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RESUMO 
 

Resistência de populações da planta daninha Digitaria ciliaris (Retz.) Koel. a 
herbicidas inibidores da acetil coenzima A carboxilase (ACCase) 

 
 Com o objetivo de estudar populações resistentes (R) e suscetíveis (S) de 
Digitaria ciliaris aos herbicidas inibidores da ACCase, no estado do Paraná-Brasil, região 
dos Campos Gerais foi desenvolvida a presente pesquisa para: (a) confirmar a 
resistência de biótipos R aos herbicidas inibidores da ACCase por meio de curvas de 
dose-resposta, bem como estabelecer o grau de resistência cruzada destes biótipos; (b) 
avaliar a suscetibilidade comparativa de dois biótipos (R4 e S) a herbicidas com 
mecanismo de ação de inibição de ACCase, ALS e síntese de carotenos, portanto o 
grau de resistência múltipla; (c) comparar a adaptabilidade ecológica e competitividade 
dos biótipos R4 e S e; (d) avaliar a eficácia de herbicidas alternativos aplicados em 
condições de pré e pós-emergência na cultura de soja no controle de biótipos R. A 
avaliação das populações suspeitas de resistência: R1 – Castro; R2 - Ponta Grossa; R3 
– Carambeí; e R4 - Piraí do Sul, e uma população suscetível (S – Ponta Grossa) em 
condições de casa-de-vegetação, através de curvas de dose resposta permitiu concluir 
que as populações R1, R2, R3 e R4 apresentaram-se como biótipos resistentes aos 
herbicidas inibidores da ACCase com diferentes níveis de resistência cruzada aos 
herbicidas com este mecanismo de ação. No experimento onde foram avaliados 
herbicidas inibidores da ACCase: fluazifop-p-butil, haloxyfop-r-methil, propaquizafop, 
sethoxydim, tepraloxydim, clethodim, fenoxaprop + clethodim, e hebicidas com 
mecansimos de ação alternativos: imazethapyr, nicosulfuron, iodosulfuron + 
foramsulfuron e mesotrione, concluiu-se que o biótipo R foi controlado satisfatoriamente 
na dose recomendada por todos os herbicidas alternativos aplicados (sulfonilureias, 
imidazolinonas e inibidores da síntese de caroteno), excluindo a hipótese de resistência 
múltipla nesse biótipo de Digitaria ciliaris. Experimentos utilizando o método substitutivo 
de avaliação da adaptabilidade ecológica dos biótipos R4 e S em condições não 
competitivas entre os biótipos e em condições competitivas entre os biótipos e as 
plantas de soja permitiram concluir que os biótipos R e S de Digitaria ciliaris estudados 
apresentaram a mesma adaptabilidade ecológica. A avaliação da eficácia dos herbicidas 
alternativos aplicados em condições de pré e pós-emergência na cultura de soja foi feita 
através de dois experimentos a campo no município de Palmeira (PR), durante o ano 
agrícola 2003/2004. Os resultados permitiram concluir que a população estudada é 
resistente aos herbicidas inibidores da ACCase; os melhores resultados de eficácia de 
controle com os inibidores da ACCase foram obtidos com os herbicidas tepraloxydim, 
clethodim e butroxydim; os tratamentos com sulfentrazone isolado ou em mistura, os 
tratamentos com trifluralina, clomazone e s-metolachlor, em complementação com 
imazethapyr e imazethapyr isolado foram eficazes no controle do biótipo resistente de 
Digitaria ciliaris permitindo assim a recomendação destes tratamentos como alternativas 
de manejo de populações resistentes da planta daninha. As informações geradas neste 
trabalho auxiliaram na compreensão da dinâmica dos biótipos dentro da população e na 
interpretação dos efeitos das estratégias de manejo propostas. 
 
Palavras-chave: Planta daninha, Herbicida, Resistência, ACCase, Capim-colchão 
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ABSTRACT 
 

Resistance of populations of the weed Digitaria ciliaris (Retz.) Koel. to acetyl 
coenzyme A carboxylase (ACCase) inhibitor herbicides 

 
 With the objective of studying resistant (R) and susceptible (S) populations of D. 
ciliaris to ACCase inhibitor herbicides, in the state of Parana – Brazil, in the region of 
“Campos Gerais”, it was developed this research in order to: (a) confirm the resistance of 
the biotypes R to ACCase inhibitor herbicides, by mean of dose-response curves, as well 
as establish the degree of cross resistance of these biotypes; (b) evaluate the 
comparative susceptibility of two biotypes (R4 and S) to herbicides which mechanism of 
action is the inhibition of the ACCase, ALS and carotene biosynthesis, therefore, the 
degree of multiple resistance; (c) compare the ecological adaptability and 
competitiveness of the biotypes R4 and S; (d) evaluate the alternative herbicides efficacy 
sprayed in pre and post-emergence conditions of the soybean crop in the control of the 
R biotype. The evaluation of the suspected resistant populations: R1 – Castro; R2 - 
Ponta Grossa; R3 – Carambei; and R4 - Pirai do Sul, and a susceptible population (S – 
Ponta Grossa) in greenhouse conditions, through dose-response curves allowed to 
conclude that the populations R1, R2, R3 and R4 presented as resistant biotypes to 
ACCase inhibitor herbicides with different levels of cross resistance to herbicides with 
this mechanism of action.  In the experiment where it was evaluated the ACCase 
inhibitor herbicides: fluazifop-p-butyl, haloxyfop-r-methyl, propaquizafop, sethoxydim, 
tepraloxydim, clethodim, fenoxaprop + clethodim, and herbicides with alternative 
mechanisms of action: imazethapyr, nicosulfuron, iodosulfuron + foramsulfuron and 
mesotrione, allowed to conclude that the biotype R was controlled by the recommended 
rate of all alternative herbicides sprayed as treatment (sulfonilureias, imidazolinones and 
carotene biosynthesis inhibitors), excluding the hypothesis of multiple resistance in this 
biotype of Digitaria ciliaris. Experiments conducted using the replacement series method 
of evaluation of the ecological adaptability of the R4 and S in non-competitive conditions 
and in competitive conditions between the biotypes and among the biotypes and the 
soybean plants allowed to conclude that both biotypes are equally adapted and 
competitive. Alternatives herbicides sprayed in pre and post-emergence of the soybean 
plants was evaluated by two field experiments in Palmeira (PR), during the season 
2003/2004. The results allowed to conclude that the population studied is resistant to 
ACCase inhibitor herbicides; the best results of efficacy with the ACCase inhibitor 
herbicides were obtained with the herbicides tepraloxydim, clethodim and butroxydim; 
the treatments with sulfentrazone alone or in mixture, the treatments with trifluralin, 
clomazone and S-metolachlor in mixture with imazethapyr and imazethapyr alone 
controlled adequately the resistant biotype of Digitaria ciliaris showing the it is possible to 
recommend these alternative treatments in the management of the resistant populations 
of the weed. The in formations obtained in this research help in the understanding of the 
biotype dynamics within a population and in the interpretation of the effects of the 
management strategies proposed. 
 
Keywords: Weed, Herbicide, Resistance, ACCase, Crabgrass 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Uma das principais características das plantas daninhas, que permite sua 

sobrevivência em diversas condições ambientais, é a ampla variabilidade genética. 

Sendo assim, devido à utilização intensiva de herbicidas nas últimas décadas, as 

comunidades de plantas daninhas infestantes dos agroecossistemas criaram 

mecanismos de resposta ao distúrbio ambiental provocado pela pressão de seleção dos 

herbicidas através da mudança na flora específica (tolerância) ou seleção de certas 

populações de biótipos resistentes. 

A resistência de plantas daninhas a herbicidas é definida como a capacidade 

natural e herdável de determinados biótipos, dentro de uma população, de sobreviver e 

se reproduzir após a exposição a doses de herbicidas que seriam letais a indivíduos 

normais (suscetíveis) da mesma espécie (CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 

2004). Ao grupo de indivíduos possuidores de carga genética semelhante e pouco 

diferenciados da maioria dos indivíduos da espécie dá-se o nome de biótipo 

(KISSMANN, 1996). As plantas resistentes ocorrem naturalmente em baixa freqüência e 

a pressão de seleção exercida pelo herbicida aumenta sua freqüência. A resistência de 

plantas daninhas aos herbicidas é um fenômeno natural que ocorre espontaneamente 

em suas populações, não sendo, portanto o herbicida o agente causador, mas sim 

selecionador dos indivíduos resistentes (CHRISTOFFOLETI; VICTORIA FILHO; SILVA, 

1994). Entre as principais conseqüências da resistência pode-se citar a restrição ou 

inviabilização da utilização dos herbicidas; perdas de rendimento e qualidade dos 

produtos agrícolas e maiores custos com o controle de plantas daninhas. A tolerância, 

assim como suscetibilidade, são características inatas das espécies em sobreviver ou 

não à aplicação de determinado herbicida; sem ou com alterações marcantes em seu 

desenvolvimento vegetativo, respectivamente (CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 

2004). 

Internacionalmente, o órgão que monitora a evolução e o aparecimento de novos 

biótipos de plantas daninhas resistentes a herbicidas bem como o impacto destes 

acessos ao redor do mundo é conhecido pela sigla HRAC (Herbicide Resistance Action 

Committee). Esta instituição disponibiliza uma lista completa e permanentemente 
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atualizada de casos de plantas daninhas que já manifestaram resistência a algum 

herbicida. Os registros enumeram 296 biótipos resistentes, 178 espécies (107 

dicotiledôneas e 71 monocotiledôneas) em mais de 270.000 áreas agrícolas. Até o ano 

de 2004, os casos documentados de biótipos de plantas daninhas resistentes para 

inibidores de ACCase, no mundo, foram de 34 (WEED SCIENCE, 2005). 

Diversos casos de resistência de plantas daninhas aos herbicidas têm sido 

apontados em várias localidades produtoras de soja e arroz no Brasil, principalmente na 

região sul, sudeste e centro-oeste, sendo alguns deles já estudados na literatura. Para 

os inibidores da acetolactato sintase (ALS) destaca-se Bidens pilosa, Bidens 

subalternans, Euphorbia heterophylla, Sagittaria motevidensis, Fimbristylis milacea, 

Cyperus difformis e, Raphanus sativus; para os inibidores da Acetil Co-A Carboxilase 

(ACCase) a Brachiaria plantaginea e Digitaria ciliaris; para as Auxinas sintéticas 

Echinochloa crus-galli e Echinochloa crus-pavonis e para os Inibidores da Enol piruvil 

shikimato fosfato sintase (EPSPs) o Lolium multiflorum (CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-

OVEJERO, 2004). A cultura de soja é que apresenta maior número de biótipos de 

plantas daninhas resistentes e, isto pode ser explicado porque essa cultura é a principal 

consumidora de herbicidas, acumulando mais de 50% das vendas destes produtos. 

A extensão de áreas agrícolas atualmente detectada com presença de biótipos 

resistentes de plantas daninhas pode ser considerada de pequena escala, quando 

comparada com a área agrícola total, mas está aumentando em uma taxa elevada. 

Portanto, é importante que o assunto seja discutido, e que assim medidas de prevenção 

e manejo sejam adotadas para que o herbicida seja preservado para o controle eficaz e 

econômico na agricultura (CHRISTOFFOLETI, 2002). Diversos casos suspeitos de 

resistência de plantas daninhas aos herbicidas têm sido apontados em várias 

localidades produtoras de soja no Brasil, sendo alguns deles já estudados na literatura, 

porém populações da planta daninha D. ciliaris têm surgido como um novo caso para os 

herbicidas inibidores da ACCase e que até o presente momento não foi estudado. 

Assim, foram eleitas algumas áreas para coleta de amostras de sementes 

representativas de diferentes populações suspeitas de resistência nos campos agrícolas 

de produtores da região dos Campos gerais – PR, para o desenvolvimento da presente 

pesquisa. Com o objetivo de estudar populações resistentes (R) e suscetíveis (S) de 
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Digitaria ciliaris aos herbicidas inibidores da ACCase, no estado do Paraná-Brasil, região 

dos Campos Gerais foi desenvolvida a presente pesquisa para: (a) confirmar a 

resistência de biótipos R aos herbicidas inibidores da ACCase por meio de curvas de 

dose-resposta, bem como estabelecer o grau de resistência cruzada destes biótipos; (b) 

avaliar a suscetibilidade comparativa de dois biótipos (R4 e S) a herbicidas com 

mecanismo de ação de inibição de ACCase, ALS e síntese de carotenos, portanto o 

grau de resistência múltipla; (c) comparar a adaptabilidade ecológica e competitividade 

dos biótipos R4 e S e; (d) avaliar a eficácia de herbicidas alternativos aplicados em 

condições de pré e pós-emergência na cultura de soja no controle de biótipos R. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Evolução e genética da resistência de plantas daninhas a herbicidas 
 

A resistência de plantas daninhas a herbicidas é resultante de processo 

evolucionário. Esta evolução ocorre em função da aplicação repetitiva de um 

determinado herbicida ou de herbicidas diferentes, mas que apresentam o mesmo 

mecanismo de ação, mudando a composição genética das populações de plantas 

daninhas, aumentando a freqüência dos alelos de resistência e conseqüentemente o 

número de indivíduos resistentes na população (CHRISTOFFERS, 1999). Uma das 

melhores citações encontradas que se refere ao processo de seleção de biótipos de 

plantas daninhas resistentes a herbicidas afirma: “A resistência de plantas a herbicidas é 

a evolução em ação” (THARAYIL-SANTHAKUMAR, 2002).  A evolução ocorre sempre 

que a freqüência de um gene dentro de uma população é alterada em conseqüência de 

seleção, mutação, migração ou distribuição aleatória (CHRISTOFFERS, 1999). 

A variabilidade genética natural existente em qualquer população de plantas 

daninhas é a responsável pela fonte inicial de resistência em uma população suscetível 

de plantas daninhas. Geralmente, as mutações gênicas que ocorrem em uma população 

suscetível que ainda não foi submetida a pressão de seleção pelo herbicida é resultante 

de variabilidade genética espontânea, não sendo portanto induzida pelo agente de 

seleção, ou seja, o herbicida. Todas as populações de plantas daninhas, 

independentemente da aplicação de qualquer produto, provavelmente contêm plantas 

individuais (biótipos) que são resistentes a herbicidas (KISSMANN, 1996). As taxas de 

mutação espontânea existente na natureza é que determinam a freqüência inicial de um 

biótipo resistente de plantas daninhas (JASIENIUK; BRÛLÉ-BABEL; MORRISON, 

1996). Uma taxa normal de mutação em organismos biológicos é freqüentemente citada 

como sendo entre 1,0 x 10-5 a 1,0 x 10-6 gametas por loco por geração, quando a 

resistência é determinada por um gene nuclear, sendo este valor utilizado em modelos 

de predição de evolução de resistência de plantas daninhas a herbicidas (MAXWELL, 

1992). O tipo de cruzamento entre as plantas, a densidade da planta daninha e se o 
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gene é recessivo ou dominante influenciam marcadamente na probabilidade da 

freqüência inicial do biótipo resistente (JASIENIUK; BRÛLÉ-BABEL; MORRISON, 1996). 

A freqüência inicial de indivíduos resistentes em uma área a uma dada pressão 

de seleção imposta pelos herbicidas utilizados determina o número de gerações 

necessárias para atingir uma freqüência de plantas resistentes. Normalmente o 

agricultor exige um mínimo de pelo menos 80% para considerar um herbicida eficaz no 

controle de plantas daninhas. Sendo assim, a freqüência crítica para considerar que a 

pressão de seleção elevou a proporção de indivíduos resistentes na população seria de 

20% (MAXWELL; MORTIMER, 1994). A determinação da freqüência das plantas 

daninhas resistentes em uma população é de grande interesse, pois influencia 

diretamente no número de gerações para que a freqüência do biótipo resistente atinja o 

nível crítico (20%). No entanto, a determinação da freqüência inicial de plantas 

resistentes antes que seja imposta a pressão de seleção pelo herbicida é muito difícil, 

senão impossível. No entanto, para alguns grupos de herbicidas essa freqüência é 

conhecida. Para o grupo químico das triazinas essa freqüência está entre 10-10 e 10-20 

plantas, no caso dos inibidores da ALS e de ACCase, a freqüência inicial é mais alta, ao 

redor de 10-6 plantas. Sendo assim, quanto maior a freqüência inicial do biótipo 

resistente, maior a probabilidade de aumentar a proporção de indivíduos resistentes, na 

população, em menor período de tempo com aplicações sucessivas do herbicida 

selecionador (VIDAL; FLECK, 1997). 

Com exceção de uma espécie de planta daninha resistente as triazinas, até o 

momento todos os casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas são 

determinados por herança nuclear (JASIENIUK; BRÛLÉ-BABEL; MORRISON, 1996). 

Sob pressão de seleção, alelos dominantes de resistência nuclear aumentam em 

freqüência mais rapidamente que alelos recessivos em populações com fertilização 

alógama. Em populações com autofecundação, alelos dominantes e recessivos 

aumentam em freqüência numa taxa semelhante. 

A maioria dos casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas é 

determinada por genes dominantes e monogênica. Este tipo de resistência é atribuído 

ao fato que o principal mecanismo de resistência é decorrente de alterações pontuais 

em enzimas, sendo selecionada por uma pressão de seleção muito forte do herbicida 
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(>90% de eficácia de controle). Normalmente, a evolução adaptativa poligênica é 

selecionada por agentes de pressão fraco, que não é o caso do herbicida. A razão 

principal desta dominância deve-se ao fato de que quando um alelo mutacionado é raro, 

sua disseminação na população é mais rápida quando dominante, comparado ao gene 

recessivo, pois no caso de dominantes ou semidominantes o heterozigoto expressaria 

características de homozigota dominante (JAMES, 1965). 

A reprodução sexuada em espécies de plantas daninhas é crucial para 

determinar o tipo de resistência que uma população pode desenvolver. Em espécies de 

plantas daninhas alógamas existe maior probabilidade de ocorrência de múltiplos 

mecanismos de resistência, pois a polinização cruzada permite maior recombinação 

gênica. Em espécies autógamas existe menor probabilidade de ocorrência de mais de 

um mecanismo de resistência em uma mesma planta, em função da autopolinização, 

que dificulta o fluxo de genes entre plantas vizinhas (CORTEZ; CHRISTOFFOLETI, 

1999). 

A aplicação do herbicida em populações de plantas daninhas é um fator de 

seleção muito importante que intensifica o processo evolucionário de resistência de 

plantas daninhas. Esta pressão de seleção é normalmente medida através a eficácia de 

controle e redução da biomassa, no entanto, seria muito mais adequado determinar a 

redução das entradas de sementes no banco de sementes e sua dinâmica, pois é este 

que realmente determina a evolução da resistência de plantas daninhas em uma área 

(LÓPEZ-OVEJERO; CHRISTOFFOLETI; VARGAS, 2004). 

A adaptabilidade ecológica de um biótipo refere-se ao sucesso evolutivo que 

combina as características de sobrevivência e reprodução (HOLT; RADOSEVICH, 

1983), ou seja, a capacidade que um biótipo possui, dentro de uma população de 

plantas daninhas, em manter ou aumentar sua proporção ao longo do tempo 

(CHRISTOFFOLETI; WESTRA; MOORE, 1997). A adaptabilidade ecológica 

comparativa do biótipo resistente (R) em relação ao suscetível (S) é um fator que pode 

influenciar de forma significativa na taxa de evolução da resistência e/ou freqüência 

inicial, ou mesmo na manutenção da proporção de plantas resistentes dentro da 

população quando da ausência da pressão de seleção do herbicida (WARWICK; 

BLACK, 1994; JASIENIUK; BRÛLÉ-BABEL; MORRISON, 1996). Quando a mutação que 
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provoca a resistência esta associada com uma redução da adaptabilidade ecológica, a 

evolução da população resistente pode ser lenta (JASIENIUK; MAXWELL, 1994). A 

adaptabilidade ecológica é muito difícil de ser medida, pois segundo Jasieniuk; Brûlé-

Babel e Morrison (1996) existem problemas na experimentação como: i) a escolha das 

populações a serem comparadas; ii) condições experimentais em que os biótipos R e S 

são comparados e; iii) parâmetros medidos. Os biótipos resistentes a triazinas, são 

normalmente menos adaptados ecologicamente que os biótipos suscetíveis (GRESSEL; 

SEGEL, 1990). No entanto, trabalhos com plantas daninhas resistentes a outros 

herbicidas (resistentes aos inibidores da ALS, por exemplo) mostraram que não existem 

diferença na adaptabilidade ecológica entre os biótipos R e S (CHRISTOFFOLETI, 

1992; THOMPSON; THILL; SHAFII, 1994). Todavia, Wiederholt e Stoltenberg (1996) 

conduziram alguns experimentos com o objetivo de determinar a produtividade e a 

capacidade competitiva de um biótipo resistente de D. sanguinalis aos inibidores de 

ACCase, quando comparado ao biótipo suscetível. Concluíram que a habilidade 

intraespecífica e interespecífica dos biótipos resistentes e suscetíveis foi similar, pois a 

produtividade dos dois biótipos não diferiu estatisticamente em condições não 

competitivas e no campo. 

Além disso, características relacionadas à biologia da planta daninha, aos 

herbicidas e às práticas culturais podem contribuir, em maior ou menor grau, para a 

seleção de um biótipo resistente em uma área agrícola. Entre as características 

biológicas das plantas daninhas que favorecem um rápido desenvolvimento da 

resistência são o ciclo de vida curto, elevada produção de sementes, baixa dormência 

da semente, várias ciclos por ano, extrema suscetibilidade entre outras 

(CHRISTOFFOLETI; VICTORIA FILHO; SILVA, 1994; VARGAS et al., 1999). 

Também, os herbicidas e as opções de manejo utilizadas pelo produtor para o 

controle de plantas daninhas determinam o risco potencial de desenvolvimento de 

resistência. Sabe-se que a contínua aplicação do mesmo herbicida ou de herbicidas 

com o mesmo mecanismo de ação em culturas e anos consecutivos favorece ao 

aparecimento de casos de resistência. Da mesma forma, o uso de herbicidas com longo 

poder residual nos solos, com elevada especificidade em seu mecanismo de ação e alta 

eficácia; o não uso de misturas e aplicações seqüenciais de herbicidas; a falta da 
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rotação de culturas e herbicidas; o pouco uso de controle mecânico e catação das 

plantas escapes são opções de manejo que favorecem ao aparecimento da resistência 

(CHRISTOFFOLETI; VICTORIA FILHO; SILVA, 1994; GAZZIERO et al., 1998; 

THARAYIL-SANTHAKUMAR, 2002; LÓPEZ-OVEJERO; CHRISTOFFOLETI; VARGAS, 

2004). 

Dekker e Duke (1995) observaram que os mecanismos de resistência de plantas 

daninhas a herbicidas podem ser divididos em duas categorias: resistência por exclusão 

e por vias enzimáticas.  A resistência por exclusão é o meio através do qual a planta 

daninha evita que o ingrediente ativo do herbicida chegue ao seu local de ação.  Esta 

exclusão pode ocorrer através de impedimentos sobre a absorção diferencial (super-

produção de ceras cuticulares ou redução de área foliar); translocação diferencial (o 

transporte simplástico e apoplástico bloqueia o transporte do produto através de 

diferentes meios) e também através da compartimentalização (o herbicida é 

seqüestrado para outras partes da planta antes que alcancem o foco de ação) 

(THARAYIL-SANTHAKUMAR, 2002).  Esta forma de resistência é menos comum e, 

talvez, menos importante também. 

As vias enzimáticas de resistência prevêem a presença de mutações no sítio de 

ação que provocam a perda da afinidade do produto pelo sítio de ação da enzima, a 

detoxificação / metabolização do herbicida a compostos não-tóxicos às plantas 

(oxidação, redução, hidrolise ou conjugação) ou a superprodução do sítio de ação do 

produto, de tal forma que, mesmo após a ação do herbicida, ainda existam reagentes 

livres disponíveis para as atividades celulares (EBERLEIN et al., 1999; THARAYIL-

SANTHAKUMAR, 2002). 

 
2.2 Resistência de plantas daninhas aos herbicidas inibidores da ACCase 
 

Os herbicidas inibidores da ACCase são utilizados para o controle de plantas 

daninhas do tipo gramíneas, perenes e anuais, em condições de pós-emergência. Os 

mesmos são divididos em dois grupos químicos: os ariloxifenoxipropionatos (APP) e as 

ciclohexanodionas (CHD) (HARWOOD, 1999) que, embora apresentem diferenças em 

suas estruturas químicas, possuem afinidade pelo mesmo sítio de ação na ACCase 
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(RENDINA et al., 1989). Estes herbicidas agem de forma reversível e não competitiva 

sobre a enzima plastídica Acetil Co-A Carboxilase (ACCase) (VIDAL; MEROTTO 

JÚNIOR, 2001), reduzindo a capacidade das plantas em produzir malonil-coenzima A, o 

que resulta no impedimento da formação de ácidos-graxos e por conseqüência de 

lipídeos (GRONWALD, 1991). Os lipídeos são constituintes essenciais das membranas 

plasmáticas das células e organelas, de forma que sua carência provoca transtornos 

sobre a permeabilidade celular e, posteriormente, o rompimento da estrutura das 

membranas (CROWLEY; PENDEVILLE, 1979). 

Na maioria dos casos relatados, a resistência de plantas daninhas a herbicidas 

inibidores da ACCase, está relacionada com ocorrência de diferentes mutações na 

enzima (TAL; ZARKA; RUBIN, 1996;  SHUKLA; LEACH; DEVINE, 1997;  VOLENBERG; 

STOLTENBERG, 2002), em que cada uma delas confere diferentes tipos e níveis de 

resistência aos herbicidas APP e CHD. Sendo assim, os graus de resistência dentro das 

espécies e das linhagens são variáveis, sendo comum encontrar padrões diferenciados 

de resistência cruzada (DEVINE, 1997). As mutações podem ser agrupadas da seguinte 

forma: a) alta resistência ao sethoxydim e baixa a outros herbicidas (ex: biótipos de 

Setaria spp. e Avena fatua); b) alta resistência ao fluazifop e baixa a outros (ex: biótipos 

de Lolium rigidum, Eleusine indica e Alopecurus myosuroides); c) relativamente alta 

resistência aos APP e muito baixa ou nenhuma resistência a CHD (ex: biótipos de 

Lolium rigidum, Avena fatua e Lolilum multiflorum); d) uma ou mais mutações conferem 

níveis intermediários de resistência a ambos grupos (ex: biótipos de Avena fatua) e; e) 

alta resistência a ambos grupos de herbicidas (Ex: biótipos de Avena fatua) 

(BOURGEOIS; KENKEL; MORRISON, 1997; DEVINE, 1997). Estudos de herança 

mostram que a resistência a inibidores da ACCase é controlada por um gene nuclear 

dominante ou semidominante (BETTS et al., 1992). Os biótipos resistentes podem surgir 

após seis a dez anos de pressão de seleção com esse grupo de herbicidas (DEVINE, 

1997). 

Volenberg e Stoltenberg (2002) conduziram ensaios em laboratório isolando a 

acetyl-CoA carboxilase, com o objetivo de determinar a resistência aos inibidores de 

ACCase pela alteração da atividade da enzima. Os autores concluíram que a alteração 
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na ACCase conferiu elevado grau de resistência ao sethoxydim nos biótipos de Setaria 

faberi e Digitaria sanguinalis. 

Em vários casos, a resistência apresentada pelos biótipos é conferida pelo 

aumento do metabolismo (HIDAYAT; PRESTON, 1997; BRAVIN; ZANIN; PRESTON, 

2001) do herbicida a compostos não fitotóxicos, principalmente pela maior atividade da 

citocromo P450 monoxigenase, sendo que dentre os exemplos destacam-se biótipos de 

Avena fatua, Eleusine indica, Lolium rigidum e Alopecurus myosuroides. Essa 

característica pode conferir resistência múltipla a herbicidas de diferentes mecanismos 

de ação. Num biótipo de L. rigidum, a maior atividade da citocromo P450 monoxigenase 

conferiu resistência a sulfonilurêias, triazinas, uréias substituídas e CHD (DEVINE, 

1997). O nível de resistência resultante do aumento no metabolismo é na maioria das 

vezes relativamente menor quando comparado com a alteração no sitio de ação 

(VOLENBERG; STOLTENBERG, 2002). 

A resistência em L. rigidum apresenta um complexo padrão desenvolvido com o 

uso de vários grupos diferentes de herbicidas. Para algumas populações resistentes há 

somente um grupo de herbicidas, enquanto que em outras existem vários grupos de 

herbicidas e mecanismos de ação.  Por exemplo, de 242 populações resistentes 

testadas na Austrália, 39 delas e 11% apresentavam resistência somente aos herbicidas 

sulfoniluréias e APP, respectivamente. Contudo, 32% foram resistentes a ambos, 

sulfoniluréias e APP; 12% a sulfoniluréias, APP e CHD e 6% foram resistentes a APP e 

CHD (HALL et al., 1994). 

Em outras pesquisas, o mecanismo de resistência foi relacionado com a 

despolarização das membranas. O herbicida diclofop-metil despolariza rapidamente a 

membrana dos biótipos resistentes e sensíveis; contudo, os biótipos resistentes são 

capazes de reverter o processo rapidamente, enquanto nas suscetíveis a 

despolarização se acentua, ocorrendo o extravasamento do conteúdo celular (ex: 

biótipos de Lolium rigidum e Avena fátua) (DEVINE, 1997). Para Devine et al. (1993) a 

capacidade de repolarizar a membrana pode decorrer, provavelmente, da sequestração 

do herbicida nos vacúolos, reduzindo a concentração do mesmo no citoplasma e no 

cloroplasto. Ainda, Osuna; De Prado e De Prado (2001) relatam que biótipos de Lolium 

rigidum resistentes a diclofop-metil, apresentaram absorção muito baixa do herbicida, 
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explicando o comportamento resistente do biótipo. Sendo assim, a absorção, 

translocação e sequestração podem ser mecanismos de resistência para esse grupo de 

herbicidas. 

 
2.3 Manejo e prevenção da resistência de plantas daninhas a herbicidas 
 

O manejo das plantas daninhas em uma propriedade deve ser sempre 

considerado a longo prazo, sobretudo através da adoção de sistemas integrados de 

controle que envolvam a alternância entre métodos culturais, físicos, mecânicos e 

químicos, dentre outros métodos de controle de plantas daninhas (CHRISTOFFOLETI; 

LÓPEZ-OVEJERO, 2003). 

Conceitos fundamentais para o manejo da resistência e das tabelas de 

classificação de herbicidas são os termos resistência cruzada e resistência múltipla. A 

resistência cruzada é a resistência a diferentes herbicidas que têm o mesmo sítio de 

ação e/ou mecanismo de ação. Christoffoleti (2002), Gazziero et al. (1998) e Vargas et 

al. (1999), observaram que biótipos das plantas daninhas Bidens pilosa e Euphorbia 

heterophylla resistentes apresentaram elevado nível de resistência cruzada as 

sulfoniluréias e imizadolinonas (herbicidas inibidores da ALS). Geralmente o mecanismo 

de resistência é resultante de uma alteração no sítio de ação do herbicida. A resistência 

múltipla ocorre para herbicidas não relacionados quimicamente entre si e que 

apresentam mecanismos de ação diferenciados. Geralmente o mecanismo de 

resistência é via metabolismo. Recentemente, no XXIV Congresso Brasileiro de Plantas 

Daninhas, realizado no ano de 2004, foram apresentados três trabalhos que continham 

resultados que confirmavam a ocorrência de casos de resistência da espécie de planta 

daninha Euphorbia heterophylla (amendoim-bravo) resistente aos inibidores da 

PROTOX e ALS nos Estados do Paraná e Santa Catarina (FELIPPI et al., 2004; TREZZI 

et al., 2004a; 2004b). Sendo assim, se essas formas de resistência fossem ordenadas 

pela dificuldade de controle com herbicidas, apresentaria a seguinte ordem: Resistência 

isolada < Resistência cruzada < Resistência múltipla. Um caso menos comum, porém 

de ocorrência internacional é a resistência cruzada negativa. Trata-se de uma 

resistência onde, o mecanismo bioquímico ou morfológico presente confere a 
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determinado biótipo resistência a um herbicida ou ao grupo químico de mesmo 

mecanismo de ação e, concomitantemente, provoca neste biótipo maior suscetibilidade 

a outros mecanismos de ação.  Esta forma de resistência foi observada por Gadamski et 

al. (2000) estudando um biótipo de Echinocloa crussgalli resistente às triazinas que é 

mais sensível aos inibidores da ACCase que o biótipo suscetível. 

Para López-Ovejero; Christoffoleti e Vargas (2004), os princípios básicos para 

prevenção e manejo da resistência são: reduzir a pressão de seleção, por meio do 

planejamento criterioso da utilização dos herbicidas de diferentes mecanismos de ação; 

utilização de técnicas culturais que afetem a dinâmica das populações suscetíveis e 

resistentes de plantas daninhas no banco de sementes do solo retardando o aumento 

da freqüência de sementes resistentes neste banco; e conhecimento da adaptabilidade 

ecológica do biótipo resistente em relação ao suscetível para compreender seu 

comportamento na área afetada. As etapas de manejo recomendadas para áreas onde 

a resistência está presente também são aplicáveis à condição de prevenção. Retzinger 

e Mallory-Smith (1997) citaram alguns meios para a prevenção e, sobretudo, manejo da 

resistência: (a) conhecimento prévio da área agrícola com relação às espécies de 

plantas daninhas presentes e aos danos econômicos justificáveis antes da aplicação de 

qualquer produto; (b) uso de métodos alternativos de manejo de plantas daninhas, tais 

como o cultivo mecânico, alteração nas datas de plantio e aquisição de sementes 

certificadas (sem plantas daninhas); (c) rotação de culturas e conseqüente rotação no 

mecanismo de ação dos herbicidas utilizados; (d) limitar o número de aplicações de um 

único herbicida ou de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação dentro de um 

mesmo ano agrícola; (e) uso de misturas ou tratamentos seqüenciais com herbicidas de 

diferentes mecanismos de ação e; (f) levantamento das áreas após a aplicação em 

busca de escapes de plantas daninhas. 

Segundo Peterson (1999), a mudança mais comum adotada pelos agricultores é 

a adição de um herbicida parceiro em mistura de tanque ou a troca de herbicidas (ou 

rotação de herbicidas), contudo os herbicidas parceiros ou alternativos precisam 

apresentar a mesma eficiência sobre a planta daninha alvo e custos compatíveis, de 

outro modo este sistema não será eficiente no manejo da resistência. Wrubel e Gressel 

(1994) enumeram algumas das características desejáveis que um herbicida parceiro 
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efetivo para misturas deve ter: controlar o mesmo espectro de plantas daninhas que o 

herbicida vulnerável; apresentar um mecanismo de ação diferente do herbicida 

vulnerável; ambos precisam apresentar a mesma efetividade de controle; ambos 

precisam ter persistência similar nos solos; o herbicida parceiro não deve ser degradado 

da mesma forma que o herbicida vulnerável; a existência de resistência cruzada 

negativa por parte da planta daninha com o herbicida parceiro é um incremento 

substancial no sistema de manejo. No entanto, a estratégia de rotação de herbicidas é 

freqüentemente impraticável, porque os herbicidas alternativos não apresentam os 

mesmo custo e eficácia e são diferentes na sua tolerância por parte da cultura e 

espectro de plantas daninhas controlado. Adicionalmente podem não ser compatíveis na 

mistura de tanque (OLSEN; HARPER; CURRAN, 1996) ou na rotação de culturas 

(BOURGEOIS; KENKEL; MORRISON, 1997). 

Uma das medidas não-químicas passíveis de uso para prevenção e manejo da 

resistência é a adoção de práticas culturais. Nalewaja (1999) relata que as modificações 

na época de semeadura, a utilização de culturas mais competitivas, o cultivo intensivo, o 

pousio, a capina manual e mesmo a rotação de culturas eram práticas comumente 

usadas antes dos herbicidas e que poderiam ser adotadas em substituição ao uso 

destes. A adoção do cultivo e/ou da rotação de cultura, principalmente de culturas com 

diferentes ciclos de vida, pode ser muito efetiva para a prevenção e/o manejo de 

populações de plantas daninhas resistentes a herbicidas. Contudo, a adoção destas 

medidas comumente é ditada por preferências pessoais ou outros fatores não 

relacionados com o caso de resistência.  Além disso, em função das pressões sociais 

que pregam a adoção de sistemas de conservação dos recursos hídricos e do solo, o 

cultivo teve seu uso reduzido recentemente (PETERSON, 1999). 
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3  RESISTÊNCIA DE POPULAÇÕES DE CAPIM-COLCHÃO (Digitaria ciliaris) AOS 

HERBICIDAS INIBIDORES DA ACETIL Co-A CARBOXILASE 
 
 

Resumo 
 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar as populações com suspeita de 

ocorrência de biótipos resistentes de Digitaria ciliaris aos herbicidas inibidores da Acetil 

Co-A Carboxilase (ACCase), através de curvas de dose-resposta, bem como 

estabelecer o grau de resistência cruzada aos herbicidas ciclohexanodionas (CHD) e 

ariloxifenoxipropionatos (APP) destes biótipos. O experimento foi conduzido em casa-

de-vegetação, utilizando-se quatro populações com suspeitas de resistência (R1, R2, R3 

e R4), e uma população suscetível (S). O delineamento experimental adotado foi de 

blocos ao acaso com quatro repetições, sendo que, os tratamentos foram resultado da 

interação fatorial entre as cinco populações, três herbicidas (fluazifop-p-butil, sethoxydim 

e tepraloxydim) e oito doses de herbicidas (0C, 0,06C, 0,125C, 0,5C, 1C, 2C, 4C e 10C), 

em que C é a dose comercial recomendada para cada produto. Foram realizadas 

avaliações de porcentagem de controle aos 28 dias após a aplicação (DAA). A partir dos 
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resultados obtidos conclui-se que as populações R1, R2, R3 e R4 apresentaram-se 

como biótipos resistentes aos herbicidas inibidores da ACCase com diferentes níveis de 

resistência cruzada aos herbicidas com esse mecanismo de ação. 

 

Palavras-chave: Planta daninha, herbicidas, resistência, ACCase, curva dose-resposta 

 
 
Abstract 
 
Resistance of crab-grass (Digitaria ciliaris) populations to acetil Co-A carboxilase 
inhibiting herbicides 
 

This research aimed to verify the occurrence of resistant biotypes of crab-grass 

(Digitaria ciliaris) to Acetil Co-A Carboxilase (ACCase) inhibiting herbicides through 

dose-response curves, as well as to establish the degree of cross resistance to the CHD 

and APP herbicides of these biotypes. The experiment was conducted in the greenhouse 

and tested four suspected resistant populations (R1, R2, R3 e R4) and one susceptible 

(S). The experimental design adopted was randomized complete blocks with four 

replications, and the treatments were the result of a factorial interaction among five 

populations, three herbicides (fluazifop-p-butyl, sethoxydim and tepraloxydim), and eight 

rates (0C, 0.06C, 0.125C, 0.5C, 1C, 2C, 4C and 10C), where C is the recommended rate 

for each product. Control percentage was analyzed at 28 days after application (DAA). 

From the results obtained it could be concluded that the populations R1, R2, R3 and R4 

were found to be resistant biotypes to ACCase-inhibiting herbicides with different levels 

of cross- resistance to the herbicides with this mechanism of action. 

 

Key words: weed, herbicides, resistance, ACCase, dose-response curve 
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3.1 Introdução 
 

No Brasil, os primeiros casos confirmados de seleção de populações com 

ocorrência de biótipos de plantas daninhas resistentes a herbicidas ocorreram em áreas 

com aplicações sucessivas de herbicidas do grupo dos inibidores da acetolactato 

sintase (ALS) por meio de biótipos da planta daninha picão-preto (Bidens pilosa) 

(CHRISTOFFOLETI et al., 1996; PONCHIO et al., 1996). Com relação aos herbicidas 

inibidores da ACCase, até o presente momento, foram identificadas duas espécies de 

plantas daninhas que apresentaram casos de seleção de biótipos resistentes a esse 

mecanismo de ação: o capim-marmelada (Brachiaria plantaginea) (GAZZIERO et al., 

1997; VIDAL; FLECK, 1997) e o capim-colchão (Digitaria ciliaris) (CORTEZ;  

MADUREIRA; LÓPEZ-OVEJERO, 2002). Até o ano de 2004, os casos documentados 

de biótipos de plantas daninhas resistentes para esse mecanismo de ação, no mundo, 

foram de 34 (WEED SCIENCE, 2005). 

A resistência de plantas daninhas a herbicidas é definida como a capacidade 

natural e herdável de determinados biótipos, dentro de uma população, de sobreviver e 

se reproduzir após a exposição a doses de herbicidas que seriam letais a indivíduos 

normais (suscetíveis) da mesma espécie (CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 

2004). Ao grupo de indivíduos possuidores de carga genética semelhante e pouco 

diferenciados da maioria dos indivíduos da espécie dá-se o nome de biótipo 

(KISSMANN, 1996). A seleção de biótipos resistentes está relacionada com a ampla 

variabilidade genética que é característica das populações de plantas daninhas. Essa 

variabilidade permite a adaptação e a sobrevivência dessas plantas nas mais diversas 

condições ambientais (CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 2003). A aplicação 

repetitiva de um mesmo ingrediente ativo ou de produtos com o mesmo mecanismo de 

ação em culturas sucessivas provocam o desbalanceamento na freqüência inicial dos 

genes de forma a selecionar os indivíduos resistentes. Segundo Maxwell e Mortimer 

(1994) considera-se determinada população resistente quando 30% dos seus indivíduos 

mostram-se resistentes. 

Os herbicidas inibidores da ACCase são utilizados para o controle de plantas 

daninhas do tipo gramíneas, perenes e anuais, em condições de pós-emergência. Eles 
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são divididos em dois grupos químicos: os ariloxifenoxipropionatos (APP) e as 

ciclohexanodionas (CHD) (HARWOOD, 1999) que, embora apresentem diferenças em 

suas estruturas químicas, possuem afinidade pelo mesmo sítio de ação na ACCase 

(RENDINA et al., 1989). Estes herbicidas agem de forma reversível e não competitiva 

sobre a enzima (VIDAL; MEROTTO JÚNIOR, 2001), reduzindo a capacidade das 

plantas em produzir malonil-coenzima A, o que resulta no impedimento da formação de 

ácidos-graxos e, por conseqüência, de lipídeos (GRONWALD, 1991). 

Os lipídeos são constituintes essenciais das membranas plasmáticas das células 

e organelas, de forma que sua carência provoca transtornos sobre a permeabilidade 

celular e, posteriormente, o rompimento da estrutura das membranas (CROWLEY; 

PENDEVILLE, 1979). Na maioria dos casos relatados, a resistência de plantas daninhas 

a herbicidas inibidores da ACCase, está relacionada com ocorrência de diferentes 

mutações na enzima, em que cada uma delas confere diferentes tipos e níveis de 

resistência aos herbicidas APP e CHD. Assim, os graus de resistência dentro das 

espécies e das linhagens são variáveis, sendo comum encontrar padrões diferenciados 

de resistência cruzada (DEVINE, 1997). Wiederholt e Stoltenberg (1995) observaram 

resistência cruzada aos herbicidas APP e CHD num biótipo de Digitaria sanguinalis, 

apresentando relação de resistência (R/S) de 337 e 59 vezes para sethoxydim e 

fluazifop-p-butil, respectivamente. Como na literatura nacional os poucos trabalhos 

científicos publicados não são ainda completamente elucidativos sobre o grau de 

resistência cruzada dos biótipos resistentes de capim-colchão aos herbicidas inibidores 

da ACCase, o presente trabalho teve por objetivo confirmar a resistência de biótipos de 

capim-colchão (Digitaria ciliaris) aos herbicidas inibidores da ACCase seletivos à cultura 

da soja por meio de curvas de dose-resposta, bem como estabelecer o grau de 

resistência cruzada destes biótipos. 

 
 
3.2 Material e Métodos 
 

O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação do Departamento de 

Produção Vegetal da ESALQ/USP, no município de Piracicaba, São Paulo. No trabalho, 
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utilizaram-se cinco populações de Digitaria ciliaris, sendo que quatro (R1, R2, R3 e R4) 

coletadas em áreas suspeitas de seleção de biótipos resistentes, onde ocorreram falhas 

de controle, pertencentes aos cooperados da Fundação ABC (Estado do Paraná) e uma 

suscetível (S), coletada em área sem histórico de aplicação de inibidores da ACCase 

(município de Ponta Grossa). As populações suspeitas foram coletadas no município de 

Castro (R1), Ponta Grossa (R2), Carambei (R3) e Pirai do Sul (R4), em talhões com 

histórico de anos sucessivos de cultura de soja com aplicação de herbicidas inibidores 

de ACCase (principalmente sethoxydim e fluazifop-p-butil) para manejo de plantas 

daninhas de gramíneas. A coleta de amostras de sementes das diferentes populações 

foi realizada através da metodologia de Moss (2001). As sementes, depois de colhidas, 

foram acondicionadas em sacos de papel e etiquetadas, para posterior transporte até o 

laboratório, na ESALQ/USP, onde foi realizado trabalho de identificação sistemática das 

amostras, constatando-se que as populações coletadas eram realmente constituídas de 

indivíduos pertencentes à espécie Digitaria ciliaris. O armazenamento foi feito em local 

seco, a temperatura ambiente, até a instalação dos experimentos. 

As cinco populações foram semeadas em vasos plásticos com capacidade para 

500mL, preenchidos com substrato comercial do tipo Plantimax Hortaliças. Os vasos 

foram colocados em casa de vegetação e irrigados diariamente. Após 15 dias da 

semeadura, foi realizado o desbaste para quatro plantas por vaso. O delineamento 

experimental foi do tipo blocos ao acaso, com quatro repetições. Foram escolhidos os 

herbicidas inibidores da ACCase, sendo um do grupo APP (fluazifop-p-butil) e dois do 

grupo CHD (sethoxydim e tepraloxydim) relacionados com o histórico das áreas 

suspeitas. 

Os tratamentos foram resultado da interação fatorial entre as cinco populações 

(R1, R2, R3, R4 e S), três herbicidas (fluazifop-p-butil, sethoxydim e tepraloxydim) e oito 

doses múltiplas da dose comercial (0,0C; 0,06; 0,125C; 0,5C; 1C; 2C; 4C e 10C), em 

que C é a dose comercial recomendada para cada produto. A lista de tratamentos é 

apresentada na Tabela 1. Foi adicionado à calda de pulverização óleo mineral na 

concentração de 0,5% (v/v) nos tratamentos com os herbicidas sethoxydim e 

tepraloxydim. Na ocasião em que as plantas apresentavam, em média, 3 a 4 folhas 

realizou-se a aplicação dos tratamentos herbicidas (15/11/2003). As pulverizações foram 
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feitas em câmara de aplicação fechada, utilizando-se bico tipo leque (Teejet 80.03E), 

com jato calibrado na altura de 50 cm da superfície do alvo e um volume relativo de 

calda da ordem de 200 L ha-1. Após a aplicação dos herbicidas, os vasos retornaram à 

casa de vegetação e foram irrigados no dia seguinte, garantindo assim a absorção foliar 

do herbicida. 

 

Tabela 1 - Tratamentos herbicidas aplicados sobre as cinco populações de Digitaria 

ciliaris, com múltiplos da dose comercial C e seus equivalentes em g i.a. ha-1 

para cada herbicida 

Múltiplos de dose comercial (C)  
Tratamentos 0C 0,06C 0,125C 0,5C 1,0C* 2,0C 4,0C 10,0C 
Herbicidas Dose equivalente em g ha-1 

fluazifop-p-butil 0,0 11,3 23,4 93,7 187,5 375,0 750,0 1875,0
sethoxydim 0,0 13,8 28,8 115,0 230,0 460,0 920,0 2300,0

tepraloxydim 0,0 6,0 12,5 50,0 100,0 200,0 400,0 1000,0
* C é a dose comercial recomendada para cada herbicida. 
 

Foram realizadas avaliações de eficácia de controle, em dados percentuais, aos 

28 dias após aplicação (DAA). Para eficácia de controle foi atribuído 0% quando não 

existia efeito fitotóxico do herbicida e 100% quando as plantas do vaso estavam 

completamente mortas. Os dados obtidos foram inicialmente submetidos à análise de 

variância e depois ajustados segundo o modelo de regressão não linear do tipo log-

logístico (eq. 1) proposto por Seefeldt; Jensen e Fuerst (1995). 
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em que: y = porcentagem de controle, x = coeficiente da dose C; e a, b, c e d = 

parâmetros da curva, de modo que a é o limite inferior da curva, b é a diferença entre o 

ponto máximo e mínimo da curva, c é o coeficiente da dose C que proporciona 50% de 

resposta da variável e d é a declividade da curva. 
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3.3 Resultados e Discussão 
 

Para todos os herbicidas estudados, o controle da população S foi maior que os 

valores obtidos para as populações R1, R2, R3 e R4 (Figuras 1, 2 e 3); e a eficácia dos 

herbicidas utilizados sobre a população S foi diferente. Todavia, entre as populações 

suspeitas, foram observadas diferenças no controle conforme o herbicida aplicado. Para 

a dose comercial (1C), o controle aos 28 DAA do herbicida fluazifop-p-butil para a 

população S foi de 87,5%; para R1, de 7,5%; para R2, de 65,8%; para R3, de 10,0%; e 

para R4, de 15,0% (Figura 1). O controle do herbicida sethoxydim para a população S 

foi de 99,0%; para R1, de 2,5%; para R2, de 92,0%; para R3, de 48,8%; e para R4, de 

0,0% (Figura 2). O herbicida tepraloxydim atingiu controle de 100% para todas as 

populações na dose 1C (Figura 3). Sendo assim, aplicando a dose comercial 

recomendada desse produto, não seriam observadas falhas de controle. 
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Figura 1 - Valores percentuais de controle aos 28 DAA para as cinco populações, 

quando submetidas à aplicação de fluazifop-p-butil 
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Figura 2 - Valores percentuais de controle aos 28 DAA para as cinco populações, 

quando submetidas à aplicação de sethoxydim 
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Figura 3 - Valores percentuais de controle aos 28 DAA para as cinco populações, 

quando submetidas à aplicação de tepraloxydim 

 

Os padrões de resistência apresentados pelas populações testadas nesta 

pesquisa foram quantificados sob a forma de porcentagem de controle, sendo então 

expostos à regressão não-linear do tipo log-logística. O modelo logístico apresenta 

vantagens uma vez que um dos termos integrantes da equação (c) é uma estimativa do 

valor de GR50 (CHRISTOFFOLETI, 2002). O GR50 (growth reduction 50%) é a dose do 
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herbicida em gramas do ingrediente ativo por hectare que proporciona o valor de 50% 

de controle da planta daninha (CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 2004). A partir 

das curvas geradas pode-se calcular o valor de GR50 em g i.a. ha-1. Com os valores de 

GR50, obteve-se a taxa de resistência para cada população com os herbicidas testados. 

A taxa de resistência (GR50 resistente / GR50 suscetível) expressa o número de vezes 

em que a dose necessária para controlar 50% da população resistente é superior à dose 

que controla 50% da população suscetível (HALL; STROME; HORSMAN, 1998; 

CHRISTOFFOLETI, 2002). 

Para o herbicida fluazifop-p-butil os valores de GR50 foram de 48,71; 1112,98; 

133,61; 619,71; e 651,35, para as populações S, R1, R2, R3 e R4, respectivamente. 

Assim, no caso deste herbicida, aos 28 DAA, foi necessária uma dose (g i.a. ha-1) cerca 

de 22,84; 2,74; 12,72; e 13,37 vezes maior para as populações R1, R2, R3 e R4, 

respectivamente, a fim de controlar 50% da população, quando comparada com a 

população suscetível. Para o herbicida sethoxydim, os valores de GR50 foram de 19,60; 

880,69; 141,06; 316,50; e 650,72 para as populações S, R1, R2, R3 e R4, 

respectivamente (Tabela 2). Nesse caso, foi necessária uma dose (g i.a. ha-1) de cerca 

de 44,94; 7,20; 16,15; e 33,20 vezes maior para as populações R1, R2, R3 e R4, 

respectivamente, para controlar 50% da população, quando comparada com a 

população suscetível. Em se tratando do tepraloxydim, os valores de GR50 foram de 

4,48; 51,09; 24,32; 47,33; e 53,58 para as populações S, R1, R2, R3 e R4, 

respectivamente, necessitando uma dose (g i.a. ha-1) cerca de 11,40; 5,43; 10,56; e 

11,96 vezes maior para as populações R1, R2, R3 e R4, respectivamente, para controlar 

50% da população, quando comparada com a população suscetível. As elevadas taxas 

de resistência observadas para este herbicida - embora a dose comercial recomendada 

tenha apresentado controle de 100,0% para todas as populações - podem estar 

relacionadas com a elevada suscetibilidade da população S. 

Gazziero et al. (2000) e Christoffoleti; Kehdi e Cortez (2001) já haviam relatado 

casos similares de espécies de plantas daninhas com diferentes níveis de resistência 

cruzada aos inibidores da ACCase no Brasil. Entre as plantas daninhas resistentes, 

considera-se que aquelas que resistem a esse grupo de herbicidas têm muita 

importância econômica, devido à área infestada e, principalmente, ao número restrito de 
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herbicidas com mecanismos alternativos para seu manejo. Os biótipos resistentes 

podem surgir após seis a dez anos de pressão de seleção com esses grupos de 

herbicidas (DEVINE, 1997). 

 
Tabela 2 - Parâmetros a, b, c e d do modelo matemático, valores de GR50 obtidos e 

taxas de resistência (R/S) para as populações estudadas aos 28 DAA 

Herbicida/População a b c d R2 GR50
1 R/S 

APP        
Fluazifop-p-butil (dose comercial = 187 g ha-1) 

S 0,583 100,013 0,260 -1,526 0,998 48,71 -- 
R1 4,450 97,136 5,936 -2,880 0,990 1112,98 22,84
R2 0,016 102,344 0,713 -1,586 0,996 133,61 2,74 
R3 0,897 101,973 3,305 -2,364 0,996 619,71 12,72
R4 0,186 104,839 3,474 -1,340 0,987 651,35 13,37

 
CHD 

       

Sethoxydim (dose comercial = 230 g ha-1) 
S 0,548 102,755 0,085 -1,233 0,988 19,60 -- 

R1 1,875 96,430 3,829 -20,113 0,955 880,69 44,94
R2 0,001 100,141 0,613 -4,942 0,999 141,06 7,20 
R3 1,359 103,240 1,376 -1,090 0,952 316,50 16,15
R4 0,000 100,000 2,829 -36,185 0,999 650,72 33,20

Tepraloxydim (dose comercial = 100 g ha-1) 
S -0,449 101,012 0,045 -1,472 0,990 4,48 -- 

R1 0,000 100,000 0,511 -21,046 0,999 51,09 11,40
R2 -0,001 100,086 0,243 -4,214 0,999 24,32 5,43 
R3 0,000 100,000 0,473 -24,912 0,999 47,33 10,56
R4 3,333 96,666 0,536 -22,563 0,996 53,58 11,96

1g i.a. ha-1 
 

Na maioria das plantas daninhas que apresentam resistência aos inibidores da 

ACCase, esta é atribuída a alterações no sítio de ação da enzima (TAL; ZARKA; RUBIN, 

1996;  SHUKLA; LEACH; DEVINE, 1997;  VOLENBERG; STOLTENBERG, 2002). 
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Contudo existem relatos correlacionando resistência aos inibidores da ACCase com 

processos metabólicos (HIDAYAT; PRESTON, 1997; BRAVIN; ZANIN; PRESTON, 

2001). Quando o mecanismo de resistência é devido a alteração no sítio de ação, as 

mutações podem ser agrupadas da seguinte forma: alta resistência ao sethoxydim e 

baixa a outros herbicidas (ex.: biótipos de Setaria spp. e Avena fatua); alta resistência 

ao fluazifop-p-butil e baixa a outros herbicidas (ex.: biótipos de Lolium rigidum, Eleusine 

indica e Alopecurus myosuroides); relativamente alta resistência aos APP e muito baixa 

ou nenhuma resistência a CHD (ex.: biótipos de Lolium rigidum, Avena fatua e Lolium 

multiflorum); uma ou mais mutações conferem níveis intermediários de resistência a 

ambos grupos de herbicidas (ex.: biótipos de Avena fatua); e alta resistência a ambos 

grupos de herbicidas (ex.: biótipos de Avena fatua) (BOURGEOIS; KENKEL; 

MORRISON, 1997; DEVINE, 1997). De forma geral, as taxas alcançadas para as 

populações permitem concluir que se trata de casos de resistência cruzada entre o 

grupo dos APP e CHD. A taxa de resistência para os três herbicidas teve a seguinte 

ordem: R1 ≥ R4  > R3  > R2. 

 

 
3.4 Conclusões 
 

Nas condições em que foi conduzida a pesquisa conclui-se que: 

a) As taxas de resistência dos biótipos R são variáveis, porém existe resistência cruzada 

dos biótipos R1, R2, R3 e R4 aos herbicidas APP e CHD. 

b) Apesar da relação R/S do biótipo R2 ser superior a um (2,74; 7,20 e 5,43 para os 

herbicidas fluazifop-p-butil, sethoxydim e tepraloxydim, respectivamente), as doses 

comercialmente registradas e recomendadas controlaram satisfatoriamente o biótipo, 

descaracterizando sua resistência. 

c) A dose comercialmente recomendada do herbicida tepraloxydim controla 

adequadamente os quatro biótipos resistentes (R1, R2, R3 e R4) e o biótipo suscetível, 

indicando ser o capim-colchão (D. cilairis) uma planta daninha altamente suscetível a 

este herbicida. 
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4 SUSCEPTIBILIDADE COMPARATIVA A HERBICIDAS PÓS-EMERGENTES DE 
BIÓTIPOS DE Digitaria ciliaris RESISTENTE E SUSCETÍVEL AOS INIBIDORES 
DA ACCASE 

 

Resumo 
 

A pesquisa foi conduzida com o objetivo de avaliar a suscetibilidade de dois 

biótipos de capim-colchão (Digitaria ciliaris), um resistente e um suscetível aos 

herbicidas inibidores da ACCase, sendo para isso utilizado, herbicidas com mecanismo 

de ação de inibição da ACCase, ALS e síntese de carotenos, avaliando assim a 

possibilidade de resistência múltipla deste biótipo. O experimento foi conduzido em 

condições de casa de vegetação, utilizando um biótipo resistente aos herbicidas 

inibidores da ACCase (R) e um biótipo suscetível (S), através de experimento em 

delineamento experimental do tipo blocos ao acaso, com quatro repetições. Foram 

utilizados 11 herbicidas: fluazifop-p-butil, haloxyfop-r-methyl, propaquizafop, sethoxydim, 

tepraloxydim, clethodim, fenoxaprop + clethodim, imazethapyr, nicosulfuron, 

iodosulfuron + foramsulfuron e mesotrione, e para cada herbicida, os tratamentos 

resultaram da combinação fatorial entre os dois biótipos de capim-colchão e 10 doses 

dos herbicidas (0,0C; 0,016C; 0,03C; 0,06C; 0,25C; 0,5C; 1,0C; 2,0C; 4,0C e 16,0C); em 

que C é a dose recomendada para aplicações no campo para cada produto. Os 

herbicidas foram aplicados sobre as plantas de capim-colchão em estádio de 

desenvolvimento de 3-4 folhas, sendo avaliado a porcentagem de controle aos 28 dias 

após a aplicação (DAA). Conclui-se que o biótipo R foi confirmado como resistente aos 

herbicidas inibidores da ACCase (grupos químicos dos ariloxifenoxipropionatos e 

ciclohexanodionas) com níveis variáveis de resistência cruzada. O biótipo R foi 

controlado satisfatoriamente na dose de campo por todos os herbicidas alternativos 

aplicados (sulfoniluréias, imidazolinonas e inibidores da síntese de caroteno), excluindo 

a hipótese de resistência múltipla nesse biótipo de Digitaria ciliaris. 

 

Palavras-chave: resistência cruzada, resistência múltipla, controle químico. 
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Abstract 
 

Relative susceptibility to post-emergence herbicides of Digitaria ciliaris byotipes 
resistant and susceptible to ACCase inhibitor herbicides 
 

This research was conducted with the objective of evaluating the response of two 

crab grass biotypes (Digitaria ciliaris), one resistant and one susceptible to ACCase 

inhibitor herbicides, and for that it was used ACCase, ALS and carotene synthesis 

inhibitor herbicides, therefore testing the possibility of multiple resistance in this biotype. 

The experiment was conducted in the greenhouse, using an ACCase-resistant (R) and a 

susceptible (S) biotype, through a randomized complete block design experiments with 

four replicates. It was used 11 herbicides: fluazifop-p-butil, haloxyfop-r-methyl, 

propaquizafop, sethoxydim, tepraloxydim, clethodim, fenoxaprop + clethodim, 

imazethapyr, nicosulfuron, iodosulfuron + foramsulfuron and mesotrione, and for each 

herbicide, the treatments resulted from a factorial combination among the two crab grass 

biotypes and 10 rates of the herbicides (0.0C; 0.016C; 0.03C; 0.06C; 0.25C; 0.5C; 1.0C; 

2.0C; 4.0C and 16.0C); where C is the recommended field rate for each product, being 

the herbicides applied on plants in the 3-4 leave stage, and the evaluations of 

percentage control were done at 28 days after the herbicides application (DAA). It was 

concluded that the R biotype was confirmed as ACCase-resistant (chemical groups of 

ariloxifenoxipropionates and ciclohexanodiones) with variable levels of cross-resistance. 

Also, R biotype was controlled by all the alternative herbicides studied (sulfonilureies, 

imidazolinones and carotene biosynthesis), excluding the hypothesis of multiple 

resistance in this Digitaria ciliaris biotype. 

 

Keywords: cross-resistance, multiple resistance, chemical control 
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4.1 Introdução 
 

A cultura da soja [Glycine max (L.) Merril] ocupa áreas expressivas no Brasil, 

sendo que, no Estado do Paraná predomina o sistema de produção do tipo plantio 

direto, cuja principal técnica de manejo de plantas daninhas é o controle químico 

(CORTEZ, 2000). Sendo assim, o controle de gramíneas nesta cultura é realizado 

principalmente por meio de herbicidas inibidores da ACCase, aplicados em condição de 

pós-emergência. Em virtude da aplicação repetitiva do mesmo herbicida ou de 

herbicidas com o mesmo mecanismo de ação, a probabilidade de seleção de biótipos 

resistentes deve ser levada em consideração (CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 

2004), sendo que, este fenômeno vem ocorrendo no Estado do Paraná, na cultura da 

soja com os herbicidas inibidores da ACCase, principalmente com a planta daninha 

Digitaria ciliaris. 

A resistência de plantas daninhas a herbicidas é definida como a capacidade 

natural e herdável de determinados biótipos, dentro de uma população, de sobreviver e 

se reproduzir após a exposição a doses de herbicidas que seriam letais a indivíduos 

normais (suscetíveis) da mesma espécie (CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 

2004). A resistência de plantas daninhas aos herbicidas é um fenômeno natural que 

ocorre espontaneamente em suas populações, não sendo, portanto, o herbicida o 

agente causador, mas sim selecionador dos indivíduos resistentes que se encontram em 

baixa freqüência inicial (CHRISTOFFOLETI; VICTORIA FILHO; SILVA, 1994). 

Denomina-se por resistência cruzada os casos de resistência que envolvem 

diferentes herbicidas que têm o mesmo sítio e/ou mecanismo de ação. Geralmente a 

resistência cruzada é conseqüência de uma alteração no sítio de ação enzimático do 

herbicida. A resistência múltipla, por sua vez, envolve herbicidas não relacionados 

quimicamente entre si e que apresentam mecanismos de ação diferenciados. 

Geralmente esta resistência é decorrente de processos metabólicos 

(CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 2004). 

Diversos casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas têm sido 

apontados em localidades produtoras de soja, sendo alguns deles já estudados na 

literatura. Contudo, populações de capim-colchão (Digitaria ciliaris) têm surgido como 
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novas manifestações que envolvem os herbicidas inibidores da ACCase. Neste caso, 

diversas estratégias devem ser adotadas no manejo da resistência, com atuação tanto 

na prevenção ao surgimento, como também para o manejo destas situações onde já 

existam plantas daninhas resistentes. Existem vários trabalhos na literatura que 

abordam este assunto, com destaque para Christoffoleti; Victoria Filho e Silva (1994) e 

Powles e Holtum (1994). 

Quando a resistência é detectada, é necessário alterar as práticas normalmente 

utilizadas para o controle de plantas daninhas (GRESSEL; SEGEL, 1990). Estratégias 

integradas em sistemas de produção que envolvem métodos culturais, físicos e 

mecânicos além do químico são necessárias para o manejo e prevenção do problema 

(MONQUERO; CHRISTOFFOLETI; DIAS, 2000). Segundo Gressel e Segel (1990), o 

uso de herbicidas alternativos, que apresentam controle satisfatório sobre o biótipo 

resistente, é recomendado pelo menos em curto prazo. No entanto, a mudança de um 

herbicida para um alternativo com mecanismo de ação diferente também pode constituir 

um risco de seleção de biótipos resistentes ao herbicida alternativo, se este for aplicado 

como única opção de controle (GOULD, 1995). 

Para Boerboom (1999), o aspecto mais importante na prevenção e manejo da 

resistência é a recomendação de práticas e sistemas de produção onde a pressão de 

seleção de biótipos resistentes a determinado herbicida seja reduzida. Dentre as 

opções, a rotação de herbicidas com mecanismos de ação diferenciados e/ou com 

diferentes mecanismos de desintoxicação, porém efetivos sobre o mesmo espectro de 

plantas daninhas ainda é a prática mais utilizada (PETERSON, 1999; 

CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 2004). 

Como a detecção de biótipos resistentes de capim-colchão no Brasil é um 

fenômeno recente e não existem trabalhos científicos que estudaram curvas de dose-

resposta comparativa entre os biótipos R e S de capim-colchão aos herbicidas inibidores 

de ACCase e alternativos, foi conduzido este trabalho com o objetivo de avaliar a 

susceptibilidade de dois biótipos de capim-colchão (resistente - R e suscetível - S aos 

inibidores da ACCase) a herbicidas inibidores da ACCase, ALS e síntese de carotenos, 

bem como estabelecer o grau de resistência cruzada ou múltipla do biótipo R. 
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4.2 Material e Métodos 
 

O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação do Departamento de 

Produção Vegetal da ESALQ/USP, no município de Piracicaba, São Paulo. No trabalho, 

foram utilizados dois biótipos de capim-colchão, sendo um sabidamente resistente (R 4) 

aos inibidores da ACCase, coletado no município de Piraí do Sul-PR; e um suscetível 

(S), coletado em área sem histórico de aplicação de inibidores da ACCase (município de 

Ponta Grossa-PR). As sementes, depois de colhidas, foram acondicionadas em sacos 

de papel e etiquetadas, para posterior transporte até o laboratório na ESALQ/USP, onde 

foi realizado trabalho de identificação sistemática das amostras, constatando-se que as 

populações coletadas eram realmente constituídas de indivíduos pertencentes à espécie 

Digitaria ciliaris. O armazenamento foi feito em local seco, a temperatura ambiente, até a 

instalação do experimento. 

Inicialmente, as sementes dos dois biótipos foram colocadas para germinar em 

caixas plásticas, com capacidade para 2 L, preenchidas com substrato comercial do tipo 

Plantimax Hortaliças. Quando as plântulas emersas se apresentavam em estádio de 

uma folha definitiva foram transplantadas para vasos plásticos com capacidade para 500 

mL, preenchidos com substrato comercial do tipo Plantimax Hortaliças, na densidade de 

quatro plantas por vaso. Os vasos foram mantidos em casa-de-vegetação e irrigados 

diariamente. O delineamento experimental utilizado foi do tipo blocos ao acaso, com 

quatro repetições. 

Os herbicidas aplicados foram: inibidores da ACCase do grupo dos 

ariloxifenoxipropionatos - APP (fluazifop-p-butil, haloxyfop-r, propaquizafop), dos 

ciclohexanodionas - CHD (sethoxydim, tepraloxydim e clethodim) e mistura de ambos 

(fenoxaprop + clethodim); inibidores da ALS, pertencentes ao grupo das imidazolinonas 

(imazethapyr), utilizados na cultura da soja; inibidores da ALS do grupo das 

sulfoniluréias (nicosulfuron e iodosulfuron + foramsulfuron) e inibidores da biossíntese 

de caroteno (mesotrione) utilizados na cultura do milho (Tabela 3). As razões para a 

colocação de herbicidas utilizados na cultura de milho é porque o sistema de produção 

envolvendo a sucessão soja:milho é muito comum no Estado do Paraná-Brasil. 
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Para cada herbicida, os tratamentos foram resultado da combinação fatorial entre 

os dois biótipos de capim-colchão (R e S) e 10 doses de herbicidas (0,0D; 0,016D; 

0,03D; 0,125D; 0,25D; 0,5D; 1,0D; 2,0D; 4,0D e 16,0D), em que D é a dose 

recomendada para cada produto. Na ocasião em que as plantas apresentavam, em 

média, de 3 a 4 folhas realizou-se a aplicação dos tratamentos herbicidas (31/01/2005). 

As pulverizações foram feitas em câmara de aplicação fechada, utilizando-se ponta do 

tipo leque (Teejet 80.03E), com jato calibrado na altura de 0,50 m da superfície do alvo 

e um volume relativo de calda da ordem de 200 L ha-1. Após a aplicação dos herbicidas, 

os vasos retornaram à casa-de-vegetação, e foram irrigados  apenas no dia seguinte, 

garantindo assim a absorção foliar dos produtos. 

 

Tabela 3 - Tratamentos herbicidas aplicados sobre os biótipos R4 e S de Digitaria 
ciliaris, com múltiplos da dose de campo recomendada (D) e seus 
equivalentes em g ha-1, para cada produto. Piracicaba - SP, 2005 

Tratamentos Múltiplos de dose D* 

 0,0 0,016 0,03 0,06 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 16,0 

Herbicidas Dose equivalente em g ha-1 

Inibidores da ACCase 

Ariloxifenoxipropionatos (APP) 

fluazifop-p-butil 0,0 2,9 5,9 11,7 46,9 93,7 187,5 375,0 750,0 3000,0 

haloxyfop-r1 0,0 1,0 1,9 3,7 15,6 31,2 62,4 124,8 249,6 998,4 

propaquizafop1 0,0 4,8 9,0 18,0 75,0 150,0 300,0 600,0 1200,0 4800,0 

Ciclohexanodionas (CHD) 

sethoxydim1 0,0 3,6 7,2 13,8 57,5 115,0 230,0 460,0 920,0 3680,0 

tepraloxydim1 0,0 1,6 3,1 6,2 25,0 50,0 100,0 200,0 400,0 1600,0 

clethodim1 0,0 1,7 3,2 6,5 27,0 54,0 108,0 216,0 432,0 1728,0 

APP + CHD 

fenoxaprop + clethodim1 0,0 0,8+0,8 1,5+1,5 3+3 12,5+12,5 25+25 50+50 100+100 200+200 800+800 

 
Inibidores da ALS 

Imazethapyr1 0,0 0,8 1,5 3,0 12,5 25,0 50,0 100,0 200,0 800,0 

Nicosulfuron1 0,0 0,8 1,5 3,0 12,5 25,0 50,0 100,0 200,0 800,0 

iodosulfuron + 
foramsulfuron1 0,0 0,57+0,04 1,1+0,07 2,1+0,14 9+0,6 18+1,2 36+2,4 72+4,8 144+9,6 576+38,4 

 
Inibidores da síntese de caroteno 

Mesotrione1 0,0 2,3 4,3 8,6 36,0 72,0 144,0 288,0 576,0 2304,0 

* D é a dose recomendada para cada herbicida; 1À calda de pulverização foi adicionado óleo mineral ou adjuvante na concentração 

de 0,5% (v/v). 
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Foram realizadas avaliações de eficácia de controle, em dados percentuais, aos 

28 dias após aplicação (DAA). Para eficácia de controle foi atribuído 0% no caso da 

ausência de sintomas causados pelo herbicida e 100% quando todas as plantas do vaso 

estavam mortas. Os dados obtidos foram inicialmente submetidos à análise de variância 

e depois ajustados ao modelo de regressão não linear do tipo log-logístico proposto por 

Seefeld; Jensen e Fuerst (1995) (eq. 1). 
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  (eq. 1) 

 

Em que: y = porcentagem de controle, x = coeficiente da dose D e a, b, c e d são 

parâmetros da curva, de modo que a = limite inferior da curva, b = diferença entre o 

ponto máximo e mínimo da curva, c = coeficiente da dose D que proporciona 50% de 

resposta da variável e d = declividade da curva. Os parâmetros a, b, c e d e r2 do 

modelo log-logístico para cada combinação entre biótipos e herbicidas são 

apresentados na Tabela 4. 

 O GR50 (growth reduction 50%) é a dose do herbicida que proporciona o valor de 

50% de controle ou de redução de massa da planta daninha (CHRISTOFFOLETI; 

LÓPEZ-OVEJERO, 2004).  Embora um dos parâmetros do modelo logístico (c) seja uma 

estimativa do valor de GR50 (CHRISTOFFOLETI, 2002), optou-se por realizar o cálculo 

matemático por meio da equação inversa conforme discussão proposta por Carvalho et 

al. (2005). Com os valores de GR50 obteve-se o fator de resistência (R) para cada 

combinação dos dois biótipos com os herbicidas testados. O fator de resistência (R = 

GR50 resistente / GR50 suscetível) expressa o número de vezes em que a dose 

necessária para controlar 50% da população resistente é superior à dose que controla 

50% da população suscetível (CHRISTOFFOLETI, 2002; HALL; STROME; HORSMAN, 

1998). 
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Tabela 4 - Parâmetros do modelo logístico obtidos para os biótipos resistente e 

suscetível de capim-colchão.  Piracicaba, 2005 

Parâmetros  
Herbicidas 

 
Biótipo a b c d R2 

R -0,168 102,688 3,099 -1,373 0,992 
fluazifop-p-butil S -0,181 100,233 0,063 -1,922 0,999 

R 0,001 100,000 0,250 -17,041 0,999 
haloxyfop-r S -0,242 100,114 0,051 -7,676 0,999 

R 0,001 100,000 0,276 -22,497 0,999 
propaquizafop S -1,522 101,506 0,052 -2,713 0,999 

R 0,001 100,00 2,833 -35,144 0,999 
sethoxydim S 0,001 100,045 0,092 -3,589 0,999 

R 3,323 96,770 0,583 -10,218 0,996 
tepraloxydim S 0,001 100,000 0,250 -17,041 0,999 

R 4,769 96,040 1,116 -6,194 0,994 
clethodim S 0,002 100,144 0,063 -2,367 0,999 

R 1,620 100,937 0,997 -2,226 0,997 
fenoxaprop + clethodim S -2,706 102,646 0,081 -2,084 0,997 

R 0,360 104,279 0,286 -1,323 0,969 
imazethapyr S 1,014 102,023 0,309 -1,699 0,988 

R 0,276 100,603 0,412 -3,658 0,999 
nicosulfuron S 0,229 100,381 0,394 -3,909 0,999 

R 4,401 97,609 0,446 -2,822 0,993 iodosulfuron + 
foramsulfuron S 4,349 97,337 0,435 -2,989 0,995 

R -2,735 103,432 0,223 -2,114 0,992 
mesotrione 

S -3,044 103,360 0,195 -2,286 0,990 
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4.3 Resultados e Discussão 
 

 Os herbicidas inibidores da ACCase são aplicados para o controle de plantas 

daninhas da família botânica Poaceae, perenes e anuais, em condições de pós-

emergência, na cultura da soja, sendo divididos em dois grupos químicos: os 

ariloxifenoxipropionatos (APP) e as ciclohexanodionas (CHD) (HARWOOD, 1999), e  

embora apresentem diferenças em suas estruturas moleculares, estes herbicidas, 

possuem afinidade pelo mesmo sítio de ação na ACCase (RENDINA et al., 1989), 

enzima esta que inibem de forma não-competitiva. 

Para os dois grupos de herbicidas inibidores da ACCase (APP ou CHD) 

estudados o controle do biótipo S foi maior que os valores obtidos para o biótipo R. 

Quando foram utilizadas doses iguais ou superiores a 0,5D todos os herbicidas 

atingiram controles de 100% sobre o biótipo S, aos 28 DAA, sendo que nas doses 

menores a eficácia dos herbicidas utilizados foi diferenciada (Figuras 4 a 10). Sobre o 

biótipo R, os herbicidas fluazifop-p-butil, sethoxydim, clethodim e fenoxaprop + 

clethodim, quando aplicados na dose de 1D, controlaram aproximadamente 20,0, 0,0, 

37,0 e 50,0% do biótipo, respectivamente. Para os herbicidas haloxyfop-r, propaquizafop 

e tepraloxydim na dose 1D o controle aos 28 DAA foi de 100% (Figuras 4 a 10). Neste 

caso, para a aplicação da dose de 1D dos três últimos produtos a campo, não seriam 

observadas falhas de controle. Estes últimos três herbicidas poderiam ser 

recomendados como alternativas de manejo do biótipo R nas doses registradas do 

produto, porém é importante ressaltar que níveis de resistência foram detectados para 

estes produtos também, conforme os valores de GR50 discutidos a seguir. 

Com os valores de GR50 obtidos pode-se calcular o fator de resistência (F) para o 

biótipo resistente quando submetido a todos os herbicidas estudados (Tabela 5). Para 

os herbicidas fluazifop-p-butil, haloxyfop-r e propaquizafop, pertencentes aos APP, foi 

necessária a aplicação de 45,963, 4,628 e 4,884 vezes mais produto sobre o biótipo R 

quando comparado com o biótipo S, para obter o mesmo controle de 50% da população, 

respectivamente. No caso dos herbicidas sethoxydim, tepraloxydim e clethodim, 

pertencentes aos CHD, foram necessários incrementos de 30,854; 2,334 e 8,680 vezes, 

respectivamente. Para a mistura de fenoxaprop + clethodim foi necessária uma dose 
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cerca de 9,149 vezes maior para o biótipo R, para a obtenção de controle de 50% 

quando comparado com o biótipo suscetível (Tabela 5). 

A partir da análise do fator de resistência, observa-se que o biótipo resistente 

estudado apresentou padrões diferenciados de resistência cruzada aos herbicidas 

inibidores da ACCase. Os herbicidas fluazifop-p-butil, sethoxydim, clethodim e 

fenoxaprop + clethodim apresentaram maiores taxas de resistência (> 8,0) quando 

comparados aos herbicidas haloxyfop-r, propaquizafop e tepraloxydim (< 4,9) (Tabela 

5). Gazziero et al. (2000) e Christoffoleti; Kehdi e Cortez (2001) relataram casos 

similares de espécies de plantas daninhas com diferentes níveis de resistência cruzada 

aos inibidores da ACCase no Brasil. 

Embora existam vários mecanismos de resistência associados aos herbicidas 

inibidores da ACCase, a maioria dos casos estudados demonstram que a resistência é 

conseqüência da insensibilidade enzimática (De PRADO; OSUNA; FISCHER, 2004; 

VOLEMBERG; STOLTENBERG, 2002).  Aparentemente, os diferentes níveis de 

resistência cruzada apresentados pelos biótipos podem ser explicados pela existência 

de diferentes padrões de mutação enzimática (VOLEMBERG; STOLTENBERG, 2002; 

CARVALHO, 2004) e, também, pelas características de eficácia intrínsecas a cada 

molécula.  Ainda, supõe-se que a mutação selecionada em determinada região esteja 

diretamente relacionada com os produtos mais aplicados na área.  Esta suposição é 

verdadeira para o biótipo R, uma vez que os produtos mais aplicados às lavouras do 

Paraná (fluazifop-p-butil e sethoxydim) foram aqueles que apresentaram os maiores 

níveis de resistência. 

Todos os herbicidas inibidores da ALS e síntese de carotenos, quando aplicados 

na dose de 1D apresentaram 100% de controle sobre os biótipos R e S (Figuras 11 a 

14). Os valores de GR50 e F também foram calculados para os herbicidas imazethapyr, 

nicosulfuron, iodosulfuron + foramsulfuron e mesotrione, relacionados com os biótipos S 

e R (Tabela 5). Para todos estes herbicidas o fator de resistência (R/S) foi de 

aproximadamente 1, o que indica a inexistência de resistência múltipla no biótipo de 

Digitaria ciliaris estudado e, também, redução da probabilidade do mecanismo de 

resistência ser do tipo metabólico. 
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Neste caso, em áreas com problemas de biótipos de Digitaria ciliaris resistentes 

aos inibidores da ACCase é possível utilizar como estratégia de manejo químico o 

herbicida alternativo imazethapyr na cultura da soja e os herbicidas nicosulfuron, 

iodosulfuron + foramsulfuron e mesotrione  na cultura de milho em sucessão. No 

entanto, no Brasil, os casos mais freqüentes de resistência de plantas daninhas a 

herbicidas estão relacionados com os inibidores da ALS, sobretudo na cultura da soja, 

ressaltando-se que até o momento não foi registrado nenhum caso de resistência de 

capim-colchão a estes herbicidas. Todavia, para os inibidores da biossíntese de 

carotenos não existem relatos de resistência no país (CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-

OVEJERO, 2004), de modo que se apresentam como opções bastante interessantes de 

manejo da resistência. 

 

Tabela 5 - Valores de GR50 obtidos através da aplicação da equação inversa do modelo 

logístico e fator de resistência (F = R/S) para os biótipos resistente (R) e 

suscetível (S), aos 28 DAA. Piracicaba, 2005 

GR50
1  

Herbicida S R 
 

F 

fluazifop-p-butil 0,063 2,910 45,963 
haloxyfop-r 0,054 0,250 4,628 
propaquizafop 0,056 0,276 4,884 
 

sethoxydim 0,092 2,829 30,854 
tepraloxydim 0,250 0,583 2,334 
clethodim 0,063 0,543 8,680 
 

fenoxaprop + clethodim 0,091 0,829 9,149 
 

imazethapyr 0,270 0,252 0,933 
nicosulfuron 0,369 0,379 1,026 
iodosulfuron + foramsulfuron 0,300 0,308 1,025 
 

mesotrione 0,220 0,242 1,102 
1Coeficiente de dose – D. 
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Figura 4 - Controle percentual de dois biótipos de capim-colchão, avaliado aos 28 DAA, 

quando submetidos à aplicação de fluazifop-p-butil.  Piracicaba, 2005 
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Figura 5 - Controle percentual de dois biótipos de capim-colchão, avaliado aos 28 DAA, 

quando submetidos à aplicação de haloxyfop-r. Piracicaba, 2005 
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Figura 6 - Controle percentual de dois biótipos de capim-colchão, avaliado aos 28 DAA, 

quando submetidos à aplicação de propaquizafop.  Piracicaba, 2005 
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Figura 7 - Controle percentual de dois biótipos de capim-colchão, avaliado aos 28 DAA, 

quando submetidos à aplicação de sethoxydim.  Piracicaba, 2005 
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Figura 8 - Controle percentual de dois biótipos de capim-colchão, avaliado aos 28 DAA, 

quando submetidos à aplicação de tepraloxydim. Piracicaba, 2005 
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Figura 9 - Controle percentual de dois biótipos de capim-colchão, avaliado aos 28 DAA, 

quando submetidos à aplicação de clethodim. Piracicaba, 2005 
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Figura 10 - Controle percentual de dois biótipos de capim-colchão, avaliado aos 28 DAA, 

quando submetidos à aplicação de fenoxaprop + clethodim. Piracicaba, 2005 
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Figura 11 - Controle percentual de dois biótipos de capim-colchão, avaliado aos 28 DAA, 

quando submetidos à aplicação de imazethapyr. Piracicaba, 2005 
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Figura 12 - Controle percentual de dois biótipos de capim-colchão, avaliado aos 28 DAA, 

quando submetidos à aplicação de nicosulfuron. Piracicaba, 2005 
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Figura 13 - Controle percentual de dois biótipos de capim-colchão, avaliado aos 28 DAA, 

quando submetidos à aplicação de iodosulfuron + foramsulfuron. Piracicaba, 

2005 
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Figura 14 - Controle percentual de dois biótipos de capim-colchão, avaliado aos 28 DAA, 

quando submetidos à aplicação de mesotrione. Piracicaba, 2005 

 

 

 

4.4 Conclusões 
 

 A partir dos resultados obtidos, conclui-se que o biótipo R está confirmado como 

resistente aos herbicidas inibidores da ACCase com níveis variáveis de resistência 

cruzada aos herbicidas dos grupos químicos dos APP e CHD testados, no entanto os 

herbicidas haloxyfop-r, propaquizafop e tepraloxydim nas doses recomendadas 

apresentaram controle do biótipo R de forma satisfatórias e semelhante ao biótipo S. O 

biótipo R é controlado por todos os herbicidas inibidores da ALS pertencentes aos 

grupos químicos das sulfonilureias e imidazolinonas e síntese de carotenos aplicados, 

excluindo a hipótese de resistência múltipla nesse biótipo de Digitaria ciliaris. 
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5 ADAPTABILIDADE ECOLÓGICA DE BIÓTIPOS DE CAPIM-COLCHÃO (Digitaria 

ciliaris) RESISTENTE E SUSCETÍVEL AOS HERBICIDAS INIBIDORES DA 
ACCase 

 

Resumo 
 

 A ocorrência de biótipos de plantas daninhas resistentes a diferentes grupos 
químicos é cada vez mais freqüente nas áreas agrícolas brasileiras. Dentre as principais 
espécies que infestam as lavouras de soja no Estado do Paraná (Brasil) destaca-se o 
capim-colchão (Digitaria ciliaris), para o qual já existem relatos da ocorrência de biótipos 
resistentes aos herbicidas inibidores da ACCase nessa região. Assim, seis experimentos 
foram instalados em casa de vegetação do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e 
da Escola de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) - SP, com o objetivo de 
comparar a adaptabilidade ecológica de biótipos de D. ciliaris; um resistente (R – Piraí 
do Sul - PR) e outro susceptível (S – Ponta Grossa - PR) aos herbicidas inibidores da 
ACCase. Para determinar as taxas de crescimento dos biótipos, coletou-se a massa 
seca das plantas aos 14, 21, 25, 28, 34, 42, 49, 57, 65, 72, 78, 86, 101, 111 e 118 DAE 
(dias após emergência). Os dados de massa seca foram ajustados ao modelo logístico e 
também utilizados para a obtenção das taxas de crescimento absoluto e relativo. Para 
avaliar a habilidade competitiva relativa foram instalados cinco experimentos utilizando o 
método substitutivo comparando as associações dos biótipos R e S nas proporções de 
R:S de 5:0; 4:1; 3:2; 2:3; 1:4; e 0:5 plantas por vaso para avaliar a competição 
interbiotípica e as associações de biótipos R ou S com a planta de soja, em duas 
épocas de semeadura das plantas daninhas em relação à soja (mesmo dia e sete dias 
antes) nas mesmas proporções R:Soja e S:Soja, para avaliar a competição 
interespecífica. Os biótipos apresentaram curvas e taxas de crescimento semelhante em 
todas as fases de crescimento. A redução de massa da soja foi semelhante na presença 
dos biótipos R e S. Sendo assim, pode-se inferir que os biótipos R e S de capim-colchão 
estudados apresentaram a mesma adaptabilidade ecológica. Essas informações 
auxiliam na compreensão da dinâmica dos biótipos dentro da população e na 
interpretação dos efeitos das estratégias de manejo. 
 
Palavras chave: Biologia, crescimento, competição, método substitutivo, soja 
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Abstract 
 

Ecological adaptability of resistant and susceptible crabgrass (Digitaria ciliaris) 
biotypes to ACCase inhibitor herbicides 
 

 The occurrence of weed resistant biotypes to different chemical groups of 

herbicides is more frequent in the agricultural areas of Brazil. Among the main weed 

species that infest soybean crop in the state of Parana (PR) – Brazil crabgrass (Digitaria 

ciliaris) is reported with resistant biotypes in this region. Therefore, it was conducted six 

experiments in the greenhouse of IAC and ESALQ/USP, with the objective of comparing 

the ecological adaptability of a resistant (R) and one susceptible (S) biotype of D. ciliaris 

to ACCase inhibitor herbicides, one (R) from Piraí do Sul (PR) and (S) from Ponta 

Grossa (PR). In order to find the growth rates it was measured dry biomass of the 

biotypes at 14, 21, 25, 28, 34, 42, 49, 57, 65, 72, 78, 86, 101, 111 and 118 DAE (days 

after emergence), which were adjusted to a log-logistc model and then relative and 

absolute growth rates were derived. To evaluate the relative competitive ability it was 

conducted five experiments using the replacement series method, comparing the 

associations of the R and S biotypes in the proportions of 5:0; 4:1; 3:2; 2:3; 1:4; and 0:5 

plants per pot, and the associations of the R or S with the soybean plants, in the same 

proporcions for the R:soybean and S:soybean experiments, in two relative seeding 

timing one the biotype was seeded in the same day soybean seeding (0DAA), and the 

other biotypes were seeded seven days prior to soybean seeding (7 DAA), in order to 

evaluate the interespecific competition. The biotypes presented similar curves and rates 

of growth in all growth phases.  The soybean dry biomass reduction was similar in the 

presence of the R and S biotypes. Therefore, it can be inferred that the R and S biotypes 

of crab-grass studied present the same ecological adaptability. These informations help 

to understand the dynamics of the biotypes in the population and the effects of the weed 

management strategies. 

 

Keywords: biology, growth, competition, replacement series, soybean 
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5.1 Introdução 
 

 A presença de plantas daninhas na cultura da soja [Glycine max (L.) Merril] pode 

causar perdas significativas de produtividade (FLECK et al., 2002; SPADOTTO et al., 

1994), de modo que o controle torna-se uma técnica indispensável. Dentre as principais 

plantas daninhas que competem com a cultura da soja encontram-se aquelas 

classificadas no gênero Digitaria. O gênero Digitaria pertence à família botânica 

Poaceae (Gramineae), subfamília Panicoideae, tribo Paniceae. Este gênero inclui cerca 

de 300 espécies distribuídas em regiões tropicais e subtropicais de ambos os 

hemisférios. Dentre as várias espécies deste gênero destaca-se o capim-colchão 

(Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.) que, no Brasil, apresenta ocorrência nos mais diversos 

ambientes produtivos, como por exemplo nas regiões dos estados do Paraná e de São 

Paulo, principalmente devido à sua elevada adaptabilidade ecológica. A espécie D. 

ciliaris possui ciclo de vida anual, alcança até 0,60 m de altura quando adulta e 

reproduz-se à partir de sementes (KISSMANN, 1997). 

 Em decorrência do manejo essencialmente químico, diversos casos de 

resistência de plantas daninhas a herbicidas têm sido apontados em localidades 

produtoras de soja, inclusive de biótipos de capim-colchão (D. ciliaris) resistentes aos 

herbicidas inibidores da ACCase (CORTEZ; MADUREIRA; LÓPEZ-OVEJERO, 2002). 

Neste caso, estratégias de manejo devem ser adotadas, com atuação tanto na 

prevenção ao surgimento, como também para o manejo destas situações onde já 

existam plantas daninhas resistentes. Para López-Ovejero; Christoffoleti e Vargas 

(2004), os princípios básicos para prevenção e manejo da resistência são: reduzir a 

pressão de seleção, por meio do planejamento criterioso da utilização dos herbicidas de 

diferentes mecanismos de ação; utilização de técnicas culturais que afetem a dinâmica 

das populações suscetíveis e resistentes de plantas daninhas no banco de sementes do 

solo retardando o aumento da freqüência de sementes resistentes neste banco; e 

conhecimento da adaptabilidade ecológica do biótipo resistente em relação ao 

suscetível para compreender seu comportamento na área afetada. 

 A adaptabilidade ecológica de um biótipo refere-se ao sucesso evolutivo que 

combina as características de sobrevivência e reprodução (HOLT; RADOSEVICH, 
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1983), ou seja, a capacidade que um biótipo possui, dentro de uma população de 

plantas daninhas, em manter ou aumentar sua proporção ao longo do tempo 

(CHRISTOFFOLETI; WESTRA; MOORE, 1997). A adaptabilidade ecológica 

comparativa do biótipo resistente (R) em relação ao suscetível (S) é um fator que pode 

influenciar de forma significativa na taxa de evolução da resistência e/ou freqüência 

inicial, ou mesmo na manutenção da proporção de plantas resistentes dentro da 

população quando da ausência da pressão de seleção do herbicida (WARWICK; 

BLACK, 1994; JASIENIUK; BRÛLÉ-BABEL; MORRISON, 1996). Quando a mutação que 

provoca a resistência esta associada com uma redução da adaptabilidade ecológica, a 

evolução da população resistente pode ser lenta (JASIENIUK; MAXWELL, 1994). 

 Para comparar a adaptabilidade ecológica entre biótipos resistentes e 

suscetíveis, freqüentemente são utilizadas, as taxas de germinação, crescimento e 

produção de sementes detectando assim possíveis diferenças funcionais e estruturais 

entre biótipos (HOLT; RADOSEVICH, 1983; CHRISTOFFOLETI, 2001). Além desses 

estudos, é importante avaliar a habilidade competitiva dos biótipos (WARWICK; BLACK, 

1994). Os biótipos mais adaptados são normalmente mais competitivos e capazes de 

aumentar sua proporção ao longo do tempo, eliminando, assim, os indivíduos menos 

aptos a ocupar determinado nicho ecológico (CHRISTOFFOLETI; WESTRA; MOORE, 

1997). Todavia, as plantas daninhas interferem na produtividade da cultura devido, 

principalmente, à competição por água, luz e nutrientes. Quando a competição é entre 

indivíduos da mesma espécie é chamada de intraespecífica, sendo que, esta pode ser 

bastante intensa, pois as necessidades dos indivíduos são muito similares em 

quantidade, qualidade e sazonalidade. A competição entre diferentes espécies é 

chamada de interespecífica, sendo mais importante quando os níveis dos recursos não 

são suficientes para ambas (RICKLEFS, 1997). 

 Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo estimar a adaptabilidade 

ecológica dos biótipos resistente e susceptível de Digitaria ciliaris aos herbicidas 

inibidores da ACCase, por meio da determinação de taxas de crescimento em condições 

não competitivas e da avaliação da habilidade competitiva relativa entre os biótipos R e 

S de capim-colchão e entre os biótipos R e S e plantas de soja. 
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5.2 Material e Métodos 
 

5.2.1 Biótipos utilizados 
 

 No trabalho, foram utilizados dois biótipos de Digitaria ciliaris, sendo um 

comprovadamente resistente (R4) aos herbicidas inibidores da ACCase, principalmente 

a sethoxydim e fluazifop-p-butil, coletado no município de Piraí do Sul (PR), e um 

suscetível (S), coletado em área sem histórico de aplicação de inibidores da ACCase 

(município de Ponta Grossa, PR). As sementes, depois de colhidas, foram 

acondicionadas em sacos de papel, etiquetadas, para posterior transporte até o 

laboratório da ESALQ/USP, onde foi realizado trabalho de identificação sistemática das 

amostras, constatando-se que os biótipos coletados eram realmente constituídos de 

indivíduos pertencentes à espécie Digitaria ciliaris. O armazenamento foi feito em local 

seco, a temperatura ambiente, até a instalação dos experimentos. 

 

5.2.2 Análise de crescimento em condições não competitivas 
 

 O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Centro de Ecofisiologia e 

Biofísica (CEB) do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), localizado em Campinas-

SP, entre os meses de abril e agosto de 2004. As sementes dos biótipos R e S foram 

semeadas diretamente nos vasos no dia 20 de abril, sendo que a emergência ocorreu 

em 26 de abril. Aos 14 dias após emergência (DAE) foi realizado o desbaste deixando 

apenas uma planta por vaso. As parcelas experimentais constaram de vasos com 

capacidade para 5L, preenchidos com solo argiloso coletado em área mantida sob pivô 

central, cuja análise físico-química é apresentada na Tabela 6. Diariamente, os vasos 

foram irrigados a capacidade máxima de retenção de água. 

 O delineamento experimental adotado foi do tipo blocos ao acaso, com 15 

tratamentos e quatro repetições. No experimento foram realizadas 15 avaliações 

(tratamentos) aos 14, 21, 25, 28, 34, 42, 49, 57, 65, 72, 78, 86, 101, 111 e 118 DAE. 

Quatro plantas (repetições) foram amostradas (método destrutivo) aleatoriamente em 

cada avaliação, que passaram por lavagem em água corrente, sobretudo para a retirada 
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do solo remanescente nas raízes. O material amostrado foi colocado em estufa de 

circulação renovada de ar a 70ºC até a obtenção de massa constante, quando se 

mensurou a massa seca total (MS) através de balança de precisão de três casas 

decimais. 

 
Tabela 6 - Propriedades físico-químicas do solo empregado no experimento, coletado na 

camada 0,00-0,20 m, no CEB, IAC, 2004 

Macronutrientes 

P M.O. pH K Ca Mg H + Al SB CTC V 

mg dm-3 g dm-3 CaCl2 mmolc dm-3 % 

27,0 25,0 5,5 4,2 29,0 15,0 25,0 48,2 73,2 66,0 

Micronutrientes Granulometria 

B Cu Fe Mn Zn Areia total Silte Argila 

mg dm-3 g kg-1 

0,19 5,2 14,0 52,9 2,3 352 133 588 
M.O.= Matéria Orgânica; SB= Soma de Bases; CTC = Capacidade de Troca Catiônica; V = Saturação por Bases. 

 

 A MS foi analisada estatisticamente através da aplicação do teste F sobre a 

análise da variância seguido da aplicação de regressões não lineares do tipo logística 

com o objetivo de modelar os dados sob a forma de equações. O modelo logístico 

adotado esta representado na eq. 2: 
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Em que: y é a variável de interesse, x é o número de dias acumulados e a, b, c e d são 

parâmetros estimados da equação, de tal forma que b é a amplitude existente entre o 

ponto máximo e o ponto mínimo, c é o número de dias acumulados correspondente ao 

ponto máximo da curva e a e d são constantes (Tabela 7). O modelo adotado foi o que 

melhor se adaptou aos dados e foi obtido através do programa TableCurve 2D v.5.01. 
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 Em cada avaliação, com os valores primários da variável MS, pôde-se calcular a 

taxa de crescimento absoluto (G, g dia-1), a partir da fórmula: G=(MSt2 – MSt1)/(t2 – t1); 

onde MSt2 e MSt1 são as massas secas totais de duas amostras sucessivas e t2 e t1 são 

os dias decorridos entre as duas observações. Com os mesmos dados calculou-se, 

também, a taxa de crescimento relativo (REL, g g-1 dia-1), à partir da fórmula: 

REL=(lnMSt2 – lnMSt1)/(t2 – t1)  (CALBO; SILVA; TORRES, 1989; HUNT, 1990; 

AGUILERA; FERREIRA; CECON, 2004) onde ln é o logaritmo neperiano da MS nos 

tempos t1 e t2. 

 
Tabela 7 - Parâmetros do modelo logístico para as variáveis analisadas no experimento 

de crescimento, para os biótipos resistentes (R) e suscetível (S) aos 

herbicidas inibidores da ACCase. Campinas, 2004 

  Parâmetros   
Variável a b c d R2 

D. ciliaris – R -0,209 5,340 99,536 18,578 0,993 

D. ciliaris – S -0,040 5,385 96,517 15,579 0,982 
 

 
 
5.2.3 Competição intraespecífica 
 

 Foi instalado um ensaio utilizando a metodologia de estudos de interferência 

entre plantas chamado de método substitutivo (COUSENS, 1991) comparando as 

associações dos biótipos R e S. O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação do 

Departamento de Produção Vegetal da ESALQ/USP, no município de Piracicaba-SP 

entre os meses de fevereiro e março de 2005. Inicialmente, as sementes dos dois 

biótipos foram colocadas para germinar em caixas plásticas, com capacidade para 2L, 

preenchidas com substrato comercial do tipo Plantimax Hortaliças. Quando as plântulas 

emersas se apresentavam em estádio de uma folha definitiva foram transplantadas para 

vasos plásticos com capacidade para 5L, preenchidos com o mesmo substrato 

comercial, nas proporções de (R:S): 5:0; 4:1; 3:2; 2:3; 1:4 e 0:5; mantendo a densidade 
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constante (cinco plantas/vaso). As plantas foram distribuídas uniformemente nas 

parcelas e a identificação dos biótipos foi realizada através da colocação de pequenas 

estacas coloridas posicionadas próximas das plantas. Os vasos foram mantidos em 

casa de vegetação e irrigados diariamente. O delineamento experimental adotado foi do 

tipo blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições. Por ocasião do estádio 

fenológico de enchimento das sementes das plantas daninhas (fase de maturação), a 

parte aérea dos biótipos foi coletada separadamente, colocada em estufa de circulação 

renovada de ar a 70°C por dois dias, até secagem (peso constante), posteriormente, 

pesada. 

 

5.2.4 Competição interespecífica 
 

 Os experimentos de competição interespecífica foram conduzidos entre os meses 

de outubro de 2004 e março de 2005 em casa-de-vegetação do Centro de Ecofisiologia 

e Biofísica (CEB) do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), localizado em Campinas, 

SP.  Foram instalados quatro ensaios no método substitutivo comparando as 

associações de biótipos R ou S com plantas de soja, em duas épocas de semeadura 

das plantas daninhas em relação as plantas de soja, ou seja, sete dias antes (7 DAA) e 

no mesmo dia (0 DAA). As proporções utilizadas foram (R ou S: Soja): 5:0; 4:1; 3:2; 2:3; 

1:4 e 0:5; mantendo a densidade constante (cinco plantas/vaso). As plantas foram 

distribuídas uniformemente nas parcelas. O delineamento experimental adotado foi do 

tipo blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições cada um. Os 

experimentos foram instalados em vasos com capacidade para 14L, preenchidos com 

solo argiloso coletado em área de pivô central, cuja análise é apresentada na Tabela 6. 

Diariamente, os vasos foram irrigados até a capacidade máxima de retenção de água. A 

partir do florescimento das plantas de soja foram utilizadas adubações com soluções 

que continham 80 ppm de P2O5 e 80 ppm de K2O. 

 As sementes de soja utilizadas foram da cultivar IAC-23, proveniente de 

Pindorama, com 98% de germinação e pureza. Pouco antes da semeadura, as 

sementes de soja foram inoculadas com inoculante turfoso comercial (Bradyrhizobium 

japonicum - SEMIA 5079 (CPAC-15) + SEMIA 587 e 3 x 109 células viáveis por grama 
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de inoculante) na dose de 250 g por 100 kg de semente. As sementes dos biótipos R e 

S foram multiplicadas na casa-de-vegetação e apresentaram porcentagem de 

germinação para o biótipo R e S de 67,2 e 77,4%, respectivamente, avaliadas em teste 

prévios de germinação. A semeadura dos biótipos R e S e da cultura da soja foi 

realizada diretamente nos vasos, na profundidade de três centímetros e a dos biótipos R 

e S a lanço, sendo coberto com um cm de solo aproximadamente. Após emergência foi 

realizado o desbaste deixando as proporções desejadas. Por ocasião do estádio R5.4 

da soja (maioria das vagens entre 50 e 75% da granação) nos quatro experimentos, 

colheu-se a parte aérea das plantas daninhas e da soja, separadamente por espécie. As 

amostras foram secas em estufa de circulação renovada de ar a 70ºC por dois dias até 

peso constante, e, posteriormente, pesadas. 

 Os dados dos experimentos de competição intra e interespecifica foram 

submetidos à análise convencional para experimentos substitutivos (RADOSEVICH, 

1987), que é realizada visualmente com o auxílio de gráficos contendo a resposta do 

rendimento relativo, em função da proporção das espécies. As produções relativas para 

cada proporção foram calculadas pela produção quando em diferentes proporções, 

dividida pela produção média da parcela contendo somente a planta (monocultura) 

(HARPER, 1977; McGILCHHRIST; TRENBATH, 1974; WIT; Van Den BERG, 1965). 

 

 
5.3 Resultados e Discussão 
 

 No experimento de análise de crescimento em condições não competitivas a 

análise de variância da MS não apresentou significância para interação biótipo x época. 

O efeito simples para biótipo também não foi significativo, indicando que o acúmulo de 

massa seca apresentou comportamento semelhante para ambos biótipos estudados 

(Tabela 8). Os valores máximos de MS foram de 5,3 g pl-1 aos 86 DAE para o biótipo S 

e de 4,9 g pl-1 aos 111 DAE para o biótipo R (Figura 15 e Tabela 8). Isso pode ser 

explicado já que observou-se que o estádio de maturação das sementes foi atingido 

primeiro pelo biótipo S quando comparado ao biótipo R. 
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A taxa de crescimento absoluto (G) é apresentada na Figura 16. A G fornece uma 

estimativa da velocidade média de crescimento das plantas ao longo do período de 

observação (AGUILERA; FERREIRA; CECON, 2004). A taxa de crescimento absoluto 

apresentou-se estável no início do ciclo para ambos biótipos com rápido aumento 

posterior a partir dos 30 DAE em modelo de semi-parábola, com pico máximo aos 80 

DAE, aproximadamente. O biótipo S mostrou maior taxa de crescimento (0,134 g dia-1) 

quando comparado ao biótipo R (0,108 g dia–1), no entanto não houve diferenças 

significativas entre os biótipos nas diferentes avaliações (Tabela 8). Para Vidal e Trezzi 

(2000), espécies com elevada G podem levar vantagem competitiva em virtude da 

ocupação rápida de um espaço amplo e do encerramento mais rápido do ciclo de vida 

da planta. 

 
Tabela 8 - Massa seca total, crescimento absoluto e crescimento relativo dos biótipos 

resistente (R) e suscetível (S) de capim-colchão durante as diversas 

avaliações de crescimento.  Campinas, 2004 

Massa Seca Total Crescimento Absoluto Crescimento Relativo Avaliações 
(DAE1) S R S R S R 

14 0,000 0,000 0,000 0,000 -- -- 
21 0,080 0,060 0,011 0,009 1,284 a 1,243 b 
25 0,100 0,120 0,005 0,015 0,056 b 0,173 a 
28 0,190 0,230 0,030 0,037 0,214 a 0,217 a 
34 0,440 0,370 0,042 0,023 0,140 a 0,079 b 
42 0,680 0,680 0,030 0,039 0,054 b 0,076 a 
49 1,090 1,110 0,059 0,061 0,067 a 0,070 a 
57 1,448 1,330 0,045 0,028 0,028 a 0,020 a 
65 1,898 2,243 0,056 0,114 0,034 b 0,064 a 
72 3,070 3,222 0,168 0,140 0,073 a 0,055 b 
78 3,505 3,565 0,073 0,057 0,020 a 0,008 b 
86 5,340 4,699 0,229 0,142 0,056 a 0,040 b 
101 4,735 4,780 -0,040 0,005 0,018 a 0,002 b 
111 4,745 4,895 0,001 0,012 0,026 a 0,005 b 
118 3,280 3,963 -0,209 -0,133 0,001 a 0,001 a 

F(Biótipo) 0,047 NS 0,012NS 5,397* 
F(Bio x Avaliação) 0,119 NS 0,107 NS 46,174* 

DMS2 5% 1,573 0,239 0,012 
1DAE – dias após emergência; 2DMS – diferença mínima significativa. Médias seguidas por letras iguais 
na linha não diferem estatisticamente ao teste ‘t’ com 5% de significância. 
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A taxa de crescimento relativo (REL) é apresentada na Figura 17. A REL 

representa o aumento em gramas de massa seca por unidade de material presente em 

um período de observação (AGUILERA; FERREIRA; CECON, 2004). Observa-se que 

houve diferença significativa entre os biótipos R e S (Tabela 8). De forma geral os 

valores iniciais são relativamente altos e decrescem rapidamente a partir dos 40 DAE. 

Nos primeiros 65 DAE a taxa de crescimento relativo foi maior para o biótipo R quando 

comparado ao S. No entanto, depois dos 65 DAE o biótipo S apresentou REL maior que 

R. Essas diferenças observadas podem estar relacionadas à origem das sementes, que, 

apesar de serem próximas, as condições edafoclimáticas são diferentes. 
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Figura 15 - Acúmulo de massa seca total (MS) apresentado pelos biótipos resistente e 

suscetível aos herbicidas inibidores da ACCase durante o ciclo de 

crescimento. A curva representa os valores ajustados da equação não linear 

e os pontos a média dos valores observados. Campinas, 2004 

 

A ausência de diferenças principalmente na MS e G sugerem equivalência de 

crescimento entre biótipos e, portanto, equivalência competitiva. Assim, é provável que, 

quando em competição entre si e com as culturas, possuam a mesma competitividade, 

sendo a dominância numérica de um biótipo sobre o outro decorrente apenas da 

pressão de seleção causada pelo herbicida. As pesquisas realizadas até o momento 
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mostram que a adaptabilidade ecológica não é afetada pela mutação na enzima dos 

biótipos de plantas daninhas resistentes aos herbicidas inibidores de ACCase, sendo 

assim, não apresentariam desvantagem de crescimento na ausência de pressão de 

seleção (DEVINE, 1997). 
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Figura 16 - Taxa de crescimento absoluto (G) dos biótipos resistente e suscetível aos 

herbicidas inibidores da ACCase durante o ciclo de crescimento. A curva 

representa os valores ajustados da equação não linear e os pontos a média 

dos valores observados. Campinas, 2004. YRES = -8.10-9x4 + 9.10-7x3 – 10-5x2 

+ 0,0005x – 0,0009 e R2 = 0,8005;  YSUS = -10-8x4 + 10-6x3 + 0,0002x + 

0,0023 e R2 = 0,6864 

 

Os biótipos resistentes a triazinas são normalmente menos adaptados 

ecologicamente que os biótipos suscetíveis, devido à atividade fotossintética menos 

eficiente, resultante de alterações nos sítios de ação dos herbicidas, no entanto ainda 

para este mecanismos de ação existem estudos que mostram o contrário (SCHONFELD 

et al., 1987; GRESSEL; SEGEL, 1990). Todavia, existem evidências que os biótipos de 

plantas daninhas resistentes aos herbicidas inibidores da ALS não são necessariamente 

menos produtivos que os biótipos susceptíveis da mesma espécie (THOMPSON; THILL; 

SHAFII, 1994; CHRISTOFFOLETI; WESTRA; MOORE, 1997). 
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Figura 17 - Taxa de crescimento relativo (REL) dos biótipos resistente e suscetível aos 

herbicidas inibidores da ACCase durante o ciclo de crescimento. A curva 

representa os valores ajustados da equação não linear e os pontos a média 

dos valores observados. Campinas, 2004. YRES = 1,2623.e-0,0583x e R2 = 

0,7848;  YSUS = 0,5299.e-0,0381x e R2=0,6146 

 

Christoffoleti (1992) desenvolveu pesquisa em condições de casa de vegetação e 

de campo, em que foi observada a não existência de diferenças na adaptabilidade 

ecológica de biótipos resistentes e susceptíveis da planta daninha Kochia scoparia aos 

herbicidas inibidores da ALS. Diversos outros trabalhos publicados demonstraram a 

igualdade de crescimento, competitividade e produção de sementes dos biótipos de 

plantas daninhas resistente aos inibidores da ALS e suscetível de Euphorbia 

heterophylla e Bidens pilosa (VIDAL; TREZZI, 2000; BRIGHENTI et al., 2001; 

CHRISTOFFOLETI, 2001). Gill; Cousens e Allan (1996) estudaram a germinação, o 

crescimento e o desenvolvimento de populações R e S de Lolium rigidum com 

mecanismos de resistência múltipla a várias classes de herbicidas. Não foi detectada 

nenhuma diferença significativa entre os biótipos com relação a dormência das 

sementes, taxa de crescimento relativo e fenologia. 

O método substitutivo consiste em manter constante a densidade total da 

população de plantas e a proporção entre as duas espécies variável (HARPER, 1977; 

WIT, 1960). As populações das espécies em estudo, chamadas de monoculturas, são 

incluídas no experimento. A premissa básica deste tipo de delineamento é a 
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determinação da produtividade das misturas das duas espécies em comparação com a 

produção da monocultura. É importante que este tipo de experimento seja conduzido em 

uma densidade total que esteja na faixa da produção final constante, ou seja, a 

produção de biomassa por unidade de área é independente da densidade das plantas 

naquela área (RADOSEVICH, 1987; ROUSH et al. 1989; RADOSEVICH; ROUSH, 

1990). 

Na competição intraespecífica dos biótipos R e S (Figura 18), foi detectada baixa 

interação. Observa-se que as produções relativas observadas dos biótipos R e S e a 

produção relativa total observada desviaram-se levemente da esperada. A variação da 

produção relativa do biótipo resistente foi menor quando comparado ao biótipo 

suscetível. A maior queda de produção relativa nas maiores proporções do biótipo S é 

devido a maior produção de massa seca do monocultivo desse biótipo. No entanto, a 

interpretação é de que a habilidade de cada biótipo em interferir entre si é praticamente 

equivalente; isto é, cada biótipo contribui para a biomassa total produzida na proporção 

direta de sua presença na mistura. Ainda, pode-se especular que o baixo sinergismo 

observado esteja associado ao fato de que a quantidade de recursos disponíveis tenha 

sido suficiente para ambos os biótipos, ou mesmo de que a densidade de plantas 

utilizada tenha sido inferior aquela que o ambiente toleraria, não havendo, assim, 

competição. 

Na competição interespecífica, quando a semeadura dos biótipos e da soja foi 

realizada no mesmo dia (0 DAA), observa-se que a competição ocorreu, uma vez que os 

valores da produção obtidos na mistura das duas espécies desviaram significativamente 

da linha de produção esperada (Figuras 19 e 20). A soja produziu uma quantidade de 

massa seca acima da esperada, enquanto que a produção de massa dos biótipos R e S 

manteve-se abaixo do esperado. Sendo assim, os gráficos revelam a existência de 

interação negativa, indicando que a interação entre as espécies ocorre pelos mesmos 

recursos e que a soja é mais agressiva na conquista destes recursos que os biótipos de 

capim-colchão. Para os dois biótipos foi observado o mesmo comportamento. A 

produção total observada foi levemente inferior a esperada o que representa um 

antagonismo mútuo e a produtividade máxima só foi obtida com as monoculturas. 
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Figura 18 - Rendimento relativo dos biótipos resistente (R) e suscetível (S) em função das 

diferentes proporções. Piracicaba, 2005. PRE = Produção relativa do biótipo R 

esperada, PSE = Produção relativa do biótipo S esperada, PRO = Produção 

relativa do biótipo R observada, PSO = Produção relativa do biótipo S 

observada, PTE = Produção relativa total esperada, PTO = Produção relativa 

total observada 
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Figura 19 - Rendimento relativo do biótipo R e da cultura da Soja em função das diferentes 

proporções (0DAA). Campinas, 2004/05. PRE = Produção relativa do biótipo R 

esperada, PSoE = Produção relativa da cultura da soja esperada, PRO = 

Produção relativa do biótipo R observada, PFO = Produção relativa da cultura 

da soja observada, PTE = Produção relativa total esperada, PTO = Produção 

relativa total observada 
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Christoffoleti e Victoria Filho (1996), utilizando o método substitutivo, observaram 

que o milho (Zea mays L.) foi um competidor muito mais agressivo que o caruru 

(Amaranthus retroflexus), sendo que para a planta cultivada a competição 

intraespecífica foi muito mais importante que a competição interespecífica. Todavia, 

Wiederholt e Stoltenberg (1996) conduziram alguns experimentos com o objetivo de 

determinar a produtividade e a capacidade competitiva de um biótipo resistente de D. 

sanguinalis aos inibidores de ACCase, quando comparado ao biótipo suscetível. 

Concluíram que a habilidade intraespecífica e interespecífica dos biótipos resistentes e 

suscetíveis foi similar, pois a produtividade dos dois biótipos não diferiu estatisticamente 

em condições não competitivas e no campo. 
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Figura 20 - Rendimento relativo do biótipo S e da cultura da Soja em função das 

diferentes proporções (0DAA). Campinas, 2004/05. PRE = Produção 

relativa do biótipo S esperada, PSoE = Produção relativa da cultura da 

soja esperada, PRO = Produção relativa do biótipo S observada, PFO = 

Produção relativa da cultura da soja observada, PTE = Produção relativa 

total esperada, PTO = Produção relativa total observada 

 

Quando a semeadura dos biótipos foi realizada 7 dias antes do que a soja (7 

DAA),  pôde-se observar a ocorrência de maior competição, já que a produtividade total 

observada foi inferior a esperada quando comparado a 0 DAA, o que representa um 

antagonismo mútuo e a produtividade máxima só foi obtida com as monoculturas 
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(Figuras 21 e 22).  O comportamento da cultura da soja e dos biótipos R e S foram 

diferentes quando comparadas as duas situações (0DAA vs 7DAA). A produção da soja 

observada foi praticamente a esperada e a dos biótipos R e S foi menor que a esperada, 

no entanto a redução em 7DAA foi menos significativa quando comparada a 0DAA. Para 

os dois biótipos foi observado o mesmo comportamento. Assim, o estabelecimento 

prévio dos biótipos R ou S, aumenta sua capacidade competitiva. 
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Figura 21 - Rendimento relativo do biótipo R e da cultura da Soja em função das 

diferentes proporções (7DAA). Campinas, 2004/05. PRE = Produção 

relativa do biótipo R esperada, PSoE = Produção relativa da cultura da 

soja esperada, PRO = Produção relativa do biótipo R observada, PFO = 

Produção relativa da cultura da soja observada, PTE = Produção relativa 

total esperada, PTO = Produção relativa total observada 

 

Em trabalho conduzido por Rizzardi et al., 2004, utilizando o método substitutivo, 

verificaram que a redução na massa da soja foi mais intensa quando em presença de 

corda-de-viola (Ipomoea ramosissima) do que de amendoim-bravo (Euphorbia 

heterophylla) e, principalmente, em situações nas quais a planta daninha se estabeleceu 

antes que a cultura. Em trabalho realizado por Rizzardi (2002), estudando as perdas de 

rendimento causadas pelo atraso na semeadura da soja em relação à dessecação da 

cobertura vegetal, observou que as perdas de produtividade causadas pela presença de 

50 pl. m-2 de picão-preto ou guanxuma foram menos intensas quanto mais próxima a 
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dessecação da cobertura vegetal foi realizada em relação à semeadura da soja. Esses 

conhecimentos são importantes para compreender a importância de realizar a 

dessecação no momento adequado. No entanto, é importante lembrar que existem 

grandes diferenças na habilidade competitiva de cultivares de soja. 
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Figura 22 - Rendimento relativo do biótipo S e da cultura da Soja em função das 

diferentes proporções (7DAA). Campinas, 2004/05. PRE = Produção 

relativa do biótipo S esperada, PSoE = Produção relativa da cultura da 

soja esperada, PRO = Produção relativa do biótipo S observada, PFO = 

Produção relativa da cultura da soja observada, PTE = Produção relativa 

total esperada, PTO = Produção relativa total observada 

 

 
5.4 Conclusões 

 

Sendo assim, pode-se concluir que os biótipos R4 e S de capim-colchão 

(resistente e suscetível aos herbicidas inibidores da ACCase, respectivamente) 

apresentaram a mesma adaptabilidade ecológica. Esses resultados indicam que os 

biótipos ocupam nichos ecológicos semelhantes no ambiente, assim, estratégias 

preventivas de resistência devem ser adotadas, pois, uma vez estabelecida uma 

população resistente, naturalmente ela não retorna para a freqüência original de 

suscetibilidade. 
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6 ALTERNATIVAS DE MANEJO QUÍMICO DA PLANTA DANINHA Digitaria ciliaris 

RESISTENTE AOS HERBICIDAS INIBIDORES DA ACCase NA CULTURA DE 
SOJA 

 

Resumo 
 

Com os objetivos de confirmar a suspeita de resistência de uma população de 

capim-colchão (Digitaria ciliaris) aos herbicidas inibidores da ACCase e avaliar a eficácia 

de herbicidas alternativos aplicados em condições de pré e pós-emergência na cultura 

de soja, foram conduzidos dois experimentos a campo no município de Palmeira (PR), 

durante o ano agrícola 2003/2004. No primeiro experimento foi avaliada a eficácia dos 

tratamentos envolvendo herbicidas com mecanismo de ação de inibição da ACCase (g 

ha-1): sethoxydim (230); clethodim (108); butroxydim (75); tepraloxydim (100); fluazifop-

p-butyl (187,5); haloxyfop-r (60); propaquizafop (125); cyhalofop-butyl (225); fenoxaprop-

p-ethyl + clethodim (50 + 50), além de testemunha sem aplicação de herbicidas. No 

segundo experimento os tratamentos constaram de herbicidas com mecanismos de 

ação alternativos, visando também o teste de eficácia de controle da planta daninha (g 

ha-1): trifluralina (2700); clomazone (1000); s-metolachlor (1920); sulfentrazone (600); 

trifluralina + sulfentrazone (2100 + 400); clomazone + sulfentrazone (600 + 400); s-
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metolachlor + sulfentrazone (768 + 400) aplicados em condições de pré-emergência da 

planta daninha e da cultura e testemunha sem controle de plantas daninhas; sendo que 

os tratamentos apresentavam-se com ou sem complementação de controle através do 

herbicida imazethapyr (100), aplicado em condições de pós-emergência, com as plantas 

daninhas no estádio de 2 a 4 folhas. As avaliações realizadas no primeiro experimento 

foram: eficácia de controle aos 14 e 28 dias após aplicação dos tratamentos em pós-

emergência (DAP) e massa fresca (MF) aos 28 DAP.  No segundo experimento avaliou-

se a eficácia de controle aos 20, 32 e 46 dias após aplicação em pré-emergência (DAE). 

Os resultados permitiram concluir que a população estudada é resistente aos herbicidas 

inibidores da ACCase; os melhores resultados de eficácia de controle com os inibidores 

da ACCase foram obtidos com os herbicidas tepraloxydim, clethodim e butroxydim; os 

tratamentos com sulfentrazone isolado ou em mistura, os tratamentos com trifluralina, 

clomazone e s-metolachlor, em complementação com imazethapyr e imazethapyr 

isolado foram eficazes no controle do biótipo resistente de Digitaria ciliaris permitindo 

assim a recomendação destes tratamentos como alternativas de manejo de populações 

resistentes da planta daninha. 

 

Palavras-chave: Plantas daninhas, herbicida, resistência, ACCase, herbicidas 

alternativos 

 

 
Abstract 
 

Chemical management alternatives of the weed Digitaria ciliaris resistant to 
ACCase inhibiting herbicides in the soybean crop 
 

With the objectives of confirming the resistance of a suspected population of the 

weed large crabgrass (Digitaria ciliaris) to ACCase inhibiting herbicides and to evaluate 

alternative herbicides sprayed in pre- and post-emergence in the soybean crop, it was 

carried out two field experiments, in Palmeira county (PR), Brazil, during the growing 

season 2003/2004. In the first experiment it was evaluated the efficacy of the ACCase 
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inhibiting herbicides (g ha-1): sethoxydim (230); clethodim (108); butroxydim (75); 

tepraloxydim (100); fluazifop-p-butyl (187.5); haloxyfop-r (60); propaquizafop (125); 

cyhalofop-butyl (225); fenoxaprop-p-ethyl + clethodim (50 + 50) and weeded check. The 

treatments used in the second experiment presented alternative mechanism of action (g 

ha-1): trifluralina (2,700); clomazone (1,000); s-metolachlor (1,920); sulfentrazone (600); 

trifluralina + sulfentrazone (2,100 + 400); clomazone + sulfentrazone (600 + 400); s-

metolachlor + sulfentrazone (768 + 400) in pre-emergence and weeded check; all with or 

without imazethapyr (100) application in post-emergence, sprayed when the weeds 

presented the stage of 2 to 4 leaves. The evaluations done in the first experiment were: 

efficacy at 14 and 28 days after post-emergence application (DAP) and fresh weight at 

28 DAP.  In the second experiment, it was evaluated the efficacy at 20, 32 and 46 days 

after pre-emergence application (DAE). It was concluded that the population studied is 

resistant to ACCase inhibiting herbicides; the best results of control efficacy with the 

ACCase inhibiting herbicides were obtained with tepraloxydim, clethodim and 

butroxydim; the treatments with sulfentrazone, alone or in mixture; the treatments with 

trifluralin, clomazone and s-metoalachlor, with imazethapyr complementation and 

imazethapyr alone were effective in the control of the resistant biotype of Digitaria ciliaris, 

showing that these treatments are management alternatives of the weed resistant 

populations. 

 

Keywords: Weed, herbicides, resistance, ACCase, alternative herbicides 

 

 
6.1 Introdução 
 

Uma das principais discussões atuais acerca do manejo de plantas daninhas nas 

culturas agrícolas brasileiras ou mundiais é, sem dúvida, o crescente aparecimento de 

novos casos de resistência a herbicidas. A extensão das áreas agrícolas atualmente 

detectadas com a presença de biótipos resistentes de plantas daninhas pode ser 

considerada de pequena escala quando comparada com a área agrícola total, mas tem 

aumentado em uma taxa elevada. Os registros mundiais enumeram 296 biótipos 
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resistentes que abrangem 178 espécies (107 dicotiledôneas e 71 monocotiledôneas) em 

mais de 270.000 áreas agrícolas (HRAC, 2005).  

A resistência de plantas daninhas a herbicidas é definida como a capacidade 

natural e herdável de determinados biótipos, dentro de uma população, de sobreviver e 

se reproduzir após a exposição a doses que seriam letais a indivíduos normais 

(suscetíveis) da mesma espécie. Denomina-se resistência cruzada os casos que 

envolvem diferentes herbicidas com mesmo sítio e/ou mecanismo de ação. Geralmente 

a resistência cruzada é conseqüência de uma alteração no sítio de ação enzimático do 

herbicida. A resistência múltipla, por sua vez, envolve herbicidas não relacionados 

quimicamente entre si e que apresentam mecanismos de ação diferenciados. 

Geralmente esta resistência é decorrente de processos metabólicos 

(CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 2004). 

Quando ocorrem plantas daninhas resistentes aos herbicidas em uma área, com 

densidade suficiente para limitar a produção das culturas agrícolas, tem-se a 

necessidade de mudanças nas práticas de manejo utilizadas. Assim, o estudo de 

alternativas de controle é fundamental para o adequado manejo dos biótipos resistentes 

(LÓPEZ-OVEJERO; CHRISTOFFOLETI; VARGAS, 2004). Para Boerboom (1999), o 

aspecto mais importante na prevenção e manejo da resistência é a recomendação de 

práticas e sistemas de produção onde a pressão de seleção de biótipos resistentes a 

determinado herbicida seja reduzida. 

Segundo Peterson (1999), a mudança mais comum adotada pelos agricultores 

em áreas onde foram detectados biótipos de plantas daninhas resistentes é a adição de 

herbicidas alternativos, aplicados de forma isolada ou misturados em tanque com 

aqueles herbicidas para os quais foi detectada a resistência. No entanto, para Powles e 

Holtum (1994), a alternativa de mistura de herbicidas no tanque de pulverização, bem 

como o uso de misturas formuladas ou aplicações seqüências de herbicidas para o 

manejo e prevenção da resistência está baseada no fato de que os ingredientes ativos 

controlam eficientemente os dois biótipos da mesma espécie, ou seja, o biótipo 

resistente a um dos herbicidas é controlado pelo outro ingrediente ativo da mistura e 

vice-versa. Peterson (1999) ressalta, também, que a troca do herbicida só se torna 
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viável se existem herbicidas alternativos que promovem o controle similar das plantas 

daninhas a custos compatíveis com o sistema de produção. 

No Brasil, dentre os casos mais freqüentes de resistência de plantas daninhas a 

herbicidas estão relacionados os inibidores da Acetolactato Sintase (ALS) e da Acetil 

CoA Carboxilase (ACCase), sobretudo na cultura da soja (CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-

OVEJERO, 2004). Especificamente para os herbicidas inibidores da ACCase, até o 

momento, foram identificados biótipos de Brachiaria plantaginea (capim-marmelada) e 

Digitaria ciliaris (capim-colchão)  com comprovada resistência a este mecanismo de 

ação (GAZZIERO et al.,1997; CORTEZ; MADUREIRA; LÓPEZ-OVEJERO, 2002). Os 

biótipos resistentes a este grupo de herbicidas podem surgir após seis a dez anos de 

pressão de seleção (DEVINE, 1997). 

Para B. plantaginea são encontrados alguns trabalhos que propõem herbicidas 

alternativos para o manejo da espécie (CHRISTOFFOLETI; KEHDI; CORTEZ, 2001; 

LÓPEZ-OVEJERO; CHRISTOFFOLETI, 2004), contudo existem poucas informações 

disponíveis sobre D. ciliaris. Assim sendo, este trabalho foi conduzido com os objetivos 

de confirmar e caracterizar a ocorrência da resistência, além de avaliar alternativas de 

herbicidas para aplicação em pré e pós-emergência visando o controle de biótipos de 

capim-colchão (Digitaria ciliaris) resistentes aos inibidores da ACCase, na cultura de 

soja. 

 

 
6.2 Material e Métodos 
 

Dois experimentos foram conduzidos em área mantida sob sistema de 

semeadura direta sobre a palhada de aveia-preta (Avena strigosa), no município de 

Palmeira, PR, na safra de 2003/2004. A área apresentava histórico de aplicação de 

herbicidas inibidores da ACCase e relatos de falhas de controle da planta daninha 

Digitaria ciliaris. Para a dessecação foram realizadas duas aplicações de glyphosate, 

nas doses de 720 e 360 g ha-1, aos 20 e aos dois dias antes da semeadura, 

respectivamente. A soja foi semeada em 31/10/2003, utilizando a cultivar “Aviara”. As 

parcelas foram constituídas de sete linhas da cultura espaçada de 0,4 m, com 10,0 m de 



 90

comprimento, o que corresponde a uma área total de 28 m2. A adubação de semeadura 

foi administrada com base na análise do solo (Tabela 9), utilizando 300 kg ha-1 da 

fórmula 00-20-20. 

 

 

Tabela 9 - Propriedades físico-químicas do solo, coletado na camada 0,00-0,20 m. 

Palmeira, PR, 2003 

M.O. pH Presina K Ca Mg (H+ Al) CTC V Argila Silte Areia 

g dm-3 CaCl2 mg dm-3 mmolc dm-3 % g kg-1 

47 5,4 12 3,2 47 19 38 107,2 65 262 198 540 
M.O.= Matéria Orgânica; CTC = Capacidade de Troca Catiônica; V = Saturação por Bases. 

 

 

Os tratamentos herbicidas utilizados foram selecionados à partir das 

recomendações disponíveis para controle do biótipo suscetível de Digitaria ciliaris ou na 

freqüência de uso da molécula na cultura da soja, o que inclui herbicidas com 

mecanismo de ação do tipo inibidor da ACCase e outros mecanismos alternativos. Os 

tratamentos utilizados no primeiro e segundo experimentos são apresentados nas 

Tabelas 10 e 11, respectivamente. As doses dos herbicidas aplicados em pré-

emergência foram escolhidas a partir das características físico-químicas do solo (Tabela 

9 - textura e matéria orgânica consideradas médias). 

O delineamento experimental utilizado no primeiro experimento foi o de blocos ao 

acaso com 10 tratamentos e 4 repetições. Para cada herbicida foi adicionado adjuvante 

recomendado pelo fabricante na concentração de 0,5% v/v. A aplicação foi realizada 

quando as plantas daninhas apresentavam estádios de duas folhas à um perfilho e 

densidade média de infestação de 250 plantas m-2. O delineamento experimental 

utilizado no segundo experimento foi o de blocos ao acaso, em esquema de parcelas 

sub-divididas totalizando 16 tratamentos e 4 repetições. No âmbito das parcelas 

considerou-se o tratamento pré-emergente e para as sub-parcelas a presença ou 

ausência de complementação com imazethapyr. A aplicação em pré-emergência foi 

realizada no dia da semeadura, sobre 2,3 t ha-1 de palhada de aveia-preta. A aplicação 

do imazethapyr em pós-emergência foi realizada quando as plantas daninhas 



 91

apresentavam de 2 a 4 folhas e densidade de 200 plantas m-2 na testemunha. O manejo 

de plantas daninhas de folhas largas, nos dois experimentos, foi realizado por meio da 

aplicação dos herbicidas lactofen (84 g ha-1) e bentazon (480 g ha-1) quando a cultura 

apresentava dois trifólios. 

 

Tabela 10 - Tratamentos utilizados no primeiro experimento para controle de Digitaria 

ciliaris resistente a herbicidas inibidores da ACCase. Palmeira, PR, 2003 

Herbicidas Dose aplicada 
Ingrediente ativo g i.a. ha-1(1) L ou Kg de p.c. ha-1 (2) 

- Ciclohexanodionas (CHD)   
1. sethoxydim 230,0 1,25 
2. clethodim 108,0 0,45 
3. butroxydim 75,0 0,30 
4. tepraloxydim 100,0 0,50 
 
- Ariloxifenoxipropiônicos (APP) 

  

5. fluazifop-p-butyl 187,5 1,50 
6. haloxyfop-r 60,0 0,50 
7. propaquizafop 125,0 1,25 
8. cyhalofop-butyl 225,0 1,25 
 
- APP + CHD  

  

9. fenoxaprop-p-ethyl + clethodim 50 + 50 1,00 
 
10. Testemunha sem capina 

- - 

(1) i.a. = ingrediente ativo;  (2) p.c. = produto comercial.  
 

 

Os tratamentos herbicidas foram aplicados com um pulverizador costal, à pressão 

constante (CO2), equipado com barra de quatro pontas de pulverização do tipo “leque” 

XR 110.02 VS, espaçadas em 0,5 m, com pressão de 23 lb pol-2 e volume da calda 

correspondente a 130 L ha-1. A data de aplicação, o estádio fenológico da soja e as 
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condições ambientais nos diferentes dias de aplicação estão especificados na Tabela 

12. 

 

 

Tabela 11 - Tratamentos utilizados no segundo experimento para controle de Digitaria 

ciliaris resistente a herbicidas inibidores da ACCase. Palmeira, PR, 2003 

Tratamentos  Dose aplicada 
Pré-emergência Pós-emergência g i.a. ha-1(1) L p.c. ha-1 (2) 

- 2700 4,5 
1. trifluralina 

imazethapyr 2700 + 100 4,5 – 1,0 

- 1000 2,0 2. clomazone 
imazethapyr 1000 + 100 2,0 – 1,0 

- 1920 2,0 3. S-metolachlor 
imazethapyr 1920 + 100 2,0 – 1,0 

- 600 1,2 4. sulfentrazone 
imazethapyr 600 + 100 1,2 – 1,0 

- 2100 + 400 3,5 + 0,8 5. trifluralina + sulfentrazone 
imazethapyr 2100 + 400 + 100 3,5 + 0,8 – 1,0 

- 600 + 400 1,2 + 0,8 6. clomazone + sulfentrazone 
imazethapyr 600 + 400 + 100 1,2 + 0,8 – 1,0 

- 768 + 400 0,8 + 0,8 7. s-metolachlor + sulfentrazone   
imazethapyr 768 + 400 + 100 0,8 + 0,8 – 1,0 

- - - 8. Testemunha sem capina 
imazethapyr 100 1,0 

(1) i.a. = ingrediente ativo;  (2) p.c. = produto comercial. 
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Tabela 12 - Data de aplicação, estádio fenológico da soja e condições ambientais nos 

diferentes dias da aplicação. Palmeira, PR, 2003 

Horário Temp.(1) ºC UR(2) (%) Data de 
aplicação Estádio Fenológico 

Início Final Início Final Início Final 

31/10/03 Pré-emergência 11:10 11:38 22,4 22,7 60 60 

21/11/03 2 trifólios 12:15 12:45 26,9 26,5 37 46 

25/11/03 3 trifólios 10:10 10:40 24,5 25,5 70 66 
(1) Temperatura; (2) Umidade relativa. 

 

As avaliações de eficácia de controle no primeiro experimento foram realizadas 

aos 14 e 28 DAP (Dias Após Aplicação Pós-emergente) e no segundo experimento aos 

20, 32 e 46 DAE (Dias Após Aplicação Pré-emergente). As avaliações de controle das 

plantas daninhas foram efetuadas empregando-se escala visual, considerando-se 0% 

para ausência de danos, e 100% para controle total (morte das plantas), comparados à 

testemunha sem herbicida (ALAM, 1974). No primeiro experimento também foi avaliada 

a massa fresca (MF) aos 28 DAP. A MF de Digitaria ciliaris foi obtida mediante o corte 

da parte aérea das plantas presentes na área de um gabarito de 0,25 x 0,25 m (0,0625 

m2) lançado aleatoriamente duas vezes dentro das parcelas. 

A análise dos dados foi feita por meio da aplicação do teste F sobre a análise da 

variância para verificar a existência de diferenças significativas entre os tratamentos. No 

primeiro experimento as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade e no segundo experimento a comparação das médias foi feita pelo 

“teste t” à 5% de probabilidade. 

 

 

6.3 Resultados e Discussão 

 

Os herbicidas inibidores da ACCase são divididos em dois grupos químicos: os 

ariloxifenoxipropionatos (APP) e as ciclohexanodionas (CHD) (HARWOOD, 1999) que, 

embora apresentem diferenças em suas estruturas químicas, possuem afinidade pelo 

mesmo sítio de ação na ACCase (RENDINA et al., 1989). Na Tabela 13 são 
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apresentados os resultados de controle de Digitaria ciliaris separados em função dos 

grupos de herbicidas inibidores de ACCase aos 14 e 28 DAP e a massa fresca aos 28 

DAP. Pode ser observado que aos 14 DAP somente os herbicidas clethodim, butroxydim 

e tepraloxydim, pertencentes ao grupo dos ciclohexanodionas, mostraram controle 

satisfatório (acima de 80%), sendo que os herbicidas pertencentes ao grupo dos 

ariloxifenoxipropiônicos, e também o sethoxydim, apresentaram controles inferiores a 

40%, por vezes de até 0%, além da mistura de fenoxaprop + clethodin que apresentou 

controle de 40%. 

 

 

Tabela 13 - Controle aos 14 e 28 DAP e produção de massa fresca (MF) aos 28 DAP de 

Digitaria ciliaris resistente aos herbicidas inibidores da ACCase no primeiro 

experimento. Palmeira, PR, 2003 

Tratamentos Controle (%) MF  
(Ingrediente ativo) 14 DAP 28 DAP (g m-2) 

- Ciclohexanodionas (CHD)    
1. sethoxydim 0,0 c 0,0 c 343,6 ab 
2. clethodim 86,0 a 87,0 a 22,4 c 
3. butroxydim 85,0 a 70,0 a 101,5 c 
4. tepraloxydim 87,5 a 90,0 a 13,2 c 
 
- Ariloxifenoxipropiônicos (APP) 

   

5. fluazifop-p-butyl 0,0 c 0,0 c 350,3 ab 
6. haloxyfop-r 0,0 c 0,0 c 242,6 b 
7. propaquizofop 10,0 c 7,0 c 359,7 ab 
8. cyhalofop-butyl 0,0 c 0,0 c 307,1 ab 
 
- APP + CHD 

   

9. fenoxaprop-p-ethyl + clethodim 40,0 b 18,0 b 249,9 b 
 
10. Testemunha sem capina 

0,0 c 0,0 c 387,9 a 

Médias seguidas de letras iguais nas colunas não diferem estatisticamente entre si através do teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Aos 28 DAP, os herbicidas tepraloxydim e clethodim mostraram controles acima 

de 87%, no entanto, o butroxydim foi inferior a 80%.  Os demais produtos aplicados 

mantiveram-se inferiores a 18%. O herbicida clethodim isolado a 108 g ha-1 foi superior 

em eficácia que sua mistura com fenoxaprop-p-ethyl (50 g ha-1 de clethodim). Os 

resultados de controle apresentaram boa correlação com os dados de massa fresca, 

onde quanto maior controle do tratamento herbicida menor a massa fresca presente nas 

parcelas. A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que a população estudada é 

resistente aos herbicidas inibidores da ACCase, com maior resistência ao grupo dos 

ariloxifenoxipropionatos. 

O trabalho conduzido por Gazziero et al. (2004) explora estas características 

diferenciais de controle de um determinado biótipo de capim-marmelada por três 

herbicidas inibidores da ACCase. Embora outros trabalhos apresentem resultados onde 

as plantas são identificadas com resistência cruzada aos grupos químicos dos inibidores 

da ACCase, o biótipo de capim-marmelada (Brachiaria plantaginea) estudado por estes 

autores foi classificado como sendo resistente ao herbicida sethoxydim e suscetível ao 

clethodim e tepraloxydim. Os autores afirmam, ainda, que os resultados encontrados 

para o biótipo estudado podem não se expressar nos demais biótipos resistentes da 

espécie. 

Na Tabela 14 são apresentados os resultados de controle aos 20, 32 e 46 DAE. 

Aos 20 DAE os herbicidas s-metolachlor e sulfentrazone isolados ou o sulfentrazone em 

mistura com trifluralina, clomazone e s-metolachlor foram eficazes no controle do biótipo 

R de Digitaria ciliaris (>80%). Aos 32 e 46 DAE os tratamentos de pré-emergência com 

trifluralina, clomazone e s-metolachlor apresentaram significativo incremento de controle 

quando receberam complementação de imazethapyr em pós-emergência. Ainda, os 

tratamentos de sulfentrazone e suas misturas controlaram de forma eficiente a planta 

daninha alvo sem precisar de complementação. 
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Tabela 14 - Controle aos 20, 32 e 46 DAE de Digitaria ciliaris resistente aos herbicidas 

inibidores da ACCase no segundo experimento. Palmeira, PR, 2003 

32 DAE 46 DAE 

imazethapyr imazethapyr 
 
Tratamentos 

 
20 DAE 

Sem Com Sem Com 

1. trifluralina 50,0 b 61,7 Bc 94,4 Aa 56,7 Bc 98,7 Aa 

2. clomazone 79,0 ab 81,7 Bb 96,3 Aa 83,3 Bb 97,3 Aa 

3. S-metolachlor 85,7 ab 80,0 Bb 96,3 Aa 83,3 Bb 97,3 Aa 

4. sulfentrazone 100,0 a 95,7 Aa 98,3 Aa 97,3 Aa 99,0 Aa 

5. trifluralina + sulfentrazone 99,0 a 99,3 Aa 99,7 Aa 100,0 Aa 100,0 Aa 

6. clomazone + sulfentrazone 97,3 a 91,7 Aa 100,0 Aa 99,3 Aa 99,3 Aa 

7. S-metolachlor + sulfentrazone 100,0 a 96,7 Aa 100,0 Aa 99,0 Aa 100,0 Aa 

8. Testemunha sem capina 0,0 c 0,0 Bd 88,3 Aa 0,0 Bd 93,0 Aa 
Médias seguidas de letras iguais minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem 
estatisticamente entre pelo “teste t” à 5% de probabilidade. 

 

 

Embora a aplicação de imazethapyr a 100 g ha-1, de forma isolada no estádio de 

2 a 4 folhas, tenha sido eficiente no controle do biótipo resistente de Digitaria ciliaris,  

este tratamento pode provocar elevada fitotoxicidade para algumas variedades de soja. 

Na cultivar utilizada não foram observados sintomas de fitotoxicidade de nenhum 

tratamento aplicado em pré ou pós-emergência. Os resultados de controle obtidos estão 

em concordância com estudo conduzido por Wiederholt e Stoltenberg (1995), onde o 

biótipo de Digitaria sanguinalis resistente a sethoxydim e fluazifop-p foi suscetível a 

imazethapyr e linuron. 

Sabe-se que as recomendações de dose dos herbicidas pré-emergentes devem 

ser baseadas na textura do solo (teor de argila) e do teor de matéria orgânica 

(CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 2005). Ainda, em sistema de plantio direto, os 

herbicidas podem ser interceptados pela palha e não atingir o solo onde efetivamente 

atuam.  Em trabalho conduzido por Rodrigues et al. (1999) o sulfentrazone aplicado 

sobre a palha atingiu o solo, sendo lixiviado inclusive para camadas superiores a 10 cm 

de profundidade; no entanto, os herbicidas s-metolachlor (COBUCCI et al., 2004), 

clomazone (RODRIGUES, 1993) e trifluralina (RODRIGUES et al., 1998) apresentaram 

restrições de uso.  Vale ressaltar que o herbicida sulfentrazone apresenta tolerância 
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diferencial entre os cultivares comerciais de soja. Em trabalho conduzido por Arruda; 

Lopes e Bacarin (1999), por exemplo, a cultivar BR-16 apresentou baixa tolerância ao 

sulfentrazone, uma vez que o herbicida reduziu a área foliar, o acúmulo de massa seca, 

a altura da planta e o comprimento das raízes. 

 

 
6.4 Conclusão 
 

 Sendo assim, a realização deste trabalho permitiu concluir que: 

a) A população de capim-colchão estudada apresentou resistência comprovada aos 

herbicidas fluazifop-p-butil, haloxyfop-r, propaquizafop e cyaholofop-butil 

(ariloxifenoxipropiontaos – APP) e sethoxydin (cilcohexanodionas – CHP), porém 

com os herbicidas pertencentes a este grupo químico clethodim, butroxydim e 

teproloxydim houve controle satisfatório, comprovando assim que a população 

estudada apresenta resistência cruzada aos herbicidas inibidores da ACCase, 

principalmente aos APP, porém esta resistência cruzada não se aplica para 

alguns herbicidas CHD; 

b) A aplicação dos herbicidas trifluralina, clomazone e s-metoalachlor são 

alternativas de manejo da população de capim-colchão, quando aplicados em 

pré-emergência e seguidos da aplicação do imazethapyr em pós-emergência, nas 

doses estudadas na pesquisa. Já os tratamentos com sulfentrazone em mistura 

com trifluralina, clomazone e s-metoalachlor em pré-emergência são alternativas 

de manejo da população R de capim-colchão sem a necessidade de aplicação 

pós-emergente de imazethapyr; 

c) O herbicida imazethapyr na dose de 100 g ha-1, aplicado isoladamente em pós-

emergência do capim-colchão, estádio de 3 a 4 folhas foi alternativa de manejo 

da população resistente aos herbicidas inibidores da ACCase. 
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CONCLUSÕES GERAIS 
 

 Nas condições em que foi desenvolvida presente pesquisa é possível concluir 

que: 

 

(i) As populações R1 (Castro), R2 (Ponta Grossa), R3 (Carambeí) e R4 (Piraí do 

Sul) apresentaram-se como biótipos resistentes aos herbicidas inibidores da 

ACCase com diferentes níveis de resistência cruzada aos herbicidas com este 

mecanismo de ação; 

 

(ii) O biótipo R4 foi controlado satisfatoriamente na dose recomendada por todos os 

herbicidas alternativos estudados (sulfonilureias, imidazolinonas e inibidores da 

síntese de caroteno), excluindo a hipótese de resistência múltipla nesse biótipo; 

 

 

(iii) Os biótipos R4 e S apresentaram curvas e taxas de crescimento semelhante em 

todas as fases de crescimento. A redução de massa da soja foi semelhante na 

presença dos biótipos R e S. Sendo assim, pode-se inferir que os biótipos R e S 

de capim-colchão estudados apresentaram a mesma adaptabilidade ecológica; 

 

(iv) A campo os melhores resultados de eficácia de controle com os inibidores da 

ACCase foram obtidos com os herbicidas tepraloxydim, clethodim e butroxydim; 

os tratamentos com sulfentrazone isolado ou em mistura, os tratamentos com 

trifluralina, clomazone e s-metolachlor, em complementação com imazethapyr e 

imazethapyr isolado foram eficazes no controle do biótipo resistente de Digitaria 

ciliaris. 
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