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INIBIDORES DA ENZIMA ACCASE
Os herbicidas inibidores da enzima acetil-CoA carboxilase (ACCase)
são pós-emergentes utilizados para controlar plantas daninhas pertencentes à família das Poáceas. Por essa razão, são conhecidos como graminicidas e são altamente seletivos para as culturas dicotiledôneas. Isso
significa que podem ser utilizado em culturas como a soja, feijão, algodão,

girassol, batata, tomateiro, entre outras, sem causar danos aos cultivos.
Esses herbicidas podem ser subdivididos em três grupos químicos: ariloxifenoxipropanoatos (fops), ciclohexanodionas (dims) e fenilpirazolinas
(dens), conforme a tabela 1.

Grupos químicos e principais herbicidas
inibidores da enzima ACCase
Grupo químico
Ariloxifenoxipropanoatos (FOPs)

Ciclohexanodionas (DIMs)

Fenipirazolinas (DENs)
Tabela 1

Ingrediente ativo
Cialofope-butil
Clodinafope-propargil
Diclofope-metil
Fenoxaprope-etil
Fluazifope-butil
Haloxifope-metil
Quizalofop-etil
Butroxidim
Cletodim
Profoxidim
Setoxidim
Tepraloxidim
Pinoxaden

Exemplo de marca comercial
Clincher
Topik 240 EC
Iloxan CE
Podium EW
Fusilade 250 EW
Verdict R
Targa 50 EC
Falcon 250 WG
Select 240 EC
Aura
Poast
Aramo 200
Axial
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Os inibidores da ACCase foram introduzidos no mercado em meados da década de 1970 e, por cerca de 20 anos, não apresentaram qualquer problema de resistência no Brasil. O primeiro caso foi registrado
apenas em 1997, quando plantas de capim-marmelada (Urochloa plantaginea) oriundas do Paraná resistiram a aplicações de herbicidas fops
e dims. Atualmente, existem no Brasil sete espécies de plantas daninhas
resistentes aos inibidores da enzima ACCase, apresentadas na tabela 2.

Espécies de plantas daninhas resistentes aos herbicidas inibidores da ACCase no Brasil
Espécie
Urochloa plantaginea
Digitaria ciliaris
Eleusine indica
Lolium multiflorum
Avena fatua
Echinochloa crus-galli
Digitaria insularis
Tabela 2

Nome comum
Capim-marmelada
Capim-colchão
Capim-pé-de-galinha
Azevém
Aveia-selvagem
Capim-arroz
Capim-amargoso

Ano
1997
2002
2003
2010
2010
2015
2016

Local de constatação
Paraná
Paraná
Mato Grosso
Rio Grande do Sul
Paraná
Santa Catarina
Mato Grosso do Sul
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Algumas espécies resistentes aos inibidores da ACCase também
apresentam biótipos resistentes ao glifosato, conferindo resistência múltipla, como é o caso de azevém em lavouras do Rio Grande do Sul. Embora
existam biótipos de capim-amargoso e capim-pé-de-galinha resistentes
ao glifosato no Brasil, ainda não foi constatada a ocorrência de resistência
múltipla com inibidores da ACCase.
Os inibidores da ACCase são as principais alternativas de controle
de poáceas (capins) resistentes ao glifosato, principalmente em cultivos
de dicotiledôneas resistentes ao glifosato. Um exemplo claro disso é a
utilização desses herbicidas no controle de capim-amargoso, uma das
principais plantas daninhas da cultura da soja. No entanto, é importante
ressaltar a ocorrência de plantas de capim-amargoso resistentes a haloxifope-metil e fenoxaprope-etil no Mato Grosso do Sul. Isso alerta para
maiores dificuldades no manejo dessa espécie, caso a resistência ocorra
de forma múltipla com os inibidores da EPSPS (glifosato).
Curiosamente, as plantas de capim-amargoso que resistiram aos
herbicidas fops foram sensíveis aos herbicidas dims, demonstrando que

o padrão de resistência nem sempre é cruzada para esses grupos químicos. Isso significa que herbicidas dims, tais como o cletodim, podem
ser utilizados de maneira eficiente nessas populações. Em outros casos,
como em capim-marmelada, as plantas resistentes mostraram-se insensíveis tanto aos dims quanto aos fops.
Dessa forma, é importante conhecer o mecanismo de resistência
envolvido, uma vez que dependendo da mutação que confere a resistência, a sensibilidade pode variar de acordo com o grupo químico dentro do
mesmo mecanismo de ação. Essas evidências também permitem concluir
que misturas entre fops e dims podem ser boas alternativas na prevenção e manejo da resistência de poáceas. Isso pode ser explicado pelo fato
de que nem sempre uma determinada mutação no sítio de ligação do
herbicida o torna insensível aos demais herbicidas ou grupos químicos, o
que pode ser mais bem compreendido na figura 1.
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Figura 1.
Exemplo da influência da alteração no local de ação e a eficiência de herbicidas pertencentes
a diferentes grupos químicos. Na figura 1A, a enzima não apresenta alterações (mutações) e ambos
os herbicidas se ligam. Na figura 1B, a mutação impede a ligação do herbicida 1 (H1), sem afetar a
ligação do herbicida H2. Na figura C, a mutação confere resistência a ambos os herbicidas, uma vez
que tanto H1 quanto H2 não se ligam ao sítio de ação da enzima. (Adaptado de Preston, 2014).
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