acúmulo de ácido chiquímico nos 

diferentes dias de avaliação dentro dos tratamentos com Glifosato, 2,4-D e 

sua mistura no mutante Never ripe 
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Tabela S38 - Análise da variância das médias do acúmulo de ácido chiquímico em 

plantas de yellow-green2 aplicadas com Glifosato e 2,4-D separadamente 

e em mistura durante os diferentes dias de avaliação: 7, 14 e 21 DATb 

 

 

 

Tabela S39 - Análise do desdobramento das médias de acúmulo de ácido chiquímico em 

yellow-green2 aplicado com glifosato, 2,4-D e sua mistura dentro dos 

diferentes dias de avaliação 

 

Tabela S40 - Análise de regressão e ajustamento do modelo para avaliar o 

comportamento do acúmulo de ácido chíquímico no período de 7 a 21 

dias após o tratamento com glifosato no mutante yellow-green2 
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Tabela S41 - Análise de regressão e ajustamento do modelo para avaliar o 

comportamento do acúmulo de ácido chíquímico no período de 7 a 21 

dias após o tratamento com 2,4-D no mutante yellow-green2 

   

 

Tabela S42 - Análise de regressão e ajustamento do modelo para avaliar o 

comportamento do acúmulo de ácido chíquímico no período de 7 a 21 

dias após o tratamento com glifosato + 2,4-D no mutante yellow-green2 

   

 

Tabela S43 - Análise do desdobramento das médias de acúmulo de ácido chiquímico nos 

diferentes dias de avaliação dentro dos tratamentos com glifosato, 2,4-D e 

sua mistura no mutante yellow-green2 

 

 

 




