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RESUMO: Nas últimas décadas as plantas daninhas configuram um sério problema para a 

agricultura, pois competem com as culturas comerciais, causando-lhe elevadas reduções de 

produtividade. Dentre as técnicas para combater estes indivíduos, destaca-se a realização do 

controle químico, contudo, dos muitos grupos de herbicidas disponíveis, cada um apresenta 

características particulares. Dentre estes grupos os inibidores enzima acetolactato sintase (ALS), 

destacam-se pela grande quantidade de moléculas disponíveis, bem como pela alta eficiência, 

aliada a baixa toxicidade para os animais, contudo, este grupo também apresenta o maior 

registro de casos de resistência para plantas daninhas. Neste sentido, o objetivo do presente 

trabalho é caracterizar os herbicidas inibidores da enzima acetolactato sintase (ALS), que 

configuram um dos maiores grupos de herbicidas utilizados no controle de plantas daninhas. 

Foram abordados alguns conceitos referentes à descrição do grupo e sua história, bem como 

algumas características específicas dos subgrupos de herbicidas que compõem o mesmo, com 

destaque para as Imidazolinonas, Sulfoniluréias e Triazolopirimidinas. Os ALS são herbicidas 

que agem inibindo a síntese de aminoácidos ramificados que leva a paralisação do crescimento 

das plantas e a produção de compostos tóxicos que levam a planta à morte. Por fim foram 

abordados alguns conceitos envolvendo as características da molécula, ecotoxicologia, 

seletividade e resistência. 
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ENZYME ACETOLACTATE SINTASE INHIBITORS (ALS) 
 

 

ABSTRACT: In the last decades, weeds are a serious problem for agriculture, as they compete 

with commercial crops, causing high reductions in productivity. Among the techniques to 

combat these individuals, chemical control stands out, however, of the many groups of 

herbicides available, each has particular characteristics. Among these groups, the enzyme 

acetolactate synthase (ALS) inhibitors stand out for the large amount of molecules available, as 

well as for their high efficiency, combined with low toxicity for animals, however, this group 

also has the highest record of cases of resistance to weed. In this sense, the objective of the 

present work is to characterize the herbicides inhibiting the enzyme acetolactate synthase (ALS), 

which configure one of the largest groups of herbicides used in the control of weeds. Some 

concepts related to the description of the group and its history were addressed, as well as some 

specific characteristics of the herbicide subgroups that comprise it, with emphasis on 

Imidazolinones, Sulphonylureas and Triazolopyrimidines. ALS are herbicides that act by 

inhibiting the synthesis of branched amino acids that leads to the stunting of plant growth and 

the production of toxic compounds that lead the plant to death. Finally, some concepts involving 

the characteristics of the molecule, ecotoxicology, selectivity and resistance were addressed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os herbicidas são compostos químicos aplicados em pequenas quantidades que tem a 

capacidade de matar ou inibir drasticamente o crescimento de determinadas plantas daninhas, 

muitas vezes sem afetar as culturas de interesse comercial. Esta capacidade permite reduzir os 

prejuízos causados pela interferência das plantas daninhas. Em muitos aspectos, a história da 

ciência das plantas daninhas confunde-se com a história do controle das mesmas, após o período 

em que o controle era feito manualmente ou por meio da aragem, surgem, no início do século 

XX, os primeiros relatos do uso de substâncias químicas para o manejo de plantas daninhas. 

Por volta de 1908, pesquisadores como Bolley, Bonnet e Schulz utilizam sais de cobre e ácido 

sulfúrico para controlar plantas daninhas (OLIVEIRA-JUNIOR, 2011). 

O primeiro relato de controle químico ocorre, apenas em 1941, com a síntese do ácido 

2,4 – diclorofenoxiacético (2,4-D). Na 2º Guerra Mundial foram descobertas as propriedades 

dos derivados dos ácidos fenoxiacéticos sobre o crescimento de plantas, contudo, somente após 

o término da 2ª Guerra foi anunciado ao público a ação potencial do 2,4-D como herbicida 

(OLIVEIRA-JUNIOR, 2011). 

No controle das plantas daninhas, o uso de herbicidas é uma prática dominante. 

Contudo, o uso constante e exclusivo deste processo tem contribuído com a redução da 

eficiência da prática, pois, o uso intensivo de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação, 

acabam por intensificar a pressão de seleção, resultando na seleção de populações de plantas 

daninhas resistentes aos herbicidas (CARVALHO et al., 2016). 

A atividade biológica de um herbicida na planta ocorre de acordo com a absorção, 

translocação, metabolismo e a sensibilidade da planta a este herbicida e/ ou, a seus metabólitos. 

Um mesmo herbicida pode influenciar vários processos metabólicos na planta, entretanto a 



  

 

primeira lesão biofísica e/ou bioquímica que ele causa é caracterizada como seu mecanismo de 

ação, ou seja, o mecanismo de ação é a forma específica na qual um herbicida interfere de modo 

significativo em determinado processo biológico em um primeiro momento.  A sequência de 

todas as reações desencadeadas pelo mecanismo de ação até a sua ação final na planta 

caracteriza o seu modo de ação, ou seja, o conjunto dos eventos (CARVALHO et al., 2016; 

FERREIRA et al., 2016). 

As plantas daninhas são organismos evoluídos em função das mudanças do ambiente. 

No passo era comum a realização do preparo de solo, onde as plantas daninhas eram eliminadas, 

porém, com o tempo elas se adaptaram à esta prática. Posteriormente o uso do plantio direto, 

resultou na eliminação drástica da incidência de plantas daninhas em um primeiro momento, 

em especial aquelas ditas fotoblásticas, porém, com o tempo também surgiram variedades 

capazes de se desenvolverem naquela situação, sendo que algumas espécies de plantas daninhas 

foram beneficiadas com este tipo de prática, isso demonstra a habilidade das plantas daninhas 

em se adaptar ao meio (CHRISTOFFOLETI, 2008). 

O uso intensivo de herbicidas na agricultura tem sido uma das maiores causas da pressão 

de seleção. Esta prática levou a seleção de indivíduos resistentes, resultando na seleção 

intraespecífica de biótipos (resistente a herbicidas) e a seleção interespecífica (tolerância a 

herbicidas) (CHRISTOFFOLETI, 2008). 

Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é caracterizar os herbicidas inibidores da 

enzima acetolactato sintase (ALS), que configuram um dos maiores grupos de herbicidas 

utilizados no controle de plantas daninhas. 

 

 

2 INIBIDORES DA ALS 

2.1 DEFINIÇÃO E ASPECTOS GERAIS 

 

Os inibidores de ALS (enzima acetolactato sintase) também conhecidos como AHAS 

(enzima acetohidroácido sintase), são herbicidas que agem inibindo a síntese dos aminoácidos 

de cadeia ramificada (alifáticos) de cadeia lateral: valina, leucina e isoleucina. Estes 

aminoácidos são essenciais para os mamíferos, pois não são sintetizados por eles, sendo este 

um dos motivos de seu grande destaque, pois apresentam baixa toxicidade a mamíferos, aliado 

a isso pode-se mencionar o elevado controle de diversos tipos de espécies com uso de baixas 

doses, além da seletividade a diversas culturas comerciais (VIDAL; WINKLER, 2002; 

CHRISTOFFOLETI, 2008; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011). 

Os inibidores da ALS são o grupo com o maior número de moléculas. Existem cerca de 

20 - 21 ingredientes ativos desses herbicidas no Brasil, que compõem cerca de 30 produtos 

comerciais e misturas, tanto para uso agrícola como não agrícola (VIDAL; WINKLER, 2002; 

OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011). 

Os herbicidas inibidores da ALS são enquadrados dentro do grupo B dos herbicidas, 

sendo que estão reunidos dentro de grupos menores como as Imidazolinonas, Sulfoniluréias, 

Triazolopirimidinas, pirimidinil oxi-benzoatos e sulfonil amino carbonil triazolinonas, 

entretanto o último grupo não se encontra disponível para venda no Brasil (VIDAL; 

WINKLER, 2002; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011). 

 

 

 



  

 

2.2 HISTÓRICO DOS INIBIDORES DA ALS 

 

A introdução dos herbicidas inibidores da ALS/AHAS ocorreu em 1982, com o 

lançamento da molécula chlorsulfuron destinada ao uso em cereais, contudo, os herbicidas 

incluídos neste mecanismo de ação apresentam ação seletiva para diversas culturas como soja, 

trigo, cevada e arroz. Embora outros grupos de herbicidas sejam utilizados a muito tempo, o 

primeiro caso de resistência veio a ocorrer no final da década de 60 e a partir de então o número 

de casos registrados no site do HRAC (Herbicide Action Committee) passou a aumentar 

rapidamente (VARGAS; ROMAN, 2006). 

O primeiro caso de resistência dos inibidores da ALS foi relatado 5 anos após sua 

liberação, sendo edificados biótipos resistentes de Lactuca serriola em trigo nos EUA. No 

Brasil o primeiro caso ocorreu em 1992 para o leiteiro (Euphorbia heterophylla) na cultura da 

soja e em 2006 foi confirmada a resistência de biótipos de losna branca (Parthenium 

hysterophorus) em áreas de soja do norte do Paraná (GAZZIEIRO et al., 2006; OLIVEIRA-

JUNIOR et al., 2011). 

 

 

2.3 MECANISMO DE AÇÃO E GRUPOS QUÍMICOS 

 

Os herbicidas inibidores da síntese de aminoácidos estão entre os mais difundidos em 

virtude de sua elevada eficiência, baixa toxicidade aos animais e alta seletividade. Sua ação 

concentra-se na inibição da produção de aminoácidos aromáticos e de cadeia ramificada, que 

por conseguinte afeta a membrana celular e o crescimento vegetal. A denominação inibidores 

da biosíntese de aminoácidos refere-se ao conjunto de herbicidas inibidores da acetolactato 

sintase (ALS), da enolpiruvil chiquimato fosfato sintase (EPSPS) e da glutamina sintetase (GS) 

(ROMAN et al., 2005; MARCHI et al., 2008). 

Os inibidores da ALS apresentam como mecanismo de ação a inibição não competitiva 

da síntese de aminoácidos alifáticos de cadeia lateral: valina, leucina e isoleucina. A via 

biossintética desses três aminoácidos apresenta em comum o uso da enzima acetolactato sintase 

(ALS) que participa na fase inicial do processo metabólico, catalisando uma reação de 

condensação. Quando esta enzima catalisa a condensação de duas moléculas de piruvato em 

uma de acetolactato (precursor da valina e leucina), recebe o nome de ALS e, quando catalisa 

a condensação de uma molécula de piruvato e uma de cetobutirato em aceto hidroxibutirato 

(precursor da isoleucina), recebe o nome de AHAS (VARGAS; ROMAN, 2006). 

Cada um destes produtos é convertido posteriormente por mais três reações, catalisadas 

pelas enzimas acetohidroxiacido isômero reductase (KARI), dihidroxiacido dehidratase e 

aminotransferase, resultando em valina e isoleucina. Na biossíntese da leucina, o precursor da 

valina 2-ceto-isovalerato é ainda convertido em uma série de 4 reações que utilizam as enzimas 

2-isopropilmalato sintase, isopropilmalato isomerase, desidrogenase e aminotransferase 

(VARGAS; ROMAN, 2006). 

Os herbicidas inibidores de ALS impedem que estas reações de condensação aconteçam 

devido a inibição do substrato de maneira não competitiva impedindo a formação do 

acetolactato e provocando, como consequência, o bloqueio na produção dos aminoácidos 

alifáticos de cadeia lateral, mas não é este o motivo da morte da planta. Com a inibição da 

enzima, ocorre também a inibição da divisão celular e o acúmulo de cetobutirato (tóxicos em 



  

 

altas concentrações), além da redução na translocação de fotoassimilados (OLIVEIRA-

JUNIOR et al., 2011). 

 

Figura 1: Fluxograma de ação dos herbicidas inibidores de aminoácidos, pode-se notar os 5 

grupos químicos dos inibidores da ALS em destaque. 

 
Fonte: Extraído de Oliveira-Junior et al. (2011). 

 

Os herbicidas classificados no mecanismo de ação inibidores da ALS são alguns dos 

mais importantes comercializados, sendo representantes de grande parte das moléculas lançadas 

nos últimos anos ou em fase de desenvolvimento. Devido ao seu uso intenso e a facilidade que 

as plantas daninhas apresentam em desenvolver resistência a este grupo, houve uma grande 

seleção de muitas espécies resistentes em diversos países. Em função do número de herbicidas 

e da importância destes, os três principais grupos do mecanismo serão detalhados a seguir 

(OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011). 

 

 

2.3.1 IMIDAZOLINONAS 

 

Essa classe de herbicidas foi descoberta na década de 70 pelos cientistas da American 

Cyanamid Company, devido a versatilidade, baixa toxicidade e segurança ambiental, passou a 

ser utilizada em diversas culturas com finalidades alimentícias e para produção de fibras. Sua 

atuação ocorre no mesmo sítio das Sulfoniluréias, gerando sintomas similares nas plantas. Estes 

herbicidas já são efetivos em doses abaixo de 0,15 kg ha-1, sendo seletivos e com largo espectro 

de folhas largas de ciclo anual. Apresentam incompatibilidade para misturas em tanque com 

2,4-D (OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011). 



  

 

As Imidazolinonas apresentam baixa toxicidade para os animais, possivelmente por 

atuarem na inibição de um sítio presente apenas em plantas. Estudos em laboratório destacam 

que estes herbicidas são rapidamente eliminados do metabolismo dos ratos, antes que possam 

se acumular nos vasos sanguíneos (OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011). 

O Modo de ação das Imidazolinonas ocorre da seguinte forma: em plantas suscetíveis, 

ocorre paralisação do crescimento, com aparecimento de clorose internerval ou arroxeamento 

foliar dentro de 7 a 10 dias após a aplicação, as folhas em emergência podem apresentar 

manchas ou má formação, além de pode ocorrer inibição no crescimento de raízes laterais 

quando existem resíduos do produto no solo. Nas folhas largas geralmente o meristema apical 

necrosa e morre antes que as partes mais velhas da planta (OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011). 

Dentre os ingredientes ativos comercializados neste grupo, pode-se citar o Imazamox 

(produto comercial Raptor e Sweeper), o Imazapic (Plateau), Imazapyr (Contain), Imazaquin 

(Topgan, Soyaquin, Sceptere) e Imazethapyr (Imazet, Dinamaz, Zaphir e outros), destes a 

seguir são apresentadas algumas informações sobre o produto comercial Topgan (ingrediente 

ativo: Imazaquin). 

 

 

A) IMAZAQUIN: TOPGAN 

 

Herbicida pré-emergente seletivo para soja, em sistema de plantio direto ou 

convencional, recomendado na dose de 1,0 L ha-1 do produto ou 0,15 kg ha-1 de equivalente 

ácido. Entre as plantas daninhas controladas pode-se citar a Alternanthera tenella, Euphorbia 

heterophylla, Ipomoea grandifolia, Ipomoea purpurea, Sida rhombifolia, Bidens pilosa, 

Amaranthus viridis, Portulaca oleracea e outras (RODRIGUES; ALMEIDA, 2011). 

 

 

2.3.2 SULFONILURÉIAS 

 

As Sulfoniluréias foram descobertas inicialmente pela Du Pont em 1975, sendo que em 

1981 foi comercializado o primeiro produto (chlorsulfuron). Estes herbicidas caracterizam-se 

por uma elevada atividade em baixas concentrações, sendo o grupo de herbicidas com maior 

número de produtos lançados ou em desenvolvimento. As moléculas deste grupo, são ativas 

tanto em via foliar quanto via solo, translocando-se via apoplasto e simplasto. Estes herbicidas 

estabelecem uma grande diversidade de interações com culturas e plantas daninhas, afetando 

sua seletividade conforme a cultura, época de aplicação, concentração e outros fatores 

(OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011). 

O modo de ação das Sulfoniluréias caracteriza-se pela rápida translocação do herbicida 

para áreas de crescimento ativo como os meristemas, inibindo o crescimento, neste grupo as 

plantas morrem devido a incapacidade de produzir os aminoácidos essenciais para o seu 

desenvolvimento (OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011). 

Dentre os ingredientes ativos comercializados neste grupo, estão o Azimsulfuron 

(produto comercial: Gulliver), Chlorimuron-ethyl (Agripec, Classic, Clorimuron, Conquest), 

Cyclosulfamuron (Invest), Ethoxysulfuron (Gladium), Flazasulfuron (Katana), Halosulfuron-

methyl (Sempra), Iodosulfuron-methyl (Hussar), Metsulfuron-Methyl (Ally, Nufuron), 

Nicosulfuron (Nippon, Sanson, Pramilho, Nisshin), Oxasulfuron (Chart), Pyrazosulfuron-ethyl 

(Sirius), Trifloxysulfuron-sodium (Envoke), sendo alguns destes apresentados a seguir. 



  

 

A) CHLORIMURON - ETHYL: CLASSIC 

 

Herbicida sistêmico seletivo, utilizado para controle de plantas daninhas de folhas largas 

na soja, sendo aplicado nas doses de 60 a 80 g ha-1 ou 15 a 20g ha-1 de ingrediente ativo, em 

pós-emergência utilizando doses menores para estádios de 2 à 4 folhas e maiores para estádios 

de 4 à 6 folhas, é indicado no controle de Bidens pilosa, Desmodium tortuosum, Raphanus 

raphanistrum, Acanthospermum australe, Amaranthus viridis e outras, sendo usado na 

dessecação de Raphanus sativus e Conyza bonariensis (RODRIGUES; ALMEIDA, 2011). 

 

 

B) METSULFURON-METHYL: ALLY 

 

Herbicida pré-emergente para plantas daninhas na cana-de-açucar e pós-emergente para 

arroz (irrigado e sequeiro), aveia branca, aveia preta, café, cevada, trigo, triticale e pastagens 

para o controle de diferentes plantas daninhas. A aplicação deve ser realizada quando as plantas 

daninhas estiverem com 2 a 4 folhas e a cultura estiver com 10 a 30 dias de pós emergência, 

recomenda-se a aplicação de óleo mineral emulsionável na calda. Para o plantio direto com 

trigo, pode ser aplicado 3 ou 20 dias antes do plantio. Pode ser utilizado em jato dirigido para 

controle de reboleiras em pastagens (RODRIGUES; ALMEIDA, 2011). 

Os intervalos de segurança para rotação vão de 10 dias para cultura após aveia preta, até 

90 dias para a cana-de-açúcar. As doses recomendadas não causam fitotoxidade, entretanto 

superdoses podem causar. O Ally não é compatível com alguns produtos como tebuconazole, 

chlorpyrifos e outros. Para cada cultura existe um limite por ciclo, este em nenhuma cultura 

excede os 30 g ha-1. Para soja deve-se aguardar ao menos 60 dias para plantio e para milho 70 

dias após a aplicação do Ally. Exige ao menos 6 horas de sol antes das primeiras chuvas para 

não ocorrer perda de eficiência (RODRIGUES; ALMEIDA, 2011). 

 

 

C) NICOSULFURON: SANSON 40 SC 

 

Herbicida sistêmico para controle pós-emergência na cultura do milho, para controle de 

B. decumbens, B. plantaginea, C. echinatus, E. indica, S. halepense. Deve ser aplicado 1,25 L 

ha-1 do produto comercial para controle até o perfilhamento e 1,5 L ha-1 até dois perfilhos. Para 

a aplicação o milho deve apresentar 2 a 6 folhas com 10 a 25 cm de altura. Não deve ser aplicado 

em culturas sob stress e deve-se respeitar um período de 7 dias entre a aplicação de Sanson e 

aplicação de organofosforados (RODRIGUES; ALMEIDA, 2011). 

Chuvas após uma hora de aplicação podem reduzir a eficiência do produto, não aplicar 

o herbicida em sorgo ou em áreas próximas. Importante destacar que mesmo com a maioria dos 

híbridos de milho sendo tolerantes ao Sanson, existem alguns que não devem ser tratados com 

ele. Em alguns híbridos tolerantes pode-se observar sintomas de fitotoxidez que desaparecem 

sem interferir na produtividade (RODRIGUES; ALMEIDA, 2011). 

 

 

 

 

 



  

 

2.3.3 TRIAZOLOPIRIMIDAS 

 

As Triazolopirimidinas foram descobertas pela Dow-Elanco, no Brasil, este grupo de 

herbicidas é utilizado no controle de folhas largas na cultura da soja. Geralmente são herbicidas 

aplicados em pré-emergência, após sua aplicação ao solo, a maioria das espécies sensíveis 

morrem antes da emergência. Neste caso, a absorção ocorre principalmente pelas raízes e, em 

menor intensidade, pelas partes aéreas, translocam-se rapidamente, tanto pelo apoplasto, quanto 

pelo simplasto (OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011). Os ingredientes ativos comercializados 

deste grupo são o Cloransulam-methyl (produto comercial: pacto), Diclosulam (Coact e Spider), 

Flumetsulam (Prevail e Scorpion), Penoxsulam (Ricer). 

 

 

A) CLORANSULAM-METHYL: PACTO 

 

Herbicida seletivo aplicado em pós-emergência recomendado para controle de folhas 

largas na soja, apresenta indicação para Bidens pilosa, Xanthium strumarium, Raphanus 

raphanistrum e Ipomoea grandifolia com 35,7 g ha-1 de produto comercial e para Sida 

rhombifolia e Commelina benghalensis com 47,6 g ha-1 (RODRIGUES; ALMEIDA, 2011). 

Deve ser aplicado quando as plantas daninhas estiverem com 2 a 4 folhas e apenas uma 

vez no ano. A soja possui boa tolerância para sua aplicação na dose recomendada, porém, 

superdoses podem afetar o seu desenvolvimento (RODRIGUES; ALMEIDA, 2011). 

 

 

B) DICLOSULAN: SPIDER 840 WG 

 

Herbicida seletivo, aplica no solo, recomendado para plantas daninhas de folhas largas 

na cultura da soja. As recomendações oscilam de 20 a 41,7 g ha-1 de produto comercial para 

controle de Raphanus raphanistrum, Bidens pilosa, Emilia sonchifolia, Euphorbia 

heterophylla, Ipomea grandifolia, Sida rhombifolia, Xanthium strumarium, Mimosa invisa, 

Desmodium tortuosum, dentre outras (RODRIGUES; ALMEIDA, 2011). 

É utilizado principalmente como pré-emergente, deve ser utilizado apenas uma vez por 

ano com solo úmido para favorecer a chegada as sementes. A soja apresenta boa tolerância a 

aplicação do herbicida nas doses recomendadas, mas não poderá ser rotacionada com milho, 

sorgo, girassol e brássicas imediatamente após a colheita da soja, sendo que para girassol deve-

se esperar 18 meses (RODRIGUES; ALMEIDA, 2011). 

 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DA MOLÉCULA E SINTOMATOLOGIA 

 

Os inibidores da ALS ou AHAS são ácidos fracos hidrossolúveis sistêmicos sendo 

pouco ou não voláteis. São utilizados no controle de folhas largas e folhas estreitas, com a morte 

das plantas daninhas ocorrendo em até duas semanas. Estes herbicidas geralmente são ativos 

no solo. As Imidazolinonas e as Sulfoniluréias são herbicidas com média solubilidade em água, 

podendo ser absorvidas pelas raízes e pelas folhas e translocadas tanto pelo xilema, quanto pelo 

floema, permitindo sua aplicação em pré e pós-emergência (VIDAL; WINKLER, 2002; 

VARGAS; ROMAN, 2006; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 



  

 

As Sulfoniluréias geralmente são recomendadas em pós-emergência, apresentam 

média-longa persistência no solo que varia conforme as condições do mesmo (pH, matéria 

orgânica, umidade e etc.). Elas controlam melhor as folhas largas, apesar de atuarem sobre 

folhas estreitas. As Imidazolinonas por sua vez, são mais persistentes em solos ácidos e 

controlam tanto folhas largas quanto gramíneas (VIDAL; WINKLER, 2002; VARGAS; 

ROMAN, 2006; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

As Sulfonialidas são herbicidas pré-emergentes de amplo espectro sobre folhas largas, 

sua absorção ocorre pelas raízes, enquanto a translocação pode ocorrer tanto pelo xilema, 

quanto pelo floema. Estes herbicidas possuem média persistência no solo, aumentando em solos 

mais ácidos e com maior teor de matéria orgânica (VIDAL; WINKLER, 2002; VARGAS; 

ROMAN, 2006; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

As Pirimidilbenzoatos são herbicidas pós-emergentes utilizados no controle de folhas 

largas em estádio inicial de desenvolvimento, com média persistência no solo. Os sintomas da 

intoxicação não demoram para aparecer, devido a alta translocação, porém a morte da planta 

não é tão rápida devido ao sítio de ação, localizado nos meristemas (VIDAL; WINKLER, 2002; 

VARGAS; ROMAN, 2006; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

Em geral, os sintomas de intoxicação são semelhantes entre os grupos. As bordas 

foliares tornam-se amareladas, enquanto as nervuras ficam avermelhadas ou arroxeadas e o 

limbo foliar apresenta manchas amareladas. As folhas tornam-se enrugadas e o crescimento da 

planta é paralisado. Em casos severos ocorre o aparecimento de coloração amarronzada 

(bronzeada) e necrose do nó que liga o pecíolo foliar ao caule, com posterior desenvolvimento 

da cor marrom na medula, além da morte das gemas apicais, com brotações das gemas laterais 

e inibição do crescimento radicular (VIDAL; WINKLER, 2002; VARGAS; ROMAN, 2006; 

VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

A inibição do crescimento é detectada 1 a 2 horas após o tratamento, antes de qualquer 

outro efeito sobre outros processos (reações fotossintéticas, respiração ou síntese de proteínas). 

As plantas se tornam cloróticas com amarelecimento dos meristemas e redução do sistema 

radicular, as raízes secundárias apresentam-se curtas e uniformes, e as plantas definham e 

morrem entre 7 a 14 dias após a aplicação. Folhas em emergência podem apresentar manchas 

e má formação, as raízes laterais ainda podem ser inibidas (VIDAL; WINKLER, 2002; 

VARGAS; ROMAN, 2006; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

 

 

2.5 ECOTOXICOLOGIA  

 

Os inibidores de ALS são utilizados principalmente em função da baixa toxicidade para 

animais, alta seletividade para culturas de interesse comercial e boa eficiência em baixas doses. 

Estas características, transformam estes herbicidas em uma ferramenta de grande valia para a 

agricultura (VIDAL; WINKLER, 2002; VARGAS; ROMAN, 2006; OLIVEIRA-JUNIOR et 

al., 2011; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

Nas Imidazolinonas a hidrólise é lenta em condições normais de pH e temperatura, 

enquanto a fotólise destes produtos em água é rápida. Sua persistência no solo é influenciada 

pelo grau de sorção ao solo, umidade, temperatura e exposição à luz solar. O movimento das 

Imidazolinonas é influenciado pelas propriedades químicas do solo, considerando em especial 

o pH e a matéria orgânica, além da argila. Nos solos brasileiros, em virtude da acidez natural, 



  

 

a mobilidade destes herbicidas é limitada (VIDAL; WINKLER, 2002; VARGAS; ROMAN, 

2006; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

A degradação microbiana aeróbica é a principal forma de degradação com uma pequena 

contribuição da fotólise. Fatores que limitam a atividade microbiana podem resultar em injúrias 

nas culturas em rotação. Em função da persistência no solo, estes herbicidas quando utilizados 

na soja apresentam restrições para algumas posteriores (VIDAL; WINKLER, 2002; VARGAS; 

ROMAN, 2006; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

As Sulfoniluréias por sua vez apresentam grande variação em relação a persistência no 

solo, havendo produtos com grande persistência e outros com rápida degradação via hidrólise 

química ou por ação microbiana. Estes herbicidas podem ser móveis no solo, com maior 

potencial de lixiviação em solos alcalinos, apresentando baixa perda por volatilização. Algumas 

culturas posteriores são sensíveis às Sulfoniluréias, pois podem sofrer o carryover, como a sua 

atividade no solo é dinâmica em função das condições climáticas a mesma cultura pode 

responder de formas diferentes a estes herbicidas. Para muitos produtos, indica-se restrições de 

60 a 120 dias para inserção de novas culturas. Para o chlorimuron, por exemplo, o algodão e o 

arroz são sensíveis, enquanto a soja, trigo e amendoim apresentam pouca sensibilidade 

(VIDAL; WINKLER, 2002; VARGAS; ROMAN, 2006; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011; 

VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

Para as Triazolopirimidinas a maior sorção ocorre em solos ácidos e tende a aumentar 

com o período de contato. Sua degradação ocorre de forma microbiana tanto aerobicamente, 

quanto anaerobicamente. A persistência leva em consideração a molécula e a cultura, sendo 

algumas muito sensíveis até outras insensíveis. De modo geral a longa permanência destes 

herbicidas no solo, pode levar a fitotoxicidade para as culturas subsequentes (VIDAL; 

WINKLER, 2002; VARGAS; ROMAN, 2006; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011; VITORINO, 

2011; CARVALHO, 2013). 

 

 

2.6 SELETIVIDADE 

 

Considerando-se os três grupos retratados, para Imidazolinonas a seletividade se deve a 

capacidade das espécies em metabolizar os herbicidas em metabólitos não tóxicos, sendo que a 

translocação e a absorção influenciam pouco na tolerância. Para as Sulfoniluréias, o mecanismo 

de maior importância é a conversão rápida a compostos inativos nas culturas tolerantes. Por 

exemplo, aveia, trigo e cevada acrescentam um grupamento -OH ao anel fenil do chlorsulfuron 

conjugando o herbicida com carboidratos e o tornando inativo (VIDAL; WINKLER, 2002; 

VARGAS; ROMAN, 2006; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011; VITORINO, 2011; 

CARVALHO, 2013). 

Para as Triazolopirimidinas o tempo necessário para a absorção e translocação e da taxa 

de metabolismo dentro da planta, na soja, por exemplo, a tolerância é maior em pré do que em 

pós emergência (VIDAL; WINKLER, 2002; VARGAS; ROMAN, 2006; OLIVEIRA-JUNIOR 

et al., 2011; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

 

 

 

 

 



  

 

2.7 RESISTÊNCIA AOS INIBIDORES DA ALS 

 

A resistência de plantas daninhas a herbicidas é a capacidade adquirida de uma planta 

em sobreviver a determinada dose do herbicida que em condições normais, controla os demais 

indivíduos da população. A resistência pode ocorrer naturalmente (seleção) ou ser induzida com 

o uso de biotecnologia. A resistência pode ser definida ainda como a capacidade inerente e 

herdável de alguns biótipos de uma população em sobreviver e se reproduzir após a exposição 

a dose de um herbicida, que normalmente seria letal a esta mesma população (VIDAL; 

WINKLER, 2002; VARGAS; ROMAN, 2006; CHRISTOFFOLETI, 2008; OLIVEIRA-

JUNIOR et al., 2011; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

A resistência cruzada ocorre quando as plantas daninhas são resistentes a dois ou mais 

herbicidas, enquadrados dentro do mesmo mecanismo de ação, enquanto a resistência múltipla 

é decorrente da resistência para mais de um mecanismo de ação. A tolerância difere da 

resistência, pois é uma característica congênita da espécie em sobreviver a aplicações do 

herbicida na dose recomendada, sendo uma característica natural da planta (VIDAL; 

WINKLER, 2002; VARGAS; ROMAN, 2006; CHRISTOFFOLETI, 2008; OLIVEIRA-

JUNIOR et al., 2011; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

Existem três mecanismo gerais que explicam o desenvolvimento da resistência das 

plantas aos herbicidas, sendo eles: 1) Perda da afinidade do herbicida pelo local de ação da 

enzima, o herbicida apresenta um local de atuação específico dentro da planta, muitas vezes 

esse local é alterado e a molécula se torna incapaz de exercer sua ação; 2) Metabolismo e 

desintoxicação do herbicida, as plantas conseguem degradar o herbicida antes que ele cause 

danos irreversíveis; 3) Redução da concentração do herbicida no local de ação, ocorre um 

"sequestro" do herbicida antes de alcançar o local de ação. Os inibidores da ALS são um 

exemplo de herbicidas que perdem sua ação devido aos dois primeiros mecanismos (VIDAL; 

WINKLER, 2002; VARGAS; ROMAN, 2006; CHRISTOFFOLETI, 2008; OLIVEIRA-

JUNIOR et al., 2011; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

A primeira constatação de resistência aos herbicidas ocorreu em 1957 nos Estados 

Unidos, contudo, nos últimos anos foram registrados mais de 300 biótipos de plantas daninhas 

com resistência a um ou mais mecanismos de ação. Os inibidores da ALS apresentaram o 

primeiro caso de resistência cerca de 5 anos após o início do seu uso, sendo um dos grupos com 

o maior número de registros de plantas resistentes, como, por exemplo, Kochia scoparia, 

Amaranthus strumarium, Sorghum bicolor e Bidens pilosa (VIDAL; WINKLER, 2002; 

VARGAS; ROMAN, 2006; CHRISTOFFOLETI, 2008; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011; 

VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

A ALS é uma enzima composta de 670 aminoácidos e esta sequência é codificada por 

um gene nuclear. As cinco regiões conservadas podem sofrer mutações pontuais na sequência 

das bases aminadas, sendo que os cinco locus passíveis de mutação que resultam em resistência 

são simples e semidominantes, o que determina a alta frequência dos biótipos resistentes 

(VIDAL; WINKLER, 2002; VARGAS; ROMAN, 2006; CHRISTOFFOLETI, 2008; 

OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

Muitos casos de resistência se devem ao uso repetitivo do produto e sua eficácia elevada 

atingindo 100% dos níveis de controle o que leva a produção de sementes de apenas biótipos 

resistentes. Destaca-se que a maioria das resistências deste grupo são cruzadas (VIDAL; 

WINKLER, 2002; VARGAS; ROMAN, 2006; CHRISTOFFOLETI, 2008; OLIVEIRA-

JUNIOR et al., 2011; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 



  

 

Os inibidores da ALS reduzem a disponibilidade de aminoácidos ramificados presentes 

nas enzimas responsáveis pelo reparo dos erros cometidos pela DNA polimerase, o que eleva a 

taxa de mutação no DNA em até 1000 vezes, favorecendo o desenvolvimento de biótipos 

resistentes (VIDAL; WINKLER, 2002; VARGAS; ROMAN, 2006; CHRISTOFFOLETI, 

2008; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2011; VITORINO, 2011; CARVALHO, 2013). 

  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A resistência de plantas daninhas a herbicidas assume grande importância, 

principalmente em razão do limitado número de herbicidas alternativos para serem usados no 

controle dos biótipos resistentes. O número de ingredientes ativos disponíveis para controle de 

algumas espécies daninhas é restrito, e o desenvolvimento de novas moléculas é cada vez mais 

difícil e oneroso. A ocorrência de resistência múltipla agrava ainda mais o problema, já que, 

neste caso, são dois ou mais os mecanismos que precisam ser substituídos. Assim, o controle 

dos biótipos resistentes com o uso de herbicidas é comprometido, o que restringe esta prática a 

outros métodos menos eficientes. 
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