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RESUMO 

Esta dissertação consistiu na avaliação de resistência do glifosato em populações de Conyza 

canadensis, duas suspeitas de resistência (B15-1 e B15-2) e uma suscetível (B), provenientes 

de olivais no Alentejo. Realizaram-se ensaios expeditos em placa de Petri, ensaios dose-

resposta em estufa e um ensaio de acumulação do shiquimato. 

Os ensaios expeditos evidenciaram que a germinação da população B (60-80%) foi superior 

às das populações B15-1 (31,3%) e B15-2 (52,7%). Verificaram-se indícios de resistência na 

população B15-1 e suscetibilidade da população B15-2. A mortalidade foi o parâmetro 

distintivo, através da concentração discriminatória: 0,3 mM de glifosato. Os ensaios dose-

resposta indicaram fator de resistência de 0,52 para a população B15-2, bem como ED50 de 

59,2 g e.a. ha-1 (ensaio I) e 87,2 g e.a. ha-1 (ensaio II). A população B apresentou ED50 de 

113,3 g e.a. ha-1. O ensaio de acumulação de shiquimato indicou suscetibilidade das 

populações B e B15-2, todavia a acumulação foi maior em B (0,69 μg mg-1) do que em B15-2 

(0,49 μg mg-1), seis dias após a aplicação de 720 g ha-1 de glifosato. 

Os resultados dos três tipos de ensaios apontam para indícios de resistência na população 

B15-1 e confirmam a suscetibilidade das populações B e B15-2. 

Palavras-chave: Conyza canadensis; dose-resposta; glifosato; resistência; shiquimato 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to assess efficacy of the glyphosate in three populations of 

Conyza canadensis, two suspected of resistance (B15-1 and B15-2) and a susceptible one 

(B), from intensive olive orchards in Alentejo, south of Portugal. There were performed: 

seedling-Petri plate assays, greenhouse dose-response assays and a shikimate accumulation 

assay. 

The seedling-petri plate assays showed that B population had significant higher germination 

(60-80%) than B15-1 (31.3%) and B15-2 (52.7%) populations. There was evidence of 

resistance in the B15-1 population and susceptibility of the B15-2 population. Mortality was the 

key parameter to distinguish between populations by the discriminating concentration: 0.3 mM 

glyphosate. The dose-response assays revealed a resistance level of 0.52 and ED50 of 59.2 g 

e.a. ha-1 (Bioassay I) and 87.2 g e.a. ha-1 (Bioassay II) for B15-2 population. The B population 

showed an ED50 of 113.3 g e.a. ha-1. The shikimate accumulation assay indicated susceptibility 

of both populations (B and B15-2), although the accumulation was higher in the B population 

(0.69 μg mg-1) than in the B15-2 population (0.49 μg mg-1), six days after application (720 g 

ha-1). 

The results showed evidence of resistance in the B15-1 population and confirmed the 

susceptibility of B and B15-2 populations. 

Keywords: Conyza canadensis; dose-response; glyphosate; resistance; shikimate
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EXTENDED ABSTRACT 

Although more common in countries with intensive farming systems, weed herbicide resistance 

is a global problem. It is a natural process resulting from the high genetic variability of the 

species, which allows adaptation to the different modes of action of the herbicides. This 

process is responsible for the selection of individuals more tolerant or resistant to the active 

ingredients of the herbicides, leading over time to the ineffectiveness of herbicides. 

There are currently 403 cases of identified herbicide resistance, corresponding to 218 weed 

species. In the management of weeds, the major advances of the past 50 years are mainly 

due to the development of herbicides with different characteristics (season of application, 

mode of action and spectrum). Within this period, in the last 40 years, the glyphosate has 

slowly become the most widely used herbicide in the world, due to its low persistence in soil 

and high systemics in plants, controlling much problematic weeds. 

The progressive intensity of glyphosate application has led to the development of resistance 

to this herbicide, which first appeared in 1996, in Australia in Lolium rigidum. The number of 

cases increased over the following years, existing today 24 identified species of resistant 

weeds. 

Until now, glyphosate resistance in Portugal just occurred in perennial crops, more frequently 

in Conyza spp. and Lolium spp.. The Conyza spp. weeds are identified as problematic weeds 

in more than 40 cultures from 70 countries, due to their strong adaptability for little disturbed 

farming systems (perennial crops or annual crops in no-till farming systems). This ability has 

been reflected in the low efficacy of glyphosate and the emergence of resistant Conyza 

biotypes, since no-tillage in permanent crops or stop of crop rotation in annual crops increase 

the selection pressure caused by the intensive use of herbicides. 

The current level of the use of glyphosate proof the need to change some farming practices, 

to ensure the longevity of the herbicide between future generations of farmers. Among the 

strategies for the prevention and control of resistance, are the screening of the croplands with 

glyphosate application in order to detect individuals who have survived the glyphosate 

application (before they produce seeds), as well as the use of confirmation methods for 

resistance as a first step for the development of alternatives in chemical control. 

The objective of this study was to assess the efficacy of glyphosate in three populations of 

Conyza canadensis (L.) Cronquist (from olive orchards in Alentejo, south of Portugal), two of 

them are suspected of resistance (B15-1 and B15-2) and a susceptible one (B) which has no 

previous history of glyphosate application. Greenhouse and laboratory experiments were 

conducted to evaluate differences in glyphosate susceptibility among these populations: 1) two 



 

seedling-Petri plate assays with different concentrations of glyphosate which were added to 

the culture medium (0; 0.05; 0.1; 0.2; 0.3 and 0.4 mM); 2) two greenhouse dose-response 

assays with whole plant in BBCH 19 stage to evaluate the effect of different concentrations of 

glyphosate (0, 180, 360, 540, 720, 1080, 1440, 2880 and 5760 g e.a. ha-1) by dose-response 

curves; 3) one shikimate accumulation assay implemented after application of two doses (360 

and 720 g e.a. ha-1) to assess the increase of shikimate levels over time. 

The seedling-Petri plate assays showed that B population had the highest germination rate 

(60-80%), in comparison with B15-1 (31.3%) and B15-2 (52.7%) populations. These results 

showed evidence of resistance in the B15-1 population and susceptibility of the B15-2 

population. To distinguish the susceptibility between populations, mortality was defined as the 

key parameter through the discriminating concentration of 0.3 mM glyphosate. There were no 

effects of the glyphosate on seed germination or seed emergence. 

The dose-response assays revealed a resistance level of 0.52 and an ED50 of 59.2 g e.a. ha-1 

(Bioassay I) and 87.2 g e.a. ha-1 (Bioassay II) for B15-2 population. The B population showed 

an ED50 of 113.30 g e.a. ha-1. These results indicate that the control of B15-2 population only 

requires a glyphosate application 2-fold lower than the recommended dose, which indicates 

susceptibility of B15-2 population. The shikimate accumulation assay also has indicated 

susceptibility of B15-2 and B populations. 

The fact that the B population is from a farm plot which never had been exposed to glyphosate 

applications, but had a higher tolerance to the herbicide (compared its ED50 with the ED50 of 

B15-2 population), should be an alert to the existence of more tolerant individuals on this 

population. Thus, if the B population may be exposed to glyphosate, the screening of weed 

control should devote much attention to avoid a quick evolution of resistance. 

The results showed evidence of resistance in the B15-1 population and confirmed the 

susceptibility of B and B15-2 populations. 

Keywords: Conyza canadensis; dose-response; glyphosate; resistance; shikimate  
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I – INTRODUÇÃO 

Embora mais frequente em países com sistemas agrários intensivos, a resistência a 

herbicidas é um problema global (Thill & Lemerle, 2001). A resistência é um processo natural, 

resultante da elevada variabilidade genética apresentada pelas espécies vegetais, embora 

possa ser induzida por melhoramento ou seleção artificial (Maxwell & Mortimer, 1994). Esta 

variabilidade permite a sua adaptação aos diversos modos de ação dos herbicidas, por 

seleção dos indivíduos mais tolerantes ou resistentes à(s) s.a. e pode conduzir à ineficácia 

dos herbicidas utilizados (Rubin, 1991; De Prado et al., 1992; Jutsum & Graham, 1995). 

Existem atualmente 403 casos identificados (espécie x local de ação) de resistência a 

herbicidas, correspondentes a 218 espécies de infestantes (Heap, 2013). Na gestão de 

infestantes, os grandes avanços dos últimos 50 anos devem-se sobretudo ao 

desenvolvimento de herbicidas com características distintas (em época de aplicação, espetro 

e modo de ação). Nos últimos 40 anos desse período, o glifosato foi-se tornando no herbicida 

mais usado a nível mundial (Nandula, 2010), devido à sua baixa persistência no solo e elevada 

sistemia em plantas, controlando as infestantes mais problemáticas (Dill et al., 2010). 

Esta massificação do glifosato foi também obtida através da introdução das culturas 

geneticamente modificadas em 1996 e o início das práticas de não-mobilização. No séc. XXI, 

a sua utilização também aumenta devido ao menor preço dos herbicidas contendo glifosato e 

à retirada/restrição de outras s.a. alternativas (Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010; De Prado 

& Costa, 2012). Esta progressiva intensidade do uso do glifosato conduziu ao 

desenvolvimento de resistência a este herbicida, que surgiu pela primeira vez em 1996, na 

Austrália, em Lolium rigidum Gaudin infestando cereais e colza (Pratley et al., 1999). Nos anos 

seguintes, o número de casos foi aumentando, existindo hoje 24 espécies identificadas de 

infestantes com resistência ao glifosato (Heap, 2013). 

Até ao momento, a resistência ao glifosato em Portugal apenas surgiu em culturas 

permanentes (ex: vinha, olival e pomares de fruteiras), com maior frequência em Conyza spp. 

e Lolium spp. (Calha & Portugal, 2012). As espécies do género Conyza estão identificadas 

como infestantes importantes em mais de 40 culturas de 70 países e apresentam uma forte 

aptidão ecológica em sistemas agrários pouco perturbados, i.e., culturas permanentes ou 

culturas temporárias com mobilização nula/reduzida. Esta aptidão reflete-se na baixa eficácia 

do glifosato e no aparecimento de biótipos resistentes (Saborido et al., 2012), já que a não-

mobilização do solo em culturas permanentes e o abandono da rotação cultural em culturas 

anuais aumentam a pressão seletiva causada pelo uso dos herbicidas (Lazaroto et al., 2008). 
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A importância atual do glifosato é uma evidência da urgência em mudar de paradigma, de 

modo a assegurar a longevidade do herbicida em futuras gerações de agricultores (Powles, 

2008). Entre as estratégias de prevenção e controlo da resistência, encontram-se a 

monitorização das parcelas com aplicação de glifosato, de modo a detetar indivíduos que 

tenham sobrevivido à aplicação de glifosato (antes que produzam sementes), bem como a 

utilização de métodos de confirmação de resistência como primeira etapa para o 

desenvolvimento de alternativas em luta química. 

Nesse sentido, os ensaios práticos desta dissertação foram delineados com o objetivo de 

avaliar a resistência de duas populações de C. canadensis (L.) Cronquist proveniente de um 

olival intensivo em Ferreira do Alentejo. Para o efeito, efetuaram-se três tipos de ensaios: dois 

ensaios expeditos em placa de Petri com diferentes concentrações de glifosato adicionadas 

ao meio de cultura, dois ensaios dose-resposta (em estufa) com planta inteira para averiguar 

o efeito do glifosato através de curvas dose-resposta e um ensaio de acumulação do 

shiquimato como método indireto de confirmação de resistência. 

Esta componente prática da dissertação é antecedida por uma revisão bibliográfica 

constituída por um primeiro capítulo genérico sobre resistência aos herbicidas, onde são 

apresentadas algumas definições associadas à resistência, fatores promotores de resistência, 

mecanismos de hereditariedade e uma discussão sobre as estratégias de prevenção e 

controlo da resistência em proteção integrada. No segundo capítulo, é dado enfoque ao 

herbicida glifosato, detalhando-se algumas características históricas e químicas, o seu 

comportamento no ecossistema (planta, ambiente e solo), os mecanismos de resistência já 

detetados em infestantes, o panorama mundial e nacional da resistência ao glifosato, assim 

como uma antevisão da situação futura. 

O terceiro capítulo é dedicado à espécie estudada nesta dissertação, a avoadinha (Conyza 

canadensis (L.) Cronquist), enunciando-se características taxonómicas, geográficas, 

botânicas e bioecológicas. Apresenta-se também a sua situação atual na resistência ao 

glifosato, bem como alternativas químicas indicadas em outros estudos. O quarto capítulo é 

respeitante aos fundamentos teóricos dos vários ensaios realizados. 
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II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 – RESISTÊNCIA ADQUIRIDA A HERBICIDAS 

2.1.1 – Definição e tipos de resistência 

A seletividade dos herbicidas deve-se geralmente a fatores resultantes da variabilidade 

genética existente nas espécies vegetais (Jäger, 1983). Este facto pressupõe a existência de 

culturas e infestantes capazes de crescer e desenvolver-se nas condições de aplicação da 

dose recomendada de um herbicida. Esta resposta é conhecida como “tolerância” e é 

definida pela WSSA (Weed Science Society of America) como a “capacidade hereditária de 

uma espécie vegetal sobreviver e reproduzir-se depois de uma aplicação de herbicida”, 

constituindo uma característica inata da espécie (WSSA, 2013). 

Contudo, a tolerância também pode ser apresentada como uma característica intraespecífica 

na resposta ao herbicida (LeBaron & Gressel, 1982). No contexto atual, esta nuance é 

extremamente relevante, já que os sistemas agrícolas são frequentemente caracterizados 

pelo uso intensivo de pesticidas, com aplicação contínua de um ou mais herbicidas. Este tipo 

de pressão permite a seleção de características de defesa em biótipos antes sensíveis às 

substância(s) ativa(s) (s.a.), através do aumento da frequência populacional dos indivíduos 

com tais características de maior tolerância (WSSA, 2013). 

Introduz-se assim o conceito de “resistência adquirida”, definido como a “capacidade 

hereditária de uma espécie vegetal sobreviver e reproduzir-se depois de uma aplicação de 

herbicida a doses normalmente letais para essa mesma espécie suscetível”. Ao contrário das 

plantas tolerantes, as plantas resistentes (R) não sobrevivem apenas às doses recomendadas 

de aplicação do herbicida, mas também a doses bastante superiores (WSSA, 2013). 

A resistência ocorre naturalmente, mas também pode ser induzida por melhoramento ou 

seleção artificial (Maxwell & Mortimer, 1994). Exemplo disso são o arroz cv. Clearfield (BASF, 

2013) ou as culturas geneticamente modificadas (GM) por inserção de genes de resistência. 

As culturas GM mais comuns são: algodão (Gossypium hirsutum L.), colza (Brassica napus 

L.), milho (Zea mays L.) e soja (Glycine max (L.) Merr.) Roundup Ready® (resistentes ao 

glifosato) ou LibertyLink® (resistente ao glufosinato) (Monsanto, 2013; Bayer, 2013). 

Independentemente do tipo de cultura (convencional ou GM), as espécies infestantes 

apresentam frequentemente uma elevada variabilidade genética. Como implícito 

anteriormente, é esta variabilidade que pode permitir a adaptação das populações aos 

diversos modos de ação (MOA) dos herbicidas, por seleção dos indivíduos mais tolerantes 



7 

 

e/ou resistentes à(s) s.a.. A integração destes mecanismos de resistência permite definir os 

diferentes tipos de resistência (Rubin, 1991; De Prado et al., 1992; Jutsum & Graham, 1995): 

Resistência cruzada – o indivíduo é resistente a dois ou mais herbicidas com o mesmo modo 

de ação (existe apenas um mecanismo de resistência) 

Resistência cruzada negativa – o indivíduo é resistente a herbicidas do mesmo modo de 

ação, mas exibe aumento de sensibilidade para herbicidas com outros modos de ação. 

Resistência múltipla – o indivíduo é resistente a dois ou mais herbicidas com diferentes 

modos de ação (coexistem dois ou mais mecanismos de resistência no mesmo indivíduo) 

2.1.2 – Fatores de resistência adquirida a herbicidas 

Embora o primeiro caso de resistência adquirida (2,4-D) tenha surgido em 1957, a ciência 

apenas dedicou atenção ao fenómeno após descoberta de resistência às triazinas em Senecio 

vulgaris L. (1970) e outras espécies (Hilton, 1957; Ryan, 1970; Ruíz, 2003). Desde então, 

muito se debateu sobre os fatores determinantes na evolução da resistência, sendo estes hoje 

normalmente agrupados em três categorias: agronómicos, biológicos e genéticos (Quadro 1). 

Dentre os fatores apresentados, a bibliografia consultada baseia-se nos estudos de Gressel 

e Segel para destacar os seguintes (Gressel & Segel, 1982; Maxwell & Mortimer, 1994; Neve 

et al., 2003):  

1) Tempo geracional (Número de gerações anuais) – Fator biológico 

2) Frequência inicial de mutação – Fator genético 

3) Adaptabilidade dos indivíduos resistentes (fitness) – Fator genético 

4) Tempo de germinação das sementes – Fator biológico 

5) Pressão de seleção – Fator agronómico 

Fatores Agronómicos Biológicos Genéticos

Características do herbicida

Dose de aplicação

Eficácia da aplicação

Família química

Frequência de aplicação

Persistência (atividade residual no solo)

Práticas culturais

Sistema de cultivo

Uso contínuo do mesmo herbicida           

ou herbicidas de igual MOA

Uso exclusivo da luta química

Adaptabilidade (fitness )

Dominância dos genes

Frequência inicial da mutação             

(gene de resistência)

N.º de genes resistentes            

(monogenia vs.  poligenia)

Hereditariedade (tipo de fecundação)

Características

Densidade populacional

Longevidade do banco                              

de sementes do solo

Sensibilidade da espécie ao herbicida

Taxa reprodutiva

Tempo geracional                                   

(N.º de gerações anuais)

Quadro 1 – Principais fatores responsáveis pela resistência de infestantes aos herbicidas (adaptado de Neve et al., 2003) 
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Se considerarmos que os fatores biológicos e genéticos sempre fizeram parte integrante dos 

ecossistemas agrários, verifica-se que os fatores agronómicos são os principais responsáveis 

pelo recente desenvolvimento das resistências. Dentro destes últimos, os fatores referentes 

às aplicações de herbicida podem ser conceptualmente englobados no conceito de pressão 

de seleção, um novo fator referido no parágrafo anterior (Neve et al., 2003). 

Dada o seu cariz antrópico, a pressão de seleção é o fator mais visado em planos de 

prevenção e controlo da resistência. No contexto abordado, a pressão de seleção consiste no 

conjunto de todos os fatores agronómicos responsáveis pela seleção de genes de resistência, 

embora seja particularmente potenciada por algumas práticas (Wrubel & Gressel, 1999): 

1) Monocultura 

2) Adoção generalizada das mesmas práticas culturais 

3) Uso exclusivo de luta química (herbicidas) no combate a infestantes 

4) Uso exclusivo de um herbicida ou grupo de herbicidas com o mesmo modo de ação 

Além da pressão de seleção, os restantes fatores apresentados na página anterior também 

não são exclusivos da resistência a herbicidas, à exceção do tempo de germinação. O tempo 

de germinação, o maior tempo geracional das plantas e a menor eficácia dos herbicidas face 

aos restantes pesticidas são fatores justificativos do desenvolvimento mais lento deste tipo de 

resistência em relação aos outros pesticidas (Ruíz, 2003). 

Esta evolução lenta da resistência a herbicidas resulta também do banco de sementes no solo 

e do escalonamento da germinação durante vários anos. Deste modo, as infestantes 

dependem das plantas do ano agrícola anterior, mas também da composição deste banco de 

sementes e da sua capacidade germinativa (Neve et al., 2003; Ruíz, 2003). 

Em alguns casos, os indivíduos resistentes são menos adaptados a ambientes sem herbicida 

do que os indivíduos suscetíveis. Esta perda de adaptabilidade pode resultar da menor 

eficiência de processos metabólicos (ex: fotossíntese), menor produção de sementes viáveis 

ou diminuição da aptidão competitiva. Contudo, a maioria das plantas resistentes não é menos 

apta que as plantas suscetíveis, daí resultando a dificuldade de gestão da resistência (Powles 

& Holtum, 1994; Cousens & Mortimer, 1995; Ruiz-Santaella, 2004). 

Certos autores consideram também as características físico-químicas dos herbicidas 

constituem outro fator de elevada influência no desenvolvimento das resistências. Entre estas 

características, destacam-se as seguintes (Neve et al., 2003; Ruíz, 2003): 
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1) Local de ação 

2) Capacidade de translocação 

3) Eficácia no controlo das infestantes 

4) Número de espécies controladas 

5) Persistência residual no solo 

No caso dos herbicidas de maior eficácia (ex: sulfonilureias), verificou-se que a dose de 

controlo de certas espécies com biótipos resistentes correspondia a menos de metade da 

dose recomendada. Este facto significa que, antes da evolução dos biótipos resistentes, essas 

espécies eram bastante suscetíveis ao herbicida. Deste modo, uma aplicação homogénea de 

herbicida provoca uma maior pressão de seleção nestas espécies, do que nas espécies 

apenas controladas pela dose recomendada. Salienta-se assim que as espécies mais 

suscetíveis a herbicidas de elevada eficácia são frequentemente um grupo de risco para a 

ocorrência de resistência (Saari et al., 1994). 

Contudo, a diminuição da dose de herbicida também é um fator de resistência, ao selecionar 

indivíduos mais tolerantes ao herbicida. Este aspeto é mais evidente na resistência poligénica, 

ao permitir uma seleção gradual de indivíduos com apenas um gene de resistência, mas que 

ao reproduzirem-se entre si, permitem à descendência a obtenção dos diferentes genes de 

resistência num só indivíduo. Obtém-se assim um aumento progressivo do grau de resistência 

entre gerações (Gressel, 1995). A evolução deste tipo de resistência (associado a baixos 

fatores de resistência – FR) já foi verificada para herbicidas inibidores da ACCase, inibidores 

da ALS e glifosato (Ruiz-Santaella, 2004; Busi & Powles, 2009). 

2.1.3 – Mecanismos de hereditariedade 

A hereditariedade dos genes de resistência pode ser dominante ou recessiva, e está 

relacionada com o mecanismo bioquímico e fisiológico responsável pela resistência. Enquanto 

a resistência por mutação no local de ação é considerada monogénica (Gressel, 1985), a 

resistência metabólica (associada à degradação e/ou translocação do herbicida) é 

maioritariamente uma característica poligénica (Séverin & Tissut, 1991; Ruiz-Santaella, 2004). 

Nestes processos de resistência metabólica estão envolvidos vários sistemas enzimáticos de 

glutationa-S-transferases (GST) e monoxigenases do citocromo P450 (cit-P450), pelo que a 

perda/mutação de uma única enzima não é geralmente suficiente para transformar plantas 

suscetíveis em plantas resistentes ao herbicida (Barrett, 1997; Ruiz-Santaella, 2004). 
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Os mecanismos de hereditariedade constituem um fator de resistência, já que as espécies 

alogâmicas (ex: Eleusine spp. e Lolium spp.) propagam mais facilmente a resistência que as 

espécies autogâmicas. Mesmo que a frequência de uma mutação seja igual entre espécies e 

não existam aplicações de herbicida, as espécies alogâmicas preservam essa característica 

na população (pop.), ao distribuí-la por diversos genótipos (Gasquez, 1991). 

Pelo contrário, as espécies autogâmicas (ex: Oxalis corniculata L. e Stellaria media (L.) Vill) 

pelo seu reduzido cruzamento genético, arriscam-se a perder facilmente uma mutação 

quando o seu efetivo populacional diminui, já que este é constituído por indivíduos isolados e 

com genótipos mais diferenciados (Gasquez, 1991; Ruiz-Santaella, 2004). 

Embora existam alguns casos de resistência recessiva (ex: biótipos de Eleusine indica (L.) 

Gaertn. à trifluralina), a resistência é geralmente considerada uma característica dominante 

ou semidominante (Zeng & Baird, 1997). Isto advém do facto das características recessivas 

exigirem demasiado tempo para que os seus alelos atinjam frequências elevadas na 

população, o que dificulta bastante o desenvolvimento da resistência (Gressel, 2002). 

Nos países da União Europeia, sempre que há homologação de uma nova substância ativa, 

é exigida previamente uma avaliação do risco de resistência e o delineamento de estratégias 

para prevenção de resistência (OEPP/EPPO, 2002). Contudo, nem sempre é possível prever 

quais as espécies com maior probabilidade de desenvolver resistência. Enquanto 

determinadas espécies apresentam um elevado número de biótipos resistentes (ex: Bassia 

scoparia (L.) A. J. Scott, Chenopodium album L. e Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.), outras 

espécies não apresentam quaisquer biótipos resistentes (Saari et al., 1994). 

2.1.4 – Prevenção e controlo da resistência adquirida em PI 

Embora mais frequente em países com sistemas agrários intensivos, a resistência a 

herbicidas é um problema global (Thill & Lemerle, 1991). À data desta revisão bibliográfica 

existem atualmente 403 casos identificados (espécie x local de ação) de resistência a 

herbicidas, correspondentes a 218 espécies de infestantes. Estas infestantes desenvolveram 

resistência a 148 herbicidas diferentes e em 21 dos 25 modos de ação conhecidos. Estes 

casos estão identificados em 66 culturas e em 61 países (Heap, 2013). 

A evolução da resistência em infestantes tem vindo a intensificar-se (Fig.1), constituindo uma 

ameaça séria à sustentabilidade da agricultura mundial. Pelo facto de os herbicidas serem o 

principal meio de combate a infestantes, a situação referida conduz à ocorrência de prejuízos 

económicos resultantes da diminuição acentuada da produtividade cultural (Heap, 2013). 

Estes decréscimos produtivos resultam da competição direta por fatores de produção ou da 

libertação de compostos alelopáticos, por parte das infestantes (Martins & Pitelli, 1994). 
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Dada a dimensão do problema, a prevenção da resistência adquirida raramente se baseia 

num único meio de luta, sob pena da situação agravar-se ou gerar novos casos de resistência. 

A manutenção das populações de infestantes em níveis aceitáveis (abaixo do Nível 

Económico de Ataque ou Nível Prejudicial de Ataque) exige a integração de vários meios; tal 

como acontece com os outros inimigos culturais (Amaro & Baggiolini, 1982; Mexia et al., 

1994). Estes meios de luta podem ser indiretos (ex: genéticos e legislativos) ou diretos (ex: 

culturais, mecânicos, químicos e térmicos) (IOBC-WPRS.org, 2013).  

Além dos benefícios fitossanitários na gestão das resistências, a integração dos meios de luta 

constitui um pilar fundamental da Proteção Integrada (PI), modo de produção agrícola 

obrigatoriamente aplicado nos Estados-Membros da União Europeia, por todos os 

“utilizadores profissionais” desde 1 de Janeiro de 2014 (Diretiva 2009/128/CE). A adoção 

deste sistema agrário pretende garantir a proteção das culturas, mantendo a sua eficiência e 

rentabilidade económica, mas assegurando a qualidade dos alimentos, a minimização da 

poluição ambiental e a segurança dos agricultores e consumidores (IOBC-WPRS.org, 2013). 

A tomada de decisão em PI é obtida por avaliação de intervenção, com recurso aos conceitos 

de estimativa do risco e nível económico de ataque, bem como a modelos de desenvolvimento 

dos inimigos culturais e à ponderação dos fatores de nocividade (Cousens, 1987; Mexia et al., 

1994). Caso haja necessidade de intervenção, fomenta-se o uso de mecanismos de regulação 

natural por meios indiretos, antes do recurso (se indispensável) a meios diretos de luta. No 

caso das infestantes, acautela-se o desenvolvimento de resistência à luta química 

(pesticidas), através do uso prioritário da luta cultural/mecânica/térmica e do recurso a 

pesticidas seletivos para o inimigo cultural a combater (OILB/SROP, 1999; Amaro, 2003). 

Fig. 1 – N.º de infestantes resistentes a herbicidas a nível global (Heap, 2013) 



12 

 

Exemplos específicos para infestantes: 

Entre as medidas específicas para combater a resistência em infestantes, constam a adoção 

de práticas culturais que reduzam a necessidade de luta química e a rotação entre herbicidas 

com diferentes modos de ação (Heap, 2013). No entanto, refira-se que existem culturas e 

países onde o número de herbicidas homologados é reduzido, o que limita a alternância entre 

herbicidas com diferentes MOA. Nesta rotação “química”, devem ser seguidas algumas 

recomendações que visam maioritariamente baixar a pressão de seleção, fator considerado 

determinante no desenvolvimento das resistências (Christoffoletti, 2008): 

1) Evitar o uso de herbicidas (se possível, dos herbicidas com maior eficácia) 

2) Privilegiar herbicidas com baixa atividade residual no solo (baixa pressão de seleção) 

3) Não usar herbicidas cujos MOA têm indícios de resistência na parcela 

4) Em caso de resistência, pesquisar se as espécies apresentam casos documentados 

de resistência cruzada negativa (e fazer uso dela) 

5) Cumprir as indicações do rótulo (dose, época e número de aplicações) 

6) Acompanhar o resultado da aplicação, comparando com pequenas áreas-testemunha 

7) Em grandes áreas, privilegiar o uso de misturas de herbicidas ou herbicidas com mais 

de um MOA (ver parágrafo seguinte) 

Contudo, antes do recurso à luta química, devem-se privilegiar rotações culturais que alterem 

as condições microclimáticas do solo e a composição florística da parcela. O uso de práticas 

como falsas sementeiras, mondas, sachas, lavouras e outras mobilizações é uma ferramenta 

útil, pois estes métodos não selecionam entre plantas S e R (Heap, 2013). No caso de culturas 

extensivas ou permanentes, algumas destas práticas podem ser inexequíveis e deve-se optar 

pelo uso de misturas de herbicidas ou herbicidas com mais de um MOA. Esta opção reduz a 

probabilidade de sobrevivência de indivíduos com traços de resistência em áreas grandes 

(com maior número de infestantes) e onde a sua monitorização é difícil (Prather et al., 2012). 

Em síntese, poder-se-á afirmar que a prevenção e controlo da resistência consiste em três 

regras simples: 1 – deteção precoce de zonas com menor eficácia da aplicação do herbicida 

na dose recomendada, 2 – diversificação dos métodos de controlo, 3 – atuar antecipadamente 

para evitar a produção e disseminação de sementes (Calha et al., 2009; Beckie, 2011) 

Em culturas permanentes, a adoção de enrelvamento na linha e/ou entrelinha é uma opção 

que permite frequentemente conciliar a gestão das infestantes com a manutenção de 
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organismos auxiliares e obtenção de maior qualidade/volume de produção (Teasdale et al., 

2007; Franco, 2011; Monteiro et al., 2011, 2012). Sob sistemas de sementeira direta, o uso 

de consociações ou palhagem também pode permitir a extração de maior rendimento agrícola, 

através da substituição da luta química pela ausência de luz e pela alelopatia provocada pelos 

resíduos vegetais ou deposição da palha no solo (Borghi et al., 2008). 

2.2 – GLIFOSATO – UM HERBICIDA MASSIFICADO 

2.2.1 – História e características químicas 

O glifosato é um derivado fosfonometil da glicina (Fig. 2a, N-fosfonometil glicina), obtido pela 

reação deste aminoácido com ácido clorometilfosfónico em condições básicas. Embora 

descoberto em 1950 por uma empresa suíça, o produto não tinha utilidade farmacêutica, nem 

atividade biológica identificada (Franz et al., 1997). Após várias trocas comerciais, a pesquisa 

chegou à multinacional Monsanto que efetuava rastreio de derivados de aminometilfosfatos 

(AMPA). O glifosato obteve boa atividade herbicida nos ensaios de estufa e de campo (1970), 

sendo o herbicida Roundup® lançado no mercado em 1974 (Baird et al., 1971). 

Esta s.a. (inibidora da enzima 5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintase – EPSPS) juntou-se 

assim ao grupo de herbicidas inibidores da síntese dos aminoácidos. Nesta lista encontravam-

se o amitrol (inibidor da biossíntese da histidina), o glufosinato (inibidor da glutamina sintase) 

e herbicidas inibidores da acetolactato sintase (imidazolinonas, sulfonilureias e 

triazolopirimidinas), todos também desenvolvidos na década de 1970 (Cobb, 1992). 

Na sua forma comum (ácido protonado), o glifosato apresenta-se como pó cristalino branco e 

inodoro, composto por um grupo amina e dois grupos ácidos (carboxílico e fosfónico). Dada 

a sua natureza anfotérica, o herbicida é rapidamente dissolvido em bases diluídas/fracas ou 

ácidos fortes, produzindo sais aniónicos e catiónicos. A solubilidade da s.a. pura é de 1,2% a 

25ºC, formando uma solução de pH 2 (Dyer, 1994). Contudo, quando convertida em sais, a 

solubilidade pode aumentar até cerca de 50% a 25ºC, com pH 4-5. Deste modo, devido à sua 

baixa solubilidade em água, o glifosato é geralmente comercializado em soluções aquosas 

com 30-50% de sal de isopropilamina (Fig. 2b) ou outros sais monobásicos (Dill et al., 2010). 

Fig. 2a – Glifosato (VLIZ, 2006) Fig. 2b – Sal de isopropilamina de glifosato (NCSU, 2005) 
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O glifosato e os seus sais não são significativamente solúveis em solventes orgânicos. Esta 

falta de solubilidade é atribuída às fortes ligações atómicas de hidrogénio na molécula. As 

restantes propriedades químicas do herbicida indicam um perfil ambiental favorável, 

particularmente na sua baixa volatilidade, característica útil para a segurança do aplicador e 

para a manutenção do herbicida na superfície foliar (Dill et al., 2010). 

A ficha de segurança de uma formulação comercial comum (ex: Roundup® Ultra, sal de 

isopropilamina de glifosato, 360 g e.a. L-1, SL, Bayer®) indica a sua baixa toxicidade para o 

homem e restantes classes de animais, e a sua elevada toxicidade para algas e plantas 

aquáticas. Embora provoque irritabilidade nas eventuais vias de exposição (olhos e pele), não 

se preveem efeitos adversos significativos caso seja evitada a nuvem de pulverização e sejam 

cumpridas as restantes recomendações descritas no rótulo do produto (Monsanto, 2010). 

2.2.2 – Adoção e impacto na gestão de infestantes 

Desde a descoberta de propriedades herbicidas em 1970 e comercialização em 1974, o 

glifosato foi alvo de uma utilização intensiva. O seu sucesso reside na sua baixa persistência 

(sem atividade residual) no solo e elevada eficácia (grande sistemia), através da translocação 

para tecidos meristemáticos em crescimento ou tecidos subterrâneos (ex: rizomas), onde inibe 

a atividade enzimática. Este herbicida é assim muito útil ao permitir o controlo das infestantes 

mais problemáticas, pela sua não seletividade (Dill et al., 2010). 

Devido à não-seletividade da s.a., o uso estava inicialmente restrito a aplicações pré-

sementeira e pós-emergência de culturas temporárias e à gestão de infestantes em culturas 

permanentes. Na década de 1990, com a introdução de resistência em diversas culturas GM 

(ex: milho e soja), o glifosato passou a ser massivamente utilizado neste tipo de culturas, sem 

os consequentes problemas de fitotoxidade. No séc. XXI, o seu uso intensificou-se, agravando 

o risco de resistência devido a fatores como: adoção de métodos de conservação de solo (ex: 

não-mobilização ou sementeira direta), menor preço dos herbicidas contendo glifosato, 

retirada do mercado e restrições de uso de s.a. alternativas (De Prado & Costa, 2012). 

Aliados às vantagens citadas e à sua aceitação como ambientalmente benigno, estes fatores 

fizeram do glifosato o herbicida mais usado a nível mundial, com consequências ao nível da 

resistência, destacando-se infestantes Conyza spp. e Lolium spp. (De Prado & Costa, 2012) 

de entre as 24 espécies com resistência ao glifosato atualmente confirmadas (Heap, 2013) 

2.2.3 – Modo de ação 

A adoção rápida e generalizada do glifosato levou a uma pesquisa intensiva sobre o seu modo 

bioquímico de ação. Os primeiros ensaios realizados sobre a atividade do glifosato em meio 
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de cultura de lentilhas-de-água (Lemna spp) evidenciaram que a adição de aminoácidos 

aromáticos inibia o efeito herbicida nestas plantas (Jaworski, 1972), resultados comprovados 

por ensaios posteriores com outras culturas in vitro (Cole, 1985; Duke, 1988). 

Em 1980, detetou-se a elevada sensibilidade da EPSPS à s.a. em trigo-sarraceno (Fagopyrum 

esculentum Moench), confirmando-se, em 1985, a enzima como local de ação primário do 

glifosato. Neste último ensaio, as espécies evidenciaram uma elevada acumulação de 

shiquimato, e a sua conversão para corismato foi inibida, em pelo menos 50% (Amrhein et al., 

1980; Steinrücken & Amrhein, 1980; Comai et al., 1985). 

A EPSPS é codificada no núcleo, mas atua no cloroplasto, possuindo para tal um péptido de 

transporte que se liberta quando atinge este organelo (Della-Cioppa et al., 1986). Interveniente 

na via do shiquimato (Fig. 3), a enzima atua 

sobre 20% do carbono fixado pelas plantas, 

estando envolvida na síntese dos aminoácidos 

fenilalanina, tirosina, triptofano e de compostos 

secundários como alcalóides, flavonóides, 

lenhina e vitaminas (Steinrücken et al., 1980). 

Esta enzima catalisa a formação de EPSP (5-

enolpiruvilshiquimato-3-fosfato) e fosfato 

inorgânico a partir de fosfoenolpiruvato (PEP) e 

shiquimato-3-fosfato (S3P). Existem outras vias 

que também exigem EPSP, pelo que a inibição 

da EPSPS ocorre numa etapa bastante 

importante (Yu et al., 2009). O glifosato é inibidor competitivo do PEP, formando um complexo 

com a EPSPS e impedindo a ligação do grupo fosfato do PEP e do S3P (Dyer, 1994). 

Deste modo, o S3P e o PEP acumulam-se na célula, com o primeiro reagente sendo útil para 

estimar a resistência ao glifosato (ver 3.3 – Ensaio de determinação do shiquimato). 

Embora a inibição da EPSPS seja rápida, a mortalidade das plantas pode levar até 20 dias. 

O efeito do herbicida é lento, pois reflete o tempo necessário para o esgotamento dos 

aminoácidos armazenados e consequente decréscimo da síntese proteica (Yu et al., 2009). 

O modo de ação secundário do glifosato provoca efeitos adicionais no metabolismo dos fenóis 

e pigmentos fotossintéticos. Os estudos indicam que a s.a. induz um aumento provisório na 

atividade da fenilalanina amónia liase, enzima do metabolismo dos fenilpropanóides, elevando 

os níveis destes fenóis inibidores do crescimento. Contudo, pela escassez de fenilalanina, a 

inibição da EPSPS acaba por conduzir à diminuição da atividade enzimática e dos compostos 

Fig. 3 – Ação do glifosato na via do 

shiquimato (Adaptado de MAICH, 2013) 
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fenólicos (Dyer, 1994). Como estes fenóis 

funcionam como inibidores da oxidação das 

auxinas, o metabolismo das auxinas vai 

aumentando. Deste modo, a dominância apical é 

ultrapassada e verifica-se o aumento de novos 

rebentos em dicotiledóneas (Fig. 4) e do 

afilhamento em monocotiledóneas, sobretudo em 

plantas resistentes (Yu et al., 2009). 

Outra consequência metabólica do glifosato é o 

aparecimento de zonas cloróticas nas folhas. Este 

facto deve-se à inibição da ácido-aminolevulínico sintase (ALAS), enzima presente nas 

reações de biossíntese das clorofilas e citocromos. Além da inibição da via do shiquimato 

(MOA primário), verifica-se assim que o efeito herbicida acaba por ser potenciado pela sua 

interferência nas vias metabólicas já referidas – MOA secundário (Yu et al., 2009). Esta 

conclusão é apoiada pela observação de que apenas 1 µg de glifosato permite a inibição de 

1000 µg de EPSPS, o que indica a existência de locais de ação secundários (Cobb, 1992). 

Através da sequenciação da EPSPS, verificou-se que o centro ativo da enzima corresponde 

à sequência de resíduos dos aminoácidos 90-102. Nesta região altamente conservada do 

gene codificante, as mutações mais frequentes correspondem à substituição de glicina ou 

prolina por alanina ou serina. Este tipo de mutações pode alterar a velocidade de reação e até 

a sua funcionalidade (inibindo-a ou conferindo uma nova função), particularmente na ligação 

glifosato vs. grupo fosfato do PEP (Dyer, 1994). Como é discutido no capítulo 2.2.5, as 

mutações indicadas também permitem conferir resistência ao glifosato (Padgette et al., 1991). 

2.2.4 – Comportamento na planta 

Os sintomas mais comuns de aplicação de glifosato são cloroses foliares, seguidas de 

necroses. Surgem também outros sintomas como enrugamento/malformação e necroses 

meristemáticas. Comparativamente a herbicidas de contacto, embora o modo de ação seja 

rápido, os danos causados pela s.a. (e outras s.a. inibidoras da síntese de aminoácidos) 

surgem lentamente e a mortalidade das plantas pode levar até 30 dias (Yu et al., 2009). Dada 

esta ampla janela temporal, a estabilidade in vivo do glifosato é muito importante para manter 

a irreversibilidade dos efeitos fitotóxicos. Geralmente, o herbicida é muito estável em plantas, 

devido à reduzida degradação das moléculas da s.a. por metabolização (Duke, 2011). 

A eficácia do glifosato depende bastante da dose absorvida pela área foliar (viva) da planta. 

Antes da evolução de resistência, considerava-se que a maioria das infestantes podia ser 

Fig. 4 – Efeito do glifosato na nova 

rebentação de plantas de Conyza 

canadensis R 
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controlada através de uma determinada dose de s.a., variável consoante a espécie. A 

quantificação desta dose foi alvo de investigação desde 1970 em mais de 40 espécies, 

obrigando à determinação da eficiência de absorção e grau de translocação (Dill et al., 2010). 

Os primeiros estudos foram elaborados com glifosato radioativo (14C) e indicaram as principais 

valências do glifosato hoje conhecidas: transporte floémico e distribuição/acumulação nos 

pontos de crescimento meristemático nas raízes e área foliar (Sprankle et al., 1973). 

Embora variável com o molhante, a penetração e o transporte floémico do herbicida são 

relativamente rápidos, dependendo sobretudo da eficiência específica de translocação e do 

estado fenológico/sanitário da planta. Esta rapidez de processos confere capacidade à s.a. 

de distribuir-se e acumular-se nos meristemas apicais, raízes e rizomas, permitindo o controlo 

das infestantes vivazes, através da destruição dos seus órgãos subterrâneos (Dill et al., 2010). 

2.2.5 – Comportamento ambiental 

O glifosato é um herbicida pouco tóxico para invertebrados e organismos superiores (aves, 

mamíferos, peixes e répteis). A baixa toxicidade para a maioria dos grupos taxonómicos não-

alvo deve-se ao seu MOA, i.e., a enzima por si inibida (EPSPS) apenas ocorre em bactérias, 

plantas e alguns fungos. Contudo, a formulação comercial também inclui coformulantes (ex: 

molhantes) que facilitam a penetração da s.a. na cutícula cerosa da área foliar (Cobb, 1992). 

Embora a maioria das formulações de glifosato apresente pouco risco para organismos 

terrestres, alguns produtos comerciais apresentam grande toxicidade para organismos 

aquáticos, apenas devido aos molhantes escolhidos na sua formulação (Dill et al., 2010). 

Os estudos ambientais indicam que a degradação do glifosato não ocorre por decomposição 

química, já que este resiste à degradação hidrolítica nos intervalos de pH mais comuns. O 

herbicida também é fotoliticamente estável na água pura e no solo, já que a fotodegradação 

em água pura não ocorre sob luz solar, mas apenas sob luz artificial e na presença de iões 

cálcio, de forma lenta (Franz et al., 1997). Do mesmo modo, a s.a. apenas se degrada em 

água de rio, sob luz artificial intensa e por oxidação induzida pela excitação fotoquímica dos 

ácidos húmicos, tal como sucede com outros pesticidas (Dill et al., 2010). 

Estes factos mostram que a fotodegradação do glifosato pode ocorrer em água, mas não é a 

via maioritária de degradação ambiental do herbicida. Pelo contrário, esta via consiste na ação 

de microrganismos do solo, inclusive na degradação em meios aquáticos (Dill et al., 2010).  

2.2.6 – Comportamento no solo 

A principal via de degradação do glifosato no solo é o metabolismo microbiano. Embora 

variável entre tipos de solo, a degradação efetua-se rapidamente em meios aeróbicos e 



18 

 

anaeróbicos, pela presença de bactérias metabolizantes. O processo é útil para obtenção de 

aminoácidos e fósforo, por duas vias (Fig. 5): obtenção de AMPA ou glicina (Dill et al., 2010). 

A via do AMPA é a principal via metabólica e 

consiste na quebra da ligação carboximetil 

C-N do glifosato, obtendo-se AMPA e 

glioxilato, por ação da enzima glifosato-

oxidorredutase (GOX). Este metabolito 

degrada-se mais lentamente do que o 

herbicida, em ácido fosfórico e formaldeído. 

A via está presente em Flavobacterium spp., 

Ochrobactrum spp. e Pseudomonas spp., 

podendo também ocorrer simbioses com 

outros organismos (Karpouzas & Singh, 

2006; Feng et al., 2010). 

Na via da glicina, a primeira etapa envolve a 

quebra do grupo fosfato (ligação C-P) para 

produzir sarcosina, depois convertida por 

sarcosina-oxidase-desidrogenase em 

glicina, por quebra da ligação fosfonometil C-

N. Este mecanismo é utilizado por estirpes 

bacterianas de Arthrobacter spp. e 

Pseudomonas spp. (Dyer, 1994). 

Dada a presença de ambas as vias metabólicas, as bactérias Pseudomonas spp. da estirpe 

LBr têm sido descritas como as bactérias com maior capacidade degradativa de glifosato. O 

isolamento, clonagem e transferência dos genes codificantes das enzimas intervenientes 

nestes processos degradativos pode ser utilizado para introdução de tolerância/resistência ao 

glifosato em culturas agrícolas, dependendo depois da adaptação destas enzimas ao 

funcionamento das células vegetais (Dyer, 1994; Yu et al., 2009). 

É o caso do gene de GOX, extraído de Ochrobactrum spp. e introduzido em culturas GM, para 

conferir resistência ao glifosato. Sob certas condições agroambientais, as plantas com este 

gene podem não manifestar a resistência desejada, devido à moderada toxicidade do 

metabolito AMPA e consequente fitotoxicidade (semelhante à do glifosato). Deste modo, no 

desenvolvimento da nova geração de culturas GM também tem sido utilizada uma enzima 

alternativa, a glifosato-N-acetiltransferase (GAT). Esta enzima pode ser obtida de 

Agrobacterium spp., Bacillus spp ou Streptomyces spp., sendo interveniente numa via 

Fig. 5 – Metabolismo do glifosato em procariotas 

– vias degradativas em bactérias (Adaptado de 

Karpouzas & Singh, 2006) 
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minoritária da degradação do glifosato no solo. Ambas as enzimas são de origem estritamente 

bacteriana e não ocorrem naturalmente em plantas (Castle & Lassner, 2004; Feng et al., 2010; 

Green & Castle, 2010; Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010; Duke, S. O., 2011). 

Os estudos demonstram que a meia vida da s.a. no solo é variável, mas a média é de 32 dias. 

Em todas as combinações ambientais e de texturas de solo, a meia-vida do glifosato é sempre 

inferior a 6 meses, atingindo, no mínimo, uma biodegradação de 79%. Houve também 

evidência de que o tempo de dissipação não é influenciado pela dose de aplicação, e que o 

herbicida e o metabolito AMPA não se acumulam por aplicações múltiplas. Como referido, a 

biodegradação em meios aquáticos é desprezável, ocorrendo nesse contexto apenas na 

presença das bactérias referidas (Galli & Montezuma, 2005; Dill et al., 2010). 

O potencial de absorção radicular da s.a. no solo é considerado insignificante. A falta de 

atividade do glifosato no solo deve-se à degradação microbiana referida, mas também às 

fortes propriedades de ligação com as partículas do complexo argilo-húmico do solo. Os 

estudos realizados com s.a. radioativa em culturas de rotação, após aplicação do herbicida à 

cultura e coberto vegetal de infestantes, demonstram que a absorção máxima é sempre 

inferior a 1% da dose aplicada, em qualquer textura de solo. Verifica-se assim que a absorção 

de glifosato pelas raízes das plantas é negligenciável (Giesy et al., 2000; Dill et al., 2010). 

2.2.7 – Mecanismos de resistência adquirida 

Entre os mecanismos de resistência ao glifosato incluem-se a baixa retenção do herbicida 

na superfície foliar e a não-absorção foliar do herbicida. Contudo, os mecanismos 

referidos não constituem características particulares de biótipos, mas sim características de 

espécie, não sendo por isso discutidos neste capítulo, dado não estarem abrangidos pela 

definição de resistência adquirida (ver 2.1.1) (Gauvrit, 2007). 

Excluindo estes mecanismos, restam três mecanismos principais de resistência normalmente 

agrupados em duas categorias: resistência localizada e não-localizada. A resistência 

localizada pode consistir na alteração do local de ação (EPSPS) para que o herbicida perca 

afinidade com o centro ativo da enzima e não se ligue. Esta modificação resulta 

frequentemente de mutações na sequência génica que codifica a enzima e consequente 

substituição de glicina ou prolina por alanina ou serina (Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010). 

A resistência localizada inclui também a sobreprodução da enzima-alvo, por amplificação 

não-silenciada ou sobreexpressão génica, o que resulta no aumento do número de enzimas 

que têm de ser inibidas para bloquear a via bioquímica. O mecanismo é frequente, embora 

nem sempre hereditário, pois pode resultar da mitose de células somáticas com mutações 

epigenéticas (Dyer, 1994). A resistência não-localizada implica a exclusão da s.a. do local 
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de ação por absorção diferencial, degradação da s.a. por via metabólica ou sequestro para 

vacúolos e outros compartimentos, com consequente limitação na translocação, i.e., perda de 

sistemia (Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010; Shaner, 2010). 

A hereditariedade destes mecanismos de resistência é considerada semidominante e de cariz 

maioritariamente monogénico (Gauvrit, 2007; Zelaya et al., 2007). Devido ao seu MOA 

específico, não é expetável que surjam casos de resistência cruzada, embora já tenham sido 

detetados biótipos com resistência múltipla (ver 2.1.1) (Powles, 2008). Embora a resistência 

ao glifosato possa estar associada a uma perda de adaptabilidade (fitness), a maioria das 

plantas resistentes não é menos capaz de sobreviver que as plantas suscetíveis (Ruiz-

Santaella, 2004). Daí resulta o principal problema de gestão da resistência, já que em estados 

avançados, a população resistente pode atingir até 80% do crescimento médio da população 

normal (suscetível). No início de evolução da resistência, as plantas resistentes podem limitar-

se a sobreviver à aplicação de glifosato, apresentando taxas reduzidas de crescimento. Este 

facto reforça a vantagem da prevenção e deteção precoce da resistência (Dyer, 1994). 

O glifosato foi utilizado a nível mundial durante mais de 20 anos (1974-1996), sem evolução 

de resistência das infestantes no campo (Heap, 2013). Contudo, a resistência já tinha sido 

verificada em linhas laboratoriais de culturas (ex: Nicotiana tabacum L. e Solanum 

lycopersicum L.) obtidas por seleção recorrente. Este atraso foi explicado por vários 

constrangimentos bioquímicos e genéticos (Dyer, 1994), tendo-se lançado hipótese da 

resistência ao herbicida não ocorrer naturalmente em infestantes (Bradshaw et al., 1997). 

As características particulares do glifosato (estrutura química, MOA e baixa persistência no 

solo) também são apontadas como razões para o atraso da resistência (Perez-Jones & 

Mallory-Smith, 2010). Contudo, estes fatores sempre existiram, pelo que a origem da 

resistência ao glifosato advém antes da mudança na forma de utilização deste herbicida (Duke 

& Powles, 2008). Estes aspetos culturais já foram referidos anteriormente (2.2.2).  

2.2.8 – Resistência adquirida ao glifosato no Mundo 

Como enunciado em 2.2.2, o glifosato foi muito adotado desde cedo, pelas vantagens 

referidas. Após 1996, com a introdução das culturas GM e início dos métodos de não-

mobilização, o herbicida tornou-se ainda mais utilizado. No séc. XXI, a situação é agravada 

por dois fatores: menor preço dos herbicidas contendo glifosato e retirada/restrição de uso de 

outras s.a. alternativas (Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010; De Prado & Costa, 2012). 

As culturas GM mais utilizadas são o algodão, a colza, o milho e a soja. Estas culturas estão 

implementadas em vários países, particularmente no continente americano (Argentina, Brasil, 

Estados Unidos e Canadá). A sua forte adoção alterou a diversidade florística dos 
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ecossistemas e resultou também na evolução de biótipos R em infestantes. O aparecimento 

de biótipos R é uma ameaça para a sustentabilidade da s.a. até em outras culturas, anulando 

a sua eficácia e comprometendo os benefícios inerentes: baixo gasto energético (não-

mobilizações) e melhor conservação do solo (Nandula, 2010). 

Em 2006, as culturas GM já representavam 74 milhões de ha em 13 países, sendo uma das 

tecnologias agrícolas mais rapidamente adotadas de sempre. Nos Estados Unidos, onde 31% 

do milho, 80% do algodão e 88% da soja eram GR em 2005, o uso do herbicida disparou de 

8 mil toneladas (t) em 1992 para 16 mil t em 1997 e 46 mil t em 2002. Este aumento conduziu 

à redução dos outros métodos de gestão de infestantes e ao aumento da pressão de seleção 

necessária para a evolução de infestantes resistentes (Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010). 

O herbicida está homologado em mais de 130 países e o consumo anual é estimado em 600 

mil t. Através da ficha norte-americana do produto, a Monsanto indica o controlo de 100 

espécies infestantes anuais e mais de 60 espécies infestantes vivazes (De Prado & Costa, 

2012). As vantagens já referidas e a aceitação da s.a. como ambientalmente benigna 

tornaram o glifosato no herbicida mais usado a nível mundial, potenciando o desenvolvimento 

de resistência em infestantes de Amaranthus spp., Ambrosia spp., Conyza spp. e Lolium spp. 

(Heap, 2013). Os mecanismos de resistência em Conyza spp., particularmente a reduzida 

translocação do glifosato em Conyza canadensis (L.) Cronq. e a mutação no gene codificante 

da EPSPS são discutidos no capítulo 2.3.4 (Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010). 

Em 1996, identificou-se o primeiro caso de resistência à s.a., na Austrália, em Lolium rigidum 

Gaudin infestando cereais e colza (Pratley et al., 1999). O número de casos aumentou nos 

Fig. 6 – Mapa mundial dos casos de resistência adquirida ao glifosato (Heap, 2013) 
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anos seguintes, sobretudo em culturas GM e nos Estados Unidos (Fig. 6). Atualmente, 24 

espécies de infestantes já desenvolveram resistência ao herbicida (Heap, 2013). Nos últimos 

anos, o número de espécies resistentes tem aumentado e a tendência deverá manter-se, já 

que se prevê uma melhor monitorização do problema em outros países, pela crescente 

consciencialização do problema (Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010). 

2.2.9 – Resistência adquirida ao glifosato em Portugal 

Até ao momento, a resistência ao glifosato em Portugal apenas surgiu em culturas 

permanentes (ex: vinha, olival e pomares de fruteiras), com maior tendência para resistência 

em Conyza spp. e Lolium spp. (Calha & Portugal, 2012). Esta tendência reflete algumas das 

suas características comuns: ciclo de vida curto, dormência baixa/nula, elevada diversidade 

genética e produção de sementes, bem como a sua extrema sensibilidade à s.a. (ver 2.1.2) 

(Powles, 2008). O glifosato é o herbicida mais vendido em Portugal, principalmente para 

gestão de infestantes nas culturas citadas ou zonas não-cultivadas. Em culturas permanentes, 

existe uma elevada disponibilidade de herbicidas alternativos ao glifosato. Atualmente estão 

homologadas 18 s.a. correspondentes e 11 modos de ação (Calha & Portugal, 2012). 

Em Portugal, as culturas permanentes mais importantes são o olival (336 mil ha) e a vinha 

(178 mil ha). Nestas culturas, a gestão de infestantes baseia-se no enrelvamento e/ou 

mobilização na entrelinha e luta química para controlo da vegetação na linha. As práticas de 

mobilização ou controlo químico na totalidade da área agrícola não são frequentes (Calha & 

Portugal, 2012). Em 2010, foi detetado o primeiro caso de resistência ao glifosato em Portugal: 

Conyza bonariensis (L.) Cronq. em olival (Calha & Osuna, 2010), seguido de C. canadensis 

em olival (Mendes, 2011; Mendes et al., 2012) e C. bonariensis em citrinos (Santos, 2012). 

2.2.10 – Modelação da resistência adquirida 

A modelação da resistência ao glifosato está dependente da maioria dos fatores de resistência 

já discutidos previamente (2.1.2): agronómicos (biodiversidade cultural, dose, época e 

frequência de aplicação do herbicida), biológicos (ciclo de vida, fertilidade e dimensão 

populacional) e genéticos (adaptabilidade/fitness, frequência de mutação e hereditariedade 

dos traços de resistência). Os modelos de simulação permitem avaliar as interações entre 

fatores e determinar quais os fatores principais para cada ecossistema agrário (Neve, 2012). 

A grande vantagem destes modelos consiste na sua capacidade para avaliar o impacto dos 

métodos adotados no controlo de infestantes e estimar os riscos de evolução de resistência 

para um intervalo plausível de condições agrárias e ambientais, permitindo “testar” o impacto 

da implementação de diferentes estratégias alternativas e reduzir os riscos de evolução da 

resistência. Como desvantagem, surge o número elevado de parâmetros exigidos, em que 
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alguns dos parâmetros podem não ser conhecidos e/ou estar mal estimados (ex: frequência 

inicial da mutação de resistência ao glifosato). Este tipo de condicionalismos pode conduzir à 

obtenção de resultados pouco significativos (Neve, 2012). 

Em termos genéricos, verifica-se o impacto de fatores e subfatores teóricos de resistência ao 

glifosato, como ausência de mobilização, dimensão elevada da população infestante, uso 

excessivo de luta química c/glifosato e rotação entre herbicidas de igual MOA (Neve, 2012). 

Por exemplo, os modelos consideram normalmente como fatores de risco: a conversão para 

sistemas agrários de não-mobilização (ex: sementeira direta) e o uso de culturas GM, se 

houver forte dependência do uso de glifosato. Para este tipo de sistema agrário, geralmente 

são apontadas diversas soluções complementares e que incluem: rotações culturais, 

mobilização do solo e/ou falsa sementeira, limitar a frequência de uso do glifosato e 

alternar/misturá-lo com outros herbicidas de amplo espetro de ação, rodando entre herbicidas 

de pré e pós-emergência, de modo a diversificar o tipo de luta química (Neve, 2012). 

2.2.11 – Constrangimentos e perspetivas 

Na gestão de infestantes, os grandes avanços dos últimos 50 anos devem-se sobretudo ao 

desenvolvimento de herbicidas com características distintas (em época de aplicação, espetro 

e modo de ação). Nos últimos 40 anos desse período, o glifosato foi-se tornando no herbicida 

mais usado a nível mundial (Nandula, 2010). A importância atual da luta química com esta 

s.a. é evidência da urgência da mudança de paradigma, de modo a assegurar a longevidade 

do glifosato e assegurar a sua utilização por futuras gerações de agricultores (Powles, 2008). 

Em culturas anuais, uma solução de curto-prazo pode consistir na obtenção de culturas GM 

com resistência múltipla, permitindo adotar outras s.a. para controlo total das infestantes. 

Contudo, o risco de resistência múltipla obriga a considerar estas culturas multirresistentes 

como uma ferramenta útil, mas não exclusiva. Para isso, tem de haver uso de mobilizações e 

outros meios de luta não-químicos, tal como ocorre em culturas anuais convencionais ou em 

países onde as culturas GM não estão autorizadas. Em culturas perenes, estes meios 

alternativos têm de ser ajustados ao sistema agrário (Collavo et al., 2009). 

A nível europeu, a obrigatoriedade de adoção da Proteção Integrada a partir de 1 de Janeiro 

de 2014, nomeadamente da estratégia de uso sustentável dos pesticidas (Diretiva 

2009/118/CE e Lei N.º 26/2013), constitui uma ferramenta auxiliar para a urgente e prioritária 

mudança de hábitos dos agricultores e responsáveis pelo apoio técnico (Collavo et al., 2009). 

Por outro lado, mantém-se a necessidade de não abrandar a investigação da genómica de 

infestantes, para permitir uma melhor compreensão dos mecanismos de resistência e 



24 

 

hereditariedade. Este tema é muito relevante, pois mesmo que o conhecimento obtido não 

represente avanços no caso do glifosato, conduzirá à obtenção de novos herbicidas e/ou ao 

melhor uso dos herbicidas alternativos já existentes (Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010). 

2.3 – A AVOADINHA (Conyza canadensis (L.) Cronq.) 

2.3.1 – Classificação, origem e distribuição 

A Conyza canadensis (L.) Cronq. é uma dicotiledónea da família Asteraceae. É uma infestante 

anual, comportando-se apenas como bianual sob certas condições climáticas (temperaturas 

baixas não inferiores a 10ºC). Esta espécie reproduz-se maioritariamente por autofecundação 

e é conhecida pela dispersão das suas sementes pela água e pelo vento. A planta tem origem 

na América do Norte, embora tenha colonizado a Europa há quase 400 anos. Em ambos os 

continentes, é uma planta frequente em climas temperados, sendo considerada a espécie 

americana com melhor adaptação europeia (Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010). 

A planta também está naturalizada na América Central, África Ocidental, Ásia e Austrália; em 

Portugal, encontra-se em todo o país, exceto no Algarve (Franco, 1984; UTAD, 2013). Existem 

duas variedades de C. canadensis: var. canadensis e a var. pusilla. O cruzamento com C. 

bonariensis (L.) Cronq. forma híbridos Conyza mixta Founc. & Neyr (Widderick & Wu, 2006). 

2.3.2 – Características botânicas e bioecológicas 

Características botânicas (Fig. 7): A planta é um terófito diploide de reprodução seminal e 

plântula de roseta basal verde-escura e folhas cotiledonares glabras e ovais. O epicótilo e o 

hipocótilo são impercetíveis. A roseta deteriora-se quando o caule começa a alongar. A raiz é 

curta e as folhas são verdes e alternadas, dentadas e estreitas (3-10 cm x 0,2-1,2 cm), ciliadas 

nas página inferior. A altura do caule varie entre 10-180 cm, sendo ereto, lenhoso, algo peludo 

e sedoso, tal como as folhas (Franco, 1984; Weaver, 2001; Monteiro, 2011). 

A ramificação é intensa na metade superior mas os ramos não ultrapassam o topo do caule, 

ao contrário da C. bonariensis. A inflorescência consiste numa panícula ereta e ramificada, 

com capítulos numerosos e pequenos (3-7 mm), pedicelados e com brácteas quase glabras. 

As flores são amarelo-esbranquiçadas, liguladas e pequenas (0,5 - 1 mm). Os frutos são 

monospérmicos e cípselas de 1-2 mm, produzidas em 60-70 por capítulo, anexadas a um 

papilho branco-acastanhado de 2,5-3 mm (Franco, 1984; Weaver, 2001; Monteiro, 2011). 
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Características bioecológicas: A C. canadensis é muito frequente em sistemas agrários pouco 

perturbados (culturas permanentes e/ou não-mobilização/mobilização mínima). A sua ampla 

distribuição geográfica entre as latitudes 55 N e 45 S é sugestiva da pouca exigência climática. 

Embora a competitividade esteja limitada perto desses limites ou da zona equatorial, é comum 

encontrar-se indivíduos em qualquer tipo de solo, embora sejam sensíveis a encharcamentos 

(Weaver, 2001). Em relação ao défice hídrico, a espécie é muito resistente. Em condições 

amenas, a germinação ocorre no outono, sobrevivendo as plantas ao inverno na forma de 

roseta; contudo, nas nossas condições climáticas, a C. canadensis comporta-se geralmente 

como infestante de primavera/verão, germinando no final do Inverno (Lazaroto et al., 2008). 

No entanto, o amplo intervalo térmico (10-35ºC) e a forma resistente dos estados fenológicos 

iniciais (roseta) permitem que o ciclo de vida se inicie antes da emergência das restantes 

infestantes de primavera/verão, evitando a sua competição. Esta adaptabilidade parcial às 

condições invernais é explicada pelo seu comportamento fotossintético (Regehr & Bazzaz, 

1976). Durante o inverno, as rosetas de C. canadensis acumulam bastante carbono e energia 

até sob temperaturas baixas, atingindo temperaturas até 10ºC superior à temperatura 

ambiente (Ta). Do mesmo modo, a temperatura ótima da fotossíntese é de 15ºC para a roseta 

invernal, mas sobe para 28ºC com a subida da Ta e o alongamento do caule (Weaver, 2001). 

A germinação e emergência ocorre normalmente em Fevereiro/Março. O crescimento das 

inflorescências começa em Maio e a fecundação inicia-se em Junho, e embora se possam 

arrastar pelo verão, a maturação das sementes conclui-se em Agosto/Setembro (Lazaroto et 

al., 2008). Embora exista fecundação cruzada, a autofecundação é o principal mecanismo 

reprodutivo, pois o pólen é libertado antes da abertura total dos capítulos. A polinização é 

predominantemente eólica, embora também ocorra polinização entomófila (Weaver, 2001). 

Fig. 7 – Aspetos morfológicos das folhas, inflorescências e flores de Conyza canadensis 

(Monteiro, 2011) 
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A dispersão eólica das sementes é facilitada pelos papilhos e pela altura que as plantas 

podem atingir. É interessante verificar que, embora as plantas mais altas produzam mais 

sementes que as plantas pequenas, a sua taxa reprodutiva (n.º de sementes/peso da planta) 

decresce com a altura. Contudo, pelo elevado número de sementes que já é produzido pela 

espécie, valoriza-se mais na bibliografia a sua capacidade de dispersão, característica onde 

as plantas altas levam vantagem (Regehr & Bazzaz, 1979; Weaver, 2001). 

A dispersão das sementes de C. canadensis é muito abrangente, podendo atingir até 122 km. 

Tal como acontece nas restantes Conyza spp., esta dispersão facilita a propagação da 

espécie e dificulta o controlo da resistência, exigindo assim intervenções precoces (antes do 

desenvolvimento e/ou dispersão das sementes) (Bastida et al., 2007; Dauer et al., 2009). 

2.3.3 – Germinação 

As sementes de C. canadensis não apresentam dormência (se bem maduras) e germinam 

facilmente no intervalo ótimo de temperaturas dia/noite de 22/16ºC. No intervalo mínimo 

dia/noite de 10/6ºC, a taxa de germinação já é muito baixa. Embora o efeito da luz não fosse 

consensual na bibliografia, vários estudos recentes indicam que é um fator significativo, já que 

a germinação é bastante reduzida após 0,5 cm de profundidade (Nandula et al., 2006). 

Este facto é útil para o controlo da infestante, já que se provou que a manutenção de coberto 

vegetal/palha no solo (6 Kg/m2) permite atrasar a emergência da infestante em um mês e 

reduzi-la em 80%, dando tempo para a instalação da cultura. O banco de sementes de C. 

canadensis não tem impacto a longo-prazo já que, embora as sementes possam resistir até 

10 anos no solo, a sua viabilidade não ultrapassa os 2-3 anos (Leck & Leck, 1998). 

2.3.4 – Resistência ao glifosato 

As Conyza spp. estão identificadas como infestantes importantes em mais de 40 culturas de 

70 países. Na Península Ibérica, estão presentes três espécies: C. bonariensis, C. canadensis 

e C. sumatrensis (Retz.) Walker. Durante a última década, as espécies têm apresentado uma 

forte aptidão ecológica em culturas permanentes e em culturas temporárias com mobilização 

nula/reduzida, não constituindo um problema em outros sistemas agrários. Esta aptidão 

reflete-se na baixa eficácia do glifosato e aparecimento de biótipos resistentes (Saborido et 

al., 2012), pois a não-mobilização do solo e o abandono da rotação cultural em culturas anuais 

aumentam a pressão seletiva causada pelo uso intensivo do herbicida (Lazaroto et al., 2008) 

Este problema é mais grave em outros continentes, dado o predomínio de culturas GM, onde 

o uso indiscriminado da s.a. em toda a área agrícola potencia a probabilidade de evolução de 

resistência em C. canadensis, assim como em outras espécies (ex: Amaranthus spp. e 
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Ambrosia spp.). Em C. canadensis, a resistência ao glifosato surgiu pela primeira vez em 

2000, em Delaware (Estados Unidos), numa parcela agrícola com cultura GM de soja há três 

anos consecutivos. Nos ensaios de confirmação de resistência, esta população apresentou 

um FR variável entre 8 e 13, face à população suscetível (Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010). 

Em 2001, o problema surgiu em outros estados (Kentucky e Tennessee), onde quatro 

populações desenvolveram resistência ao herbicida em parcelas com culturas GM de algodão 

e soja há três anos consecutivos e sem mobilização há seis anos. O FR destas populações 

foi semelhante: 8-12. Os casos de resistência foram surgindo consecutivamente, estando hoje 

registados em 17 estados dos Estados Unidos, mas também em outros países como Brasil, 

Canadá, China, Espanha, Grécia, Polónia e República Checa. No caso da Europa, onde as 

culturas GM não estão autorizadas, a resistência apenas ocorreu em culturas permanentes, 

à exceção de luzerna e linhas férreas (Collavo et al., 2009; Heap, 2013). 

Os estudos indicam que as populações resistentes de C. canadensis mantêm a sensibilidade 

da EPSPS, devido aos elevados níveis detetados de shiquimato após o tratamento com 

herbicida. Contudo, a concentração de shiquimato decresce em 40% entre dois a quatro dias 

após a aplicação (DAA) na população resistente, onde o baixo rácio shiquimato/glifosato 

sugeria a exclusão parcial da s.a. (Dinelli et al., 2006; Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010). 

Esta teoria é comprovada pela translocação do caule e das folhas para as raízes (um dos 

principais sinks do glifosato), duas vezes maior em plantas suscetíveis (40%) que em plantas 

resistentes (20%). Nas populações resistentes, também se detetou um aumento da retenção 

foliar e translocação do caule para as folhas. Prova-se assim que o principal mecanismo de 

resistência em C. canadensis é a exclusão da s.a. dos pontos de crescimento (raízes e 

caules) para compartimentos foliares (Feng et al., 2004; Dinelli et al., 2006). A absorção do 

glifosato-14C (radioativo) foi similar nas populações resistentes e suscetíveis, assim como a 

metabolização do glifosato (que era nula), pelo que nenhum dos fatores está relacionado com 

a resistência ao glifosato nas populações estudadas (Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010). 

No entanto, existe também um segundo mecanismo de resistência ao glifosato em C. 

canadensis. Este mecanismo é mais raro e consiste na superprodução da enzima-alvo, 

evidenciada pelo nível detetado de RNAm referente ao segmento génico expresso da EPSPS 

(2-3 vezes superior às populações suscetíveis). A presença dos dois mecanismos de 

resistência numa só população é rara, dada a predominância da autofecundação. Como 

curiosidade, refira-se o facto dos resultados mencionados terem sido todos corroborados em 

Conyza bonariensis, concluindo-se que ambas as espécies partilham os mesmos 

mecanismos de resistência (Dinelli et al., 2006; Perez-Jones & Mallory-Smith, 2010). 
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Foi recentemente detetado um terceiro mecanismo de resistência em C. sumatrensis 

resistente ao glifosato, em Espanha (González-Torralva et al., 2013). O mecanismo deve-se 

à insensibilidade da EPSPS, por mutação no gene codificante, processo já explicado 

anteriormente (ver 2.2.7). Este mecanismo é mais frequente em Amaranthus spp. (Bradley et 

al., 2006) e gramíneas (Eleusine spp. – Lee & Ngim, 2000; Lolium spp. – Pratley et al., 1999). 

2.3.5 – Alternativas químicas ao glifosato 

Em caso de resistência, é frequentemente difícil definir quais as melhores alternativas 

químicas de combate a biótipos resistentes. No Quadro 2 são apresentados os resultados de 

um ensaio conduzido em pomar de laranjeiras com seis anos (var. Navel Power), para 

comparação de herbicidas alternativos em biótipos resistentes (Saborido et al., 2012). 

A gestão de infestantes no pomar baseava-se na aplicação de glifosato (1080 g e.a. ha-1) + 

MCPA (900 g s.a. ha-1) em Março e Outubro, seguida de glifosato (1080 g e.a. ha-1) + 

diflufenicão (150 g s.a. ha-1) em Maio e Dezembro. Os resultados obtidos correspondem às 

avaliações visuais efetuadas aos 30, 45 e 60 DAA. À exceção das aplicações 1 e 14, todas 

as restantes apresentaram elevada eficácia (> 80%), particularmente as aplicações de MCPA 

+ glifosato (> 98%, aplicações 15 e 16). As aplicações 2 e 14 foram aquelas que apresentaram 

menor eficácia no controlo de Conyza spp. (Saborido et al., 2012). 

Em geral, concluiu-se que o uso de uma dose elevada de glifosato em pós-emergência 

precoce (B – roseta de 9-10 folhas) é bastante eficaz no controlo de biótipos resistentes de 

Conyza spp., especialmente se houver adição de outros herbicidas de pós-emergência (ex: 

amitrol ou MCPA). Verificou-se que o uso de diquato e/ou herbicidas de pré-emergência 

também constitui uma alternativa eficaz (Saborido et al., 2012). 

Em Portugal, realizou-se um ensaio semelhante em vinhas do Douro (Santa Marta de 

Penaguião), onde se detetaram populações resistentes de Lolium perenne L. (embora com 

presença de outras Lolium spp.). Os resultados indicaram uma elevada eficácia da 

sulfonilureia flazasulfurão (89%; 50 g ha-1) e moderada eficácia da mistura amitrol + glifosato 

(73%; 1,44 g ha-1 + 1800 g ha-1). Também foram testados herbicidas inibidores da ACCase, 

obtendo-se resultados muito promissores com ariloxifenoxipropionatos e ciclohexadionas 

(cicloxidim e quizalofop-etil); contudo, estas s.a. são anti-gramíneas (Portugal et al., 2012). 

Noutros ensaios de Conyza spp., verificou-se a eficácia da maioria das sulfonilureias e dos 

seguintes herbicidas: 2,4-D, atrazina + 2,4-D, bromoxinil + MCPA, cletodim, clopiralido, 

cloransulam-metilo, clorimurão-etilo, dicamba, metolacloro, metolacloro + metribuzina, 

metolacloro + simazine, metribuzina + pendimetalina (Weaver, 2001; Collavo et al., 2009). 
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Legenda: 

A – Pré-emergência e até 2 folhas            B – Roseta (9-10 folhas)            C – Indução floral (< 25 cm) 

Quadro 2 – Herbicidas alternativos para controlo de biótipos R de Conyza spp. (adaptado de 

Saborido et al., 2012) 

Letras diferentes (Eficácia de Controlo) indicam diferenças significativas entre modalidades (p < 0,05) 

1 Testemunhas (s/ aplicação) - - 0,0% d 0 €

2 Glifosato (sal de potássio) 720 g s.a. B 43,3% c 22 €

3 Glifosato (sal de potássio) 2160 g s.a. B 91,7% a 48 €

Isoxabena 1000 g s.a. A

Glifosato (sal de potássio) 2160 g s.a. B

Pendimetalina 1980 g s.a. A

Glifosato (sal de potássio) 2160 g s.a. B

Flumioxazina 600 g s.a. A

Glifosato (sal de potássio) 2160 g s.a. B

Oxifluorfena 960 g s.a. A

Glifosato (sal de potássio) 2160 g s.a. B

Amitrol 1440 g s.a.

Tiocianato de amónio 1260 g s.a.

Glifosato (sal de potássio) 2160 g s.a.

Flazasulfurão 50 g s.a. B

Glifosato (sal de potássio) 2160 g s.a. B

Glifosato (sal de potássio) 2160 g s.a. B

Glufosinato de amónio 750 g s.a. C

Pendimetalina 1980 g s.a. A

Diquato 800 g s.a. B

Fluometurão 990 g s.a. A

Terbutilazina 990 g s.a. A

Glifosato (sal de potássio) 2160 g s.a. B

Diflufenicão 320 g s.a. A

Glifosato (sal de potássio) 2160 g s.a. B

Sulfonilureias (mistura) 50 g s.a.

Surfactante 1000 g s.a.

Glifosato (sal de potássio) 720 g s.a.

MCPA 1080 g s.a.

Glifosato (isopropilamina) 1080 g s.a.

MCPA 1080 g s.a. B

Glifosato (isopropilamina) 1080 g s.a. B

MCPA 1080 g s.a. C

Glifosato (isopropilamina) 1080 g s.a. C

Glifosato (sal de potássio) 2160 g s.a. B

Fluroxipir 300 g s.a. C

Glifosato (sal de potássio) 2160 g s.a. B

Clopiralide 128 g s.a. C

110 €

91,0% a 97 €

54 €

258 €

a

17

18

B 98,0% a

48 €

a 48 €88,3%

54 €

84,3% a

12

13

14 71,7% bB

94,7%

99,3% a

15

16

10 91,7% a 48 €

11 96,3% a 168 €

9 89,0% a 190 €

7 91,0% 113 €a

8 B a96,7% 99 €

5 85,7% 110 €

6 93,3% 225 €

a

Eficácia de 

Controlo (%)
Aplicação Dose/ha Época de Aplicação Custo (€/ha)

a

87,7% 300 €a4
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2.4 – MÉTODOS PARA CONFIRMAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO GLIFOSATO 

A determinação da resistência ao glifosato é um aspeto importante para a gestão das 

infestantes. No entanto, os métodos de teste em biótipos de infestantes nem sempre são 

muito claros. Uma primeira consideração para a confirmação da resistência ao glifosato em 

biótipos vegetais é que a resistência ao glifosato é relativamente baixa em muitas populações 

infestantes. Na maioria dos casos, o nível de resistência (NR) varia entre 3 e 15, em relação 

a outros herbicidas (ex: inibidores da acetolactato sintase) onde o fator de resistência pode 

exceder o valor 1000 (Heap, 2013; Shaner, 2010). 

Existem também outros fatores que afetam a eficácia do glifosato e tornam difícil distinguir 

entre baixos níveis de resistência ou atividade limitada do herbicida. Entre estes, encontra-se 

a variabilidade natural das infestantes e o seu efeito significativo na resposta à s.a.. A eficácia 

do herbicida também é afetada por variáveis de aplicação (condições meteorológicas, 

formulação, molhantes, volume de calda) e variáveis bioquímicas: estado fenológico, stress 

nutritivo e/ou hídrico das plantas (González-Torralva et al., 2010b; Shaner, 2010). 

Contudo, podem existir certas particularidades em cada fator. Por exemplo, o glifosato é mais 

eficaz se aplicado em baixo volume de calda com molhante(s), mas a existência de catiões 

bivalentes (ex: Ca2+) pode interagir com a s.a. e inibir o efeito do efeito do surfactante, evitando 

a sua penetração na folha (ex: dureza da água). Contudo, a adição de sulfato de amónio 

permite ultrapassar este antagonismo (Thelen et al., 1995). Refira-se também que as plantas 

em défice hídrico ou nítrico são mais tolerantes ao glifosato em relação a plantas bem regadas 

e bem fertilizadas. Estes exemplos são apenas alguns dos fatores que contribuem para que 

nem sempre seja fácil desenvolver métodos simples para detetar a resistência (Shaner, 2010). 

2.4.1 – Ensaios de campo e de estufa 

Em caso de suspeita de resistência, a caracterização da população deve exigir um ensaio 

dose-resposta detalhado. Este ensaio sujeita as plantas a condições próximas da aplicação 

do herbicida no campo, permitindo confirmar a resistência. O intervalo de doses escolhido 

depende do nível expectável de resistência, número disponível de plantas e sensibilidade da 

espécie (VanGessel, 2001). A avaliação dos ensaios baseia-se na observação visual e/ou 

registo do peso verde/seco, após ação total do herbicida (variável entre espécie, mas não 

superior a 30 dias). Dada a evolução lenta da resistência, é frequente que o NR já seja 

superior a 3, quando esta é detetada visualmente no campo (Koger et al., 2004).  

Embora o objetivo e a metodologia sejam semelhantes, a maioria dos ensaios dose-resposta 

é feita em estufa por razões logísticas. Embora os biótipos resistentes à s.a. acabem 
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geralmente por apresentar o mesmo FR (𝐹𝑅 =  
𝐸𝐷50  𝑃𝑜𝑝.  𝑅

𝐸𝐷50  𝑃𝑜𝑝.  𝑆
) em campo e na estufa, é frequente 

que os valores do ED50 sejam diferentes. Este facto demonstra que as condições de estufa 

não simulam totalmente as condições de campo pelo que, embora a influência da estufa possa 

ser igual em todas as populações, é conveniente ter algum cuidado na análise dos dados. 

Estima-se que as populações de campo sejam aproximadamente duas vezes mais tolerantes 

ao glifosato do que as plantas mantidas em estufa (Shaner, 2010). 

A fiabilidade dos resultados em estufa está dependente da manutenção de condições 

próximas das condições de campo (ex: humidade, temperatura), sendo também conveniente 

assegurar a repetibilidade dos ensaios para nova validação dos resultados. A duração do 

ensaio é variável entre espécies, já que o glifosato é um herbicida de ação relativamente lenta 

e a fitotoxicidade pode não ser visível nas primeiras semanas após a aplicação. Contudo, as 

avaliações visuais (finais) são normalmente realizadas entre os 14 e 28 DAA, embora a 

pesagem da biomassa não deva ocorrer antes dos 21 DAA (Koger et al., 2004). 

Caso a biomassa vegetal seja pesada demasiado cedo, estes valores obtidos podem ainda 

estar mascarados pelas pequenas diferenças de peso das plantas no início do ensaio, 

influenciando posteriormente o valor estimado do FR. No entanto, a duração dos ensaios não 

necessita de ser superior a 30 DAA, já que este tempo é suficiente para obter resultados 

conclusivos (caso existam), evitando o consumo de recursos eventualmente necessários para 

a repetibilidade do ensaio ou avaliação de resistência em outras populações (Shaner, 2010). 

Outro fator importante é o estado fenológico, já que tem um efeito profundo na resposta das 

plantas à s.a.. Em geral, as plantas são sujeitas ao herbicida em estados relativamente jovens 

(ex: roseta até 4 cm ou 12 folhas). Contudo, as fases precoces podem não refletir o nível de 

resistência à s.a., sendo necessário adequar a sua escolha conforme a espécie (Schuster et 

al., 2007; Dinelli et al., 2008; González-Torralva et al., 2010c). Por exemplo, em C. canadensis, 

o estudo de duas populações R e uma população S indicou que as plantas com 18-21 folhas 

apresentaram um LD50 seis vezes superior em ambos os biótipos, comparativamente a plantas 

dos mesmos biótipos com 5-8 folhas (González-Torralva et al., 2010b). 

A mortalidade também foi total para as populações no estado de 5-8 folhas nas doses 

superiores à dose de campo, enquanto no estado de 18-21 folhas, apenas o biótipo suscetível 

apresentou mortalidade total no intervalo de doses indicado. Independentemente do biótipo, 

os resultados indicam que a mortalidade das infestantes exige doses superiores de s.a., à 

medida que ocorre a evolução do estado fenológico. Em todas as outras espécies analisadas 

(ex: Chenopodium spp., Conyza bonariensis, Sorghum halepense (L.) Persoon), estas 

conclusões também têm sido verificadas (Dinelli et al., 2008; González-Torralva et al., 2010c). 
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Estes resultados mostram a importância da uniformidade do estado fenológico e de uma 

escolha adequada da gama de doses de aplicação (normalmente em progressão logarítmica) 

bem como da necessidade de comparação com uma população suscetível, para determinar 

claramente se uma população infestante é resistente ao glifosato. O não cumprimento destas 

normas básicas pode conduzir a conclusões erradas, i.e., ignorar uma população resistente, 

caso a aplicação seja precoce, ou concluir que uma população suscetível é resistente, caso 

a aplicação seja tardia (Beckie et al., 2000; Heap, 2005; Shaner, 2010). 

2.4.2 – Ensaios expeditos em placas de Petri 

Os ensaios expeditos em placa de Petri são métodos úteis para verificar a resistência em 

populações, através de sementes. Na maioria dos procedimentos, as sementes são colocadas 

a germinar em ágar, areia ou papel de filtro impregnados com diferentes concentrações da 

s.a., podendo-se avaliar a taxa de germinação, emergência e/ou mortalidade, bem como o 

comprimento e/ou descoloração do coleóptilo, hipocótilo, raiz ou rebentos das plântulas (Neve 

et al., 2004). Uma variante destes ensaios consiste na embebição das sementes em soluções 

de herbicida, plantando-as depois e avaliando a emergência e crescimento das plântulas. No 

caso do glifosato, esta variante ainda só foi testada em culturas GM (Shaner, 2010). 

Existem várias vantagens dos ensaios em placa de Petri em relação aos ensaios de planta 

inteira. Em geral, este tipo de ensaios são duas a dez vezes mais rápidos (menos de 21 dias) 

e exigem menor investimento e manutenção. O principal problema destes ensaios reside na 

dificuldade de obtenção de uma germinação homogénea e na interpretação dos resultados, 

devido à elevada variabilidade das populações infestantes (Zelaya & Owen, 2005). 

Embora os ensaios em placa de Petri permitam uma rápida distinção visual entre biótipos R 

e S, também se torna difícil efetuar uma análise quantitativa do NR ao glifosato. Deste modo, 

a validação dos resultados obtidos nestes ensaios deve ser efetuada em ensaios dose-

resposta de planta inteira, sempre que possível (Moss, 1999; Zelaya & Owen, 2005). 

2.4.3 – Ensaios baseados no modo de ação (exemplo do shiquimato) 

Existem ensaios que permitem avaliar a resistência ao glifosato, através da medição dos 

processos inibidos pelos herbicidas, tais como a biossíntese de aminoácidos, a fotossíntese 

ou a transpiração. Um exemplo deste tipo são os ensaios de acumulação do shiquimato (ver 

2.2.3 – Modo de ação). Como já referido, a aplicação de glifosato conduz à acumulação de 

shiquimato. O nível endógeno de shiquimato é muito baixo na maioria das plantas, variando 

entre 0,04 e 0,06 mg g-1 de peso verde (Steinrücken & Amrhein, 1980; Shaner, 2010). 
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Em plantas suscetíveis, o shiquimato acumula-se principalmente nas zonas de maior ação do 

herbicida (onde decorre maior atividade metabólica) i.e., zonas de crescimento ativo onde se 

localizam os meristemas, tais como ápices vegetativos de folhas e raízes. Neste biótipo, os 

níveis de shiquimato podem atingir até 16% do peso seco dos tecidos com aplicação de doses 

letais de glifosato. As doses subletais de glifosato causam um aumento temporário dos níveis 

de shiquimato, com máximo entre 4 e 7 DAA, decrescendo daí em diante. O efeito do glifosato 

no teor celular de shiquimato tem sido usado para confirmar a resistência ou avaliar a eficácia 

das diversas formulações, através do ED50 (Harring et al., 1998). 

O efeito da s.a. na via do shiquimato tem sido bem estudado. Embora as culturas GM não 

acumulem shiquimato sob doses normais de aplicação do herbicida, o shiquimato acumula-

se nas infestantes resistentes em duração e teores inferiores aos das populações suscetíveis. 

As populações resistentes de infestantes são aproximadamente quatro vezes mais tolerantes 

à s.a. do que as populações suscetíveis. Estas populações resistentes apresentam também 

danos provisórios (ex: cloroses) dos quais conseguem recuperar (Shaner, 2010). 

Em C. canadensis, a acumulação de shiquimato ocorre até aos 2 DAA, decrescendo 

posteriormente 40% nas populações R entre os 2 e 4 DAA, enquanto aumenta 35% nas 

populações S. Este tipo de resultados também é obtido em outras espécies (C. bonariensis e 

Lolium spp.). Como já referido (2.3.4), na maioria dos casos destas espécies, a resistência 

consiste na redução da translocação do glifosato para tecidos meristemáticos e outros pontos 

de crescimento, resultando na exclusão da s.a. dos pontos onde teria mais impacto. Em casos 

cujo mecanismo de resistência é a mutação da EPSPS, os resultados são idênticos: a 

aplicação do herbicida resulta no aumento dos níveis de shiquimato em biótipos GR, embora 

esta acumulação seja inferior à verificada nos biótipos suscetíveis (Perez-Jones et al., 2007). 

Este padrão de acumulação provisória do shiquimato em biótipos R é semelhante ao padrão 

das plantas suscetíveis expostas a doses subletais de glifosato: aumento inicial e decréscimo 

posterior. Deste modo, é essencial definir bem a dose de herbicida a aplicar, assim como o 

intervalo de tempo em que os níveis de shiquimato são medidos. É conveniente que o ensaio 

também seja realizado numa população suscetível para verificar se tudo está a ser bem 

efetuado, assim como obter dados para posterior comparação (Shaner, 2010). 

A parte laboratorial consiste na extração e estimativa do teor de shiquimato, após incubação 

dos tecidos com glifosato: por aplicação à planta inteira (Cromartie & Polgue, 2000), imersão 

de folhas (Perez-Jones et al., 2005) ou discos foliares (Shaner et al., 2005). A extração por 

congelamento/descongelamento em ácido (0,25M HCl) é o protocolo mais simples, ao romper 

as membranas celulares e permitir a difusão do shiquimato para a solução (Shaner, 2010). 
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A determinação do shiquimato celular pode ser feita diretamente por cromatografia ou 

indiretamente por espetrofotometria (Mueller et al., 2003; Henry et al., 2005). Na 

espetrofotometria, o shiquimato é convertido em ácido transaconítico por adição de periodato. 

Este ácido é estabilizado por adição de NaOH/Na2SO3. A concentração celular do shiquimato 

é posteriormente estimada em espetrofotómetro a 320-380 nm (Shaner, 2010). 
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III – MATERIAIS & MÉTODOS 

Para avaliar a resistência ao glifosato em populações de C. canadensis realizaram-se os 

seguintes ensaios: ensaio expedito em placas de Petri, ensaio dose-resposta ao glifosato 

e ensaio de acumulação do shiquimato. Os dois primeiros ensaios foram alvo de uma 

repetição, sendo designados por “I” ou “II” durante os próximos capítulos. Todos os ensaios 

foram realizados em 2013, à exceção da 1ª fase do ensaio de acumulação do shiquimato 

(adaptação do método) que decorreu em 2012. 

3.1 – MATERIAL VEGETAL 

Foram utilizadas três populações de sementes de C. canadensis, duas populações suspeitas 

de resistência (R) e uma população suscetível (S), recolhidas em olivais do Alentejo. Em todos 

os ensaios, a pop. B foi a população suscetível de referência. No ensaio expedito I, fez-se uso 

das pop. B (suscetível de referência) e B15-1. Nos restantes ensaios, a pop B15-1 foi 

substituída pela população B15-2, devido à inexistência de número suficiente de sementes. 

Outras características de interesse são indicadas no Quadro 3. 

* - Por falta de sementes B, a população utilizada consistiu em sementes da sua geração F1, desenvolvida em estufas do INIAV.   

3.2 – ENSAIOS EXPEDITOS EM PLACAS DE PETRI 

Estes ensaios tiveram como objetivo obter uma resposta sobre a confirmação de resistência 

ao glifosato em populações de C. canadensis, nomeadamente através da identificação de um 

parâmetro discriminatório entre populações. Servindo de alternativa rápida aos ensaios dose-

resposta, este tipo de ensaio biológico tem sido muito utilizado para confirmar a resistência a 

este herbicida em várias espécies infestantes e algumas culturas (Sixto et al., 1997; Kaudun, 

2011). Os resultados do ensaio expedito II permitiram obter uma curva de germinação, através 

do modelo Weibull a três parâmetros com assintota inferior fixada a 0-. 

Quadro 3 - Identificação das populações em estudo 

População Local Cultura
Uso Glifosato 

(anos)

Comportamento 

Previsível ao Glifosato
Armazenamento Data Colheita

B Serpa* Olival biológico* 0 Suscetível (S) Frigorífico (5ºC) 20/12/2012

B15-1 Ferreira do Alentejo Olival intensivo > 10 Resistente (R) Frigorífico (5ºC) 15/10/2012

B15-2 Ferreira do Alentejo Olival intensivo > 10 Resistente (R) Frigorífico (5ºC) 15/10/2012
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3.2.1 – Material vegetal 

O material vegetal consistiu em sementes de Conyza canadensis da população B e 

populações B15-1 (ensaio I) e B15-2 (ensaio II). 

3.2.2 – Delineamento experimental 

O ensaio foi realizado com um delineamento totalmente casualizado de 6 modalidades e 3 

repetições. Por cada população, colocaram-se 50 sementes por placa, correspondendo a 900 

sementes/pop.. Antes da introdução das sementes e selagem com Parafilm, as placas de Petri 

(Ø = 8,5 cm) foram preenchidas com ágar (2%). Durante a preparação do ágar, utilizaram-se 

soluções de Roundup® Ultra (360 g e.a. L-1, SL, Bayer®) por modalidade, obtendo-se ágar 

com seis concentrações de glifosato: 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 e 0,4 mM. Estas soluções haviam 

sido preparadas por diluição, a partir de uma solução-mãe de glifosato (5 mM). Todas as 

soluções foram preparadas com KNO3 (0,2%) para induzir a germinação. 

As sementes foram colocadas em linha para facilitar a observação, não tendo havido recurso 

a qualquer tratamento prévio para quebra de dormência, pois a C. canadensis não apresenta 

este estado fenológico (Lazaroto et al., 2008). A avaliação do efeito da s.a. foi efetuada por 

contagem e posterior análise de três parâmetros: germinação (radícula ≥ 2 mm), emergência 

(cotilédones visíveis) e mortalidade (clorose/necrose dos cotilédones). As observações foram 

realizadas duas vezes por semana. A modalidade testemunha (0 mM de glifosato) permitiu 

obter a germinação média de cada lote/população. 

O ensaio I teve início a 8 de Fevereiro e fim a 28 de Fevereiro (20 dias), realizando-se sob 

temperatura constante (20ºC) e fotoperíodo de 16-h, conforme referenciado para a espécie 

(Buhler & Hoffman, 1999). Para este efeito, utilizou-se uma câmara incubadora Cassel SBT 

com controlo automático de luz e temperatura, regulada para os parâmetros referidos. 

O ensaio II iniciou-se a 11 de Fevereiro e terminou a 4 de Março (34 dias), sendo efetuado à 

temperatura ambiente do compartimento. A maior duração deste ensaio é justificada pela 

menor temperatura a que este se realizou. Ambos os ensaios foram realizados no INIAV 

(Instituto Nacional de Investigação Agrícola e Veterinária), em Oeiras. 

3.3 – ENSAIOS DOSE-RESPOSTA AO GLIFOSATO 

Estes ensaios sujeitaram as populações de C. canadensis à aplicação do herbicida, 

permitindo avaliar a resistência ao glifosato, pela obtenção de curvas dose-resposta, 

estimativa do valor de ED50 e cálculo do fator de resistência (𝐹𝑅 =  
𝐸𝐷50  𝑃𝑜𝑝.  𝑅

𝐸𝐷50  𝑃𝑜𝑝.  𝑆
). 
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3.3.1 – Material vegetal 

O material vegetal consistiu em plantas das pop. B e B15-2 de Conyza canadensis (Fig. 8).  

3.3.2 – Delineamento experimental 

O ensaio I teve uma duração de 77 dias, sob condições de temperatura mínima e máxima 

(médias) de 18,5ºC e 30,5ºC, respetivamente. O ensaio II teve uma duração de 91 dias, sob 

condições de temperatura mínima e máxima (médias) de 18,8ºC e 30,7ºC (ver Anexo I). 

Outras características de interesse estão apresentadas no Quadro 4. 

 

A determinação do peso verde decorreu aos 21 DAA, por corte das plantas à superfície do 

solo, sendo consideradas mortas as plantas com meristema apical necrótico. O fim do ensaio 

correspondeu aos 23 DAA, i. e., determinação do peso seco após 48-h a 70ºC (câmara 

Memmert U30). Estes ensaios decorreram em estufas climatizadas do INIAV (Oeiras).  

Foram aplicadas nove doses de glifosato (0, 180, 360, 540, 720, 1080, 1440, 2880 e 5760 g 

e.a. ha-1) (Dinelli et al., 2008) em plantas com 13-15 folhas (BBCH 19) no ensaio I e plantas 

com 18-20 folhas (BBCH 19) no Ensaio II (Hess et al., 1997). As aplicações foram efetuadas 

com recurso a pulverizador OPS (Oxford Precision System) equipado com bico de leque, a 

uma pressão de 275 kPa. As doses de 540 e 1080 g. e.a. ha-1 não pertencem à progressão 

logarítmica utilizada, mas o seu uso é justificado pela necessidade de doses próximas da dose 

Fig. 8 – Plantas de Conyza canadensis utilizadas no ensaio dose-resposta I 

Quadro 4 – Características dos ensaios dose-resposta ao glifosato 

Sementeira 

(tipo e data)

Rega pré-

transplantação

Rega pós-

transplantação

Vasos 

(dimensão)
Substrato Adubo

Ensaio I B e B15-2

Ensaio II B15-2 Aplicação de Glifosato: 22/jul     (BBCH 19)

Fim do ensaio: 31/jul

Fim do ensaio: 14/ago

Características 

Comuns

Estado fenológico (data 

de transplantação)

BBCH 13 (15-21/jun)Lanço - 13/mar Aspersão Subirrigação
Blaukorn® NPK: 12-8-16 

(20 ml v/v)

Ø = 8,5 cm 

h = 10 cm

Terra:Turfa:Areia 

(2:1:1)

Aplicação de Glifosato: 08/jul     (BBCH 19)
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N (720 g. e.a. ha-1), para maior correlação entre os dados recolhidos (pesos) e o declive das 

curvas dose-resposta, tal como verificado em ensaios preliminares desta dissertação. 

O delineamento foi totalmente casualizado, com sete repetições por modalidade no ensaio I 

e nove repetições por modalidade no ensaio II. Efetuou-se o acompanhamento do ensaio e o 

registo dos sintomas aos 15 e 21 DAA, de acordo com a escala de sintomas de fitotoxicidade 

(OEPP, 2000). Os resultados foram alvo de análise estatística através da obtenção de curvas 

dose-resposta por ajustamento do modelo não-linear de tipo log-logístico (4 parâmetros) e 

dos valores de ED50 para cálculo do FR (Seefeldt et al., 1995; Ritz & Streibig, 2005). 

3.4 – ENSAIO DE ACUMULAÇÃO DO SHIQUIMATO 

Este ensaio permite avaliar a existência de resistência ao glifosato por medição do shiquimato, 

composto que se acumula na planta pela ação do glifosato na enzima EPSPS (ver 2.2.3). Em 

plantas R, a acumulação é inferior em tempo e quantidade, constituindo um parâmetro de 

comparação. O ensaio exigiu uma adaptação prévia dos métodos descritos na bibliografia 

(Cromartie & Polge, 2000; Koger et al., 2005), tal como se refere de seguida. Todas as etapas 

decorreram no Laboratório de Resíduos de Pesticidas do INIAV (Oeiras). 

3.4.1 – Adaptação do método do shiquimato 

Este estudo prévio decorreu de 19 de Março de 2012 a 24 de Maio de 2012, servindo para 

testar os protocolos descritos na bibliografia por Koger et al. (2005) e Cromartie & Polge (2000) 

no equipamento do laboratório. Os três fatores analisados foram: equipamento (dimensão da 

célula espetrofotométrica: 1 vs. 2 cm), método de extração (corte vs. maceração) e tipo de 

padrões de calibração (fortificados com material vegetal vs. sem material vegetal). 

Verificou-se que os resultados obtidos em células espetrofotométricas de 1 cm apresentavam 

melhor correlação do que nas células de 2 cm, além de exigirem menor volume de soluções. 

Rejeitou-se o método de maceração do tecido vegetal, pois a ausência de um método eficiente 

de filtragem implicou a existência de partículas nas amostras e, consequentemente, de 

perturbações na análise espetrofotométrica. Optou-se assim pelo corte simples do tecido 

vegetal. Verificou-se que a reta de calibração do espetrofotómetro não pode incluir padrões 

com adição de amostras vegetais, dado ignorar-se o teor exato de shiquimato endógeno das 

amostras e assim, a concentração exata de shiquimato nas absorvâncias de calibração. 

3.4.2 – Material vegetal 

A adaptação do método do shiquimato foi efetuada com plantas de duas populações de Lolium 

perenne L.. Posteriormente, realizou-se o ensaio definitivo com plantas das populações B e 

B15-2 de C. canadensis (Fig. 9), no estado fenológico de 18-20 folhas (BBCH 19). 
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3.4.3 – Delineamento experimental 

Aplicação de glifosato: A aplicação de glifosato foi 

efetuada no dia 2 de Julho de 2013, com um 

pulverizador OPS equipado com bico de leque, a 

pressão de 275 kPa. O ensaio foi realizado com um 

delineamento casualizado de 2 populações × 3 doses 

(0, 360, 720 g e.a. ha-1) × 3 repetições × 5 tempos. 

Estes tempos indicam o período em que eram cortados 

segmentos foliares às 3 plantas/repetições de cada 

modalidade e população (24, 48 e 72 HAA, 6 e 7 DAA); 

no caso das testemunhas, retiraram-se também 

segmentos foliares no início do ensaio (0 HAA). 

Preparação das amostras vegetais (Fig. 10): Para cada 

modalidade, cortaram-se folhas das três repetições até 

obter 50 mg, introduzindo-os num tubo com 1 ml de HCl 

0,25M. Os 96 tubos foram levados ao agitador vórtex 

durante 1 min (2500 rpm), congelados a -24ºC e 

descongelados (30 min). Após esta fase, incubaram-se 

os tubos a 37ºC por 45 min (Cromartie & Polge, 2000). 

Desenvolvimento de cor e leitura: Em 96 balões 

volumétricos de 5 ml, pipetaram-se 0,5 ml de cada 

padrão e adicionaram-se 2 ml da solução-tampão de periodato (0,25%) para oxidar o 

shiquimato. Efetuou-se a incubação dos tubos a 37ºC, durante 30 min, em câmara incubadora. 

Adicionaram-se 2 ml de solução-mista NaOH(2,4%)-Na2SO3(2,78%) (Koger et al., 2005). 

Fig. 9 – Plantas de Conyza canadensis utilizadas no ensaio do shiquimato 

Fig. 10 – Algumas etapas do ensaio 

do shiquimato (pesagem dos 

segmentos foliares, agitação dos 

tubos e leitura no espetrofotómetro) 
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No espetrofotómetro utilizado (Jasco V-530), as leituras consistiam na diferença entre a 

absorvância da célula com padrão zero (sem adição de shiquimato) e a absorvância da célula 

onde se colocavam os padrões de calibração. A célula de padrão zero funciona como “zero 

de absorvância” e permite a calibração da máquina. As absorvâncias dos outros padrões 

foram lidas para obtenção da reta de calibração. 

A reta permitiu a conversão das leituras de absorvância em teor de shiquimato. Estes valores 

referiam-se ao teor de shiquimato por volume de solução (µg mL-1), tendo sido necessários 

cálculos adicionais para obter a concentração exata de shiquimato por peso verde (µg mg-1). 

3.5 – PRODUTOS QUÍMICOS 

Em todos os ensaios, as soluções utilizadas de glifosato foram diluições do herbicida 

Roundup® Ultra (sal de isopropilamina de glifosato, 360 g e.a. L-1, SL, Bayer®). Nos ensaios 

expeditos também se utilizou ágar bacteriológico tipo E (Biokar Diagnostics®) e KNO3 

(Merck®). Para os ensaios dose-resposta, foi necessário utilizar adubo Blaukorn® NPK (12-

8-16, Bayer®). Os reagentes do ensaio do shiquimato estão indicados no Quadro 5.  

3.6 – ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Todos os resultados estão expressos em tabelas de média e erro padrão (SE), havendo 

também apresentação gráfica, quando conveniente. A comparação dos fatores estudados 

entre populações, nos diferentes ensaios, foi efetuada por análise de variância (ANOVA) a um 

ou dois fatores. O nível de significância utilizado (α) em todos os testes estatísticos foi de 0,05. 

O programa informático utilizado foi o R 3.1 – build 62448 (R-Project.org, 2013). Na análise 

dos ensaios dose-resposta utilizaram-se apenas os dados do peso verde, já que os dados do 

peso seco não refletiam a genuína diferença entre doses de glifosato, devido à secagem das 

plantas e correspondente perda de peso (por vezes, até valores indetetáveis, i.e., 0+).   

Foi necessário recorrer previamente à validação dos três pressupostos do modelo ANOVA, 

nomeadamente: homogeneidade de variâncias (teste de Bartlett), normalidade dos resíduos 

(análise gráfica) e independência dos erros aleatórios (análise gráfica). Sempre que algum 

Quadro 5 – Lista dos reagentes utilizados no ensaio do shiquimato 

Reagentes Fórmula Química Massa Molar (g/mol) Estado Físico Marca

Ácido clorídrico (12M) HCl 36,46 Líquido Riedel-de Häen

Ácido periódico (> 99%) H5IO6 227,94 Sólido Sigma-Aldrich

Periodato de sódio (> 99%) NaIO4 213,89 Sólido Sigma-Aldrich

Hidróxido de sódio (> 99%) NaOH 39,99 Sólido Merck

Sulfito de sódio (> 98%) Na2SO3 126,04 Sólido AppliChem

Ácido shiquímico (> 97%) C7H10O5 174,15 Sólido AppliChem
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dos pressupostos não se verificou, manteve-se o uso da ANOVA, mas confirmaram-se os 

resultados através de uma alternativa não paramétrica: teste de Kruskal-Wallis. 

Este teste é menos potente, i.e., não deteta diferenças significativas entre níveis dos fatores, 

caso estas sejam “pequenas”. Contudo, caso as diferenças sejam detetadas, o teste acaba 

por validar os resultados obtidos na ANOVA e que não poderiam ser validados, pela ausência 

dos pressupostos do modelo (Corder & Foreman, 2009). Para distinguir qualitativamente as 

diferentes modalidades efetuaram-se testes de Tukey, dada a sua robustez à violação dos 

pressupostos ANOVA de normalidade dos resíduos e de homogeneidade de variâncias em 

delineamentos equilibrados (Lowry, 2013). Nos quadros das análises estatísticas, os valores 

seguidos da mesma letra (a, b, c…) não diferem significativamente para α = 0,05. 

Nos ensaios dose-resposta, foram testados vários modelos logarítmicos, log-logísticos e 

logísticos referenciados na bibliografia. Embora variável, os resultados deste tipo de ensaios 

indicam geralmente uma tendência sigmoide, pelo que os modelos citados podem apresentar 

um bom ajustamento (Streibig et al., 1993). Em todos os ensaios, foi escolhido o modelo com 

melhor ajustamento em cada população. Os valores de ED50 foram calculados 

automaticamente pelo software e utilizados para o cálculo do nível de resistência (NR). 

No ensaio I, utilizou-se um modelo log-logístico para a população B (𝑌 =
𝐷

1+ 𝑒𝐵 ln(𝑋)−𝐸
) e um 

modelo logístico completo para a população B15-2 (𝑌 =
𝐷−𝐶

(1+ 𝑒𝐵(𝑋−𝐸))𝐹
). No ensaio II, utilizou-

se um modelo logístico simplificado para a população B15-2 (𝑌 =
𝐷

1+ 𝑒𝐵(𝑋−𝐸)). À exceção dos 

parâmetros E e F, os restantes parâmetros apresentam significado real: Y = peso das plantas 

de Conyza canadensis (%T), X = dose de herbicida (g. e.a. ha-1), C = assíntota inferior da 

curva dose-resposta (0-) e D = assíntota superior da curva dose-resposta (1+). 

No ensaio expedito II, utilizou-se o modelo Weibull de três parâmetros com assíntota inferior 

fixada em 0-, pelo seu melhor ajustamento aos dados. A variante utilizada foi caracterizada 

por uma curva de equação: Y = A × 𝑒−𝑒𝐵 log 𝑋−𝐶
, em que Y= germinação efetiva X = tempo e 

os parâmetros A, B e C não apresentam significado biológico (Bridges et al., 1989). 

Todos os modelos foram utilizados através da adição do pacote “drc” build 2.3.7 à build do R. 

A qualidade de ajustamento deste modelo foi verificada através de um teste F, ou seja, se o 

teste não for significativo ao nível de p = 0,1, não se rejeita a hipótese nula (modelo não-linear 

ser melhor que modelo linear), pelo que se considera que o modelo não-linear é útil na 

explicação da variabilidade dos dados recolhidos (Seedfelt et al., 1995; Ritz & Streibig, 2013). 



42 

 

IV – RESULTADOS & DISCUSSÃO 

4.1 – ENSAIOS EXPEDITOS EM PLACAS DE PETRI 

4.1.1 – Capacidade germinativa das sementes de Conyza canadensis 

A capacidade germinativa foi avaliada com base nos resultados da modalidade testemunha 

(0 mM de glifosato), através da germinação obtida em cada lote/população ao longo do tempo. 

No ensaio I (Fig. 11a), ambas as populações atingiram o máximo de germinação acumulada 

logo aos três dias, facto não alheio ao uso das condições recomendadas para a espécie, i.e., 

temperatura constante (20ºC) e fotoperíodo de 16-h (Buhler & Hoffman, 1999). A população 

B apresentou uma germinação média de 60%, enquanto a população B15-1 evidenciou uma 

germinação média de 31,3%. Não se verificaram diferenças populacionais em relação ao 

tempo de latência, nas observações mais precoces (0-3 dias). Este tempo de latência 

corresponde ao período necessário para início da germinação (Bonner & Karrfalt, 2008). 

 

No ensaio II (Fig. 11b), decorrido à temperatura ambiente, as duas populações em análise 

apresentaram uma germinação mais prolongada. A população B15-2 obteve uma germinação 

média de 52,7% aos seis dias, enquanto a população B demorou aproximadamente o dobro 

do tempo (13 dias) para atingir 80% de frequência germinativa. 

 

 

 

Fig. 11a – Germinação acumulada das pop. B e B15-1 na concentração 0 mM (Ensaio Expedito I) 
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A análise estatística (Quadro 6) evidenciou diferenças significativas entre a população B 

(suscetível) e as populações B15-1 e B15-2. Embora as datas de recolha das sementes 

tenham sido diferentes (B: 20/12/2012 vs. B15-1 e B15-2: 15/10/2012), as sementes foram 

colhidas em bom estado de maturação, pelo que este fator não deverá ter sido determinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A germinação das sementes poderia ter sido influenciada pelo tipo de biótipo (R vs. S) tal 

como proposto em C. bonariensis resistente ao glifosato (Santos, 2012). Na bibliografia 

consultada, também existe referência ao menor período de latência da germinação em Bassia 

scoparia (L.) A. J. Scott resistente a sulfonilureias (Dyer et al., 1993) e à maior germinação 

acumulada de Avena fatua L. resistente a difenzoquato e trialato (O’Donovan et al., 1999). 

Fig. 11b – Germinação acumulada das pop. B e B15-2 na concentração 0 mM (Ensaio Expedito II) 

Quadro 6.1 – Análise estatística da germinação na concentração 0 mM 

População Média (SE) Grupos Homogéneos

B 0,6000 (0,0346) a

B15-1 0,3133 (0,1035) b

Kruskal-Wallis

X
2

p-value

3,8571

0,0495

Germinação (Ensaio I)

População Média (SE) Grupos Homogéneos

B 0,8000 (0,0346) a

B15-2 0,5267 (0,0371) b

ANOVA

F

p-value

Germinação (Ensaio II)

28,98

0,0058
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Contudo, não se verificam tais conclusões nestes ensaios. No ensaio I, a população B (S) 

obteve maior taxa de germinação e igual tempo de latência em relação à população B15-1 

(R), quando seria expectável o contrário (segundo a bibliografia citada anteriormente). No 

ensaio II, a população B também evidenciou maior germinação acumulada que a população 

B15-2. Estes resultados apontariam então para uma redução da adaptabilidade (fitness 

penalty) por consequência da resistência ao glifosato, fator evidente em vários parâmetros 

(ex: menor número de sementes ou vigor dos indivíduos) de Lolium spp. e outras espécies 

(Gressel, 2002; Pedersen et al., 2007; Preston et al., 2009). 

No entanto, além deste fator não ter sido verificado em Conyza spp. (Travlos & Chachalis, 

2012), os ensaios apresentados nos próximos capítulos evidenciaram a suscetibilidade da 

pop. B15-2 ao glifosato. Descarta-se assim a influência do fator “resistência” na germinação 

desta população, e também provavelmente na população “gémea” B15-1. 

Deste modo, a data de colheita e a origem geográfica das sementes (B: Serpa; B15-1 e B15-

2: Ferreira do Alentejo), i.e., as condições agroambientais do local/planta-mãe, podem ter sido 

o principal fator na diferença germinativa entre populações, tal como já verificado em Alisma 

plantago-aquatica L. (Calha et al., 2008) e Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (Munir et al., 2001). 

Contudo, saliente-se o facto da análise estatística dos resultados com doses de glifosato (ver 

4.1.2.1) não indicar diferenças significativas entre a germinação das populações, o que pode 

indicar que as diferenças aqui detetadas se devem à heterogeneidade existente entre as seis 

repetições (0 mM) e as trinta e seis repetições depois utilizadas (amostra mais representativa). 

A germinação mais prolongada das pop. B e B15-2 no ensaio II permitiu recolher dados 

diferenciados (“pontos” compreendidos entre 0% e 100% de germinação) durante os primeiros 

13 dias. Estes dados são úteis para a obtenção de curvas de germinação através do modelo 

Weibull, onde se verifica novamente o maior tempo de latência da pop. B (Fig. 12a e 12b). A 

simulação das curvas é útil para estimar a germinação de uma população, em circunstâncias 

onde não seja possível recolher dados ao longo do ensaio (Bridges et al., 1989). 

As curvas de germinação obtidas foram 𝒇(𝒙) = 𝟏𝟎𝟔, 𝟐𝟎𝟖 × 𝒆−𝒆−𝟐,𝟏𝟏𝟕 𝐥𝐨𝐠(𝒙)−𝟒,𝟏𝟕𝟐
 (pop. B) e 𝒇(𝒙) =

𝟗𝟗, 𝟖𝟐𝟒 × 𝒆−𝒆−𝟒,𝟐𝟏𝟔 𝐥𝐨𝐠(𝒙)−𝟐,𝟓𝟎𝟗
 (pop. B15-2). Nestas curvas, verifica-se o bom ajustamento do 

modelo (Quadro 6.2). A variável tempo (x) é apresentadas em DAS (dias após sementeira).  

Quadro 6.2 – Parâmetros do modelo Weibull ajustado às curvas de germinação 

Estimativa (SE) p-value Estimativa (SE) p-value Estimativa (SE) p-value

B -2,117 (0,163) < 0,01 106,208 (2,326) < 0,01 4,172 (0,12) < 0,01

B15-2 -4,216 (0,319) < 0,01 99,824 (0,25) < 0,01 2,509 (0,003) < 0,01

B D E
População
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4.1.2 – Ensaios expeditos em placa de Petri 

4.1.2.1 – Germinação 

Ensaio Expedito I: Ao analisar a germinação obtida nas concentrações de glifosato (Fig. 13a 

e 13b), verifica-se que nas pop. B e B15-1, o tempo de latência continuou maioritariamente a 

ser de três dias. Contudo, a pop. B apresentou um pequeno aumento da germinação até aos 

treze dias, nas concentrações 0,2, 0,3 e 0,4 mM; este efeito também se verificou na população 

B15-1, nas concentrações 0,1, 0,2 e 0,3 mM. Como não existe base científica que justifique o 

aumento da germinação por ação do glifosato em Conyza spp. (Egley & Williams, 1978), este 

resultado deve-se provavelmente à heterogeneidade das repetições e ao facto da amostra ser 

maior devido ao estudo de mais cinco concentrações, além da testemunha (0 mM). 
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Fig. 12a – Curva de germinação da pop. B 

(Ensaio Expedito II) 
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Fig. 12b – Curva de germinação da pop. B15-2 

(Ensaio Expedito II) 

Fig. 13a – Germinação acumulada da pop. B em todas as concentrações (Ensaio Expedito I) 
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A análise estatística (Quadro 7) também aponta indiretamente para esta heterogeneidade das 

repetições. Repare-se que na população B15-1 (R), a germinação foi quase homogénea, o 

que indicaria um efeito baixo da concentração de glifosato. Este fator apresenta efeitos 

significativos devido sobretudo aos resultados da população B (S). Contudo, até nesta 

população, o efeito da concentração não foi coerente em todas as concentrações, i.e., a 

germinação mínima (ab) ocorreu na concentração intermédia 0,1 mM, enquanto a germinação 

máxima (bc) também ocorreu em duas concentrações intermédias (0,2 e 0,3 mM). 

Do mesmo modo, os valores intermédios (b) da germinação na pop. B foram obtidos nas 

concentrações mais baixas (0 e 0,05 mM) e na concentração máxima (0,4 mM), não havendo 

evidência de nenhum padrão para os efeitos do fator concentração. A heterogeneidade das 

repetições é uma explicação possível, pois verifica-se que o fator população (apresentado 

como significativo em 4.1.1) deixou de ser estatisticamente significativo (p-value = 0,2808, i.e., 

p-value > 0,05) com a adição dos resultados nas concentrações com glifosato.  Esta discussão 

é apoiada pela análise estatística dos resultados do ensaio II (página seguinte) que rejeita 

claramente a existência de efeitos do fator concentração (de glifosato) na germinação. 

  

Fig. 13b – Germinação acumulada da pop. B15-1 em todas as concentrações (Ensaio Expedito I) 

Quadro 7 – Análise estatística da germinação acumulada (Ensaio Expedito I) 

Média (SE) Grupos Homogéneos Média (SE) Grupos Homogéneos

0 0,6000 (0,0346) ab 0,3133 (0,1035) b

0,05 0,6467 (0,0406) ab 0,5533 (0,0546) ab

0,1 0,5133 (0,0240) b 0,7133 (0,0240) a

0,2 0,7600 (0,0611) a 0,7333 (0,0067) a

0,3 0,7400 (0,0231) a 0,7467 (0,0696) a

0,4 0,7000 (0,0529) ab 0,6533 (0,0176) a

ANOVA

F

p-value

Fator Concentração Fator População

5,652 1,208

0,0009 0,2808

Nota: Letras diferentes indicam diferenças significativas entre modalidades (p < 0,05)

Germinação (21 DAS)

Concentração (mM)
População B População B15-1
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De uma forma simplificada, esta discussão leva a concluir que para a pop. B não houve efeito 

do herbicida na germinação das sementes. A germinação na presença de glifosato (51-70%) 

foi idêntica (b) à da modalidade testemunha (60%), independentemente da concentração do 

herbicida. Deste modo, o parâmetro germinação não permite distinguir populações R de 

populações S ao glifosato, pelo menos ao nível das concentrações estudadas. 

Ensaio Expedito II: A análise gráfica dos resultados aponta essencialmente para a discussão 

anterior da capacidade germinativa (4.1.1) e do ensaio I (4.1.2.1.1). Verifica-se que a 

germinação foi mais prolongada durante este ensaio, i.e., o tempo de latência foi maior. A 

população B (Fig. 14a) atingiu a germinação máxima aos treze dias (em todas as doses), 

enquanto no ensaio I, o tempo de latência não ultrapassou os dez dias. Da mesma forma, o 

tempo de latência variou entre 10 e 13 dias na população B15-2 (Fig. 14b), enquanto no ensaio 

I, não ultrapassou os 10 dias, à exceção de uma repetição da dose 0,1 mM (13 dias). 

Fig. 14a – Germinação acumulada da população B em todas as concentrações (Ensaio Expedito II) 

Fig. 14b – Germinação acumulada da população B15-2 em todas as concentrações (Ensaio Expedito II) 
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Relativamente ao ensaio anterior, a análise estatística do ensaio II (Quadro 8) indicou 

conclusões inversas, evidenciando efeitos significativos do fator população (p = 4,35 × 10-6), 

mas não do fator concentração (p = 0,3949). Contudo, dado tratar-se de um lote/população 

diferente, é lícito concluir que a pop. B15-2 tem uma germinação significativamente inferior à 

pop. B. Esta afirmação também é apoiada pelo facto da análise estatística referente às doses 

testemunha (0 mM) (ver 4.1.1) apontar um elevado nível de significância (p-value < 0,05) para 

o fator população. Em síntese, a população B15-2 obteve diferenças significativas face à 

população B, em qualquer das análises estatísticas (Quadro 8).  

 

 

 

 

4.1.2.2 – Emergência 

A emergência foi considerada a partir do momento em que surgiram os dois cotilédones, 

sendo a sua percentagem contabilizada apenas relativamente às sementes germinadas em 

cada repetição, já que a não germinação pode dever-se a outros fatores (ex: inviabilidade das 

sementes) e não ao efeito do herbicida. 

Fig. 15b – Exemplo de baixa germinação            

(Ensaio Expedito II, Pop. B15-1, Rep. II, 0,1 mM) 
Fig. 15a – Exemplo de elevada germinação            

(Ensaio Expedito II, Pop. B, Rep. II, 0,2 mM) 

Quadro 8 – Análise estatística da germinação acumulada (Ensaio Expedito II) 

Média (SE) Grupos Homogéneos Média (SE) Grupos Homogéneos

0 0,8000 (0,0346) a 0,5267 (0,0371) b

0,05 0,8200 (0,0115) a 0,5200 (0,0346) b

0,1 0,7733 (0,0706) a 0,4467 (0,0406) b

0,2 0,6933 (0,1368) a 0,4867 (0,0291) b

0,3 0,9000 (0,0231) a 0,5467 (0,0240) b

0,4 0,9533 (0,0133) a 0,5533 (0,0240) b

Kruskal-Wallis

X
2

p-value

Nota: Letras diferentes indicam diferenças significativas entre modalidades (p < 0,05)

Germinação (34 DAS)

Fator População

5,1746

0,3949

Concentração (mM)
População B População B15-2

21,1031

4,35E-06

Fator Concentração
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Ensaio Expedito I: Nas duas populações, a emergência iniciou-se aos três dias, atingindo-

se os 100% de emergência em todas as concentrações, aos 13 dias na pop. B (Fig. 16a) e 

aos 17 dias na pop. B15-1 (Fig. 16b). Estes resultados assemelham-se aos obtidos com C. 

bonariensis, no mesmo equipamento e condições de luz e temperatura (Santos, 2012). Nesse 

estudo, todas as populações apresentaram 100% de emergência aos 17 dias do ensaio.   

Fig. 16a – Emergência acumulada da população B (Ensaio Expedito I) 

Fig. 16b – Emergência acumulada da população B15-1 (Ensaio Expedito I) 
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A emergência foi total, verificando-se a inexistência de diferenças significativas entre 

concentrações e entre as duas populações, i.e., a emergência foi independente da 

concentração de glifosato (Quadro 9). 

 

 

 

 

Ensaio Expedito II: Devido à realização do ensaio à temperatura ambiente, a emergência só 

se iniciou após os primeiros seis dias. Tal como no ensaio I, a emergência máxima (100%) foi 

obtida em todas as concentrações, embora mais tarde: aos 13 dias na pop. B (Fig. 17a) e aos 

20 dias na pop. B15-2 (Fig. 17b). Este facto também é reflexo do ensaio ter decorrido à 

temperatura ambiente, i.e., a temperaturas inferiores à temperatura do ensaio I: 20ºC. 

Relativamente ao ensaio I, verifica-se que a pop. B voltou a obter a emergência mais rápida.  

Fig. 17a – Emergência acumulada da população B (Ensaio Expedito II) 

Quadro 9 – Análise estatística da emergência acumulada (Ensaio Expedito I) 

Média (SE) Grupos Homogéneos Média (SE) Grupos Homogéneos

0 1,0000 (0,0000) a 1,0000 (0,0000) a

0,05 1,0000 (0,0000) a 1,0000 (0,0000) a

0,1 1,0000 (0,0000) a 1,0000 (0,0000) a

0,2 1,0000 (0,0000) a 1,0000 (0,0000) a

0,3 1,0000 (0,0000) a 1,0000 (0,0000) a

0,4 1,0000 (0,0000) a 1,0000 (0,0000) a

ANOVA

F

p-value

Nota: Letras diferentes indicam diferenças significativas entre modalidades (p < 0,05)

Fator Concentração Fator População

Emergência (21 DAS)

Concentração (mM)
População B População B15-1

- -

- -
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Tal como no ensaio I, a emergência foi total, verificando-se a inexistência de diferenças 

significativas entre concentrações e entre as duas populações, já que a emergência foi 

independente da concentração de glifosato (Quadro 10). 

 

 

 

4.1.2.3 – Mortalidade 

Tal como sucedeu no subcapítulo anterior (emergência), também a mortalidade foi 

contabilizada apenas em relação às sementes germinadas em cada repetição, já que a não 

germinação pode dever-se a outros fatores (inviabilidade das sementes) e não ao efeito do 

herbicida. A mortalidade foi avaliada visualmente através da alteração da cor, ou seja, do 

aparecimento de cloroses ou necroses nas plântulas. 

Fig. 17b – Emergência acumulada da população B15-2 (Ensaio Expedito II) 

Quadro 10 – Análise estatística da emergência acumulada (Ensaio Expedito II) 

Média (SE) Grupos Homogéneos Média (SE) Grupos Homogéneos

0 1,0000 (0,0000) a 1,0000 (0,0000) a

0,05 1,0000 (0,0000) a 1,0000 (0,0000) a

0,1 1,0000 (0,0000) a 1,0000 (0,0000) a

0,2 1,0000 (0,0000) a 1,0000 (0,0000) a

0,3 1,0000 (0,0000) a 1,0000 (0,0000) a

0,4 1,0000 (0,0000) a 1,0000 (0,0000) a

ANOVA

F

p-value

Nota: Letras diferentes indicam diferenças significativas entre modalidades (p < 0,05)

Emergência (34 DAS)

Concentração (mM)
População B População B15-2

Fator Concentração Fator População

- -

- -
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Ensaio Expedito I: As plântulas começaram a apresentar cloroses a partir dos seis/sete dias 

de ensaio, evoluindo para necroses no espaço de aproximadamente mais três dias. Estes 

sintomas surgiram apenas nas concentrações de 0,3 mM e 0,4 mM de glifosato, em ambas 

as populações. Contudo, a mortalidade foi bastante mais elevada na população B (Fig. 18a), 

do que na população B15-1 (Fig. 18b), tal como se verifica nos gráficos seguintes.  

Fig. 18a – Mortalidade acumulada da população B (Ensaio Expedito I) 

Fig. 18b – Mortalidade acumulada da população B15-1 (Ensaio Expedito I) 
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Através da análise estatística (Quadro 11), verifica-se que existem dois tipos de diferenças 

significativas: diferenças entre as populações B e B15-1 e diferenças entre as concentrações 

0,3 e 0,4 mM e todas as restantes. O facto da mortalidade apenas surgir em concentrações 

mais elevadas (0,3 e 0,4 mM) sugere que a espécie é tolerante a concentrações inferiores a 

0,3 mM de glifosato, mesmo nos seus estados precoces. A afirmação é comprovada pela 

ausência de mortalidade da população B (suscetível) nessas concentrações. 

Embora não se tenham encontrado registo de outros ensaios semelhantes em Conyza 

canadensis, resultados obtidos para a mesma gama de concentrações em C. bonariensis 

indicaram sempre algum nível de mortalidade desde a concentração mais baixa: 0,05 mM 

(Santos, 2012). Esta divergência entre ensaios deve-se provavelmente às características 

genéticas da espécie, evidenciadas pela maior tolerância da Conyza canadensis ao glifosato 

(maior ED50) dentro do género Conyza (González-Torralva et al., 2010a, 2010b). 

A existência de interação entre os dois fatores está associada à mudança de comportamento 

das populações nas doses 0,3 e 0,4 mM de glifosato. A pop. B15-1 indiciou um 

comportamento resistente ou de maior tolerância ao glifosato, já que a mortalidade foi 

significativamente inferior à mortalidade da pop. B nessas doses (menos de metade). 

 

 

 

Ensaio Expedito II: Tal como aconteceu com a germinação e emergência, também a 

mortalidade das plântulas no ensaio II foi atrasada (Fig. 19 a e b), começando estas a 

apresentar cloroses a partir dos nove/dez dias (no ensaio I, tinham sido após sete dias), 

evoluindo para necroses no espaço de aproximadamente mais quatro dias. Estes sintomas 

surgiram apenas nas concentrações de 0,3 mM e 0,4 mM, em ambas as populações. 

Verifica-se graficamente que as duas populações apresentaram uma mortalidade semelhante, 

embora significativamente inferior à obtida no ensaio I. Embora não existam dados sobre o 

Quadro 11 – Análise estatística da mortalidade acumulada (Ensaio Expedito I) 

Média (SE) Grupos Homogéneos Média (SE) Grupos Homogéneos

0 0,0000 (0,0000) c 0,0000 (0,0000) c

0,05 0,0000 (0,0000) c 0,0000 (0,0000) c

0,1 0,0000 (0,0000) c 0,0000 (0,0000) c

0,2 0,0000 (0,0000) c 0,0000 (0,0000) c

0,3 0,5242 (0,0905) a 0,1936 (0,0359) b

0,4 0,5065 (0,0522) a 0,1628 (0,0245) b

ANOVA Fator Concentração Fator População

F 60,25 35,52

p-value 8,51E-13 3,76E-06

Nota: Letras diferentes indicam diferenças significativas entre modalidades (p < 0,05)

1,63E-06

Interação (Concentração:População)

14,22

Mortalidade (21 DAS)

Concentração (mM)
População B População B15-1
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efeito da temperatura na ação do glifosato em ensaios expeditos, a situação poderá resultar 

da menor atividade do glifosato em temperaturas mais baixas (Zollinger & Stachler, 2009). 

 

 

 

 

 

Fig. 19a – Mortalidade acumulada da população B (Ensaio Expedito II) 

Fig. 19b – Mortalidade acumulada da população B15-2 (Ensaio Expedito II) 

Fig. 20a – Exemplo de planta saudável       

(Ensaio Expedito II, Pop. B15-2, Rep. II, 0,2 mM) 

Fig. 20b – Exemplo de planta clorótica 

(Ensaio Expedito II, Pop. B, Rep. I, 0,3 mM) 
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Verifica-se através da análise estatística (Quadro 12) que existem efeitos significativos do 

fator concentração, entre as concentrações 0,3 e 0,4 mM e as restantes. Ao contrário do 

ensaio I, não houve diferenças significativas de mortalidade para o fator população, o que 

indica um comportamento suscetível da pop. B15-2. Esta afirmação é comprovada pelos 

ensaios seguintes (ensaio dose-resposta ao glifosato e ensaio de acumulação do shiquimato). 

Como evidenciado no ensaio I, a pop. B15-1 tinha apresentado um comportamento resistente 

ao glifosato, pelo que os ensaios indicam que a pop. B15-1 e a pop. B15-2 (embora colhidas 

na mesma data e parcela) apresentam biótipos diferentes na reação ao glifosato. 

No ensaio II, não foram detetados efeitos de interação. Esta situação decorre do facto das 

populações (fator população) não terem apresentado um comportamento diferente entre si, 

ao longo de todas as concentrações estudadas (fator concentração).   

Tal como no ensaio I, a mortalidade apenas surge em concentrações de 0,3 e 0,4 mM, 

sugerindo que a espécie é tolerante em estados precoces a concentrações inferiores. Ao 

contrário da germinação e emergência, a mortalidade foi um parâmetro distintivo entre 

pop. R e pop. S, através da concentração discriminatória de 0,3 mM de glifosato. 

Existem também indícios de influência da temperatura na mortalidade. Embora Rubin et al. 

(2009) e Kleinman et al. (2011) afirmem a sensibilidade decrescente para o glifosato em 

plantas sujeitas a temperaturas > 16ºC, os dados obtidos assemelham-se mais ao afirmado 

por Zollinger & Stachler (2009), i.e., baixa sensibilidade ao glifosato para plantas sujeitas a 

temperaturas < 18ºC. 

A divergência entre o estudo referido no ensaio I para C. bonariensis (mortalidade em todas 

as concentrações utilizadas; Santos, 2012) e o ensaio II deve-se provavelmente ao facto de 

serem espécies distintas, cujas características provocam a maior tolerância da C. canadensis 

ao glifosato (maior ED50) dentro do género Conyza (González-Torralva et al., 2010a, 2010b).  

Quadro 12 – Análise estatística da mortalidade acumulada (Ensaio Expedito II) 

Média (SE) Grupos Homogéneos Média (SE) Grupos Homogéneos

0 0,0000 (0,0000) b 0,0000 (0,0000) b

0,05 0,0000 (0,0000) b 0,0000 (0,0000) b

0,1 0,0000 (0,0000) b 0,0000 (0,0000) b

0,2 0,0000 (0,0000) b 0,0000 (0,0000) b

0,3 0,0516 (0,0262) a 0,0234 (0,0117) a

0,4 0,0703 (0,0192) a 0,0351 (0,0193) a

ANOVA

F

p-value

Fator População

2,553

0,121

Fator Concentração

8,597

4,36E-05

Mortalidade (34 DAS)

Concentração (mM)
População B B15-2

Nota: Letras diferentes indicam diferenças significativas entre modalidades (p < 0,05)
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4.2 – ENSAIOS DOSE-RESPOSTA AO GLIFOSATO 

Nestes ensaios, avaliaram-se os sintomas de fitotoxicidade provocados pelo herbicida ao 

longo dos ensaios (15 e 21 DAA), bem como a biomassa (peso seco e peso verde) e a 

mortalidade no final do ensaio (21 DAA). Registaram-se sintomas de epinastia e perda de 

vigor (proporcional à dose), assim como o aparecimento de pequenas zonas avermelhadas 

(presença de antocianinas) como resultado da exposição a doses inferiores de herbicida (180, 

360 e 540 g e.a. ha-1). Estes sintomas ocorreram em ambos os ensaios e populações. 

4.2.1 – Ensaio dose-resposta I 

O uso de glifosato resultou na mortalidade da maioria das plantas, das duas populações. Na 

dose de 180 g e.a. ha-1, a eficácia foi de 25% na população B e de 100% na população B15-

2. Nas doses superiores, a mortalidade foi de 100% nas duas populações. 

A análise estatística (Quadro 13) indica a inexistência de diferenças significativas nas doses 

superiores a 0 g e.a. ha-1. Estes dados indiciam a suscetibilidade da pop. B15-2, até pelo seu 

controlo com doses inferiores à dose recomendada (720 g e.a. ha-1), inclusive na dose de 180 

g e.a. ha-1 que não obteve mortalidade total na população suscetível B. Verificou-se também 

o maior peso da pop. B na testemunha (0 g e.a. ha-1). Este facto deve-se provavelmente à sua 

maior taxa de crescimento (vigor) e é o principal responsável pela existência de efeitos de 

interação, já que não existiram diferenças significativas entre populações nas restantes doses.   

 

  

Quadro 13 – Análise estatística da resposta ao glifosato (Ensaio Dose-Resposta I) 

Média (SE) Grupos Homogéneos Média (SE) Grupos Homogéneos

0 6,14 (0,48) a 2,72 (0,71) b

180 1,20 (1,12) bc 0,24 (0,09) b

360 0,09 (0,06) c 0,23 (0,14) c

540 0,03 (0,03) c 0,02 (0,02) c

720 0,00 (0,00) c 0,03 (0,02) c

1080 0,02 (0,02) c 0,06 (0,04) c

1440 0,14 (0,07) c 0,04 (0,03) c

2880 0,02 (0,02) c 0,00 (0,00) c

5760 0,04 (0,03) c 0,06 (0,06) c

ANOVA Fator Dose Fator População

F 36,96 8,92

p-value < 2E-16 0,004

Nota: Letras diferentes indicam diferenças significativas entre modalidades (p < 0,05)

Interação Dose:População

5,85

2,21E-05

Peso Verde (Ensaio I)

Dose (g e.a. ha
-1

)
População B População B15-2
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Dada a necessidade de um bom ajustamento das curvas dose-resposta, não foi possível 

utilizar o mesmo modelo estatístico nas duas populações (ver 3.5), o que impossibilitou a 

apresentação das curvas numa única figura. Contudo, a análise das Fig. 21a e 21b indica um 

declive mais acentuado da curva da pop. B, bem como o facto desta curva ser superior à 

curva da pop. B15-2. Ou seja, para iguais valores de X (dose de glifosato), a pop. B tem 

valores de Y (peso verde) superiores à pop. B15-2, antes da aproximação à assíntota inferior. 

Tal como indiciado na análise estatística, os valores de ED50 (Quadro 14) foram inferiores aos 

valores da dose recomendada (Fig. 22); a população. B15-2 obteve o menor ED50 (59,22 g 

e.a. ha-1). O fator de resistência calculado foi de 0,52 e significa que, na prática, o controlo da 

pop. B15-2 exige a aplicação de cerca de metade da dose necessária para controlar a pop. 

B. Como a pop. B é suscetível, os resultados também permitem confirmar a suscetibilidade 

da pop. B15-2. Esta conclusão também é apoiada pelo facto da pop. B15-2 ter sido totalmente 

controlada (100%) em todas as doses, sem diferenças significativas face à pop. B. 

Fig. 21a – Curva dose-resposta para a pop. B 

(Ensaio Dose-Resposta I) 

Fig. 21b – Curva dose-resposta para a pop. B15-2 

(Ensaio Dose-Resposta I) 

Quadro 14 – ED50 e Nível de Resistência para as pop. B e 

B15-2 (Ensaio Dose-Resposta I) 

População
ED50                       

(g e. a. ha
-1

)

p-value FR Classificação

B 113,30 < 0,01 (1) S

B15-2 59,22 < 0,01 0,52 S
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Através dos resultados apresentados e de outros resultados obtidos em ensaios preliminares, 

verifica-se que o valor de ED50 da pop. B é algo superior aos valores registados na bibliografia 

para outras pop. suscetíveis (VanGessel et al., 2009; González-Torralva et al., 2010a, 2010b). 

Este facto pode ser justificado pelo estado fenológico mais adiantado das plantas utilizadas 

(BBCH 19) e/ou pela existência de indivíduos (mais tolerantes ao glifosato) resultantes do 

input de sementes de C. canadensis, provenientes de olivais intensivos próximos (sujeitos a 

aplicações contínuas). Saliente-se novamente o facto da dispersão das sementes de C. 

canadensis ser muito abrangente (até 122 km), o que facilita a propagação das populações 

resistentes e dificulta o controlo da resistência (Bastida et al., 2007; Dauer et al., 2009). 

4.2.2 – Ensaio dose-resposta II 

Aquando da aplicação do herbicida, apesar das plantas utilizadas estarem no mesmo estado 

fenológico (BBCH 19), o seu maior número de folhas e a sua idade mais avançada tornaria 

plausível considerar a hipótese da população B15-2 apresentar maior tolerância ao glifosato 

(Kleinman et al., 2009; VanGessel et al., 2009; González-Torralva et al., 2010a, 2010b; Rubin 

Fig. 22a – Plantas da pop. B aos 21 DAA de glifosato (Ensaio Dose-Resposta I) 

Fig. 22b – Plantas da pop. B15-2 aos 21 DAA de glifosato (Ensaio Dose-Resposta I) 
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et al., 2011). Essa situação não foi evidente, já que o uso de glifosato resultou em mortalidade 

da maioria das plantas (> 50%) no intervalo de doses [180-720[ (g e.a. ha-1) e em mortalidade 

total acima da dose recomendada: [720-5760] (g e.a. ha-1). 

A análise estatística (Quadro 15) detetou diferenças significativas entre a dose-testemunha (0 

g e.a. ha-1) e as restantes doses. Apesar das diferenças de estado fenológico, os resultados 

do ensaio II assemelham-se aos resultados do ensaio I, até pela elevada taxa de mortalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como referido em 3.2.1, o ensaio II apenas foi realizado em plantas B15-2, dada a ausência 

de plantas B suficientes. Deste modo, apesar da curva dose-resposta da pop. B15-2 (Fig. 23) 

ter sido obtida, não foi possível compará-la com a curva da pop. B. Contudo, é apresentada 

novamente a curva da população B15-2 no ensaio I (Fig. 21b), para facilitar a comparação 

gráfica da mesma população nos dois ensaios. Verifica-se que as curvas têm um formato 

semelhante (curva logística), o que comprova o comportamento da população B15-2 no 

ensaio I (onde a população B tinha sido caracterizada por uma curva log-logística). 

No entanto, a curva da pop. B15-2 no ensaio II tem um declive menos acentuado, devido ao 

maior peso verde. Este facto resulta do estado fenológico mais avançado da pop. B15-2, i.e., 

apesar de a população não evidenciar maior resistência/tolerância (o ensaio II também foi 

caracterizado por uma eficácia elevada do herbicida), o maior peso verde das plantas na 

aplicação implicou a existência de mais peso nos resíduos das plantas mortas pelo herbicida. 

Quadro 15 – Análise estatística da resposta ao glifosato na pop. B15-2 

(Ensaio Dose-Resposta II) 

Dose (g e.a. ha
-1

) Média (SE) Grupos Homogéneos

0 4,48 (0,66) a

180 1,13 (0,50) b

360 0,45 (0,13) b

540 1,12 (0,81) b

720 0,82 (0,44) b

1080 0,19 (0,09) b

1440 0,37 (0,16) b

2880 0,29 (0,13) b

5760 0,21 (0,08) b

ANOVA

F

p-value

Nota: Letras diferentes indicam diferenças significativas entre 

modalidades (p < 0,05)

Fator Dose

10,27

1,87E-09

População B15-2 (Peso Verde - Ensaio II)
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O maior número de folhas (18-20) e a idade mais avançada dos indivíduos da pop. B15-2 não 

se refletiu muito no valor de ED50 (87,2 g e.a. ha-1); que se manteve inferior ao valor da pop. 

B (Quadro 16) com menor número de folhas (13-15) no ensaio anterior (ensaio I). O fator de 

resistência calculado foi de 0,77 e significaria que, na prática, o controlo da pop. B15-2 exigiria 

a aplicação de cerca de três quartos da dose necessária para controlar a pop. B. Esta 

comparação deve ser feita com precaução, já que o ED50 da pop. B provém do ensaio I, 

efetuado em plantas mais jovens e sujeitas a pequenas diferenças de luz e temperatura (ver 

3.2.1) ou outros fatores não identificados.  

 

Devido ao referido anteriormente, o facto da pop. B15-2 em estado fenológico superior indicar 

maior sensibilidade à s.a. do que a pop. B em estado mais juvenil (seria expectável o inverso, 

VanGessel et al., 2009; González-Torralva et al., 2010a, 2010b) não é suficiente para aferir 

da suscetibilidade da população B, por si só. Contudo, verifica-se que estes dados estão em 

concordância com a análise estatística efetuada para este ensaio, bem como com a discussão 

realizada acerca do ensaio dose-resposta I e do ensaio expedito II. Em síntese, os ensaios já 

apresentados apontam para a suscetibilidade da pop. B15-2. 

Fig. 21b – Curva dose-resposta para a pop. B15-2 

(Ensaio Dose-Resposta I) 

Fig. 23 – Curva dose-resposta para a pop. B15-2 

(Ensaio Dose-Resposta II) 

Quadro 16 – ED50 e Nível de Resistência* para as pop. B* 

e B15-2 (Ensaio Dose-Resposta II) 

* – FR calculado a partir do ED50 da pop. B do ensaio I 

População
ED50                       

(g e. a. ha
-1

)

p-value FR Classificação

B* 113,30* < 0,01 (1)* S

B15-2 87,16 < 0,01 0,77* S
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4.3 – ENSAIO DE ACUMULAÇÃO DO SHIQUIMATO 

Os resultados aqui apresentados resultam da conversão do teor de shiquimato por volume de 

solução (µg mL-1) em concentração de shiquimato por peso verde (µg mg-1) e de um cálculo 

posterior onde se subtraiu a média das plantas-testemunha de cada dose/tempo às plantas 

das doses 360 e 720 g e.a. ha-1 de glifosato. Tendo em conta que qualquer planta já possui 

algum teor endógeno de shiquimato, pretendeu-se com este último cálculo descartar as 

variações que não se devessem à aplicação de glifosato. Deste modo, foi possível discriminar 

os resultados em concentração positiva ou “negativa” de shiquimato e verificar quais os 

períodos de acumulação (> 0,0 µg mg-1) ou redução (< 0,0 µg mg-1) do shiquimato celular. 

Através da análise gráfica (Fig. 24), verifica-se que as populações apresentaram aumento da 

concentração de shiquimato em todas as doses, desde o segundo dia. Contudo, no caso da 

pop. B na dose 360 g e.a. ha-1, apenas a partir do terceiro dia se pode afirmar que tal se deve 

à aplicação de glifosato (por ultrapassar o valor de shiquimato endógeno das plantas-

testemunha: “0,0 µg mg-1”). Em todas as doses, as duas populações apresentaram redução 

do nível de shiquimato após os seis dias, embora ainda mantivessem valores superiores às 

plantas-testemunha (exceção feita novamente à pop. B em 360 g e.a. ha-1). 

Os resultados, particularmente no caso da pop. B15-2 na dose subletal (360 g e.a. ha-1), estão 

em concordância com os resultados verificados no ensaio expedito II e nos dois ensaios dose-

resposta. Esses resultados já indicavam a sensibilidade das duas populações, mas com maior 

sensibilidade da pop. B15-2, facto aqui também evidenciado pela sua maior acumulação de 

shiquimato face à pop. B, no período de acumulação (2-6 dias), em qualquer dose. 

Fig. 24 – Gráfico-resumo do ensaio de acumulação do shiquimato 
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Esta discussão é corroborada por outros estudos em C. bonariensis (Santos, 2012), C. 

canadensis (Mueller et al., 2003), e Lolium spp. (Perez-Jones et al., 2007). A acumulação de 

shiquimato ocorre geralmente até aos 2 DAA, decrescendo posteriormente em populações 

resistentes entre os 2 e 4 DAA (cerca de 40%), mas continuando a aumentar em populações 

suscetíveis (Perez-Jones et al., 2007), tal como acontece nas duas populações aqui 

analisadas. Verifica-se assim a suscetibilidade das populações B e B15-2. 

 

 

 

 

 

 

As diferenças verificadas na Fig. 24 não foram detetadas pela análise estatística (Quadro 17), 

à exceção da menor média verificada na dose (tempo) 360 g e.a. ha-1 (48h) da pop. B (-0,39) 

e da maior média verificada na dose (tempo) 720 g e.a. ha-1 (6d) da pop. B15-2 (0,69). 

Contudo, estes resultados corroboram a análise gráfica, pois refletem a menor sensibilidade 

relativa da pop. B e a sua menor acumulação numa fase inicial (“b” - dois dias) e na dose mais 

baixa, bem como a maior sensibilidade da pop. B15-2 e a sua maior concentração de 

shiquimato no fim do período de acumulação (“a” - seis dias) e na dose mais elevada. As 

médias de nível do fator “Dose (Tempo)” refletem o aumento da concentração de shiquimato 

em cada população ao longo do tempo, à exceção do último dia de ensaio (7 DAA). 

  

Quadro 17 – Análise estatística da acumulação de shiquimato nas pop. B e B15-2 

Média (SE) Grupos Homogéneos Média (SE) Grupos Homogéneos

360 (24h) -0,35 (0,11) ab 0,01 (0,22) ab

360 (48h) -0,39 (0,12) b -0,06 (0,27) ab

360 (72h) -0,18 (0,07) ab 0,30 (0,11) ab

360 (6d) 0,31 (0,18) ab 0,42 (0,23) ab

360 (7d) -0,31 (0,13) ab 0,17 (0,22) ab

720 (24h) -0,50 (0,22) ab 0,27 (0,05) ab

720 (48h) -0,04 (0,34) ab 0,37 (0,25) ab

720 (72h) 0,40 (0,41) ab 0,57 (0,15) ab

720 (6d) 0,49 (0,31) ab 0,69 (0,31) a

720 (7d) 0,32 (0,32) ab 0,20 (0,43) ab

ANOVA

F

p-value

Nota: Letras diferentes indicam diferenças significativas entre modalidades (p < 0,05)

Fator Dose/Tempo

2,972

0,0067

Acumulação de Shiquimato (μg mg
-1

 peso verde)

Dose (g e.a. ha
-1

) 

(Tempo)

População B População B15-2

Fator População

9,257

0,0038
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V – CONCLUSÕES 

A capacidade germinativa das sementes testadas foi elevada na população B (60% no ensaio 

expedito I e 80% no ensaio expedito II), média na população B15-2 (52,7% no ensaio expedito 

II) e baixa na população B15-1 (31,3%). 

Embora a pop. B15-1 tenha apresentado indícios de resistência, a comprovação desses 

indícios foi impossibilitada pelo número insuficiente de sementes para obtenção de plantas 

nos ensaios seguintes. Contudo, podia ter havido comprovação de resistência, caso esta 

tivesse sido detetada nos ensaios seguintes da pop. B15-2, proveniente do mesmo local. No 

entanto, esta população revelou-se suscetível ao glifosato; ao contrário do esperado, tendo 

em conta o historial do olival (mais de dez anos de aplicação consecutiva de glifosato). 

A suscetibilidade da população B15-2 foi confirmada por três métodos diferentes.  

No ensaio expedito em placas de Petri, o parâmetro mortalidade (das plântulas) foi o único 

parâmetro distintivo entre populações, a partir da concentração discriminatória de 0,3 mM de 

glifosato. A germinação e a emergência não foram afetadas pela presença do glifosato. 

No ensaio dose-resposta ao glifosato, com plantas inteiras e implementado em estufa 

climatizada, de Maio a Agosto de 2013, o fator de resistência foi de 0,52. O efeito do glifosato 

(expresso pelo valor de ED50) sobre a população B (pop. suscetível de referência) foi de 113,3 

g e.a. ha-1, valor semelhante ao obtido em ensaios preliminares ou a valores referenciados na 

bibliografia (VanGessel et al., 2009; González-Torralva et al., 2010a, 2010b). 

A população B15-2 apresentou valores de ED50 de 59,2 e 87,2 g e.a. ha-1 nos dois ensaios 

dose-resposta efetuados. O maior ED50 foi obtido no ensaio dose-resposta II e pode ser 

explicado pelo facto do herbicida ter sido aplicado em plantas de igual estado fenológico 

(BBCH 19), mas com idade superior e maior número de folhas, comparativamente às plantas 

do ensaio dose-resposta I (VanGessel et al., 2009; González-Torralva et al., 2010a, 2010b). 

Conclui-se que o ensaio expedito em placas de Petri permite confirmar a 

resistência/suscetibilidade ao glifosato de populações de Conyza canadensis em intervalos 

de tempo mais curtos do que os ensaios dose-resposta com planta inteira, embora a sua 

sensibilidade não seja tão elevada. Não havendo registos anteriores de ensaios expeditos em 

Conyza canadensis, ficou provada a utilidade deste tipo de ensaios, dada a sua economia e 

grande facilidade de execução. Ainda assim, continua a ser desejável confirmar os resultados 

obtidos através de um ensaio dose-resposta, para obtenção dos valores de ED50 e FR em 

condições mais próximas das condições de campo. 
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O ensaio espetrofotométrico de acumulação do shiquimato teve como objetivo confirmar a 

resistência ao glifosato e corroborar os resultados obtidos nos ensaios anteriores. Contudo, 

também este método confirmou a suscetibilidade da população B15-2. Todas as populações 

apresentaram aumento do teor de shiquimato celular ao longo do tempo, após aplicação de 

doses de glifosato. Na população B (S de referência), a acumulação de shiquimato variou de 

-0,35 µg mg-1 a 0,49 µg mg-1, entre o início e o fim do ensaio. Na população B15-2, este 

parâmetro variou entre -0,06 e 0,69, ao longo do ensaio. Em ambas as populações, a 

acumulação máxima de shiquimato foi detetada aos seis dias após a aplicação. 

O facto da população B ser originária de um local sem aplicação de glifosato e, ainda assim, 

apresentar maior tolerância ao herbicida (face à população B15-2), deve constituir um alerta 

para a existência de indivíduos mais tolerantes nessa população. Deste modo, caso a pop. B 

venha a ser exposta ao glifosato, é conveniente dedicar bastante atenção à monitorização do 

controlo de infestantes de modo a evitar uma evolução (rápida) da resistência. 

Em síntese, a população B15-1 apresentou indícios de resistência no ensaio expedito I, 

enquanto este e os restantes ensaios confirmaram a suscetibilidade das populações B e B15-

2 de Conyza canadensis, infestante em olivais intensivos do Baixo Alentejo.  
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ANEXOS 

ANEXO I – Registo de temperaturas (13/05-11/08) 

 

 

 

 

 

 

Mês

Dia 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tmín (ºC) 16,9 17,3 17,3 14,4 15,7 13,8 12,6 12,6 15,5 15,3 17,2 16,7 16,5 15,2 15,8 16,7 13,9 14,6 15,4

Tmáx (ºC) 35,6 26,7 24,7 23,0 23,7 24,2 25,6 27,6 29,1 31,1 35,1 32,2 31,4 28,1 26,9 25,8 27,1 28,0 33,5

Maio

Mês

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tmín (ºC) 15,8 17,4 17,9 16,0 15,5 14,7 14,2 14,1 15,0 16,7 14,9 15,2 15,7 14,5 15,7

Tmáx (ºC) 36,0 40,1 36,2 35,1 28,0 25,1 23,9 21,3 19,2 27,0 27,4 28,1 28,0 28,5 27,5

Dia 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tmín (ºC) 14,8 14,6 16,9 14,9 14,1 17,4 25,8 25,8 25,8 35,1 18,4 18,5 17,7 16,5 20,2

Tmáx (ºC) 27,5 25,8 24,0 23,3 25,8 25,8 25,8 25,8 35,1 35,7 31,1 29,8 31,5 33,4 35,1

Junho

Mês

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tmín (ºC) 28,1 22,6 22,3 21,3 23,4 24,0 24,4 24,2 24,4 21,8 20,7 21,4 21,3 20,8 20,8

Tmáx (ºC) 36,5 34,7 40,1 38,4 38,4 37,8 36,8 33,7 35,1 35,7 31,8 27,7 30,1 27,0 32,3

Dia 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tmín (ºC) 18,8 18,8 20,2 17,2 19,2 20,0 19,5 18,5 21,3 21,4 19,9 20,1 21,5 19,3 20,5 21

Tmáx (ºC) 31,3 32,4 30,8 31,9 30,8 30,0 31,2 36,2 32,1 32,7 30,6 30,9 32,5 32,1 35,9 34

Julho

Mês

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tmín (ºC) 20,5 21,1 20,2 20,1 20,6 22,4 20,3 19,8 20,0 22,4 21,5

Tmáx (ºC) 32,5 30,6 32,2 33,0 30,1 31,9 30,2 32,4 36,2 35,1 35,1

Agosto


