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RESUMO 

 

Identificação, caracterização foliar e fisiologia de Conyza spp. resistente a herbicidas 

 

A buva (Conyza spp.) é uma das principais plantas daninhas no sistemas de produção 

de grãos atualmente. A grande similaridade entre as espécies, a possibilidade de hibridação e 

a dificuldade de controle devido a seleção de biótipos resistentes tem tornado o manejo desta 

planta daninha um desafio nas culturas de soja, milho trigo além de outros cereais e várias 

outras culturas. Há relato de resistência de biótipos ao glyphosate desde 2004 no Brasil e 

desde então sua área de distribuição tem aumentado. Posteriormente foram relatados casos de 

resistência múltipla a mais de um mecanismo de ação de herbicidas, sendo recentemente 

identificados biótipos resistentes ao glyphosate, chlorimuron e ao paraquat, apresentando 

também resposta de rápida necrose após aplicação de 2,4-D. Objetivou-se avaliar em biótipos 

de Conyza bonariensis e Conyza sumatrensis características da superfície foliar em biótipos 

suscetível (S) e resistente (R) ao glyphosate, previamente selecionados após ensaio de curva 

dose-resposta, visando quantificar estômatos e tricomas e classificar as plantas quanto sua 

adaptação fisiológica e possível barreira a penetração de herbicidas nas folhas em biótipos 

resistentes. Em Conyza sumatrensis também objetivou-se identificar por meio de microscopia 

eletrônica de transmissão a resposta à nível celular de biótipos S e R ao paraquat 0 e 8 horas 

após aplicação (HAA) e biótipos que apresentam comportamento de rápida necrose ao 

herbicida 2,4-D 0, 1 e 6 HAA. Análises bioquímicas também foram realizadas visando 

quantificar a formação de indicadores de estresse oxidativo através da quantificação de 

malonaldeído (MDA) e peróxido de hidrogênio (H2O2) na resposta dos biótipos suscetível e 

com rápida necrose. Os dados foram submetidos à análise de variância e empregou-se análise 

de regressão para os tempos de coleta (horas após aplicação do herbicida). Observou-se que 

em C. bonariensis o fator de resistência ao glyphosate foi de 31,49 e que houve alteração na 

densidade estomática e de tricomas entre os biótipos, podendo ser um mecanismo relacionado 

a redução da eficácia do herbicida na planta. Em C. sumatrensis a avaliação das imagens 

obtidas via microscopia de transmissão confirma que em biótipos resistentes ao paraquat o 

herbicida não chega ao local de ação, sendo possível observar os cloroplastos mantendo sua 

estrutura em biótipo resistente e colapso das membranas e extravasamento do conteúdo do 

estroma no biotipo suscetível após 8h da aplicação. Em relação à resposta de rápida necrose 

de 2,4-D as plantas apresentaram colapso das células do mesófilo 6 HAA nos biótipos que 

apresentam rápida necrose, enquanto o biótipo suscetível mantém sua estrutura celular. Em 

relação ao estresse oxidativo e às enzimas antioxidantes observa-se que o biótipo S apresenta 

naturalmente maior concentração de H2O2 (antes da aplicação) em relação ao biótipo R. 

Quanto à peroxidação lipídica o biótipo R têm maior acúmulo de MDA após aplicação, 

devido à rápida necrose. Estas características demonstram que o biótipo com resposta de 

rápida necrose é mais responsivo a aplicação do herbicida. Análises de enzimas do sistema 

antioxidante destas plantas podem auxiliar na elucidação deste mecanismo. 

Palavras-chave: Buva, Superfície foliar, 2,4-D, Glyphosate, Rápida necrose 
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ABSTRACT 

 

Identification, leaf characterization and physiology of resistant Conyza spp. 

 

Fleabane (Conyza spp.) is one of the main weeds in grain production systems. The 

similarity between the species, possibility of hybridization and the difficulty of control due to 

selection of resistant biotypes has made the management of this weed a challenge in soybean, 

wheat maize other cereals and cultures. Glyphosate resistant biotypes has been reported since 

2004 in Brazil and since then its distribution area has increased. Few years after this reports, 

cases of multiple resistance to more than one herbicide mechanism of action were reported, 

and biotypes resistant to glyphosate, chlorimuron and paraquat were recently identified, also 

presenting a rapid necrosis response after 2,4-D application. The objective of this study was to 

evaluate in Conyza bonariensis and Conyza sumatrensis leaf surface characteristics in 

susceptible (S) and glyphosate resistant (R) biotypes, previously selected after dose-response 

curve assay, aiming to quantify stomata and trichomes and classify plants as its physiological 

adaptation and possible barrier to herbicide penetration in resistant biotypes. In Conyza 

sumatrensis, the objective was to identify, by transmission electron microscopy, the cellular 

response of S and R to paraquat application at 0 and 8 hours after application (HAA) and 

biotypes that exhibit rapid necrosis to 2,4- D at 0, 1 and 6 HAA. Biochemical analyzes were 

also performed to quantify the formation of oxidative stress indicators (MDA and H2O2) in 

the response of susceptible and rapid necrosis biotypes. Data were subjected to analysis of 

variance and regression analysis was used for hours after herbicide application. It was 

observed that in C. bonariensis the glyphosate resistance factor was 31.49 and that there was a 

change in stomatal and trichome density between biotypes, which may be considered a 

mechanism that reduces herbicide penetration in the plant. In C. sumatrensis the evaluation of 

the images obtained by transmission microscopy confirms that in paraquat resistant biotypes 

the herbicide does not reach the action site, being possible to observe the chloroplasts 

maintaining their structure in resistant biotype and membrane collapse and extravasation of 

stromal content into susceptible biotype after 8h of application. Regarding the rapid necrosis 

response of 2,4-D the plants presented at 6 HAA mesophyll cell collapse in the biotypes that 

present rapid necrosis response, while the susceptible biotype maintains its cellular structure. 

To the evaluation of oxidative stress and antioxidant enzymes, it is observed that S biotype 

presents higher concentration of H2O2 compared to biotype R. Lipid peroxidation in R biotype 

has higher accumulation of MDA after application due to rapid necrosis. These characteristics 

demonstrate that the biotype with fast necrosis response is more responsive to herbicide 

application. Enzyme analyzes of the antioxidant system of these plants may help in 

elucidating this mechanism. 

 

Keywords: Fleabane, Leaf surface, 2,4-D, Glyphosate, Rapid necrosis 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Um dos principais sistemas de produção de grãos atualmente no país trata-se da 

sucessão de cultivos de soja e milho, podendo haver ainda rotação com outras culturas, como 

algodão, trigo, aveia ou integração com pecuária. Nestes sistemas de cultivo, o manejo das 

plantas daninhas tem grande importância para obtenção de altas produtividades. Quando este 

controle não é bem realizado e há escapes de plantas infestantes, ocorre a competição com a 

cultura de interesse por recursos do ambiente (espaço, luz, água e nutrientes) e em alguns 

casos pode haver ainda interferência devido alelopatia (Vargas & Roman, 2006).  

 As plantas daninhas possuem uma característica que torna a competição um grave 

fator na perda de produtividade. Segundo Pitelli (1985), são adaptadas ao ambiente, 

diferentemente das culturas que são selecionadas para obtenção de maiores produtividades e 

para escolha de características desejáveis. Estas plantas vêm se desenvolvendo no ambiente e 

sofrendo adaptações que as tornam cada vez mais competitivas. Além do dano causado pela 

competição, refletido em perda de produtividade também ocorre a redução da qualidade de 

grãos, desuniformidade na maturação, dificuldade durante as operações de colheita e tratam-

se de hospedeiras entre as safras para pragas e doenças (Agostinetto et al., 2008). 

O manejo das plantas daninhas em locais de produção agrícola deve ser realizado por 

meio de integração de métodos de controle. Existem, atualmente, várias ferramentas as quais 

podem ser empregadas para seu controle eficaz, podendo ser citados: manejo preventivo, 

cultural, mecânico, químico e biológico, sendo este último pouco relevante nesta área 

(Oliveira JR et al., 2011).  

A base para o sucesso no controle das plantas daninhas consiste na integração dos 

métodos, através da utilização do manejo integrado. Atualmente o controle químico é uma das 

ferramentas mais importantes e o método mais adotado na realização do controle. Porém, para 

que se obtenha sucesso é fundamental conhecer as espécies presentes na área de cultivo e 

realizar um posicionamento correto das moléculas de herbicidas visando realizar o manejo de 

forma sustentável e econômica (Victória Filho, 2003).  

 O conhecimento do sistema de produção adotado permite um bom planejamento de 

safra, visando estabelecer as culturas eliminando todas as possibilidades de perda de 

produção. No Brasil, um sistema de produção de grãos estabelecido e intensamente utilizado 

consiste na sucessão de plantio da cultura da soja seguida da cultura do milho segunda safra. 

Dos 63,1 milhões de hectares cultivados com grãos na última safra (2018/2019), 36,1 milhões 
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de hectares foram cultivados com soja, 5,1 milhões de ha com milho na safra e 11,6 milhões 

de hectares com milho em segunda safra, após a soja (CONAB, 2019).  

 Neste sistema de produção, algumas plantas daninhas em especial são mais 

problemáticas, exigindo uma atenção especial para posicionamento de manejo. Atualmente, 

aquelas que apresentam resistência ou tolerância ao glyphosate e resistência múltipla à 

herbicidas são as plantas que exigem um posicionamento muito técnico visando um manejo 

bem-sucedido para não haver competição com as culturas.  

 O avanço no sistema plantio direto representou um grande avanço em relação a 

produção agrícola no Brasil. Com este novo conceito de manejo das áreas produtoras de grãos 

o preparo de solo foi substituído pelo mínimo revolvimento, apenas na linha de semeadura, 

mantendo a cobertura de solo com palhada e evitando perdas por erosão. Esta mudança no 

sistema de cultivo trouxe muitos benefícios e promoveu alteração na composição de plantas 

daninhas presentes nas áreas (Gomes & Christoffoleti, 2008).  

Dentre estas, destaca-se a buva (Conyza spp.), espécie com grande capacidade de 

formação e dispersão de sementes, fotoblásticas positivas e que necessitam pouca 

profundidade de semeadura para germinação. A ausência do revolvimento do solo por meio 

de aração e gradagens passou a não realizar mais o enterro das sementes, que quando expostas 

à luz e água germinam facilmente (Nandula et al. 2006; Lamego & Vidal, 2008).  

Após a introdução da tecnologia RR, o herbicida glyphosate passou a ser amplamente 

utilizado em soja e milho transgênicos, sucessivas vezes e por muito tempo o manejo passou a 

ser baseado apenas em um único produto, de um mecanismo de ação não seletivo, de amplo 

espectro e baixo custo (Vidal et al., 2007; Yamauti & Barroso, 2010).  

A seleção de biótipos resistentes ocorreu de forma rápida, após poucos anos de 

liberação e uso da tecnologia RR houve relato de espécie resistente ao glyphosate. Nos 

Estados Unidos da América, três anos após o início da utilização do herbicida como única 

alternativa para controle pós emergente foi relatado o primeiro caso de Conyza spp. resistente 

ao glyphosate, em Delawere (Vangessel, 2001). No Brasil falhas de controle foram 

observadas nas safras 2004/2005 e 2005/2006 em áreas no Rio Grande do Sul (Vargas et al., 

2007; Dan et al., 2013).  

A pressão de seleção exercida pelo herbicida é um dos principais fatores relacionados 

à evolução dos casos de resistência em plantas daninhas, porém podem ser citados também a 

frequência inicial do genoma resistente, especificidade do herbicida, modo de herança 

genética da espécie, taxa de cruzamento e transferência de alelos resistentes, intensidade de 

infestação e características do banco de sementes (Inoue & Oliveira JR, 2011). 
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A recomendação de manejo em soja baseia-se na aplicação de herbicidas na 

dessecação pré-plantio, aplicação em pós inicial durante o período crítico de prevenção à 

interferência, além da recomendação de dessecação da cultura, visando adiantar e uniformizar 

a colheita (Albrecht et al., 2019).  

Deste modo um programa de manejo de plantas daninhas em soja muito utilizado 

consiste na dessecação pré-plantio utilizando glyphosate e 2,4-D ou chlorimuron, glyphosate 

e/ou chlorimuron após emergência da soja para o manejo de dicotiledôneas dentro da cultura e 

posteriormente, ao final do ciclo a dessecação com paraquat. Após alguns anos de utilização 

destas combinações, devido à alta pressão de seleção exercida pela repetição dos mesmos 

herbicidas, na mesma cultura, houve a seleção de biótipos apresentando resistência múltipla 

aos herbicidas (Albrecht et al. 2018; Albrecht et al. 2019).  

Existem atualmente 16 casos de resistência múltipla a herbicidas no Brasil (Heap, 

2019). A confirmação da presença de biótipos com resistência múltipla dificulta o manejo 

pois ocorre a perda de uma ferramenta de manejo, muito utilizada no controle. Recentemente 

foram relados casos de resistência múltipla a herbicidas: Conyza sumatrensis resistente 

glyphosate e chlorimuron (Santos et al., 2014), Conyza sumatrensis resistente à paraquat, 

chlorimuron e glyphosate no Brasil (Albrecht et al., 2018) e no Paraguai (Albrecht et al., 

2019) e Conyza sumatrensis resistente à glyphosate, paraquat, 2,4-D e saflufenacil e diuron 

(Pinho et al., 2019).  

 O presente estudo objetivou identificar por meio de ensaio de curva dose-resposta 

biótipos de Conyza spp. resistentes e suscetíveis a herbicidas e avaliar possíveis mecanismos 

de resistência através de estudos de caracterização de superfície epicuticular, avaliação a nível 

celular empregando microscopia eletrônica de transmissão e a avaliação de indicadores de 

estresse oxidativo e de enzimas do sistema antioxidante em plantas. 
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2 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FOLIAR DE BIÓTIPOS DE Conyza 

bonariensis (L.) Cronquist RESISTENTE AO GLYPHOSATE  

 

 

Resumo 

 

A seleção de biótipos resistentes à herbicidas é atualmente o maior desafio no 

manejo de plantas daninhas nos sistemas de cultivo no Brasil. Após a introdução da 

tecnologia Roundup Ready e a intensa utilização de glyphosate, biótipos de buva 

resistentes ao herbicida (C. bonariensis, C. sumatrensis e C. canadensis) foram 

relatados em vários ambientes de produção e a presença dessas plantas daninhas de 

difícil controle aumenta a complexidade do manejo das culturas. Algumas 

características morfológicas da superfície foliar destas plantas podem influenciar o 

desempenho dos herbicidas, desta forma objetivou-se identificar, entre 36 biótipos 

coletados em diferentes localidades, biótipos resistentes e suscetíveis ao glyphosate. 

Após a identificação, (R) e (S) foram submetidos a ensaios de curva dose resposta, para 

caracterizar o nível de susceptibilidade dos biótipos. Outro experimento objetivou 

avaliar a superfície foliar de Conyza bonariensis (R) e (S) em dois estádios de 

desenvolvimento. Foram realizadas análises histológicas e visualizadas no microscópio 

eletrônico de varredura, visando caracterizar a morfologia e avaliar as estruturas 

anatômicas de cada espécie que possuem potencial efeito de redução da eficácia do 

herbicida. Avaliou-se densidade estomática e densidade de tricomas. O “screening” das 

populações coletadas confirmou três biótipos suscetíveis ao glyphosate, coletados em 

Piracicaba – SP e outros 33 que não obtiveram controle eficaz após aplicação do 

herbicida. Análises de superfície foliar indicam que a espécie apresenta folhas com 

característica anfiestomática e presença de tricomas tectores. Observou-se fator de 

resistência ao glyphosate de 31,49. O biótipo (S) apresenta redução do número de 

tricomas e maior densidade estomática (mm²) enquanto em (R) há maior número de 

tricomas e menor densidade estomática, características que podem ser relacionadas à 

redução da eficácia do herbicida no biótipo resistente. 

 

Palavras-chave: Buva, Microscopia eletrônica de varredura, Resistência de plantas 

daninhas 

 

Abstract 

 

Herbicide resistant is currently the biggest challenge in weed management in 

agricultural systems in Brazil. Following the introduction of Roundup Ready 

technology and the intensive use of glyphosate, herbicide resistant (C. bonariensis, C. 

sumatrensis, and C. canadensis) biotypes has been reported in production 

environments and the presence of these weeds increases the complexity of crop 

management. Some morphological characteristics of the leaf surface of these plants 

may influence the herbicide performance. Thus, it was aimed to identify, among 36 

biotypes collected in different localities, glyphosate resistant and susceptible biotypes. 

After identification, (R) and (S) were subjected to dose response curve assays to 
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characterize the susceptibility level of biotypes. Another experiment aimed to evaluate 

the leaf surface of Conyza bonariensis (R) and (S) at two developmental stages. 

Histological analyzes were performed and visualized in the scanning electron 

microscope, aiming to characterize the morphology and evaluate the anatomical 

structures of each species that have potential herbicide efficiency reduction effect. 

Stomatic density and trichome density were evaluated. The screening of the collected 

populations confirmed three glyphosate susceptible biotypes collected in Piracicaba - 

SP and 33 others that did not obtain effective control after herbicide application. 

Analysis of leaf surface indicates that the species has leaves with amphistomatic 

characteristics and the presence of trichomes. A glyphosate resistance factor of 31.49 

was observed. The biotype (S) shows a reduction in the number of trichomes and a 

higher stomatal density (mm²) while in (R) there is a greater number of trichomes and 

a lower stomatal density, characteristics that may be related to the reduction of the 

herbicide effectiveness in the resistant biotype. 

 

Keywords: Hairy-fleabane, Electron microscope of scanning, Weed resistance. 

 

2.1 Introdução  

 

Atualmente uma das plantas daninhas de maior importância no cenário agrícola é 

conhecida como “buva” ou “voadeira” e encontra-se infestando diversas culturas agrícolas, 

amplamente distribuída nas regiões do Brasil. Tratam-se de espécies do gênero Conyza que 

possuem grande similaridade e possibilidade de hibridação entre as espécies (Marochio et al., 

2017), o que dificulta sua identificação no campo, além de ser frequente a presença das três 

espécies (C. bonariensis, C. sumatrensis e C. canadensis) o que causa confusão na 

diferenciação das mesmas (Lazaroto et al., 2008). 

Tratam-se de um gênero disperso pelo mundo, sendo encontrado em locais de zona 

subtropical e clima temperado. Como uma característica comum às plantas daninhas em geral, 

são bem adaptadas aos ambientes onde se desenvolvem, sendo consideradas cosmopolitas 

(Green, 2010).  Entre as espécies principais, conhecidas como buva, a competição e a redução 

de rendimento da cultura variam em função da identificação da espécie. Segundo Ponsa & 

Picapietra (2015) uma planta de C. bonariensis por metro quadrado reduz até 20% a produção 

de soja, enquanto para C. sumatrensis o mesmo dano é atingido quando se tem 4 plantas m².  

Quando há seleção de plantas daninhas resistentes nas áreas de cultivo o manejo se 

torna mais caro e complexo. O custo da resistência de plantas daninhas à herbicidas está 

relacionado principalmente à necessidade de uso de herbicidas alternativos e à limitação da 

produtividade da cultura devido a competição. O custo médio de controle em áreas contendo 
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plantas daninhas resistentes à herbicidas pode aumentar de 42 à 290% dependendo das 

espécies presentes no sistema de produção (Adegas et al., 2017).   

No cenário de produção de grãos do Brasil, em especial para a cultura da soja, a 

influência da resistência de plantas daninhas pode ser dividida em algumas fases: 

primeiramente em 1993 até meados de 2000, quando as opções de manejo em pós emergência 

na cultura da soja limitavam-se a aplicação de herbicidas inibidores da ALS, que por sua vez 

foram utilizados intensamente, selecionando biotipos de plantas daninhas resistentes à estes 

produtos (Monqueiro et al., 2000). No mesmo período, os herbicidas inibidores da ACCase 

eram a ferramenta utilizada no manejo de monocotiledôneas, que após tanto tempo de uso 

também selecionou biótipos resistentes em diversas regiões do país (Christoffoleti & López-

Ovejero, 2003).  

O desenvolvimento da tecnologia Roundup Ready foi considerado a solução dos 

problemas, pois possibilitou a utilização de um único produto (glyphosate), de amplo espectro 

de ação e grande eficiência para o manejo de várias espécies resistentes (Albrecht et al, 2013; 

Ikeda, 2013). Por sua vez, o uso repetido do produto por vários anos também selecionou 

biótipos de plantas daninhas resistentes e surgiu então a segunda fase de resistência de plantas 

daninhas. Recentemente, a descoberta de biótipos que apresentam resistência múltipla a 

herbicidas, ou seja, plantas que apresenta dois ou mais mecanismos diferentes de resistência a  

vários produtos vem preocupando os produtores devido à complexidade de manejo nessas 

áreas (Zobiole et al., 2019; Christoffoleti & Nicolai, 2016; Albrecht et al.,2018; Albrecht et 

al., 2019). 

A resistência de plantas daninhas é uma característica de ocorrência natural, relacionada 

a capacidade da planta de sobreviver após exposição a uma determinada dose de herbicida. 

São características que estão relacionadas a variabilidade genética natural da espécie (Weed 

Science, 1998).  

Os mecanismos de resistência descritos até hoje dividem-se em: “target-site resistance” 

(TSR) e “non-target-site resistance” (NTSR), que são traduzidas como “resistência específica” 

e “não especifica” ou metabólica. Entre os mecanismos gerais que podem elucidar o 

desenvolvimento de resistência pelas plantas daninhas temos: alteração no sitio de ação da 

molécula herbicida; amplificação genica; metabolização o detoxificação; absorção foliar e/ou 

translocação diferencial; sequestro ou compartimentalização do herbicida em organelas 

celulares. Plantas que apresentam algumas destas alterações passam a não ser controladas 

quando expostas ao herbicida (Borgato & Netto, 2016). 
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Em Conyza spp., tem-se atualmente seis relatos de resistência das espécies de buva ao 

glyphosate no Brasil, sendo resistência simples e/ou múltipla. Entre os mecanismos já 

descritos para a espécie tem-se o sequestro ou compartimentalização do herbicida (Ge et al., 

2019; 2010), atividade de enzimas antioxidantes (Piasecki et al., 2019), absorção/translocação 

diferencial, sendo observado acumulo de glyphosate na folha tratada (Ferreira et al., 2008; 

Cardinali et al., 2008).  

 Os herbicidas aplicados em pós emergência podem penetrar às plantas através do 

contato com folhas, caules, flores e frutos, contudo as folhas representam o principal órgão 

responsável pela penetração de herbicidas nestas plantas daninhas. A morfologia das folhas 

influencia a quantidade do herbicida interceptado e retido, de forma que a sua anatomia é 

determinante para a facilidade de absorção destes produtos (Silva, 2000). 

 Além das estruturas anatômicas da folha, o estádio de desenvolvimento da planta 

também pode alterar a eficácia do herbicida, devido à diferença de partição de 

fotoassimilados, afetando a translocação. Preconiza-se em geral que as aplicações sejam 

realizadas em estádios iniciais de desenvolvimento para garantir eficiência de controle 

(Johnson & Hoverstad, 2002; Silva, 2002; Marques et al., 2012), uma vez que quando 

realizadas em estádios de desenvolvimento mais avançados, em plantas bem estabelecidas, a 

eficácia de controle é bastante reduzida.  

 Em algumas espécies de plantas daninhas estas estruturas anatômicas funcionam como 

barreira à penetração de herbicidas aplicados em pós emergência, desta forma objetivou-se 

selecionar biótipos de Conyza sp. resistente e suscetível ao glyphosate e avaliar a morfologia 

foliar buscando comparar a superfície entre os biótipos e relacionar com a redução da eficácia 

de controle do herbicida no biótipo resistente.  

 

2.2  Material e métodos 

 

2.2.1 Seleção dos biótipos coletados à campo  

 

 Sementes de buva (Conyza spp.) foram coletadas em diferentes localidades no estado 

de São Paulo, identificadas, acondicionadas em sacos de papel e trazidas ao departamento de 

Produção Vegetal da ESALQ, Piracicaba - SP. Na Tabela 1 estão descritas as coordenadas do 

local de coleta de cada biótipo.  

Os biótipos foram semeados em bandejas contendo substrato vegetal e transplantadas 

à vasos plásticos de 0,8L preenchidos com mistura de solo e substrato (1:1), devidamente e 
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igualmente adubados, com seis repetições de cada biótipo. Os vasos permaneceram em casa 

de vegetação, com temperatura média de 26°C e sob irrigação diária de 5mm, distribuídos ao 

longo do dia. Esta etapa de desenvolvimento do experimento teve por objetivo identificar 

dentre os biótipos a resistência ao glyphosate. Quando as plantas atingiram 4 à 6 folhas 

expandidas, foi realizada aplicação de glyphosate (Zapp Qi®) na dose de 0, 720 e 1140 g e. a. 

ha-1, utilizando um pulverizador experimental pressurizado à CO2, em condições de 

temperatura e umidade relativa do ar adequadas, com pressão constante de 2 bar, velocidade 

de 4 km/h. Utilizou-se os bicos Magnojet 110.02 AD, correspondendo à uma vazão de 200L 

ha-1, posicionado à 0,5m acima do alvo.  

 As avaliações foram realizadas aos 7, 14, 21 e 28 dias após aplicação (DAA). Após 

este período, selecionou-se entre os biótipos, aqueles que apresentaram resistência ao 

herbicida, com avaliação de controle considerada nenhum ou pobre, e os suscetíveis, controle 

considerado excelente, quando comparados à testemunha sem aplicação, pelo método de 

avaliação da Associación Latinoamericana de Malezas (ALAM, 1974), detalhado na Tabela 2. 
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Tabela 1- Descrição do local de coleta dos biótipos de buva (Conyza spp.) 

Amostra Município Estado Data de coleta  Latitude  Longitude  

1 Piracicaba  SP 01/08/2018 22°42'31.8" 47°37'42.8" 

2 Piracicaba  SP 01/08/2018 22°42'30.5" 47°37'42.5" 

3 Piracicaba  SP 03/08/2018 22°42'27.3" 47°37'40.5" 

4 Piracicaba  SP 03/08/2018 22°42'28.6" 47°37'38.3" 

5 Piracicaba  SP 08/08/2018 22°42'30.9" 47°37'40.9" 

6 Piracicaba  SP 08/08/2018 22°42'53.1" 47°37'18.5" 

7 Piracicaba  SP 08/08/2018 22°42'54.9" 47°37'07.2" 

8 Piracicaba  SP 08/08/2018 22°42'49.4" 47°37'12.7" 

9 Piracicaba  SP 01/08/2018 22°42'59.0" 47°37'04.1" 

10 Piracicaba  SP 06/08/2018 22°43'04.4" 47°36'58.9" 

11 Piracicaba  SP 06/08/2018 22°42'10.6" 47°37'54.1" 

12 Piracicaba  SP 06/08/2018 22°42'04.5" 47°37'52.7" 

13 Piracicaba  SP 06/08/2018 22°42'00.4" 47°37'57.1" 

14 Piracicaba  SP 06/08/2018 22°41'58.5" 47°37'49.9" 

15 Jaboticabal  SP 15/08/2018 21°11'03.3" 48°22'19.3" 

16 Jaboticabal  SP 15/08/2018 21°11'10.7" 48°22'47.9" 

17 Jaboticabal  SP 15/08/2018 21°11'15.5" 48°23'01.9" 

18 Jaboticabal  SP 15/08/2018 21°11'11.8" 48°23'10.3" 

19 Jaboticabal  SP 15/08/2018 21°10'33.1" 48°23'00.7" 

20 Jaboticabal  SP 15/08/2018 21°10'28.7" 48°22'40.7"   

21 Jaboticabal  SP 15/08/2018 21°10'39.5"  48°22'14.8"   

22 Jaboticabal  SP 16/08/2018 21°12'07.9"  48°24'48.7"   

23 Jaboticabal  SP 16/08/2018 21°12'41.4"  48°24'34.7"   

24 Jaboticabal  SP 16/08/2018 21°11'14.2"  48°22'47.1"   

25 Matão SP 16/08/2018 21°35'16.4"  48°18'45.2"   

26 Matão SP 16/08/2018 21°35'31.4"  48°19'44.7"   

27 Matão SP 16/08/2018 21°39'54.3"   48°21'25.9"   

29 Tabatinga  SP 16/08/2018 21°44'31.3"   48°38'46.7"   

30 Tabatinga  SP 16/08/2018 21°44'33.3"   48°39'05.6"   

31 Tabatinga  SP 16/08/2018 21°44'25.8"   48°40'04.3"   

32 Dois Córregos SP 22/08/2018 22°18'24.7"   48°22'48.5"   

33 Dois Córregos SP 22/08/2018 22°18'28.4"   48°22'52.6"   

34 Dois Córregos SP 22/08/2018 22°18'24.4"   48°22'58.8"   

35 Dois Córregos SP 22/08/2018 22°18'16.1"   48°22'43.3"   

36 Dois Córregos SP 22/08/2018 22°18'17.3"   48°22'09.6"   
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Tabela 2 - Escala de avaliação visual de controle de plantas daninhas proposta pela 

Assossiación Latinoameticana de Malezas – ALAM. 

Índice % de controle Descrição do nível de controle 

1 91-100 Controle considerado excelente 

2 81-90 Controle considerado muito bom 

3 71-80 Controle considerado bom 

4 61-70 Controle considerado suficiente 

5 41-60 Controle considerado regular 

6 0-40 Nenhum ou pobre 

Fonte:  Adaptado de ALAM (1974). 

Após avaliação, foram selecionados dois biótipos para as avaliações em ensaio 

de curva dose resposta e caracterização da superfície epicuticular, um deles 

apresentando controle nenhum ou pobre e outro controle excelente. 

 

2.2.2 Curvas de dose resposta ao glyphosate 

 

 Após a seleção dos biótipos suscetível (S) e resistente (R), o ensaio de curva 

dose resposta foi conduzido no Departamento de Produção Vegetal da ESALQ, 

Piracicaba - SP. Sementes foram obtidas das testemunhas da seleção inicial e semeadas 

em bandejas contendo substrato e posteriormente transplantadas para vasos plásticos de 

0,8L contendo mistura de solo + substrato (1:1). O ensaio foi realizado em casa de 

vegetação sob mesmas condições descritas anteriormente e foi determinado o grau de 

susceptibilidade dos biótipos no estádio recomendado de aplicação (4 – 6 folhas 

expandidas).  

 Foram utilizadas as doses de glyphosate (Zapp Qi®): 0, 180, 360, 720, 1440, 

2880, 5760, 11520 e 23040 g e.a. ha-1, com quatro repetições por tratamento. Os 

tratamentos foram aplicados em câmara de aplicação experimental, com pressão de 2 

bar, utilizando bicos de pulverização modelo Magnojet AD 110.02, posicionado à 50 

cm do alvo. 

 Avaliou-se percentual de controle até os 28DAA, seguindo escala da ALAM 

(1974). A parte aérea das plantas foi coletada e acondicionada em estufa com circulação 

de ar à 65°C por 72 horas para aferição de matéria seca.    

Os dados foram submetidos à análise de variância e quando significativos foram 

ajustados ao modelo de regressão não-linear (Streibig, 1988): 
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𝑌 =  
𝑎

ቂ1 + ቀ 
𝑥
𝑏

ቁ
𝑐
ቃ
 

  

Onde y é a variável resposta (porcentagem de controle ou matéria seca), x é a dose do 

herbicida (g ha-1), e a, b e c são os parâmetros estimados da equação, sendo a: a 

amplitude entre o ponto máximo e o mínimo da curva, b: a dose que promove 50% da 

resposta da variável e c: a declividade da curva em torno de b. 

 Para determinação da dose necessária para reduzir o crescimento da planta em 

50, 80% (ED50, ED80) com base na avaliação visual utilizou-se software R.  

 

2.2.3 Caracterização da superfície epicuticular 

 

Para a caracterização da morfologia foliar, biótipos de buva (Conyza 

bonariensis) suscetíveis (S) e resistentes (R) ao glyphosate previamente testados em 

ensaio de curva dose resposta, foram semeados em vasos plásticos contendo uma 

mistura de solo + substrato (1:1) e mantidos em casa de vegetação com temperatura 

média de 26°C, umidade relativa de 60% e irrigação diária programada de 5 mm dia-1, 

em delineamento inteiramente casualizado e houve rotação da posição dos vasos 

semanalmente para que não houvesse influência de outros fatores no desenvolvimento 

das plantas.  

 A análise histológica foi realizada via microscopia eletrônica de varredura nos 

biótipos (R) e (S) em dois estádios de desenvolvimento: plantas contendo quatro pares 

de folhas desenvolvidas (estádio 1) e oito a dez pares de folhas desenvolvidas (estádio 

2), com três repetições para cada tratamento.  

 Após a coleta das folhas a serem amostradas, realizou-se cortes histológicos nas 

folhas em um área de 25mm² com auxílio de uma lâmina. As amostras foram preparadas 

segundo o protocolo Kitajima e Leite (1998), sendo fixadas em solução de Karnowsky, 

por 24 horas e em seguida lavadas em solução tampão Cacodilato 0,5 M. Depois de 

lavadas, foram desidratadas em concentrações crescentes de etanol (30, 50, 70, 90 e 

100%) e secas no aparelho de ponto crítico, com uso de CO2 líquido. As amostras foram 

preparadas em duplicata, sendo metade utilizada para visualização da superfície foliar 
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abaxial e adaxial e outra metade cortada para visualização do das estruturas no perfil das 

folhas com objetivo de quantificar espessura cuticular.   

 Ao final da secagem, montou-se “stubs” com os cortes histológicos das folhas e 

a superfície foi metalizada com uma fina película de ouro. A análise foi realizada em 

microscópio eletrônico de varredura LEO 435 VP, operando a 20 KV, e as imagens 

geradas foram micrografadas.  

Foram quantificadas a densidade de estômatos e tricomas em ambas superfícies 

(1mm²) e foram obtidas médias a partir das contagens dessas estruturas. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

Os biótipos do “screening” inicial foram avaliados aos 28 DAA (Tabela 3) 

segundo escala proposta pela ALAM (1974). Apenas três, dos biótipos coletados em 

Piracicaba, no Departamento de Produção Vegetal da ESALQ, apresentaram 

susceptibilidade ao glyphosate. Os 33 biótipos restantes não apresentaram controle 

eficiente após a aplicação do herbicida, porém considerou-se controle 0 (nenhum) 

apenas para os biótipos que mantiveram crescimento em relação a testemunha.  

O local de coleta escolhido visou selecionar plantas de áreas onde a utilização do 

herbicida não ocorre com frequência, visando evitar pressão de seleção de biótipos 

resistentes, porém sabe-se que a capacidade de dispersão das sementes provenientes de 

outras áreas é elevada (Shields et al. 2006; Moreira et al., 2007). 

Os demais biótipos, coletados em áreas de cultivo de grãos, também localizadas 

na ESALQ, áreas de cultivo de cana, amendoim e beira de carreadores, localizadas em 

Jaboticabal, Matão e Tabatinga e biótipos coletados em área de produção de macadâmia 

em Dois Córregos apresentaram controle ineficiente. Tal fator pode ser relacionado, 

segundo López-Ovejero et al. (2008), à grande pressão de seleção exercida pelo 

glyphosate sob as populações de plantas daninhas. 
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Tabela 3 – Resultados do “screening” dos biótipos avaliados para resistência ao 

glyphosate. Piracicaba, 2019  

Amostra Município Estado Controle  Amostra Município Estado Controle  

1 Piracicaba  SP 0 19 Jaboticabal  SP 0 

2 Piracicaba  SP 10 20 Jaboticabal  SP 0 

3 Piracicaba  SP 15 21 Jaboticabal  SP 0 

4 Piracicaba  SP 20 22 Jaboticabal  SP 10 

5* Piracicaba  SP 100 * 23 Jaboticabal  SP 15 

6 Piracicaba  SP 100 24 Jaboticabal  SP 10 

7 Piracicaba  SP 10 25 Matão SP 30 

8 Piracicaba  SP 100 26 Matão SP 40 

9* Piracicaba  SP 0 * 27 Matão SP 30 

10 Piracicaba  SP 10 28 Matão SP 30 

11 Piracicaba  SP 15 29 Tabatinga  SP 40 

12 Piracicaba  SP 20 30 Tabatinga  SP 40 

13 Piracicaba  SP 20 31 Tabatinga  SP 30 

14 Piracicaba  SP 15 32 Dois Córregos SP 0 

15 Jaboticabal  SP 5 33 Dois Córregos SP 30 

16 Jaboticabal  SP 0 34 Dois Córregos SP 0 

17 Jaboticabal  SP 0 35 Dois Córregos SP 0 

18 Jaboticabal  SP 0 36 Dois Córregos SP 0 
*Biótipos selecionados para ensaio de curva dose resposta.  

 

Um biótipo que apresentou controle excelente (P5) e um biótipo com controle 

pobre (P9), ambos coletados em áreas do Departamento de Produção Vegetal da 

ESALQ, com distância aproximada de 2km entre as áreas, foram selecionados para 

realização de ensaio de curva dose resposta. Os parâmetros obtidos através de regressão 

não-linear, para avaliação de controle visual, estão descritos na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Parâmetros da equação não linear log-logísticaa referentes a controle visual 

aos 28 DAA ocasionada pelo herbicida glyphosate, em biótipos resistente e suscetível 

de Conyza bonariensis. Piracicaba - SP, 2019. 

Parâmetros calculados/a a partir de regressão não-linear referente ao controle visual  

Biótipo a b (ED50)  c  FR ED80 FR 

Resistente (P9) 142.737383 6115,211 -0.528851 31,49 84109,058 211,31 

Suscetível (P5) 101.006674 194,155  -1.931108 - 398,032 - 
/a: Equação Y= a/ [1 + (x/b)c] Em que, “Y” representa percentual de controle expressado em relação a 

testemunha, “x” é a dose do herbicida, “a” “b” e “c” são os parâmetros estimados da equação, sendo “a” a 

amplitude entre o ponto máximo e o mínimo da curva, “b” a dose que promove 50% da resposta da 

variável e “c” a declividade da curva em torno de b. ED50 e 80: redução de controle em 50%, 80%, 

respectivamente. FR: fator de resistência relação entre as doses necessários para reduzir o controle do 

biótipo resistente e suscetível. 
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O ED50 do biótipo resistente (P9) foi de 6115,211, enquanto o biótipo suscetível 

(P5) apresentou ED50 de 194,155, apresentando o biótipo R um fator de resistência de 

31,49. As curva dose resposta para controle visual aos 28 dias após aplicação do 

herbicida  é representada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Controle visual aos 28 DAA ocasionada pelo herbicida glyphosate, em 

biótipos resistente e suscetível de Conyza bonariensis. Piracicaba – SP, 2019.   

 

 O primeiro caso de Conyza bonariensis resistente ao glyphosate foi relatado na 

África em 2003 (Heap, 2019), em 2004 relatou-se a resistência na Espanha e no ano 

seguinte no Brasil. Vargas et al. (2007) observaram a redução da fitointoxicação de 

plantas à campo após aplicação do herbicida, sendo que alguns biotipos eram 

devidamente controlados e outros não apresentavam sintomas de toxicidade. Ao realizar 

estudo em casa de vegetação os autores perceberam que o biótipo resistente, após 

aplicação de 5760 g e.a. ha-1 de glyphosate, apresentou nota visual de fitointoxicação 

máxima de 50%, enquanto o biótipo suscetível foi controlado com 360 g e.a. ha-1 do 

herbicida.  
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 Para biomassa seca residual, foi observado mesmo comportamento descrito 

anteriormente, restando, na maior dose avaliada (23040 g e.a. ha-1) cerca de 20% de 

matéria seca residual (Figura 2). O resultado observado corrobora com dados de 

Moreira et al. (2007), em pesquisa avaliando resistência de C. canadensis e C. 

bonariensis ao glyphosate, que observou ser necessária uma dose muito maior de 

herbicida para reduzir a biomassa do biótipo resistente.  

 

Figura 2 – Biomassa seca (%) aos 28 DAA ocasionada pelo herbicida glyphosate, em 

biótipos resistente e suscetível de Conyza bonariensis. Piracicaba – SP, 2019. 

 

 O fator de resistência observado caracteriza biótipos selecionados pela aplicação 

sucessiva e rotineira do herbicida, menos sensíveis a ação deste devido a adaptações 

fisiológicas e/ou morfológicas naturalmente desenvolvidas pelas plantas e tratando-se 

de característica genética das plantas, são herdáveis (Moreira et al., 2007; WSSA, 

1998). 

 Os mecanismos envolvidos na resistência de plantas daninhas à herbicidas, 

citados anteriormente, podem estar ligados envolvidos com um ou mais fatores. Feng et 

al. (2004) observou em ensaios envolvendo mecanismo de resistência que a 
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translocação limitada, associada a compartimentalização do herbicida dentro da planta, 

podem ser mecanismos relacionados à resistência.  

Segundo Ferreira et al. (2008), utilizando herbicida radiomarcado foi possível 

observar que houve maior retenção do herbicida glyphosate na folha tratada no biótipo 

resistente em relação ao biótipo suscetível, em Conyza bonariensis, sendo a 

translocação diferencial um mecanismo de resistência para os biótipos avaliados.  

Na avaliação de superfície foliar de Conyza bonariensis, percebe-se que as 

folhas dos biótipos são anfiestomáticas (Figuras 3 e 5), apresentam tricomas tectores 

longos com a ponta afinada (Figura 3C e 4A), unicelulares e pluricelulares, os quais 

apresentam-se com alta densidade nas faces abaxial e adaxial (Figuras 3B e 3D).  

Não foi possível realizar a diferenciação das estruturas no mesófilo empregando 

a microscopia de varredura, porém o detalhe da folha posicionada a vertical possibilita a 

melhor visualização dos tricomas e das células da superfície foliar (Figura 4). 

 

 

Figura 3 -  Caracterização foliar de Conyza bonariensis (R) - (A) Estômato (3400x); 

(B) Superfície adaxial (600x); (C) Tricomas tectores na superfície abaxial (400x); (D) 

Detalhe tricomas tectores e das células da superfície adaxial (500x). 
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Figura 4 - Caracterização foliar de Conyza bonariensis (R) - (A) Tricomas tectores 

(500x); (B) Detalhe do corte para visualização das estruturas do mesófilo (300x); 

 

 

Figura 5 – Caracterização foliar de Conyza bonariensis (S) - (A) Tricoma tector 

pluricelular (1500x); (B) Detalhe superfície abaxial (100x); (C) Tricomas tectores na 

superfície adaxial (600x); (D) Detalhe estômatos e das células da superfície adaxial 

(500x). 

 

Os tricomas são estruturas anatômicas com função de manter uma atmosfera 

saturada em vapor de água em torno da folha, visando a redução da transpiração, além 

de regular a temperatura e a reflexão da radiação solar que atinge a superfície das 
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plantas, porém estas estruturas presentes na superfície foliar podem interceptar gotas 

pulverizadas, impedindo que estas alcancem a epiderme propriamente dita e deste modo 

interferem na eficiência de ação dos herbicidas (Procópio et al., 2003; Larcher, 2000).  

Em relação aos tricomas, temos que no biótipo (R) conforme há o aumento no 

estádio de desenvolvimento, o número de tricomas é aumentado, porém no biótipo (S) 

este número de tricomas é reduzido com o avanço no estádio de desenvolvimento 

(Tabela 5). Esta redução na superfície adaxial, superfície que mantém o maior contato 

com as gotas pulverizadas do herbicida, pode eventualmente ser uma barreira a 

absorção de alguns produtos, como já observado por outros autores (Procópio et al., 

2003). 

Os estômatos são anomocíticos, presentes em ambas as faces, devido a 

característica anfiestomática das folhas desta espécie. Observa-se que a face abaxial 

apresenta maior densidade estomática no biótipo resistente conforme há o aumento no 

estádio  de desenvolvimento (Tabela 5). Alguns autores alegam que a maior presença de 

estômatos pode elevar a eficácia de produtos, porém sabe-se que a absorção desses não 

ocorre por essas estruturas e sim nos espaços intercelulares que apresentam essas 

estruturas (Greene & Bulkovac, 1974; Schonherr, 2006; Barroso et al., 2015). 

 

Tabela 5 - Densidade de tricomas e densidade estomática (mm²) abaxial e adaxial em 

biótipo de Conyza bonariensis resistente (R) e suscetível (S) ao glyphosate em dois 

estádios de desenvolvimento (E1 – 4 folhas; E2 – 8/10 folhas). 

Biótipo 
Densidade tricomas (mm²) Densidade estomática (mm²) 

Abaxial Adaxial Abaxial Adaxial 

Resistente (P9) E1 15,0 18,2 116,0 73,3 

  E2 23,1 24,2 154,6 61,0 

Suscetível (P5) E1 13,2 13,8 156,6 120,0 

  E2 7,7 9,3 90,5 103,7 

 

 Nas células-guarda dos estômatos, a presença da cutícula é reduzida, o que pode 

facilitar a absorção de herbicidas (Schonherr, 2006). As estruturas anatômicas da folha, 

aqui observadas, podem influenciar a deposição, retenção, absorção e translocação de 

soluções aplicadas sobre as folhas, funcionando como barreiras e assim associando-se a 

maior ou menor suscetibilidade ao controle com herbicidas. 

 A maior densidade estomática na face abaxial no biótipo resistente também pode 

ser relacionada à eficiência destas plantas, em relação ao biótipo suscetível, uma vez 
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que o aumento na densidade estomática na superfície abaxial permite às plantas uma 

maior condutância de gases e diminui possíveis limitações de fotossíntese devido 

estresses ambientais (LIMA JR et al., 2006). 

 Diferenciação na morfologia foliar entre plantas suscetíveis e resistentes já são 

relatados na literatura em Lolium multiflorum (Galvan et al., 2012), Digitaria insularis 

(Barroso et al., 2015), Chloris elata (Placido, 2018) resistentes ao glyphosate e em 

Conyza sumatrensis (Pereira, 2019), resistente ao paraquat.  

  

2.4 Conclusões 

 

Foram observados predomínio de biótipos com controle ineficiente no screening 

realizado após aplicação de glyphosate. Observou-se fator de resistência de 31,49. Foi 

observado que em estágios mais avançados de desenvolvimento o biótipo (S) apresenta 

redução do número de tricomas e maior densidade estomática (mm²) enquanto (R) têm 

superfície com maior número de tricomas e menor densidade estomática na superfície 

adaxial. Supõe-se que estas características podem estar relacionadas à redução da 

eficácia do herbicida no biótipo resistente.  
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3 RESISTÊNCIA MÚLTIPLA À HERBICIDAS EM Conyza sumatrensis:  

ASPECTOS MORFOLÓGICOS E FISIOLÓGICOS  

 

Resumo 

 

A resistência múltipla de biótipos de plantas daninhas aumenta a dificuldade no 

sistema de manejo a ser adotado devido à perda de mais de uma ferramenta utilizada no 

manejo químico. Biótipos de C. sumatrensis apresentando resistência múltipla a 

glyphosate, chlorimuron e paraquat tornam o manejo de plantas daninhas um desafio 

nas áreas de produção agrícola. Biótipos de buva com resistência múltipla aos 

herbicidas citados anteriormente também vem exibindo sintoma de rápida necrose após 

aplicação de 2,4-D em algumas regiões no Paraná. Objetivou-se avaliar características 

relacionadas a morfologia da superfície foliar de biótipos S e R de C. sumatrensis, além 

da resposta à nível celular e bioquímico dos biótipos após aplicação de paraquat e 2,4-

D. Para caracterização foliar foram coletadas amostras de tecido em biótipos R e S e 

visualizadas em microscópio eletrônico de varredura. A resposta a nível celular foi 

obtida através da análise em microscopia eletrônica de transmissão em biótipos S e R 

submetidos à aplicação de paraquat (400 g i. a. ha-1) e 2,4-D (1005 g e. a. ha-1). As 

imagens geradas foram micrografadas para a avaliação de alterações das estruturas 

celulares. Para compreensão do mecanismo de rápida necrose após aplicação do 2,4-D 

foram realizados ensaios para quantificação de estresse oxidativo através de análises de 

malonaldeído e peróxido de hidrogênio (MDA e H2O2) em biótipos R e S 0, 3, 6 e 24 

horas após aplicação (HAA). Em relação à alteração das estruturas celulares observa-se 

que no biótipo R o paraquat não atinge o sítio de ação, mantendo a estrutura celular e os 

cloroplastos 8 HAA. Já o biótipo S apresenta extravasamento do conteúdo do estroma 

dos cloroplastos 8 HAA. Para o sintoma de rápida necrose de 2,4-D pode-se observar 

que o biótipo S não apresenta sintoma de aplicação de herbicida até 6HAA, 

diferentemente do biótipo R, no qual há o colapso das células e o rompimento da 

epiderme.  Em relação ao acúmulo de peróxido de hidrogênio, o biótipo S apresenta 

naturalmente maior produção do que o biótipo R antes da aplicação do herbicida. A 

formação de MDA no biótipo R é maior devido à peroxidação lipídica desencadeada 

pelo efeito da rápida necrose.  

 

Palavras-chave: Buva, Microscopia eletrônica de transmissão, Sistema antioxidante 

 

Abstract 

 

Multiple resistance of weed biotypes increases the difficulty in the management 

system to be adopted due to the loss of more than one tool used in chemical 

management. C. sumatrensis biotypes showing multiple resistance to glyphosate, 

chlorimuron and paraquat make weed management a challenge in agricultural 

production areas. Herbicide multiple resistance biotypes have also exhibited rapid 

necrosis symptoms after 2,4-D application in some locations of Paraná. The objective 

of this study was to evaluate characteristics related to leaf surface morphology of C. 

sumatrensis S and R biotypes, cellular and biochemical response of the biotypes after 

paraquat and 2,4-D application. For leaf characterization, tissue samples were 
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collected in R and S biotypes and visualized in a scanning electron microscope. 

Cellular response was obtained by transmission electron microscopy analysis of S and 

R biotypes submitted to paraquat (400 g a. i.ha-1) and 2,4-D (1005 g a. e.ha-1). Images 

were micrographed for the evaluation of alterations of the cellular structures. To 

understand the mechanism of rapid necrosis after 2,4-D application an assay were 

performed to quantify oxidative stress (MDA and H2O2) in R and S biotypes at 0, 3, 6 

and 24 hours after application (HAA). Regarding the alteration of cellular structures, it 

is observed that in the R biotype paraquat does not reach the action site, maintaining 

the cellular structure and chloroplasts at 8HAA. The biotype S presents extravasation 

of the stromal content of chloroplasts. At 2,4-D rapid necrosis biotypes, it can be 

observed that S has no herbicide application symptoms up to 6HAA, unlike biotype R, 

in which there is cell collapse and epidermal disruption. Regarding the hydrogen 

peroxide accumulation, biotype S naturally presents higher production than biotype R 

before herbicide application. MDA formation in R biotype is higher due to lipid 

peroxidation triggered by the effect of rapid necrosis.  

 

Keywords: Fleabane, Ultrastructure, Detoxify system 

 

3.1 Introdução  

 

 O gênero Conyza agrupa cerca de 50 espécies e está presente em várias regiões da 

América e disperso inclusive em outros continentes.  Destas espécies, três destacam-se por 

serem problemáticas em áreas de produção agrícola devido à difundida resistência à 

herbicidas, que dificulta seu controle: C. canadensis, C. bonariensis e C. sumatrensis 

(Sansom et al., 2013). 

A diferenciação a nível de espécie é difícil devido à grande semelhança e a capacidade 

de hibridação entre as espécies. Técnicas genéticas são empregadas na identificação das 

espécies utilizando primers para locos microssatélites visando esclarecer a divergência 

molecular entre as espécies e avaliar os níveis de mistura genética entre as espécies no Brasil 

(Lamego et al., 2008; Marochio et al., 2017). 

Estima-se que pode haver hibridação entre as três espécies de Conyza ocorrendo à 

campo no Brasil. Estudos apontam que a alta diversidade molecular em C. sumatrensis torna a 

espécie mais apta à colonizar áreas agrícolas e aumentar sua área de ocorrência, agravando 

seu potencial em competir com as culturas, disseminando biótipos resistentes (Marochio et 

al., 2017). 

A espécie adaptou-se muito bem ao sistema de cultivo em plantio direto, onde o 

preparo de solo é mínimo e as sementes que são dispersas não são enterradas (Samson et al., 

2013). Outro fator que possibilitou o aumento nas áreas infestadas está relacionada a biologia 
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da espécie: o maior fluxo de emergência é localizado nos meses de outono/inverno, havendo 

crescimento das plantas no período de pousio, associado ao manejo pouco eficaz na 

dessecação pré-plantio, havendo a rebrota em meio a cultura da soja, o que dificulta muito o 

manejo da espécie durante a safra (Constantin et al., 2013).  

Deve-se optar preferencialmente pelo manejo em estádios iniciais de desenvolvimento, 

devido a maior opção de produtos e melhor eficácia destes tratamentos. Quando a operação de 

controle é realizada em estádios maiores de desenvolvimento a eficácia dos herbicidas 

diminui consideravelmente, podendo haver emissão de brotações laterais e consequentemente 

a rebrota destas plantas. As plantas provenientes de rebrota desenvolvem-se e produzem 

muitas sementes, as quais são facilmente dispersas no ambiente e irão garantir a continuidade 

do desenvolvimento da espécie na área (Neto et al., 2013; Santos et al., 2014).  

O primeiro relato de resistência para C. sumatrensis foi em 1980, no Taiwan, ao 

herbicida Paraquat. No Brasil, em 2010 foi relatado primeiro caso de resistência, ao 

glyphosate. No ano seguinte houve relato de resistência à chlorimuron e no mesmo ano o 

primeiro relato de resistência múltipla para a espécie no Brasil: ao glyphosate e ao 

chlorimuron. Em 2017, outro relato de resistência múltipla, desta vez mais preocupante, sendo 

relatados biótipos de buva resistente ao glyphosate, chlorimuron e paraquat em áreas de 

produção de grãos. Posteriormente a equipe de pesquisa também constatou a presença de 

biótipos apresentando a mesma resistência múltipla em áreas agrícolas no Paraguai (Heap, 

2019; Albrecht et al., 2019; Albrecht et al., 2018; Zobiole et al., 2019).  

O mecanismo de resistência desta planta daninha vem sendo bastante estudado, visto 

que a ausência de controle proporcionada pelos herbicidas pode estar ligada a mais de um 

mecanismo de resistência. Pereira (2019) avaliou biótipos de C. sumatrensis resistentes e 

suscetíveis ao paraquat após aplicação e constatou que o sistema antioxidante das plantas 

resistentes (elevada atividade enzimática) está relacionado ao mecanismo de resistência ao 

paraquat.  

Fuerst et al. (1985) e Vaughn & Fuerst (1985) também observaram que mesmo após a 

exposição durante 24 horas a solução contendo paraquat, nas plantas resistentes os 

cloroplastos permanecem com aparência normal, o que pode ser relacionado ao mecanismo de 

resistência: sequestro da molécula antes de atingir o sítio de ação na planta.  

A resistência de buva à herbicidas inibidores da ALS podem ser atribuída a mutação 

no sitio de ação pela alteração de aminoácidos (Ser por Pro na posição P197S, Ala por Pro na 

posição P197A e Glu por Asp na posição D376E) (Zheng et al., 2011). Com essa alteração o 



38 

 

herbicida não consegue se ligar ao sítio de ligação na planta e consequentemente não há 

interrupção no metabolismo.   

Outros estudos apontam como mecanismo de resistência de buva ao glyphosate a 

insensibilidade da enzima EPSPs (Kaspary et al., 2016), porém os autores citam que a 

resistência pode não estar atrelada somente à um mecanismo e que para seu entendimento são 

necessários estudos complementares. A translocação limitada também é um mecanismo de 

resistência ao glyphosate apontado em Conyza além de estudos de Piasecki et al. (2019), 

comprovando em C. bonariensis que as enzimas antioxidantes também estão relacionadas à 

resistência ao glyphosate.  

Recentemente tem-se observado em condições de campo um sintoma incomum após 

aplicação de 2,4-D em biótipos de C. sumatrensis. Alguns biótipos apresentam uma resposta 

necrótica nas folhas, que se inicia com pequenas pontuações poucas horas após aplicação e 

evoluem para um sintoma de necrose semelhante à aplicação de produtos de contato em 

menos de 24 horas após a aplicação. O mesmo sintoma foi observado em plantas de Ambrosia 

trifida após aplicação de glyphosate nos Estados Unidos (Van Horn, 2018). 

Sabe-se que a resposta necrótica está relacionada à aplicação em condição de luz e 

altas temperaturas, pois em biótipos previamente testados, quando aplicação é realizada em 

condição de luminosidade reduzida e temperatura amena o sintoma é menos intenso e de curta 

duração. 

O herbicida 2,4-D é classificado como mimetizador de auxina e as moléculas 

enquadradas neste mecanismo mimetizam hormônios reguladores de crescimento, sendo 

denominados “hormonais” (Foloni, 2016). O 2,4-D atua na membrana plasmática, induzindo 

ativação proteica que codifica o acionamento de uma proteína G, a qual tem por função 

modular a ordenação do citoesqueleto   e a disposição dos filamentos de actina e 

microtúbulos. Esta ação leva ao sintoma de epinastia das plantas, e ao acúmulo de espécies 

reativas de oxigênio (EROs). Outra ação do herbicida ocorre no núcleo e induz a produção de 

etileno e ácido abscísico, também levando ao acúmulo de EROs, colapso da membrana 

plasmática, murchamento e morte dos tecidos. A evolução dos sintomas até a morte da planta 

pode levar dias ou até semanas (Figueiredo et al., 2016).  

Trata-se do primeiro relato no Brasil de rápida necrose após aplicação de um herbicida 

sistêmico que demanda dias ou semanas para manifestação do sintoma de necrose nas plantas. 

Após a necrose, plantas em estádio de desenvolvimento mais avançado, em condições 

favoráveis, rebrotam e retomam o desenvolvimento.  
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Nos mesmos biótipos onde o sistema antioxidante age como mecanismo de resistência 

ao herbicida paraquat, o sintoma de rápida necrose de 2,4-D é observado. Deste modo 

objetivou-se neste estudo avaliar características morfológicas da superfície foliar em biótipos 

R e S de C. sumatrensis visando identificar modificações que conferem maior suscetibilidade 

aos herbicidas em biótipo S. Também buscou-se avaliar por meio de microscopia eletrônica 

de transmissão a resposta à nível celular de biótipo R e S após aplicação de Paraquat e 2,4-D 

além de análises bioquímicas para avaliação de indicadores de estresse oxidativo e enzimas do 

sistema antioxidante em biótipo R e S submetidos a aplicação de 2,4-D. 

 

3.2 Material e métodos  

 

3.2.1 Obtenção dos biótipos 

 

Biótipos de Conyza sumatrensis apresentando sinais de resistência múltipla a 

glyphosate, chlorimuron, paraquat e rápida necrose de 2,4-D foram coletados em área de 

produção de grãos no Oeste do Paraná (Tabela 6). 

Tabela 6 - Descrição do local de coleta dos biótipos de buva (Conyza sumatrensis.) 

Amostra Município Estado Ano de coleta  Latitude  Longitude  

1RM Assis Chateaubriand PR 2018 -24,435 -53,6047222 

2RM Assis Chateaubriand PR 2018 -24,32666667 -53,51861111 

3RM Assis Chateaubriand PR 2018 -24,37055556 -53,61611111 

4RM Toledo  PR 2018 -24,644214 -53,741908 

5 * Faxinal  PR 2018 -23,93722222 -51,22694444 
RM Biótipo apresentando resistência múltipla à glyphosate, chlorimuron e paraquat, além de sintoma de 

rápida necrose após aplicação de 2,4-D. * Biótipo suscetível aos herbicidas citados.  

Experimentos de caracterização da resistência vem sendo conduzidos simultaneamente 

pela equipe de pesquisa na UFPR – Setor Palotina, já sendo confirmada resistência de C. 

sumatrensis ao paraquat (Zobiole et al., 2019), resistência múltipla ao glyphosate, 

chlorimuron e paraquat no Brasil e no Paraguai (Albrecht et al., 2018; Albrecht et al., 2019).   

 

3.2.2 Análise de morfologia foliar  

 

A caracterização de superfície foliar foi realizada por meio de microscopia eletrônica de 

varredura no laboratório de Microscopia Eletrônica aplicada à Pesquisa Agropecuária 

(NAP/MEPA) da ESALQ/USP. Tal caracterização foi realizada em dois estádios de 
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desenvolvimento nos biótipos de Conyza sumatrensis suscetíveis (S) e resistentes (R) ao 

glyphosate, chlorimuron e ao paraquat e que apresentam rápida necrose de 2,4-D.  

 As sementes foram germinadas em substrato comercial e as plântulas foram 

acondicionadas em vasos plásticos  contendo uma mistura de solo + substrato (1:1) e 

mantidos em casa de vegetação com temperatura média de 26°C, umidade relativa de 60% e 

irrigação diária programada de 5 mm dia-1, em delineamento inteiramente casualizado e houve 

rotação da posição dos vasos semanalmente para que não houvesse influência de outros 

fatores no desenvolvimento das plantas. 

 Os cortes histológicos nas folhas em um área de 25mm², foram realizados quando as 

plantas apresentavam quatro pares de folhas desenvolvidas (estádio 1) e oito a dez pares de 

folhas desenvolvidas (estádio 2), com três repetições para cada estádio. As amostras foram 

preparadas segundo o protocolo Kitajima e Leite (1998), sendo fixadas em solução de 

Karnowsky, por 24 horas e em seguida lavadas em solução tampão cacodilato 0,5 M. Depois 

de lavadas, foram desidratadas em concentrações crescentes de acetona (30, 50, 70, 90 e 

100%) e secas no aparelho de ponto crítico, com uso de CO2 líquido.  

 Ao final da secagem, montou-se “stubs” com os cortes histológicos das folhas e a 

superfície foi metalizada com uma fina película de ouro. A análise foi realizada em 

microscópio eletrônico de varredura LEO 435 VP, operando a 20 KV, e as imagens geradas 

foram micrografas.  

Foram quantificadas a densidade de estômatos e tricomas nas superfícies abaxial e 

adaxial e comprimento do ostíolo. As médias foram obtidas a partir das contagens dessas 

estruturas. 

 

3.2.3 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

Sementes de biótipos de C. sumatrensis resistentes e suscetíveis foram germinados em 

substrato comercial e transplantados à vasos plásticos (0,8L) em casa de vegetação sob 

condições descritas anteriormente. Quando as plantas apresentavam 4 – 6 folhas 

desenvolvidas, biótipos resistente e suscetível foram submetidos à aplicação de Paraquat (400 

g ha-1) e 2,4-D (1005 g ha-1), utilizando um pulverizador experimental pressurizado à CO2, 

com pressão constante de 2 bar, velocidade de 4 km/h. Utilizou-se os bicos Magnojet 110.02 

AD, correspondendo à uma vazão de 200L ha-1, posicionado à 0,5m acima do alvo. A 

aplicação foi realizada as 11:00hs, ±25°C e condição de alta luminosidade.  
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As plantas foram julgadas resistentes ao paraquat pela capacidade de manter sua 

estrutura enquanto as suscetíveis foram rapidamente apresentando efeitos após aplicação do 

herbicida. Já em poucas horas após aplicação do 2,4-D as plantas que mantiveram sua 

estrutura e fisiologia sem demonstrar alterações visíveis foram julgadas suscetíveis enquanto 

plantas que após 1h de aplicação apresentavam pontuações necróticas foram consideradas 

“resistentes” devido à rápida necrose. Foram realizadas coletas após a aplicação dos 

herbicidas. Nos biótipos R e S que apresentam resistência à paraquat, foram coletadas 

amostras antes da aplicação e 8 horas após a aplicação. Nos biótipos com resposta de rápida 

necrose ao 2,4-D foram coletadas amostras antes da aplicação, com uma hora, três e seis horas 

após aplicação. Foram coletadas amostras de três plantas (R e S) por tratamento.  

Cortes histológicos (5mm²) foram fixados em solução de Karnowsky por 24 horas, 

lavados duas vezes em tampão cacodilato 0,5 M e pós-fixado em 1% Cacodilato + tetróxido 

de ósmio por uma hora. As amostras foram lavadas com água destilada e coradas em acetato 

de uranila 1% (p / v) por 12 horas. Prosseguiu-se com a desidratação com acetona (30, 50, 70, 

90 e 100%) e incorporação em resina. Seções (cinza-prateadas) foram obtidos com 

ultramicrótomo Leica e coradas com citrato de chumbo aquoso antes da observação em 

microscópio eletrônico de transmissão Jeol JEM 1011. As imagens foram micrografadas para 

avaliação das estruturas celulares.  

 

3.2.4 Análises de indicadores de estresse oxidativo 

 

Após a aplicação de 2,4-D, folhas dos biótipos R e S foram coletadas para 

quantificação de indicadores de estresse oxidativo devido à rápida necrose (0, 3, 6, 24h após 

aplicação). O teste do ácido 2-tiobarbitúrico (TBA) foi empregado para determinação da 

peroxidação lipídica.  

O teor de substâncias reativas ao ácido (TBARS) foi quantificado em 

espectofotômetro como produto do processo de peroxidação de lipídios, com leituras a 535 e 

600 nm. A peroxidação lipídica foi obtida pela quantificação do malonaldeído (MDA). 

Utilizou-se 0,2 g de tecido vegetal, macerado em nitrogênio líquido e homogeneizado 

em 3 mL de TCA (0,1%) com 0,04g de polivinilpolipirrolidona (PVPP) (m/m). O 

homogeneizado foi centrifugado a 10.000 rpm por 30 minutos à 4°C. Do sobrenadante, 0,25 

mL do foram adicionados a 1 ml de solução TCA + TBA e aquecido a 95°C por 30 minutos e 

em seguida acondicionado em banho de gelo. Após o resfriamento, o tubo foi centrifugado 



42 

 

novamente a 10.000 rpm por 10 minutos, seguido de leitura em espectrofotômetro a 535 e 600 

nm. A concentração de MDA foi expressa em nM MDA.g-1 matéria fresca (MF).   

A quantificação de peróxido de hidrogênio (H2O2) ocorreu de acordo com o método 

descrito por Alexieva et al. (2001). A partir da mesma amostra utilizada para quantificação de 

MDA, retirou-se uma alíquota de 0,2 mL, adicionou-se 1 mL de solução contendo 0,8 ml de 

KI 1 mol L-1 e 0,1 mL de tampão fosfato de potássio 0,1 mol L-1 pH 7,5. Essa mistura foi 

mantida no gelo e no escuro por uma hora, sendo realizada posteriormente a leitura em 

espectrofotômetro a 390 nm. A concentração de H2O2 foi expressa em mM.g-1 MF. 

3.2.5 Análise estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância, utilizando pacote Sisvar® e para os 

dados de quantificação de indicadores de estresse oxidativo foi aplicada regressão para o fator 

“horas após aplicação” (p≤0,05).  

 

3.3 Resultados e Discussão 

 

As superfícies abaxial e adaxial de C. sumatrensis (Figuras 6 - 7) se assemelham 

morfologicamente à C. bonariensis, sendo anfiestomática com presença de tricomas tectores 

longos, pluricelulares e tricomas unicelulares e estômatos anomocíticos, não apresentando 

células subsidiárias diferenciadas (Appezzato-DaGlória & Guerreiro, 2012).  

Os dados de densidade estomática e de tricomas (mm²) estão descritos na Tabela 7. Em 

relação ao estádio de desenvolvimento observa-se que para o biótipo R ocorre redução na 

densidade de tricomas e estômatos da superfície abaxial conforme há o desenvolvimento do 

estádio 1 para estádio 2, aumento na densidade de tricomas e redução da densidade estomática 

na superfície adaxial.  

Tabela 7 - Densidade de tricomas e densidade estomática (mm²) abaxial e adaxial em biótipo 

de Conyza sumatrensis resistente (R) e suscetível (S) em dois estádios de desenvolvimento 

(E1 – 4 folhas; E2 – 8/10 folhas). 

Biótipo 
Densidade tricomas (mm²) Densidade estomática (mm²) 

Abaxial Adaxial Abaxial Adaxial 

Resistencia múltipla E1 17,09 12,22 182,4 140,55 

  E2 15,13 17,16 148,61 132,22 

Suscetível  E1 12,9 12,5 111,6 144,23 

  E2 26,7 16,15 144,2 90,38 
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Figura 6- Caracterização foliar de Conyza sumatrensis - (A) Superfície adaxial, biótipo R, 

estádio 1 (900x); (B) Detalhe superfície adaxial, biótipo S, estádio 1 (900x); (C) Superfície 

abaxial (R- E1) (900x); (D) Superfície abaxial (S-E1) (900x). 

 

Figura 7 - Caracterização foliar de Conyza sumatrensis - (A - C) Biótipo R – superfície 

adaxial e abaxial, estádio 2 (900x); (B - D) Biótipo S - superfície adaxial e abaxial, estádio 2 

(900x). 
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Em ambos estádios de desenvolvimento o biótipo R apresenta maior densidade 

estomática abaxial em relação ao biótipo S (Figuras 8 e 9), característica observada por 

Pereira (2019), havendo redução de 38,8% na quantidade destas estruturas celulares na face 

abaxial das folhas no estádio 1 e de 3% no estádio 2. Para o primeiro estádio de 

desenvolvimento observa-se ainda maior densidade estomática na face adaxial em biótipo S, o 

que pode demonstrar uma adaptação em biótipos R visando controlar trocas gasosas e perda 

de água para o ambiente por meio da transpiração (Pillitteri et al., 2007; Irvine et al., 1998).  

Já para o biótipo suscetível, ocorre aumento na quantidade de tricomas em ambas as 

faces foliares, aumento na densidade estomática na face abaxial e redução na face adaxial.  

 

 

Figura 8 - Caracterização foliar de Conyza sumatrensis - (A) Detalhe estômatos biótipo R 

(2.000x); (B) Detalhe estômatos, biótipo S (2.000x). 

 

 

Figura 9 - Caracterização foliar de Conyza sumatrensis - (A) Detalhe estômatos biótipo R, 

estádio 2 (2.000x); (B) Detalhe estômatos, biótipo S, estádio 2 (2.000x). 
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Em relação à quantidade de tricomas ambos os biótipos apresentam valores muito 

próximos, de forma que não é possível apontar a presença de tricomas como modo de 

retenção das gotas de pulverização e possível redução na absorção do herbicida. Como a 

condução de ambos biótipos ocorreu sob a mesma condição em ambiente protegido estas 

diferenças na densidade estomática dos biótipos podem permitir o aumento da condutância de 

gases e favorecer a fotossíntese em condições estressantes (Lima JR et al., 2006). 

A visualização em microscopia eletrônica de transmissão de cortes histológicos em 

biótipos R e S submetidos a aplicação de paraquat permite a observação, à nível celular, do 

mecanismo de resistência descrito para C. sumatrensis. Observa-se detalhes das epidermes 

adaxial e abaxial e dos cloroplastos (Figura 10) antes da aplicação do herbicida.  

 

Figura 10 – Microscopia eletrônica de transmissão da epiderme adaxial (A) e abaxial (B) e 

cloroplastos (C-D) de Conyza sumatrensis antes da aplicação do herbicida. 

 

Após 8 horas da aplicação de paraquat é possível observar no biótipo R danos leves à 

epiderme foliar (Figura 11), porém ainda há organização celular devido à manutenção da 

parede da célula vegetal.  
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A manutenção da estrutura celular observada no biótipo R (8HAA) demonstra, a nivel 

celular, o mecanismo de resistência avaliado por Pereira (2019), Vaughn & Fuerst (1985), 

Pölös et al. (1987) em Conyza spp. submetida à aplicação de paraquat. Nestes biótipos o dano 

que ocorre é menor devido à menor produção de EROs ou ação de enzimas do sistema 

antioxidante das plantas, permitindo ao biótipo R uma rápida resuperação após exposição ao 

herbicida, o que é fatal nos biótipos S. 

 

Figura 11 – Microscopia eletrônica de transmissão 8HAA paraquat – Epiderme adaxial (A -

B) e cloroplasto (C) em biótipo resistente de C. sumatrensis. 

 No biótipo suscetivel após 8 horas da aplicação do herbicida nota-se colapso das  

células no interior do tecido vegetal, não sendo possivel identificar as células isoladamente, 

como no biótipo R (Figura 12). Observa-se da mesma forma que no biótipo S ocorre o 

rompimento da membrama dos cloroplastos e extravazamento do conteúdo do estroma 

(Figura 13). A ação do paraquat em biótipos S na presença de luz ocorre de forma muito 

rápida, devido atuação no aparato fotossintético das plantas.    

 

Figura 12 – Microscopia eletrônica de transmissão em biótipo S 8HAA de paraquat. 

Estrutura celular colapsada (A); Rompimento dos cloroplastos e extravasamento do conteúdo 

do estroma (B-C). 
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Figura 13 – Rompimento da membrana dos cloroplastos e extravasamento do conteúdo do 

estroma (A-B) em biótipo S, 8HAA de paraquat. 

 Após a aplicação de 2,4-D (1005 g e.a. ha-1) os biótipos foram considerados 

suscetíveis quando não apresentaram logo após aplicação (cerca de uma hora) pontuações nas 

folhas caracteristicas de necrose. Os biótipos “resistentes” foram assim denominados devido a 

evolução de pontuações necroticas nas folhas, as quais coalescem e recobrem a superficie 

foliar, sintoma característico de aplicação de herbicidas de contato (Figura 14).  

 

Figura 14 – Evolução do sintoma de rápida necrose após aplicação de 2,4-D. (A) Pontuações 

necróticas 1HAA em biótipo R; (B) Biótipo S sem sintomas 1HAA; Biótipo suscetível e 

sintoma de rápida necrose 6 HAA. 
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 A observação em microscopia eletronica de transmissão permite observar a estrutura 

celular e os cloroplastos em C. sumatrensis antes da aplicação do herbicida (Figura 15). 

 

Figura 15 – Microscopia eletrônica de transmissão de cloroplasto (A) e estrutura celular (B) 

em biótipo de C. sumatrensis antes da aplicação do herbicida.  

Observa-se um “inchaço” dos cloroplastos e uma mudança na sua conformação, com o 

acúmulo da grana (pilha de tilacóides) próximos à membrana e aumento nos grãos de amido 

armazendos no interior dos cloroplastos após decorrida uma hora da aplicação de 2,4-D no 

biótipo com rápida necrose (Figura 16).  

 

Figura 16 – Alteração nos cloroplastos em biótipo com rápida necrose de C. sumatrensis - 

1HAA de 2,4-D. (A) aumento no diâmetro dos cloroplastos; (B) cloroplastos inchados 

(“swollen chloroplast”).  

Tal aumento se dá devido à condição de longa exposição à luz e as dimensões destes 

grãos variam, entre outros motivos, pela formação de açúcares e armazenamento de amido nas 

plantas, variando de acordo com o período do dia (Kraus et al., 2006). 
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Observa-se que no biótipo S, com uma hora após aplicação ainda não é possível 

visualizar alterações morfológicas nos cloroplastos (Figura 17), o que sugere um aumento nos 

grãos de amido dos cloroplastos do biótipo R como resposta ao estresse oxidativo causado 

pela aplicação do herbicida, uma vez que ambos biótipos estavam sob a mesma condição 

ambiental.  

 

Figura 17 - Microscopia eletrônica de transmissão de biótipo S de C. sumatrensis - 1HAA de 

2,4-D. Cloroplastos com aparência normal (A-B). 

   

 Após 6 horas de aplicação do 2,4-D no biótipo que apresenta rápida necrose a 

observação da seção do corte em microscopia de transmissão é dificultada devido à rápida 

degradação da epiderme (Figura 18). Observa-se que as células perdem sua forma e as 

paredes celulares apresentam-se torcidas.  

 

Figura 18 - Microscopia eletrônica de transmissão de biótipo com rápida necrose de C. 

sumatrensis - 6HAA de 2,4-D. Alterações na epiderme (A), colapso das células do mesófilo 

(B) e cloroplastos (C). 
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No biótipo S observa-se a conformação celular e integridade da parede celular na 

superfície adaxial 6HAA. Conforme citado anteriormente, o 2,4-D é um herbicida 

considerado hormonal, sistêmico, com translocação pelo floema. Os sintomas nas plantas 

começam a surgir dias após aplicação, iniciando pelo sintoma de epinastia, esgotamento dos 

meristemas apicais, levando a uma clorose e posterior necrose. O efeito necrótico do herbicida 

usualmente se inicia após uma semana (Oliveira JR, 2011).   

 

 

Figura 19 - Microscopia eletrônica de transmissão de biótipo S de C. sumatrensis - 6HAA de 

2,4-D. Epiderme sem alteração (A), manutenção da estrutura das células do mesófilo (B), 

início da diferenciação da estrutura dos cloroplastos - “swollen chloroplast” (C) e cloroplasto 

sem alteração (D). 

 Observam-se cloroplastos no biótipo suscetível, 6HAA (Figura 19) onde é possível 

perceber o início da diferenciação dos mesmos. Pode-se observar o aumento dos grãos de 

amido (Figura 19C e 19D) como resposta ao estresse oxidativo, que ocorre de forma mais 

lenta no biótipo S.  

Fernandes et al. (2014) observaram comportamento similar na avaliação de seções 

foliares de O. gratissimum (Lamiaceae), variando a quantidade e tamanho dos grãos de amido 

nos cloroplastos, sendo estes maiores em plantas mantidas sob maior intensidade de radiação 

luminosa. Os autores citam que tal comportamento pode estar associado com sistema de 
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defesa do aparato fotossintético devido ao estresse oxidativo em decorrência do aumento da 

intensidade de radiação.  

A oxidação ocorre nas plantas de forma natural como parte do metabolismo celular, 

produzindo radicais livres (átomos de oxigênio ou nitrogênio com elétrons desemparelhados). 

Denominados EROs, esses radicais livres estão presentes naturalmente, porém quando em 

excesso, podem causar peroxidação lipídica das membranas e agressão as proteínas, enzimas 

e carboidratos. O peróxido de hidrogênio (H2O2) não é considerado um radical livre, pois não 

possui elétrons desemparelhados na última camada, porém sua ocorrência no tecido vegetal 

desencadeia reações para produção de radical hidroxila (HO-), este sim, deletério ao 

organismo (Garcez et al., 2004; Oliveira & Schoffen, 2010).   

Após avaliação de indicadores de estresse oxidativo percebe-se que o biótipo 

suscetível (S) apresenta maior concentração de peróxido de hidrogênio antes da aplicação do 

herbicida em relação ao biótipo com rápida necrose (R). Com 3 e 6 HAA a quantidade de 

H2O2 formada é elevada no biótipo R, decaindo 24HAA. Já o biótipo S, que apresenta 

quantidade inicial alta, mantém sua concentração de H2O2 que também decaí após 24h (Figura 

20).  

 

 

Figura 20 – Quantificação de estresse oxidativo pela mensuração do conteúdo de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) em biótipos (R - S) de C. sumatrensis 0, 3, 6 e 24 horas após aplicação de 

2,4-D. 

 

A avaliação de peroxidação lipídica pela quantificação de malonaldeído (MDA) 

mensurada 0, 3, 6 e 24h após aplicação demonstra maior concentração de substâncias reativas 
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ao ácido thiobarbutírico (TBARS) no biótipo R, devido ao efeito necrótico que ocorre após 

aplicação do 2,4-D, causando peroxidação lipídica (Figura 21). Antes da aplicação do 

herbicida a concentração de MDA-TBA não diferiu entre os biótipos R e S.  

Após 24 horas da aplicação de 2,4-D a concentração de MDA nos biótipos 

apresentando rápida necrose aumentou cerca de 67%, enquanto no biótipo suscetível houve 

redução de 5,7%. A formação de malonaldeído ocorre quando há estresse causado pela 

peroxidação lipídica, sendo este um método utilizado para indicar injurias causadas nas 

membranas devido estresse oxidativo (Esterbauer et al., 1991).  

 

 

 

Figura 21 - Quantificação de estresse oxidativo pela mensuração do conteúdo de 

malonaldeído (MAD) em biótipos (S - R) de C. sumatrensis 0, 3, 6 e 24 horas após aplicação 

de 2,4-D. 

 

Pereira (2019) observou em plantas da mesma espécie comportamento similar quando 

biótipos R e S foram submetidos a aplicação de Paraquat (800 g i.a. ha-1). Os biótipos 

apresentam danos à membrana devido estresse oxidativo causado pelo herbicida, porém em R 

o dano foi ligeiramente menor do que S, podendo ser relacionado à menor produção de EROs 

ou a maior atividade do sistema antioxidante das plantas.  

O modo de ação do herbicida 2,4-D envolve o metabolismo de ácidos nucleicos e 

plasticidade da parede celular. Os sintomas ocorrem primeiro nos meristemas devido a 

translocação via floema. A ação do herbicida está relacionada também ao aumento na síntese 

de auxinas e giberelinas promovendo alongamento celular e crescimento desordenado, 
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esgotamento, destruição do sistema radicular e morte da planta após alguns dias ou semanas 

(Foloni, 2016). A concentração de MDA em biótipo S manteve-se praticamente inalterada nas 

24h após aplicação devido ao tempo de resposta das plantas após exposição ao herbicida. Em 

R há comportamento similar ao observado em plantas suscetíveis expostas à herbicidas de 

contato (paraquat), sendo a resposta de rápida necrose, visualmente, muito similar à aplicação 

destes produtos (Chiang et al., 2008; Polos et al., 1988; Vaughn & Fuerst, 1985). 

 A concentração inicial de peróxido de hidrogênio mais elevada no biótipo S pode estar 

relacionada à resposta a algum fator de estresse, antes da aplicação do herbicida. Uma vez que 

os dois biótipos foram conduzidos sob mesma condição de ambiente (casa de vegetação) 

percebe-se que naturalmente estas plantas encontram-se mais estressadas. Avaliando a 

resposta após aplicação percebe-se que o biótipo R apresenta uma maior alteração em relação 

que o biótipo S, onde a alteração na concentração de H2O2 é menor. Somando-se a avaliação 

de malonaldeído, onde percebemos que a peroxidação lipídica é maior no biótipo R, observa-

se que associada a resposta mais rápida e expressiva em relação a concentração de H2O2 e 

peroxidação lipídica que o biótipo R é mais sensível ao estresse causado pelo herbicida e a 

ação do sistema antioxidante nestas plantas pode estar atrelada ao sintoma de rápida necrose.  

 A avaliação de enzimas do sistema antioxidante destas plantas (catalase, superóxido 

desmutase, ascorbato peroxidase, glutationa redutase) pode apontar diferenças na expressão 

enzimática atreladas à resposta de concentração de H2O2 maior no biótipo com rápida 

necrose. A alteração na atividade de alguma enzima, ou em sua conformação (isoformas) de 

alguma destas enzimas do sistema antioxidante pode estar atrelada a este mecanismo. 

 

3.4 Conclusões 

 

O biótipo resistente de C. sumatrensis apresenta maior densidade estomática abaxial em 

relação ao biótipo S em ambos estádios de desenvolvimento. A nível celular, percebe-se que 

após aplicação de paraquat o biótipo R apresentou manutenção da estrutura celular enquanto 

biótipo S foi bastante afetado, estando o mecanismo de resistência relacionado à não 

chegada do herbicida no local de ação.  

Em relação a resposta de rápida necrose de 2,4-D observa-se que o biótipo S apresenta 

maior concentração de H2O2 em relação ao biótipo R, porém a resposta após estresse e a 

peroxidação lipídica no biótipo R é mais expressiva após aplicação do herbicida, causando 

efeito de necrose que pode ser observado poucas horas após a aplicação.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em Conyza bonariensis há diferenciação na morfologia da superfície foliar entre biótipo 

suscetível e resistente em dois estádios de desenvolvimento, possivelmente relacionados à 

retenção de herbicidas, sua absorção e eficácia. O fator de resistência observado foi de 31,49 e 

a ocorrência de biótipos com controle pobre após aplicação de glyphosate foi alta.  

Em C. sumatrensis, alterações a níveis celular após aplicação dos herbicidas pode ser 

utilizada para observar a nível celular o mecanismo de resistência ao paraquat e a resposta de 

rápida necrose de 2,4-D. Estudos de indicador de estresse oxidativo indicam que o biótipo 

suscetível apresenta-se naturalmente mais estressado, com maior concentração de H2O2 em 

relação ao biótipo com resposta de rápida necrose. Já o biótipo com rápida necrose é mais 

responsivo após aplicação do herbicida (2,4-D) e tem maior estresse oxidativo e injúrias nas 

membranas, conforme observa-se pelo sintoma rápido de necrose.  

Trata-se do primeiro relato de comportamento de rápida necrose após a aplicação de um 

herbicida sistêmico (2,4-D) no Brasil. A avaliação de enzimas do sistema antioxidante e de 

resposta hipersensível das plantas devem ser consideradas para elucidar tal mecanismo. 


