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Resumo 

A ocorrência de biótipos de infestantes com resistência a herbicidas está a 

aumentar em todo o mundo e em diferentes culturas. Este trabalho é um exemplo da 

existência de populações de Echinochloa phyllopogon com resistência aos herbicidas 

penoxsulame e profoxidime na cultura do arroz, em Portugal. As infestantes suspeitas 

de serem resistentes foram estudadas em ensaios em estufa com diferentes doses de 

herbicida e por biologia molecular para caracterizar o tipo de mecanismo de 

resistência presente em cada população. Três populações (A1, A6 e A7) foram 

colhidas no final do ciclo de produção do arroz, em Alcácer do Sal, e a sua 

descendência foi conservada. 10 sementes de cada planta foram utilizadas para 

ensaios em estufa, de dose/resposta, e outras 10 sementes de cada planta foram 

usadas para a análise da sequência dos genes das enzimas ACCase e ALS. 

Na literatura, encontram-se referências a seis mutações no gene da ACCase e 

oito no gene da ALS, responsáveis pela sensibilidade aos herbicidas. Em nenhum 

caso foi detetada qualquer das mutações conhecidas por conferir resistência. Assim, 

teve de se averiguar o nível de expressão dos genes envolvidos nestes casos de 

resistência. Devido ao tempo de duração deste estágio, procedeu-se à análise da 

expressão somente do gene da ACCase. Uma pesquisa bibliográfica permitiu 

selecionar como gene de referência, o gene da β-actina por ser aquele que apresenta 

menores variações de expressão nos diferentes ensaios. Os resultados de PCR em 

tempo-real quantitativo com Transcriptase Reversa (qRT-PCR) indicaram que o gene 

da ACCase tem uma expressão aumentada de 4 a 15 vezes nos biótipos resistentes 

comparativamente ao biótipo suscetível.  

Os resultados obtidos nos ensaios em estufa e por biologia molecular são 

consistentes. Em futuros estudos, deverá ser averiguada a razão da sobrexpressão 

da população A6 a qual poderá ser devida a uma multiplicação do número de cópias 

do gene ou a uma sobrexpressão das cópias normalmente presentes no genoma da 

espécie e ainda a razão da resistência da população A7 e a análise das mutações de 

novo encontradas.   

 

Palavras chave:  

Echinochloa; resistência às infestantes; mecanismo de resistência; resistência a 

ACCase e ALS; resistência no local alvo; arroz 
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Abstract 

The occurrence of weed biotypes with resistance to herbicides is increasing 

worldwide and in different cultures. This work is an example of the existence of 

resistance Echinochloa phyllopogon to the herbicides penoxsulam and profoxidime in 

rice culture, in Portugal. The suspicion weeds resistance was studied in greenhouse 

trials with different doses of herbicide and by molecular biology to characterize the type 

of resistance mechanism present in each population. Three populations (A1, A6 and 

A7) were harvested at the end of the rice production cycle, in Alcácer-do-Sal, and their 

progeny were preserved. 10 seeds of each plant were used for greenhouse assays 

and another 10 seeds of each plant were used for the analysis of the ACCase and ALS 

enzyme gene sequence. 

In several scientific papers, there are references to six mutations in the ACCase 

gene and eight in the ALS gene, responsible for herbicide sensitivity. In no case was 

any of the mutations known to confer resistance detected. Thus, the level of expression 

of the genes involved in these resistance cases had to be investigated. Due to the 

duration of this stage, the expression of only the ACCase gene was analyzed. A 

bibliographic search made it possible to select the β-actin gene as the reference gene, 

as it is the one that shows the least expression variations in the different assays. The 

results of quantitative real-time PCR with Reverse Transcriptase (qRT-PCR) indicated 

that the ACCase gene has a 4 to 15-fold increased expression in resistant biotypes 

compared to the susceptible biotype. 

The results obtained in the greenhouse and molecular biology tests are consistent. 

In future studies, the reason for the overexpression of A6 population should be 

investigated, which may be due to a multiplication of the number of copies of the gene 

or to an overexpression of copies normally present in the genome of the species and 

also the reason for the resistance of population A7 as well as the analysis of the novel 

found mutations. 

 

 

Keywords: 

Echinochloa; weed resistance; resistance mechanism; ACCase and ALS resistance; 

target site resistance; rice
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1. Introdução – Enquadramento 

O presente relatório reporta o estágio curricular que decorreu no Instituto Nacional 

de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV, I.P). No âmbito do programa da unidade 

curricular de estágio/projeto Biotecnológico da licenciatura em Biotecnologia da 

Escola Superior de Tecnologias do Barreiro/IPS, onde está previsto um período de 

atividade em contacto com o mundo do trabalho, de modo a complementar a formação 

académica com uma componente de aplicação dos conhecimentos adquiridos, no 

campo da investigação científica.     

Este trabalho enquadra-se no estudo da resistência adquirida aos herbicidas, um 

problema atual que afeta, entre outras, a cultura de arroz. A cultura de arroz é a 

terceira mais importante para a economia mundial, tanto a nível do consumo como da 

produção. O controlo das infestantes através da aplicação sistemática de herbicidas 

acarretou a emergência de plantas resistentes à ação de alguns herbicidas. Em 

Portugal foram detetadas infestantes resistentes a herbicidas na cultura do arroz 

(bensulfurão-metilo, penoxsulame e profoxidime), no milho (atrazina) e em culturas 

perenes (glifosato) [1]. Havendo já um histórico de vários episódios de resistência em 

culturas tão importantes, é de extrema importância compreender e estudar os 

mecanismos de resistência desenvolvidos pelas infestantes. 

As técnicas utilizadas para estudar os mecanismos fisiológicos e bioquímicos 

responsáveis pela resistência englobam a genómica, transcriptómica, metabolómica 

e até proteómica [2], [3].  

Neste trabalho foi proposto o estudo de populações resistentes, de uma infestante 

da cultura do arroz  - milhã peluda (Echinochloa phyllopogon; Poaceae), suspeitas de 

serem resistentes aos herbicidas profoxidime e penoxsulame [1], [4]. 

Estes herbicidas inibem a atividade de enzimas específicas, de ação nos 

cloroplastos, designadamente a acetil-CoA carboxilase (ACCase) e a acetolactato 

sintase (ALS). Atuam em processos fisiológicos vitais como a biossíntese de ácidos 

gordos e de aminoácidos, respetivamente [5], [6]. 

Foram então utilizadas técnicas de a) genómica (extração, amplificação e 

sequenciação de DNA) para deteção de mutações pontuais nos genes que codificam 

estas enzimas e de b) transcriptómica (extração, amplificação e quantificação de 

RNAm) para avaliação de eventual sobrexpressão dos genes destas enzimas. 
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2. Objetivos do estágio 

Este estágio teve como objetivos principais confirmar a presença de resistência a 

dois herbicidas, o Penoxsulame (TP) e o Profoxidime, inibidores das enzimas ALS e 

ACCase, respetivamente, em três populações (A1,A6 e A7) da espécie milhã-peluda 

(Echinochloa phyllopogon) e determinar o mecanismo bioquímico subjacente.  

Para estes fins, foram aplicados os conhecimentos teórico-práticos adquiridos durante 

a licenciatura, juntamente com os adquiridos durante o estágio.  

 

Organizando-se os objetivos por: 

• Confirmação da resistência aos herbicidas por testes dose-resposta; 

• Deteção de mutações pontuais no DNA das plantas avaliadas como 

resistentes por métodos de Biologia Molecular; 

• Avaliação preliminar do nível de expressão do gene codificador da 

ACCase plastidial por qRT-PCR com SybrGreen (∆∆ Ct) 
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3. Caracterização da Instituição 

O estágio foi desenvolvido no Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Veterinária (INIAV, I.P).  

Inicialmente em 1974, quando foi criado, designava-se de Instituto Nacional de 

Investigação Agrária (INIA) e integrava três organismos: Estação Agronómica 

Nacional (EAN), Estação Zootécnica Nacional (EZN) e Estação de Melhoramento de 

Plantas (ENMP).  

Ao longo do tempo, foram adicionados outros serviços operativos e criadas 

estações, até ao ano de 1983, onde passou a desenvolver atividades no âmbito da 

extensão rural e foi designado por Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Extensão Rural (INIAER). Uns anos depois essa atividade de extensão foi 

abandonada, voltando à designação antiga. Em 2002 houve uma fusão entre este 

instituto e o Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR) e passam a 

integrar o Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas (INIAP). Em 2006, 

o INIAP funde-se com o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV), 

também um laboratório de Estado com a criação do Instituto Nacional de Recursos 

Biológicos (INRB, I.P.) que tinha por missão fazer investigação no domínio dos 

recursos biológicos por forma a adicionar-lhes valor e proteção. Por fim, em 2012 é 

criado o atual Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV, I.P.) 

ficando com todas as atribuições do antigo INRB com exceção às áreas das pescas e 

aquicultura que foram incorporadas no Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA, I.P.) [7]. 

Este instituto é Laboratório Internacional de Referência, para a World 

Organisation for Animal Health (OIE), Food and Agriculture Organization (FAO) e 

World Health Organization (WHO) para a Peripneumonia contagiosa bovina (PPCB), 

é o Laboratório Nacional de Referência para as doenças dos animais, para a 

Segurança Alimentar, para os OGM, para a conformidade de fertilizantes e para a 

Sanidade Vegetal (pragas, doenças e infestantes das plantas) [7].  

É o Laboratório de Estado, na área de competências da Agricultura, que visa 

desenvolver atividades de investigação de suporte, nas áreas agronómicas e 

veterinárias. Para tal, entre muitos gabinetes de serviços transversais, polos de 

investigação descentralizados, encontram-se quatro unidades de investigação e 

serviços. 

http://www.iniav.pt/fotos/editor2/ean_historia.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/ean_historia.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/ezn_historia.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/enmp_historia.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/enmp_historia.pdf
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Este estágio foi realizado na Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de 

Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal (UEIS-SAFSV), onde se destacam 

os laboratórios de Herbologia e de OGM e Biologia Molecular. Estes dois laboratórios, 

tal como toda a SAFSV, têm por missão principal, o desenvolvimento de atividades de 

investigação, desenvolvimento, experimentação e inovação, nas suas áreas de 

especialização.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, o laboratório de Herbologia é responsável pela identificação de plantas 

infestantes, parasitas e invasoras; avaliação do banco de sementes do solo de 

diferentes culturas; gestão de infestantes em culturas anuais e perenes e confirmação 

de resistência a herbicidas. O laboratório de OGM e Biologia Molecular é responsável 

por desenvolver e validar ou implementar e verificar métodos de deteção e 

identificação de organismos nocivos para as culturas agrícolas (muitos deles 

classificados como organismos de quarentena) sempre que for necessário dar apoio 

às atividades dos restantes laboratórios da unidade. No âmbito dos OGM, este 

laboratório implementa e valida/verifica métodos de deteção, identificação e 

quantificação de OGM, para o que se encontra acreditado de acordo com a Norma 

ISO 17025 (2017). Este laboratório faz ainda a confirmação dos resultados da 

investigação dos outros laboratórios da unidade, sempre que mostre necessário o 

recurso a métodos de Biologia Molecular. 

Figura 1- Organograma da instituição de acolhimento (INIAV, I.P) 
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4. Atividades desenvolvidas 

Em termos globais, no período de estágio foram desenvolvidas, as seguintes 

atividades, com as respetivas tarefas: 

 

1. Pesquiza e revisão 

A. Pesquiza bibliográfica sobre o tema e revisão bibliográfica 

 

2. Ensaios biológicos realizados em estufa  

A. Recolha de sementes (providenciadas em sacos)  

B. Sementeira 

C. Aplicação do herbicida 

D. Colheita do material vegetal  

 

 

3. Análises de Biologia Molecular para deteção de resistência “target-site” 

3.1. Deteção de mutações pontuais  

A. Preparação da amostra para análise (selecionadas 3 populações e 30 

sementes de cada) 

B. Extração de DNA total 

C. Avaliação da qualidade e quantidade de DNA nos extratos 

D. PCR convencional com primers específicos para a amplificação dos fragmentos 

com mutações já anteriormente identificadas 

E. Purificação dos fragmentos amplificados  

F. Sequenciação de Sanger e análise de sequências  

 

3.2. Determinação do nível de expressão do gene ACCase (do cloroplasto) 

A. Colheita de folhas de plantas tratadas com dose N e 2N de herbicida e das 

respetivas testemunhas, em azoto líquido 

B. Extração de RNAm 

C. Avaliação da qualidade e quantidade do extrato de RNA  



6 

 

D. Purificação do RNA com DNaseI seguido de fenol/clorofórmio 

E. Síntese em cDNA e amplificação por real-time PCR pelo uso de um kit “one-

step”, do gene da ACCase e do gene de referência 

F. Estimativa do nível de expressão do gene da ACCase por ∆∆Ct 

 

4. Análise de resultados  

A. Análise das sequências já existentes no GenBank  

B. Estudo de possíveis mutações do gene da ACCase e ALS  

C. Estudo da sobrexpressão do gene da ACCase 

 

5. Cronograma do estágio 

As atividades foram executadas de acordo com a seguinte calendarização: 

Figura 2- Cronograma do estágio realizado no INIAV, de 18 de Maio a 22 de Dezembro de 2020. 
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6. Fundamentos teóricos 

Desde sempre que o ser humano, aplica um esforço enorme no cultivo de plantas 

para alimentos e nutrientes e atualmente a melhor cultura do mundo sustenta mais de 

6 bilhões de pessoas. Como tal, qualquer tipo de ameaça a estas culturas tem graves 

consequências económicas e sociais [5]. Essas ameaças podem-se agrupar em três 

categorias: pragas (insetos, ácaros), doenças (bactérias, vírus) e infestantes. As 

infestantes são consideradas a principal ameaça, para as culturas de milho e arroz e 

todos os anos são uma constante nestas culturas.  

Nos últimos 40 anos, os herbicidas modernos têm vindo a substituir o controlo 

humano, animal e mecânico dessas infestantes, no sentido de contribuir 

significativamente para a alta produtividade da agricultura global [5]. No entanto, o uso 

constante e gradual destes herbicidas, tem vindo a suscitar problemas tanto a nível 

dos ecossistemas agrícolas, como na contaminação de solos e águas e na 

emergência de infestantes resistentes.  

A contaminação de águas, é onde se encontra uma maior carga ambiental da 

aplicação dos herbicidas, visto os resíduos, serem transportados por drenagens de 

irrigações e escoamento sequencial até aos canais de irrigação, rios e até à sua 

dispersão nos sistemas de água. Consequentemente, provocando impactos em 

peixes, algas e outros organismos, que não os alvo (infestantes) [8].    

A contaminação de solos é igualmente prejudicial pois, apesar da biorremediação 

destes compostos acontecer pelos microrganismos presentes no solo diminuindo a 

sua persistência, assim como a sua atividade residual [9]. Esses resíduos, podem 

permanecer na colheita de arroz, entrando na cadeia alimentar e posteriormente, 

sendo ingeridos pelo ser humano, levando a potenciais danos à saúde humana. 

Estes efeitos colaterais levaram à eliminação de muitos herbicidas do mercado 

europeu. Exemplos como o pentaclorofenol (PCP), que em 1950, foi introduzido como 

um herbicida de infestantes de arroz e o seu uso rapidamente aumentou devido ao 

seu excelente efeito contra a infestante anual (Echinochloa spp.). No entanto, a sua 

toxicidade em animais aquáticos, causou no Japão, a morte em massa, de amêijoas, 

carpas e outros peixes, acabando por ser cancelado o seu registo [8].   

Por outro lado, um dos maiores problemas agronómicos, provém da resistência 

que as infestantes desenvolveram aos herbicidas. A Weed Science Society of 

America, define resistência como a capacidade adquirida por uma planta em 
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sobreviver e reproduzir-se após exposta a uma dose de herbicida normalmente letal 

para a população natural [10]. Esta resistência acontece nas plantas como resultado 

de uma adaptação evolutiva e da seleção persistente de herbicidas de grandes 

números de plantas infestantes em vastas áreas. Essa evolução, desencadeou um 

problema agronómico a nível mundial comprometendo a eficácia dos herbicidas mais 

utilizados nas principais culturas nacionais (vinha, olival, cereais, milho e arroz). 

Nos arrozais portugueses, já estão identificados 68 táxones de infestantes. Sendo 

os mais prejudiciais pertencentes às famílias botânicas das poáceas, alismatáceas e 

ciperáceas. As poáceas são as mais difíceis de controlar, designadamente o arroz-

bravo (Oryza sativa L. subsp. silvatica Chiappelli) e as milhãs (Echinochloa P. Beauv.), 

porque pertencem à mesma família botânica das culturas, tendo por isso exigências 

edafo-climática semelhantes e menor seletividade dos herbicidas [1].  

Cada vez mais, a resistência evolui devido a mecanismos que limitam o herbicida 

a atingir os locais-alvo (enzimas) nas plantas. Esses mecanismos, podem-se resumir 

em dois tipos, a resistência no local de ação (TSR) e a resistência fora do local de 

ação (NTSR).  

O mecanismo TSR, ocorre por mutações genéticas que conferem alteração de 

aminoácidos numa enzima alvo, impedindo a ligação do herbicida a esta. 

Alternativamente, o TSR pode ser conferido por uma sobrexpressão da enzima alvo 

(amplificação do gene ou alterações no gene promotor). Se uma mutação responsável 

pela resistência prejudicar a funcionalidade da enzima e/ou o desempenho da planta, 

pode resultar num custo de adequação da resistência (fitness cost) [2], [5], [11].      

Enquanto o mecanismo de resistência NTSR, é dotado de qualquer mecanismo 

ou combinação deles que limitam, a uma dose não letal, a quantidade de herbicida 

que atinge o centro ativo. Estes mecanismos incluem, por exemplo, a diminuição da 

quantidade de herbicida que entra na planta, diminuição das taxas de translocação de 

herbicida, aumento das taxas de absorção de herbicida pela planta e aumento da taxa 

de metabolização/desintoxicação do herbicida, através das enzimas do citocromo 

P450, que o metabolizam e transportam para o vacúolo da célula [2], [5], [12]. 

 

6.1. Herbicidas e suas funcionalidades  

Os herbicidas, são agentes biológicos ou substâncias químicas, que têm duas 

características principais: a eficácia e a seletividade. Estas características são o que 

leva os herbicidas a ‘matar’ ou suprimir o crescimento de determinadas plantas 
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(espécies infestantes), sendo seletivos para outras (as culturas). No entanto, existem 

herbicidas não seletivos que ‘matam’ todo o tipo de plantas (Ex: glifosato e glufosinato-

de-amónio) [13].   

Esta supressão é uma consequência da atividade de pequenas doses de 

herbicida que atinge um local de ação específico (enzimas) e provoca a inibição da 

sua atividade catalítica. As enzimas possuem centros ativos onde o substrato se liga 

e é modificado para formar os produtos da reação. As moléculas herbicidas podem 

bloquear os centros ativos destas enzimas, impedindo assim a ligação/reação 

substrato-enzima. Algumas moléculas de herbicidas podem ainda ligar-se a locais da 

enzima, diferentes daqueles aos quais o substrato se liga, alterando possivelmente, a 

sua conformação (alteração alostérica) e impedindo a ligação enzima-substrato e 

consequentemente, a reação [13].  

Os herbicidas podem ser classificados por famílias químicas e de acordo com o 

seu modo e mecanismos de ação. O mecanismo de ação consiste em eventos 

metabólicos resultantes da expressão final do herbicida na planta. Sendo o conjunto 

desses eventos, representado pela morte da planta ou sintomas visíveis, o modo de 

ação do herbicida. Essas classificações apresentam-se organizadas na Tabela 1 e 

Figura 3 [14].  

 

 

 

 

 

Tabela 1- Código HRAC para o MOA dos herbicidas [13]. 
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Existem duas propriedades adicionais que influenciam na eficácia desses 

compostos, particularmente a maneira como atingem o local de ação a partir do solo 

ou da superfície da planta: a sua solubilidade e as suas propriedades ácidas (ácido 

fraco ou forte). Para que o herbicida tenha o efeito desejado, tem de atingir os locais 

de crescimento, como os meristemas apicais. Estes meristemas, responsáveis pelo 

crescimento longitudinal, são células indiferenciadas com grande capacidade de 

divisão, localizadas nos ápices da raiz, caule e suas ramificações [13]. 

 

 

 

   

     

    

    

 

Para os herbicidas atuarem, obrigatoriamente têm de primeiro entrar na planta e 

posteriormente na célula. Como tal, o primeiro passo após a aplicação do herbicida é 

a absorção deste.      

Figura 4- Solubilidade e acidez dos herbicidas na translocação (xilema e floema) [12]. 

 

Figura 3- Classificações e estrutura molecular dos herbicidas [13]. 
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A absorção, acontece por movimentação fora da planta, na folha ou solo, 

dependendo da zona de aplicação e posterior difusão, através da força motriz. Após 

esta difusão a molécula herbicida insere-se e distribui-se no citoplasma, cuja 

composição principal é água. Os herbicidas hidrofílicos (Ex: sulfonilureias, 

ciclohexanodionas (Profoxidime) e ariloxifenoxipropiónicos- AOPPs) dissolvem-se de 

imediato, ao contrário dos hidrofóbicos.   

Na prática, na parte externa da célula, a molécula do herbicida com 

comportamento de ácido fraco, tende a acumular protões, tornando-se hidrofóbica 

(alta lipofilicidade), o que lhe confere a capacidade de se movimentar através da 

membrana celular. Após a entrada da molécula na célula, esta perde protões, 

tornando-se mais hidrofílica, reduzindo a lipofilicidade, ou seja, reduzindo a sua 

capacidade de se movimentar através da membrana celular e de sair da célula. Dessa 

forma, os herbicidas com comportamento de ácido fraco tendem a ser aprisionados e 

a acumular-se nas células [13]. 

Estas duas propriedades dos herbicidas afetam a absorção pelas células e 

determinam, também, a translocação nas plantas.  

A translocação na planta, é feita por meio de dois sistemas de transporte, o 

floema e o xilema, por meio dos quais os herbicidas se podem movimentar na planta. 

Para se mover no floema, o herbicida tem de ter solubilidade intermediária e/ou ter um 

comportamento de ácido fraco, para que possa entrar nas células vivas.  

As dinitroanilinas, por serem hidrofóbicas, são moléculas com baixa 

movimentação na planta e tendem a permanecer nas suas partes lipofílicas, não se 

movendo. São aplicadas no solo e por isso a ação desses herbicidas, ocorre nas 

raízes das plantas sensíveis.  

Já os herbicidas inibidores da enzima ALS, como o penoxsulame, têm moléculas 

com maior translocação na planta, movendo-se no floema, podendo assim, ser 

aplicados às folhas. 

Para se movimentar no xilema, o herbicida tem de ser solúvel em água. No caso 

de aplicação de herbicidas que se movem via xilema sobre a folhagem, a corrente de 

água e de nutrientes desloca a substância ativa para as bordas das folhas [13]. 

Em particular, o herbicida em estudo (Profoxidime) é um herbicida anti gramíneas, 

específico porque atua na ACCase. Sendo sistémico e com translocação ao nível do 

floema. Este aspeto está relacionado com o tempo que leva desde a aplicação na 
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planta inteira, até atingir as células, nos meristemas apicais, onde atua nos 

cloroplastos. Tempo que medeia entre aplicação e colheita das amostras (4, 7 e 11 

DAA).     

 

6.2. Enzima ALS 

A acetolactato sintase (ALS, E.C.2.2.1.6) é uma enzima importante na síntese de 

aminoácidos com cadeia lateral, a primeira enzima na via biossintética dos 

aminoácidos de cadeia ramificada (valina, leucina e Isoleucina). Catalisa duas 

reações: a condensação de duas moléculas de piruvato numa molécula de 

acetolactato e/ou a condensação de apenas uma molécula de piruvato com uma de 

acetobutirato, formando acetohidroxibutirato. Essa dupla ação de síntese justifica as 

duas denominações diferentes para uma mesma enzima, ALS (acetolactato sintase) 

e AHAS (acetohidroxiácido sintase).   

 

 

 

 

 

 

A ALS localiza-se nos cloroplastos e é ativa, ou seja, é mais sensível à inibição 

nas regiões jovens da planta, onde predominam os meristemas (tecidos com origem 

embrionária de células indiferenciadas).  

Os herbicidas inibidores da ALS, interrompem a síntese desses aminoácidos, 

levando à morte da planta e controlam muitas espécies de infestantes, e apresentam 

baixa toxicidade para os mamíferos, pois só existem em bactérias, leveduras e 

plantas. Estas qualidades favoráveis levaram ao seu uso intensivo em muitas culturas, 

existindo atualmente, seis famílias químicas distintas, de herbicidas inibidores da ALS: 

imidazolononas (IMI), pirimidil benzoatos (PTB), sulfonilureias (SU), triazolinonas, 

Figura 5- Representação das duas reações que dão origem à ALS [12]. 
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sulfonanilida e triazolpirimidinas (tipo 1 e 2). Pertencendo o penoxsulame, a esta 

última família química [5], [15]. 

 

6.3. Enzima ACCase 

A enzima acetil coenzima A carboxilase (ACCase, EC.6.4.1.2) é responsável pelo 

primeiro passo de biossíntese dos ácidos gordos nas plantas, onde existem duas 

isoformas desta enzima: a ACCase do plasto e a ACCase do citosol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ACCase do plasto é a sensível ao herbicida e responsável pela biossíntese dos 

ácidos gordos primários, enquanto a do citosol está envolvida na biossíntese das 

cadeias longas dos ácidos gordos. A isoforma localizada no plasto, tem quatro 

subunidades, que forma um complexo heteromérico de mais de 650 kDa. Ao passo, 

que a enzima do citosol, forma um complexo homomérico, maior que 500 kDa. 

Ambas as isoformas da ACCase têm três domínios catalíticos: o transportador de 

biotina carboxila (BCCP), biotina carboxilase (BC) e carboxiltransferase (CP). 

A família química dos herbicidas responsável pela inibição da ACCase são o 

ariloxifenoxipropanoatos (FOPs), ciclohexanodionas (DIMs) e fenipirazolinas (DENs). 

O profoxidime pertence à família química ciclohexanodiona. 

 

Figura 6- Via bioquímica da ACCase [12]. 
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6.4. Fatores que influenciam a resistência   

Apesar do seu sucesso, os herbicidas não resultam na extinção de infestantes. A 

atuação da evolução na diversidade genética em largas populações, é um dos fatores 

que explica como os organismos biológicos sobrevivem a eventos de catástrofes 

naturais. Este processo foi estudado e desenvolvido pelos cientistas Darwin, Lamarck, 

Mendel, Wallace e outros tantos, que seguiram as suas teorias, em que consistia na 

seleção natural, através da diversidade genética que permitia a resistência e 

persistência, do próprio ser vivo, mesmo sobre alterações circunstanciais. 

Neste caso, para as plantas, a ação dos herbicidas resulta num rápido e extremo 

evento de stress. Onde pode haver alguns indivíduos no início, que apresentam genes 

capazes de sobreviver e reproduzir e onde a seleção de herbicidas é implacável, 

levando à evolução da resistência.  

A resistência aos herbicidas é então um processo evolucionário e a sua dinâmica 

e impacto, estão dependentes de alguns fatores, como: a genética, biologia das 

espécies infestantes, herbicida e fatores operacionais. Na figura 3, apresentam-se 

organizados esses fatores [2], [16], [17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Fatores influenciadores da resistência aos herbicidas: genéticos, químicos, 

biológicos e agronómicos. 
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6.5. Deteção de resistência aos herbicidas  

Um pré-requisito indispensável para a deteção de resistências, é a execução de 

testes rigorosos. Sendo por isso, extremamente importante não assumir, logo à 

partida, a resistência como a causa, sem serem investigadas outras razões. Esta só 

deve ser considerada como uma possibilidade quando outros fatores já foram 

eliminados. Sendo o fator mais importante que determina a fácil deteção da 

resistência, o grau de insensibilidade da espécie ao herbicida [18]. 

Quando a resistência é absoluta um herbicida não tem efeitos visíveis na taxa de 

recomendação, a deteção desta é fácil. Por outro lado, quando a resistência é parcial, 

alguns dos efeitos são visíveis e a deteção torna-se mais difícil, pois a resistência é 

apenas um dos muitos fatores que podem reduzir a eficácia dos herbicidas. Estes 

resultados estão muito associados aos mecanismos de resistência e ao tipo de 

infestantes. Por exemplo, o mecanismo TSR- monogénico- confere fatores de 

resistência mais elevados, que podem ser considerados absolutos (não há dose capaz 

de controlar os indivíduos resistentes). Por sua vez, para o mecanismo NTSR- 

poligénico- os fatores de resistência são mais reduzidos e a evolução de resistência é 

gradual (Fig.8). 

A resistência metabólica (NTSR) é o principal responsável pela resistência em 

muitas espécies de gramíneas. O caso do rabo-de-raposa (Alopecurus myosuroides) 

é um exemplo muito estudado deste tipo de resistência, porque afeta os cereais em 

Inglaterra, provocando elevadas perdas de produção. Rothamsted desenvolveu uma 

escala especifica para a deteção de casos de resistência, em fases iniciais de 

evolução, quando o fator de resistência era muito baixo. O fator de resistência para os 

herbicidas pode variar entre baixo (< 10); médio (10-40) e elevado (>40) [19]. 

  

Figura 8- Evolução de resistência monogénica (TRS) e poligénica (NTRS). 
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Para a confirmação da resistência são então executados, a nível do campo, três 

passos: a observação de campo, a colheita de sementes e ensaios de dose-resposta 

com plantas inteiras.  

 

1º Passo: Observação de campo  

A observação de campo é um passo essencial, para que qualquer redução da 

eficácia dos herbicidas possa ser detetada. Podendo isto indicar o desenvolvimento 

de resistência. Contudo muitos outros fatores, podem estar envolvidos com o baixo 

desempenho do herbicida, como por exemplo: a aplicação do herbicida, condição dos 

solos, condições climáticas e as plantas em si [18]. 

 

2º Passo: Colheita de sementes  

A qualidade dos resultados com base em ensaios de plantas é em grande parte, 

dependente da qualidade da amostra de sementes, a partir das quais são cultivadas. 

Sementes de baixa qualidade geralmente apresentam baixa percentagem de 

germinação ou produzem plantas pobres com consequente resposta oscilante aos 

herbicida [18]. 

 

3º Passo: Ensaios de dose-resposta com plantas inteiras  

O teste de resistência mais usado, consiste em obter plantas a partir das 

sementes colhidas e da sua pulverização numa gama de doses de herbicidas. Tais 

ensaios são por norma realizados em estufas ou câmaras de ambiente controlado. As 

avaliações geralmente envolvem avaliações visuais da mortalidade ou vigor da planta, 

ou medidas do peso da folhagem fresca ou seca. Uma componente essencial de todos 

os ensaios de resistência é a inclusão de uma população de referência suscetível 

apropriada. 

Outras técnicas de diagnóstico têm sido desenvolvidas para a deteção de formas 

específicas de resistência. Isto inclui ensaios em vasos usando as plantas colhidas 

em campo, ensaios de germinação em placas de petri, entre outros. 

Após uma primeira abordagem ao nível do campo, com a procura de plantas com 

fenótipo indicativo de resistência, e confirmação da resistência em ensaios biológicos 
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de estufa, faz-se uma análise mais aprofundada de forma a determinar o mecanismo 

de resistência. Nesta fase são necessárias análises tanto fisiológicas, como 

bioquímicas e de biologia molecular.   

 

6.6. Análise Fisiológica   

O ponto de vista fisiológico, aborda os mecanismos de resistência fora do local 

de ação (NTSR), que podem ser provenientes de diversos fatores e por isso é o mais 

complexo de decifrar. 

Esses mecanismos de resistência podem ser por: redução da absorção e/ou 

translocação do herbicida, aumento do metabolismo do herbicida, diminuição da taxa 

de atividade do herbicida e/ou a sua absorção. 

 

6.6.1. Redução da Absorção/Translocação do herbicida  

Certas plantas têm uma capacidade menor de absorção e permeabilidade nas 

suas folhas/raízes, levando a uma diminuição na absorção do herbicida. O facto de 

haver essa diminuição de absorção, leva a que a sua translocação também seja menor 

e consequentemente a uma quantidade insuficiente de herbicida que chega ao local 

de ação. Potenciando dessa forma a resistência da espécie.  

Estes estudos podem ser feitos utilizando isótopos radiativos.      

 

6.6.2. Aumento do metabolismo do herbicida 

O herbicida ao entrar na planta, fica sujeito a várias alterações químicas, como a 

transformação na sua forma ativa, a sua metabolização, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9- Alterações químicas dos herbicidas pelas plantas [12]. 
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A metabolização dos herbicidas deve-se a três enzimas especificas: o 

citocromoP450monoxigenases (CitP450), GTS e GS. 

Após a sua metabolização, os herbicidas são glicosilados ou conjugados com 

aminoácidos e armazenados no vacúolo (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o aumento da metabolização do herbicida, há um aumento da sua 

conjugação e armazenamento, e consequentemente uma menor atuação do herbicida 

na planta. 

Os herbicidas pertencentes ao Grupo A (inibidores da ACCase), não possuem 

ação inibitória sobre a ACCase de culturas e de infestantes dicotiledóneas. 

 

6.6.3. Diminuição da taxa de ativação do herbicida 

A atividade dos herbicidas pode ser influenciada por inúmeras causas, como a 

decomposição do herbicida, a volatilização, lixiviação, entre outros. 

Quando um herbicida contacta com o solo, as moléculas deste são expostas a 

um ambiente capaz de alterá-las quimicamente. Ocorrem uma série de reações, que 

podem alterar ou decompor partes da molécula do herbicida, modificando a sua 

estrutura química e transformando-a num outro composto que pode não ter ação 

herbicida.  

Pode ainda sofrer decomposição microbiana e fotodecomposição. A atuação dos 

microrganismos no herbicida pode chegar ao extremo de eliminar o seu efeito residual. 

Enquanto a fotodecomposição, principalmente pela luz solar, pode romper ligações 

químicas nas moléculas herbicidas e/ou atuar como catalisador em processos de 

hidrólise, que resultam na decomposição da molécula.              

Figura 10- Metabolização da molécula herbicida, com conjugação com glutamina sintase (GS ) [12].   
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Para além da decomposição, o herbicida pode sofrer volatilização. Um processo 

de perda do herbicida para a atmosfera na forma de gás [13].  

No entanto, os herbicidas inibidores da ACCase (FOPs e DIMs), não são voláteis, 

sendo ativos apenas quando aplicados nas folhas. Os FOPs inicialmente são 

proherbicidas, ou seja, têm grupos ligados à molécula, que aumentam a capacidade 

de atravessar a cutícula vegetal das plantas. Uma vez dentro da planta, esses grupos 

são removidos e é formada a forma ativa. Enquanto os DIMs, não passam por essa 

fase pois já se manifestam inicialmente como herbicidas.  

 

6.7. Análise bioquímica  

O ponto de vista bioquímico, aborda os estudos mais aprofundados a nível 

genómico e transcriptómico, assim como os mecanismos de resistência no local de 

ação (TSR). Este tipo de mecanismo inclui o aumento da expressão das proteínas 

alvo ou mudanças estruturais no local de ação do herbicida, devido a substituições de 

aminoácidos.  

 

6.7.1. Sobrexpressão das proteínas alvo   

A diferença na expressão de um ou vários genes nas plantas resistentes, 

comparativamente às plantas sensíveis pode levar a um aumento na expressão da 

proteína alvo do herbicida, conferindo resistência a este [2], [17]. Os alelos resistentes 

são totalmente ou parcialmente dominantes em doses normais de herbicida, sendo 

por isso, selecionados mesmo quando presentes num estado de heterozigose. 

Podendo, no entanto, ainda haver casos de resistência cruzada, ou seja, resistência 

a mais do que um herbicida [15].  

 

6.7.2. Mudanças estruturais  

As mudanças estruturais são geralmente provenientes de substituições de 

aminoácidos em uma das várias posições possíveis na proteína alvo do herbicida. 

Dependendo do herbicida, uma determinada mudança estrutural na proteína alvo 

pode conferir uma alta ou moderada resistência ou até mesmo, em certos casos 

aumentar a sensibilidade ao herbicida este [2], [17]. 

As resistências aos herbicidas inibidores da ACCase devem-se maioritariamente 

a mudanças estruturais por substituições de aminoácidos. Até à data, para estes 
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herbicidas foram detetadas em 12 referências, substituições de aminoácidos em sete 

posições (1781, 1999, 2027, 2041, 2078, 2088 e 2096) na sequência da espécie de 

referência Alopecurus myosuroides [20], [21]. Diferentes mutações na ACCase podem 

conferir distintos padrões de resistência cruzada e o estado de homo/heterozigocidade 

das plantas também pode influenciar os níveis de resistência [17], [20], [22]. 

No caso da resistência aos herbicidas inibidores da ALS foram detetadas, pelo 

menos, 28 resistências por substituições de aminoácidos em oito posições (122, 197, 

205, 376, 377, 574, 645 e 653) [6], [20], [23]. 

     

6.7.3. Genómica e transcriptómica     

O recurso à genómica e transcriptómica foi uma consequência do aparecimento 

crescente de infestantes resistentes a herbicidas com diferentes modos de ação. A 

resistência per se e a sua evolução, nas mais diversas espécies de infestantes, não é 

mais do que um modo de luta contra a extinção da espécie. Contudo, pouco se sabe 

sobres os fatores que determinam a taxa da sua evolução e a sua própria natureza 

[3]. 

Através de estudos de genómica percebeu-se que o desenvolvimento da 

resistência a certas classes ou famílias de herbicidas é um processo evolutivo em 

resposta ao seu uso repetido onde as infestantes alteram a sua composição genética. 

Por exemplo, alteram a frequência dos alelos que conferem resistência em resposta 

à seleção intensa imposta pelos herbicidas. O conhecimento das taxas de mutação, 

da frequência inicial da resistência, da taxa de hereditariedade da resistência e da 

performance física (fenótipo) das plantas resistentes e das suscetíveis são parâmetros 

quantitativos fracamente conhecidos. Tem-se feito um esforço para os conhecer e 

integrar em modelos matemáticos de previsão da evolução da resistência. A 

modelação é essencial para uma compreensão integrada de como diversos fatores 

interagem e afetam a dinâmica evolutiva e populacional da resistência [17]. 

Durante alguns anos, o desenvolvimento de novos herbicidas com novos modos 

de ação, foi praticamente inexistente. O número reduzido de substâncias ativas e de 

modos de ação obrigou a criar/usar novos métodos para descobrir novos mecanismos 

químicos de supressão das infestantes. Com o acesso a ferramentas de 

transcriptómica conseguiu-se acelerar a taxa de desenvolvimento de novos produtos 

a partir do isolamento de substâncias de controlo de infestantes (bio-herbicidas) 

produzidas por microrganismos [3]. 
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6.8. Espécie em estudo - Echinochloa phyllopogon 

A espécie estudada Echinochloa phyllopogon, também conhecida como milhã-

peluda é uma planta alotetraploide (2n=4X=36)-[24], com dois genomas distintos 

(AABB)-[25], [26], pertencente à família das gramíneas (Poaceae). É uma espécie 

anual, cujas gemas de renovo provêm da germinação de sementes (Terófito). Tem 

colmos entre os 50 e 100 cm, sendo que cada um deles apresenta cerca de 5 nós. As 

folhas são lineares, retas, estreitas e com pelos na base. Na maturação as panículas 

apresentam-se retas e com aspeto denso e cloração entre verde a púrpura e 

apresenta espiguetas densas e ovadas [1], [4], [27]. 

Sabe-se ainda que esta espécie pode produzir um número grande de sementes, 

o que resulta muitas vezes em bancos de sementes significativos e que devido à sua 

ampla morfologia e variabilidade fenológica são muito difíceis de distinguir [15]. 

 

 

 

 

 

Figura 11- Estrutura morfológica da espécie Echinochloa phyllopogon  
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7. Procedimentos 

Colocam-se duas hipóteses de estudo para avaliar o mecanismo de resistência 

por alteração do local de ação (TSR – “Target Site Resistance”) em populações de 

milhã resistentes ao herbicida profoxidime. 

 

1. Hipótese 1 

Fenótipo= Planta Resistente (PR) ↔ Enzima insensível ao herbicida (ER). 

Genótipo= Mutação pontual no gene que codifica a ACCase – cloroplástica.  

 

2. Hipótese 2 

Fenótipo= Planta Resistente (PR) ↔ Enzima sensível ao herbicida (ES) ↔ Elevado 

número de cópias da ACCase cloroplástica.   

Genótipo= Número de cópias do gene diferente entre PR e planta suscetível (PS) ou 

Sobrexpressão do gene (resposta ao stress).  

 

3. Origem do material vegetal 

As sementes de Echinochloa phyllopogon utilizadas neste estudo foram colhidas 

em diferentes campos de plantação de arroz da zona Alcácer-do-Sal. As plantas de 

E.phyllopogon presentes no fim do ciclo de vida do arroz são suspeitas de serem 

resistentes aos herbicidas aplicados para as combater. As sementes de pelo menos 

40 plantas de um só campo foram colhidas e misturadas (“bulk” por campo). Este 

conjunto de sementes foi denominado de população. Esta espécie é de 

autopolinização. 

Na região de Alcácer-do-Sal, as populações foram denominadas de A seguindo 

de um algarismo. 

Como referência, foram utilizadas as sementes colhidas no campo A1 por serem 

plantas suscetíveis aos herbicidas em estudo. A amostragem de campo foi feita no 

âmbito do projeto +Arroz (PDR2020) e decorreu nos anos de 2015, 2018 e 2019. 
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Para este estágio, selecionaram-se seis herdades (A1, A6, A7, A13, A17 e T), 

estudadas anteriormente (relatório projeto +arroz, 2019), e do conjunto de sementes 

colhida em cada uma retiraram-se 6 amostras de 10 sementes para os estudos de 

estufa e laboratório (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As sementes de Echinochloa phyllopogon, após colheita foram conservadas a 

3ºC, numa atmosfera a seco, e no escuro. 

Para a obtenção de plantas em estufa, utilizaram-se sementes com pré-

tratamento para quebra de dormência, ou seja, sementes que tinham estado 3 meses 

em estratificação fria (3ºC, água, obscuridade) em câmara de crescimento tipo 

fitoclima walk-in (Aralab). 

Para qualquer dos métodos (7.1- deteção de mutações pontuais no DNA e 7.2- 

sobrexpressão génica a partir da extração do seu RNA), utilizaram-se 10 sementes 

por repetição (triplicados biológicos), perfazendo um total de 60 sementes por 

população. As plantas obtidas para os ensaios dose-resposta foram usadas para o 

estudo da expressão do gene da ACCase. 

Figura 12- Diagrama representativo do fluxo de trabalho laboratorial e de estufa realizado. 

Herdades 
(A1, A6, A7, A13, A17, T)

Pesquisa de populações 
resistentes (observação visual)

Seleção de 40 plantas por 
herdade

Colheita de sementes (bulk)

3 x 10 sementes

Ensaios dose-resposta 
(N, 2N e T)

Extração de RNA- estudos de 
expressão

3 x 10 sementes

Extração de DNA 
(3 replicados biológicos)

3 métodos de PCR  
(2 para ACCase e 1 para ALS)

Sequenciação dos produtos 
de amplificação
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7.1. Deteção de mutações pontuais no gene que codifica a enzima ACCase 

cloroplástica 

O DNA foi obtido a partir das sementes resultantes de autopolinização das 

populações PR ao profoxidime. 

Não se trabalhou com as plantas (ou partes de plantas) selecionadas diretamente 

no campo, mas com material de 1ª geração, ou seja, as sementes resultantes da 

autopolinização dessas plantas e as plantas (F1) obtidas da sua germinação e 

desenvolvimento em estufa. 

No laboratório teve-se particular cuidado na seleção de “primers” para que 

amplificassem o gene que codifica a enzima ACCase cloroplástica [21] e não a 

citosólica.  

Foram pesquisadas as seis mutações conhecidas para a ACCase [E.C.6.4.1.2] 

localizadas em dois domínios específicos [20], pelo que não foi preciso amplificar a 

totalidade do gene. 

 

7.1.1. Obtenção de plantas em estufa 

Para o estudo de determinação do nível de expressão dos genes foi feito um 

ensaio de germinação de sementes, de três das populações (A1, A6 e A7). Neste 

Herdade Populações Planta Amostras Ano de colheita 

Gacha A1 I II III A1I,A1II e A1III 

2018 
Palma A6 I II III A6I,A6II e A6III 

Águas de 
Moura 

A7 I II III A7I,A7II e A7III 

Herdade das 
Paulinas 

A13 I II III 
A13I,A13II e 

A13III 
2015 

Gacha A17 I II III 
A17I,A17II e 

A17III 

Gacha T III 
TIII 

2019 

Total: 6  
16  

Tabela 2- Variantes estudadas e ano de colheita 
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caso, devido ao tempo de duração deste estágio, apenas foi possível determinar para 

o gene da ACCase (do cloroplasto).  

O ensaio decorreu na Estufa de Experimentação do INIAV. Semearam-se 10 

sementes por vaso (localizadas em cinco posições, cada uma com 2 sementes), como 

demostra a figura 9, para garantir a obtenção de pelo menos 5 plantas por vaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada população prepararam-se nove vasos, correspondentes a três 

modalidades: testemunha, dose recomendada do herbicida profoxidime (N) e dose 

dupla do mesmo herbicida, com três repetições. Os vasos foram colocados em 

tabuleiros com água, permitindo a saturação do solo, para replicar as condições de 

alagamento do arrozal.  

 

7.1.2. Aplicação de herbicida 

Como anteriormente referido, o herbicida profoxidime inibe a enzima ACCase pelo 

que, para o estudo do gene da ACCase, as plantas foram previamente submetidas à 

aplicação deste herbicida. A aplicação do produto comercial AURA® 200, (200 g/L 

profoxidime, SL, BASF) foi feita 57 dias após a sementeira, com as plantas no estado 

fenológico de 3 a 4 folhas.  

Figura 13- Representação da sementeira  

sementes 
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Prepararam-se duas soluções de herbicida correspondente às doses N e 2N (N= 

200 g/ha) por diluição o produto comercial em água, pois contem uma concentração 

inicial de Profoxidime de 200g/L. Este herbicida, como indicado no rótulo, foi depois 

misturado com 0,75 L/ha de DASH HC®, adjuvante que melhora e regulariza a eficácia 

do herbicida AURA.  

Após preparação das soluções de herbicida, procedeu-se à sua aplicação. Na 

aplicação do herbicida, colocou-se todos os vasos em cima de uma mesa adequada, 

espaçadamente uns dos outros, de modo a que a aplicação atingisse de igual forma 

todos os vasos. Calibrou-se o equipamento (OPS- Oxford Precision System) para uma 

pressão de 400 KPascal e um débito de 195 L/há. Teve-se em conta o vento, para 

reduzir o risco de arrastamento e diminuir as perdas de herbicida.  

Após a aplicação do herbicida, as plantas permaneceram um período de 2 a 3 

dias sem água, para que não alterasse/diluísse a dose aplicada [28], [29]. Período 

após o qual se encheram os tabuleiros com água e assim se mantiveram durante todo 

o ensaio com recurso a rega periódica.  

As plantas da modalidade Testemunha (T) não forma submetidas à aplicação de 

herbicida e servem de controlo.  

Como nem sempre foi possível aceder à estufa, algumas das plantas ficaram no 

laboratório para a sua posterior colheita. 

 

7.1.3. Colheita de material vegetal em estufa para a extração de RNA 

Após a aplicação do herbicida, segue-se a colheita do material vegetal. Esta foi 

feita 4, 7 e 11 dias após a aplicação (DAA), ou seja, durante o período em que as 

plantas se mantiveram verdes e sem grande alteração de fenótipo devido à aplicação 

do herbicida. Para períodos mais longos, verificou-se que as plantas apresentavam 

debilitação que poderia ver também a ter efeitos no gene de referência (ꞵ-actina).  

Recolheram-se folhas de 2-3 plantas diferentes por dose de herbicida (no total de 

oito plantas) para tubos tipo Falcon de 15 mL, devidamente identificados. Assim que 

colhidas, foram imediatamente colocadas num recipiente com N2(l), para evitar 

degradação do RNA por endonucleases. Foram transportadas para uma arca a -80ºC, 

onde foram mantidas até à extração de RNA. 
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7.1.4. Preparação da amostra no laboratório 

 

7.1.4.1. Para extração de DNA 

De cada ppopulação suspeita de ser resistente e da população sensível, foram 

tomadas três sub-amostras de 10 sementes (descendência obtida por 

autopolinização). As sementes foram colocadas dentro de um microtubo de 1,5 mL 

com duas esferas de tungsténio para moagem no moinho Retsch Mixer Mill MM 301. 

Este moinho moi num movimento vaivém. Usou-se uma frequência de 30 Hrz durante 

5 min. 

7.1.4.2. Para extração de RNA 

O material foliar colhido no local onde as plantas se encontravam (estufa ou 

laboratório) com pinça e colocado de imediato em azoto líquido para preservação 

máxima do RNA, foi colocado dentro de um almofariz previamente gelado com N2(l). 

A moagem foi feita com almofariz e pilão, sempre na presença de N2(l) até ficar 

reduzido a um pó muito fino. De seguida procedeu-se à extração do RNA ou, caso 

não tenha sido possível, guardou-se o material a -80 ºC até poder ser utilizado. 

 

7.1.5. Extração de DNA total  

O DNA total foi extraído do pó muito fino produzido no passo anterior através do 

kit DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen Alemanha) seguindo, sem alterações, as 

recomendações prescritas na bula e transpostas para um registo interno de laboratório 

(Anexo 1). Após a extração, o DNA foi conservado a -20 ºC até posterior utilização. 

Este método baseia-se no uso de colunas de sílica para filtração e purificação do 

extrato contendo o DNA. Remove os resíduos celulares  melhora o manuseamento da 

amostra após a lise. Usando este procedimento, a precipitação com álcool não é 

necessária, evitando perdas. O DNA purificado fica pronto para uso imediato [30].   

Figura 14- Esquema da extração de DNA 
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7.1.6. Avaliação da concentração e qualidade do extrato de DNA 

 

7.1.6.1. Espetrofotometria 

Para estimar a concentração e a pureza dos extratos de DNA, utilizou-se 

espetrofotometria. As medições foram feitas num espetrofotómetro NanoDrop 2000 

(ThermoScientific). Este equipamento está munido de um software que além de 

determinar a concentração de DNA, pela Lei de Beer-Lambert (A= Ɛ×l×c), também 

pode ser usado para estimar a presença de contaminantes como as proteínas, RNA 

e outros compostos orgânico [31]. 

A Lei de Beer- Lambert pode ser aplicada à estimativa da concentração do DNA 

em solução uma vez que, de um modo genérico, esta lei considera que a absorvância 

(A) de uma solução é diretamente proporcional ao comprimento do caminho ótico (l) 

e à concentração das moléculas do soluto absorvente (c) cuja concentração se 

pretende medir. Onde, na fórmula A= ɛ.l.c, ɛ é uma constante chamada absortividade 

molar (mol-1.dm3.cm-1), l é o comprimento percorrido pelo feixe de luz na solução (cm) 

e c é a concentração do soluto (mol.dm-3). De realçar que a absorvância de uma 

solução é a soma das absorvâncias de todos os seus componentes, solvente e solutos 

e ainda do material do recipiente (cuvete/câmara) utilizado. Para eliminar o efeito dos 

solutos presentes nas soluções e do material da câmara, antes de se efetuarem as 

medições de absorvância das soluções em estudo, faz-se a medição da absorvância 

do “branco”, ou seja, da solução que tem tudo menos o soluto do nosso interesse.  

No caso das soluções de ácidos nucleicos, estas devem ser transparentes e sem 

partículas em suspensão ou com coloração para que a medição do espetrofotómetro 

resulte somente da absorção do soluto de interesse. A presença de partículas em 

suspensão vai aumentar muito o valor da absorvância, pois para além de contribuir 

diretamente para ele, vai ainda dispersar a luz por reflexão contribuindo para diminuir 

a quantidade de luz transmitida. 

Os ácidos nucleicos têm um máximo de absortividade molar a 260 nm (A260) e as 

proteínas a 280 nm (A280). Considera-se que soluções de DNA de elevado grau de 

pureza apresentam o rácio A260/A280, a variar entre 1,7 e 1,9; soluções de RNA puro 

têm esse rácio, entre 2,0 e 2,2 [32]. Valores inferiores indicam uma possível 

contaminação com proteínas pois estas contribuem para a absorvância a 280 nm, 

aumentando o denominador da fração.  
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A absorvância a 230 nm traduz a presença de polifenóis e de alguns reagentes 

usados na extração, como o EDTA. O rácio A260 /A230 é utilizado para estimar a 

presença destes tipos de moléculas. Contudo, quando a extração é feita por recurso 

a kits com colunas de sílica, o valor deste rácio depende do kit utilizado. Assim, deixou 

de ser considerado como indispensável à estimativa da qualidade do DNA e do RNA. 

Sabendo que uma absorvância de valor 1,0 corresponde a uma concentração de 

50 µg de DNA de cadeia dupla/mL e de 40 µg de RNA/mL foi possível calcular a 

concentração do DNA e RNA obtido das amostras [32]. 

Para a sua execução, procedeu-se primeiramente a um ensaio em branco, com o 

mesmo tampão usado no processo de extração do DNA (Tampão AE). Usando uma 

micropipeta de 10 µL, pipetou-se 2 µL do tampão para o pedestal de medição. 

Procedeu-se à leitura de absorvância a 230, 260 e 280 nm, guardaram-se os valores 

com a referência de “branco” e de seguida limpou-se o equipamento, como descrito 

na figura 15. O mesmo se fez para cada amostra tendo os valores das leituras sido 

grudados com a referência da respetiva amostra.  

 

7.1.7. Amplificação e sequenciação  

 

7.1.7.1. PCR convencional  

A PCR (Polymerase chain reaction) é uma técnica que permite a amplificação de 

regiões especificas de DNA ou cDNA. Este estudo focou-se em particular na 

amplificação de fragmentos de dois genes: o gene da ACCase (do cloroplasto) e o da 

ALS. Devido ao tempo de estágio e às vicissitudes da época, só se procedeu ao 

estudo do gene da ACCase. Contudo, analisaram-se as sequências que estavam 

disponíveis na equipa responsável por este trabalho de investigação, para o gene da 

ALS, fruto de trabalhos realizados anteriormente. 

Figura 15- Esquema do método de espetrofotometria  
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Para a amplificação dos fragmentos de interesse do gene ACCase foram usados 

três pares de “primers”, de forma a cobrir as posições para as quais já foram 

reportadas mutações responsáveis pela resistência a herbicidas, conforme descrito 

na Tabela 3 [21]. 

  

Para que uma reação de PCR decorra com boa eficiência, salvo algumas 

exceções, deve-se utilizar entre 100 e 350 ng de DNA por reação. Por esse motivo e 

ainda para normalizar a preparação das reações em termos do volume de extrato de 

DNA a adicionar à mistura reacional, procedeu-se à diluição dos 16 extratos de DNA 

com tampão AE, de forma a obter uma concentração final de 10 ng/µL. Foram 

preparados 50 µL de cada extrato com esta concentração. 

A reação de PCR foi preparada de acordo com as instruções descritas no anexo 

2. Cada reação decorreu no volume total de 15 µL, com os “primers” à concentração 

de 1,15 µM e na presença de 6ng de DNA. Os ciclos de temperatura e tempo 

consistiram num passo inicial de desnaturação a 94 ºC durante 10 min seguido de 35 

ciclos de desnaturação por 10 s a 95 ºC, ligação dos “primers” por 15 s a 60 ºC e 

polimerização por 45 s a 72 ºC. O processo terminou com um passo de extensão final 

com a duração de 10 min a 72 ºC. 

A fim de conseguir o maior rendimento, testaram-se duas polimerases de DNA: 

1) Supreme NZYTaq II a qual é comercializada numa ”master mix” pronta a usar 

(NZYTech, Portugal). Esta enzima é derivada da Taq DNA polimerase e foi melhorada 

para exibir elevado rendimento e sensibilidade. Tem ainda a característica de ser 

inativa à temperatura ambiente, evitando assim a polimerização a partir de ligações 

não específicas dos “primers” ou a formação de dímeros de “primers”. A “master mix” 

contém dNTP, tampão de reação e outros aditivos (MgCl2) em concentrações ideias 

para uma amplificação eficiente de uma ampla gama de moléculas de DNA até 6 kb. 

A concentração final de MgCl2 é de 2,5 mM. Além de tudo isto, a “master mix” vem 

ainda com um corante verde de elevado peso molecular o que permite, uma vez 

terminada a reação, carregá-la diretamente em gel de agarose. A monitorização da 

A
C

C
as

e 

Primer Sequência 
Posições das mutações na 
sequência (A.mysuroides) 

ACCP1 5’-CAACTCTGGTGCTCGGATTGGCA-3’ 

1781 ACCP1R 5’-GAACATAGCTGAGCCACCTCAATATATT-3’ 

CNACCaseF 5’-AGAGCTGGATCATTTGGCCC-3’ 

ACCP4 5’-CAGCTTGATTCCCATGAGCGATC-3’ 2027, 2041, 2078, 2088 e 
2096 ACCP2R 5’-CCATGCAGTCTTGGAGTTCCTCTGA-3’ 

Tabela 3- Primers usados para o gene da ACCase e respetivas mutações conhecidas.  
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eletroforese é possível pela visualização de dois corantes, um azul e outro amarelo. 

2) GoTaq® G2 Flexi DNA Polymerase (Promega). Esta enzima também é 

comercializada numa “master mix” pronta a usar, com corante verde, como a anterior, 

mas tem duas outras particularidades. Pode também ser adquirida com um tampão 

de reação (5x concentrado) sem MgCl2 sendo este depois adicionado de acordo com 

a otimização feita. Neste caso o tampão não tem o corante verde o que obriga a 

preparar as amostras para a eletroforese. Adicionalmente, GoTaq tem atividade de 

exonuclease 5’-3’ o que é muito importante quando o destino do produto do PCR é a 

sequenciação para deteção de mutações. Com a sua atividade de exonuclease, a Taq 

faz a correção de nucleótidos erradamente emparelhados durante a polimerização.  

Sendo que o rendimento observado nas duas enzimas não colocava em causa a 

utilização subsequente dos fragmentos produzidos para sequenciação, optou-se pela 

enzima GoTaq por ter atividade de exonuclease.  

 

7.1.7.2. Eletroforese em gel de agarose 

Os produtos de PCR foram submetidos a eletroforese em gel de agarose a 1,6% 

(m/v) para um volume de 75 mL de tampão SGT a uma concentração de 1x. 

Este método serviu para confirmar a presença da amplificação do gene pretendido 

(ACCase do cloroplasto) e consiste na separação dos produtos de PCR com base no 

seu tamanho e carga, pela ação de uma corrente elétrica que é aplicada ao longo de 

uma malha de agarose. Esta corrente obriga o DNA, naturalmente com carga 

negativa, a migrar através dessa malha de agarose em direção ao polo positivo da 

tina. Quanto mais curtas forem as moléculas, para o caso de DNA linear, mais rápida 

é a sua migração. 

 

7.1.7.3. Purificação com ExoSap-ITTM  

Os produtos de PCR têm de ser purificados antes de serem utilizados em reações 

de sequenciação. A purificação consiste na remoção de excesso de “primers” e 

nucleótidos, assim como na inativação de Taq que ainda persista funcional.  

Optou-se pelo uso de ExoSap-ITTM (Applied Biosystems, ThermoFisher) pois este 

produto patenteado permite a purificação enzimática com um só passo de pipetagem. 
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Assim, é rápido, tem uma recuperação de 100% dos produtos de PCR e baixa taxa 

de contaminações cruzadas.  

A mistura enzimática contém Exonuclease I (ExoI) e fosfatase alcalina de 

camarão (Sap). A primeira remove os “primers” e qualquer outro DNA de cadeia 

simples; a Sap remove os dNTP restantes da mistura de PCR que podem vir a 

interferir com as reações subsequentes. 

A cada 5 µL de produto de PCR (dsDNA) a purificar, adicionou-se 2 µL de ExoSap 

e duas incubações consecutivas. A primeira a 37 ºC durante 15 min permite a remoção 

dos “contaminantes” e a segunda, a 80 ºC por mais 15 min, serve para inativar ambas 

as enzimas da mistura. As incubações foram feitas num incubador seco 

(ThermoMixer, Eppendorf) ou, em alternativa, num termociclador. Para evitar 

evaporações durante a incubação a 80 ºC, as tampas dos tubos foram envolvidas em 

parafilm. Após as incubações, os produtos de PCR estavam prontos para sequenciar, 

tendo sido encaminhados para a unidade de sequenciação. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.7.4. Sequenciação de Sanger 

Para se proceder à sequenciação dos fragmentos amplificados no passo anterior, 

foi necessário multiplicá-los, também por PCR, mas aplicando o princípio  do método 

de Sanger ou o método da terminação da cadeia. Este método consiste na produção 

de muitas cópias da região alvo de DNA, com diferentes comprimentos, com os 

mesmos reagentes usados em PCR à exceção dos terminadores da cadeia. Para 

cada tipo de nucleótido existe um terminador de cadeia marcado um fluoforo diferente 

de forma a ser identificado sem erro. Os terminadores de cadeia ou 

dideoxinucleotídeos são nucleótidos com um hidrogénio na posição 3’ do anel da 

ribose em vez de um grupo OH. Desta forma, na ausência do grupo hidroxilo, a adição 

Figura 16- Modo de funcionamento dos reagentes ExoSap-IT. 
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de mais nucleótidos não ocorre. A polimerização da cadeia termina sempre que um 

dNTP é incorporado.  

Assim, após os três passos descritos no anexo 4, a partir dos picos no 

cromatograma, obtém-se a sequência do DNA, como representado na fig.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Determinação da sobrexpressão do gene ACCase cloroplastidial 

Para avaliar a “resposta” da planta a um fator de “stress” aplicado às folhas 

(herbicida), estas tiveram de ser o material vegetal a analisar e foi a partir delas que 

se extraiu o RNA. A expressão do gene ACCase só se pode estudar a partir da planta 

ou de partes dela não incluindo as sementes (genes associados aos cloroplastos e 

suas proteínas (enzimas) inativas) pois é onde ele pode estar “ativo”.  

Para este estudo, o número de cópias de mRNA do gene ACCase nas plantas 

resistentes, tratadas com doses diferentes de herbicida, e das plantas testemunhas 

foi estimado pelo método ∆∆Ct. Para tal foram utilizados o PCR em tempo-real e o 

Figura 17- Esquema da Sequenciação de Sanger. 
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gene da ꞵ-actina, como gene de referência [33]. Por norma, são usados mais genes 

de referência, contudo, no âmbito deste trabalho e pela sua duração, considerou-se o 

uso de um só gene de referência.  

O gene da β-actina foi considerado como gene de referência (GoR), ou seja, como 

normalizador das pequenas diferenças existentes na concentração do cDNA entre as 

diferentes amostras e a testemunha para um determinado tratamento. O gene da β-

actina é expresso constitutivamente (transcreve-se em todos os tecidos e em todos 

os estádios de desenvolvimento) e, noutros trabalhos foi considerado o gene que 

apresentou menores variações entre tratamentos [33], [34]. 

Para amplificar o gene da β-actina foram usados os primers: [33]. 

• ꞵ-actin-F1: 5’ - CGGAGAATAGCATGAGGAAGTG - 3’  

• ꞵ-actin-R1: 5’ - AGTGGTCGAACAACTGGTATTG - 3’ 

Estes primers, o “primer forward” (Fw) e o “primer reverse” (Rv), num estudo in 

silico, apresentaram 100% e 95% de homologia, respetivamente, com a sequência do 

mRNA do gene da β-actina de E. phyllopogon (número de acesso no NCBI: 

AB775459.1) (fig. 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação da sobrexpressão do gene ACCase é então feita por comparação 

com a expressão do gene β- actina na presença de stress (aplicação de herbicida) e 

na ausência de stress (Testemunha- sem aplicação de herbicida). 

Figura 18- Alinhamento dos primers publicados em Laorest et al., (2017) com 

E.phyllopogon. 
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A execução destes métodos requer o conhecimento de: 

a) Espécie em estudo Echinochloa phyllopogon (Capítulo 6.8) 

A espécie em estudo é uma planta alotetraploide (2n=4x=36), pertencente à 

família das gramíneas (Poaceae), e possui dois tipos de enzima ACCase: ACCase 

citosólica e ACCase cloroplástica (sensível ao herbicida).   

 

b) Herbicida Profoxidime (Capítulo 6.1) 

É um herbicida anti gramíneas, específico porque atua na ACCase (as 

dicotiledóneas não possuem ACCase cloroplástica, salvo raras exceções). Sabe-se 

ainda, que é um herbicida sistémico e a sua translocação ocorre a nível do floema. 

Este aspeto está relacionado com o tempo que leva desde a aplicação na planta 

inteira, até atingir as células, nos meristemas apicais, onde atua nos cloroplastos. 

Tempo que medeia entre aplicação e colheita das amostras (4, 7 e 11 DAA). 

 

c) Enzima ACCase (Capítulo 6.3) 

A ACCase é codificada no núcleo e depois é transferida até ao cloroplasto por um 

péptido de transporte que se liberta da enzima quando esta entra no plasto.    

 

7.2.1. Extração de RNAm 

A extração de RNA foi feita a partir das folhas das amostras conservadas no frio 

a -80 ºC. Para esta extração, as folhas de cada amostra foram moídas num almofariz 

na presença de azoto líquido, com a ajuda de um pilão até se conseguir obter um pó 

muito fino. Esse pó foi de seguida transferido para tubos de 1,5 mL e, posteriormente, 

foi feita a extração do RNA com o kit E.Z.N.A.® Plant RNA Kit (Omega Bio-tek), que é 

adequado para a maioria das amostras de tecidos frescos ou congelados, permitindo 

uma boa recuperação do RNA total. Este kit pode ser utilizado a partir de dois tipos 

de matrizes e assim, vem provido de dois protocolos. Um primeiro protocolo de 

extração de RNA e purificação aplicável a tecidos congelados ou frescos e um 

segundo protocolo de extração de RNA e purificação dedicado a amostras “difíceis”. 

Optou-se pelo primeiro protocolo por não se ter encontrado na literatura referência a 

dificuldade de extração de RNA a partir de folhas de E. phyllopogon. Seguiu-se todas 

as suas indicações como descritas no anexo 5  [35]. 
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7.2.2. Purificação de RNA  

Para remover contaminações de DNA genómico das amostras de RNA, efetuou-

se uma digestão com DNaseI (RNase free). Esta enzima é usada para degradar DNA 

presente em amostras de RNA, onde a ausência de RNase é crucial para manter a 

integridade do RNA. É frequentemente usado para remover DNA de reações de 

transcrição in vitro ou para destruir DNA genómico em preparações de RNA antes da 

sua transcrição reversa por PCR (RT-PCR) [36]. 

A enzima referida pode ser usada em vários protocolos, consoante as diferentes 

condições do nosso estudo. Neste trabalho em particular, quisemos remover as 

contaminações de DNA genómico presentes nas nossas amostras de RNA, de modo 

que o protocolo executado seguiu sem alterações, os passos descritos no anexo 4. 

 

7.2.3. Amplificação do cDNA (ACCase e ꞵ-actina) 

A amplificação foi conseguida através do uso do kit SensiFASTTM SYBR® No-ROX 

One-Step Kit. Este kit, sendo “one-step” permite com que elevado rendimento a 

síntese da cadeia de cDNA a partir do mRNA e sua subsequentemente amplificação, 

tudo num só tubo de reação [37]. 

As condições de amplificação foram as seguintes: 10 min a 45 ºC para a síntese 

da cadeia de cDNA, seguido de uma desnaturação de 2 min a 95 ºC e 45 ciclos de 5 

Figura 19- Esquema do processo de extração do RNA 
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s a 95 ºC e um passo para o emparelhamento dos primers e polimerização a 58 ºC 

durante 20 s. 

8. Tratamento e discussão de resultados 

8.1. Confirmação de resistência por ensaios dose-resposta 

Estes ensaios foram feitos em vasos usando as sementes colhidas em campo. A 

confirmação da resistência foi feita através de avaliações visuais (vigor da planta), 

tendo uma população testemunha (suscetível) para cada população. 

Verificou-se na primeira colheita de material vegetal, quatro dias após aplicação 

(4DAA), que todas as plantas ainda apresentavam folhas verdes, tanto as do 

laboratório como as da estufa (Fig. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedeu-se a uma segunda colheita (7 DAA), onde se pôde observar já algumas 

folhas cloróticas, no entanto a verdura destas ainda prevalecia. Verificou-se ainda que 

as plantas da população A1 apresentaram fraco desenvolvimento em todas as três 

modalidades (T, N e 2N), tanto em laboratório como em estufa (Fig. 20) o que nos 

levou a concluir que provavelmente foi devido a fatores externos e não ao herbicida. 

Já a população A7 não apresentou crescimento nem sobrevivência na dose N na 

estuda e no laboratório, não havendo assim colheita desta dose. Enquanto que, na 

dose 2N apesar de pouco desenvolvida, houve resultados e colheita. A população A6 

só apresentou crescimento do material vegetal da dose N, na estufa. 

Figura 20- Ensaios das plantas após 4DAA, na estufa (A) e no Laboratório (B); 

Ensaios das plantas após 7DAA, no laboratório (C) e na estufa (D). 
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Na terceira colheita (11 DAA) observou-se que as cloroses eram mais frequentes 

nas folhas. 

 Após estes ensaios de dose-resposta e confirmação da resistência (Tabela 4), 

procedeu-se a para uma análise do mecanismo de resistência a nível fisiológico e 

bioquímico. Para esta análise foi apenas usado o material vegetal da segunda colheita 

(7DAA).  

 

8.2. Amplificação e sequenciação 

8.2.1. Eletroforese em Gel de Agarose 

Após a amplificação do fragmento do gene da ACCase por PCR, averiguou-se se 

a reação decorreu com sucesso através de uma eletroforese em gel de agarose. 

Na imagem do gel (Fig. 22) pode ver-se o resultado da reação com o par de 

primers ACCP4/2R, para uma amplificação de fragmentos de 406bp e com duas 

polimerases de DNA, de proveniências diferentes, a referir, Promega (P) e NZYTech 

(N). No gel foram usados 10 µL de marcador e 7 µL de cada amostra.  

 
 
 
 
 
 

Populações 
Local de colheita do material vegetal Penoxsulame 

(HRAC-B/2) 

Profoxidime 

(HRAC-A/1) T N 2N 

A1 Estufa Estufa Estufa Suscetível  Suscetível 

A6 Laboratório Estufa Laboratório Resistente Resistente 

A7 Laboratório --- Laboratório Resistente Resistente 

Figura 22- Imagem do gel de agarose captada após eletroforese dos produtos de PCR com o par 
de primers ACCP4/2R. Os fragmentos amplificados têm 406 bp. Legenda: M1- marcador 1Kb (10 
µL); 1- A1I; 2- A6I; 3- A7I; 4- A17I; 5- TIII1; 6- TIII2; 7- TIII3; M2- marcador 50pb (10 µL); 8- A1I; 9- 
A6I; 10- A7I; 11- A17I; 12- TIII1; 13- TIII2; 14- TIII3 

 
Figura 23- Imagem do gel de agarose captada após eletroforese dos produtos de PCR com o par 
de primers ACCP1/1R. Legenda: M- marcador 1Kb (10 µL); 1- TIII, 57,2ºC; 2- TIII, 57,8ºC; 3- TIII, 
58,4ºC; 4- TIII, 59ºC; 5- TIII, 59,6ºC; 6- TIII, 60,2ºC; 7- controlo negativo; 8- controlo 
negativoFigura 24- Imagem do gel de agarose captada após eletroforese dos produtos de PCR 
com o par de primers ACCP4/2R. Legenda: M1- marcador 1Kb (10 µL); 1- A1I; 2- A6I; 3- A7I; 4- 

Tabela 4- Confirmação da resistência/suscetibilidade nas três populações de E.phyllopogon 

e local de colheita do material vegetal usado para a análise fisiológica e bioquímica do 

mecanismo de resistência para cada modalidade. 

 

Figura 21- 

Imagem do gel de 

agarose captada 

após eletroforese 

dos produtos de 

PCR com o par de 

primers 

ACCP4/2R. 

Legenda: M1- 

marcador 1Kb (10 

µL); 1- A1I; 2- A6I; 

3- A7I; 4- A17I; 5- 

TIII1; 6- TIII2; 7- 

TIII3; M2- 

marcador 50pb 

(10 µL); 8- A1I; 9- 

A6I; 10- A7I; 11- 

A17I; 12- TIII1; 

13- TIII2; 14- 

TIII3Populações 

Penoxsulame 

(HRAC-B/2) 

Profoxidime 

(HRAC-A/1) 

A1 Suscetível  Suscetível 

A6 Resistente Resistente 

A7 Resistente Resistente 

 Tabela 5- Confirmação da resistência nas três populações de E.phyllopogon 
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Com estes resultados, concluímos que a amplificação ocorreu com ambas as 

enzimas. Como tal, no prosseguimento deste trabalho decidiu-se optar por usar a 

enzima Promega, pela sua maior disponibilidade no laboratório. A amplificação do 

mesmo fragmento ocorreu também com sucesso nas restantes amostras (imagem do 

gel não apresentada). 

A amplificação do fragmento do gene da ACCase com 551bp, com o par de 

primers ACCP1/1R não ocorreu com sucesso sob as mesmas condições usadas para 

o par ACCP4/2R. Assim, numa primeira fase, teve de se otimizar as condições 

reacionais. O primeiro parâmetro a ser otimizado foi a temperatura de ligação dos 

“primers”. Testaram-se seis temperaturas num termociclador com possibilidade de 

fazer um gradiente de temperatura. Usou-se o DNA extraído da população T, sub-

amostra III (Fig. 23). Foram usados de marcador e de amostra as mesmas 

quantidades que no gel anterior e de controlo negativo 7 µL.  

 

 

 

 

 

A imagem do gel mostra que a coluna com banda mais intensa corresponde à 

temperatura de ligação de 57,2 ºC. Assim, com estes resultados concluiu-se que a 

temperatura ideal para o par de primers ACCP1/1R é de 57,2 ºC. O DNA das restantes 

populações foi amplificado a esta temperatura. Na figura 24, encontra-se a imagem 

do gel após a eletroforese dos produtos gerados para todas as populações analisadas 

(A1, A6, A7, A13 e A17). Curiosamente, não são visíveis bandas nos triplicados das 

populações A1 e A6. No entanto, nas restantes populações as bandas de tamanho 

esperado já são visíveis embora com intensidades diferentes, o que está relacionado 

com a quantidade inicial de DNA utilizado e a eventual presença de inibidores, 

parâmetro este não aprofundado no âmbito deste trabalho. 

Figura 25- Imagem do gel de agarose captada após eletroforese dos produtos de PCR com o par 
de primers ACCP1/1R. Os fragmentos amplificados têm 551 bp. Legenda: M- marcador 1Kb (10 
µL); 1- TIII, 57,2ºC; 2- TIII, 57,8ºC; 3- TIII, 58,4ºC; 4- TIII, 59ºC; 5- TIII, 59,6ºC; 6- TIII, 60,2ºC; 7- 
controlo negativo; 8- controlo negativo. 

 
Figura 26- Imagem do gel de agarose captada após eletroforese dos produtos de PCR com o par 
de primers ACCP1/1R. Legenda: M- marcador 1Kb (10 µL); 1- A1I; 2- A1II; 3- A1III; 4- A6I; 5- A6II; 
6- A6III; 7- A7I; 8- A7II; 9- A7III; 10- A13I; 11- A13II; 12- A13III; 13- A17I; 14- A17II; 15- A17III; 16- 
controlo negativoFigura 27- Imagem do gel de agarose captada após eletroforese dos produtos 
de PCR com o par de primers ACCP1/1R. Legenda: M- marcador 1Kb (10 µL); 1- TIII, 57,2ºC; 2- 
TIII, 57,8ºC; 3- TIII, 58,4ºC; 4- TIII, 59ºC; 5- TIII, 59,6ºC; 6- TIII, 60,2ºC; 7- controlo negativo; 8- 
controlo negativo 
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Tendo em conta que o DNA de todas as populações amplificou o fragmento 

esperado e que a ausência de banda se verificou nos três replicados biológicos, há 

uma grande probabilidade do problema estar na sequência de ligação dos primers ou 

na constituição química das sementes destas duas populações resultando na co-

extração de compostos inibidores da polimerase de DNA, Taq. Para averiguar a 

primeira hipótese, fez-se uma pesquisa, na base de dados do NCBI, de todas as 

sequências depositadas para o gene da ACCase do género Echinochloa e do nível de 

conservação da região de ligação dos “primers” ACCP1/1R. Encontrou-se a sequência 

da espécie Echinochloa crus-gali para a ACCase do cloroplasto (número de acesso: 

KU198448.1) (Fig. 25).   

      

 

 

 

 

     

 

 
 

 

Figura 28- Imagem do gel de agarose captada após eletroforese dos produtos de PCR com o par 
de primers ACCP1/1R. Os fragmentos amplificados têm 551-bp. Legenda: M- marcador 1Kb (10 
µL); 1- A1I; 2- A1II; 3- A1III; 4- A6I; 5- A6II; 6- A6III; 7- A7I; 8- A7II; 9- A7III; 10- A13I; 11- A13II; 
12- A13III; 13- A17I; 14- A17II; 15- A17III; 16- controlo negativo 

Figura 29- Imagem da sequência da espécie Echinochloa crus-gali para o gene da ACCase e das 

mutações (adição de uma adenina e duas substituições timina-citosina e citosina-adenina, a 

vermelho) presentes na região de ligação do primer ACCP1 (verde). 

 
Figura 30- Alinhamento das sequências das populações de E.phyllopogon para o gene da 

ACCase na região de Alcácer do sal, com a espécie E.colona, E.crus-gali e A.myosuroides, para 

a mutação Ile-309-Leu (primers:ACCP1/ACCP1R e CNACCaseF/1R)Figura 31- Imagem da 

sequência da espécie Echinochloa crus-gali para o gene da ACCase e das mutações (adição de 

uma adenina e duas substituições timina-citosina e citosina-adenina, a vermelho) presentes na 
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Na figura 25, realçou-se a verde a região de ligação do primer ACCP1 e 

comparando com a sequência do próprio “primer” (CAA-

CTCTGGTGCTCGGATTGGCA, tabela 3) verifica-se a existência de três nucleótidos 

diferentes. Este resultado leva-nos a concluir que a região para onde foi desenhado o 

“primer” ACCP1 não é muito conservada no género e pode ser o fator que impediu a 

amplificação. Assim, decidiu-se desenhar um novo primer, agora denominado por 

CNACCaseF (Catarina Nunes ACCaseF, para ficar relacionada com este trabalho), 

localizado a 74 pb à esquerda da extremidade 5’ do primer ACCP1, não só para 

amplificar o DNA das populações A1 e A6, mas também confirmar ou não a hipótese 

de existirem mutações na região de ligação do primer ACCP1. 

Para a amplificação das populações A1 e A6 foi então feita a PCR e a eletroforese 

com o par de “primers” CNACCaseF/ACCP1R (imagem do gel não apresentada), que 

se mostrou bem sucedida para as mesmas condições do par ACCP1/1R. Enquanto, 

para a confirmação ou não confirmação da existência de mutações na região de 

ligação do primer ACCP1 foi feita a sequenciação dos produtos de PCR obtidos e a 

sua posterior análise (Fig. 26- caixa azul). 

 

8.2.2. Deteção de mutações pontuais no gene da ACCase  

Para a deteção de mutações no gene da ACCase recorreu-se à base de dados 

do INIAV, onde já constavam sequências de algumas das populações de Echinochloa 

phyllopogon resistentes da zona de Alcácer-do-sal. Essas sequências foram obtidas 

com o DNA extraído de plantas singulares germinadas a partir das sementes colhidas 

no campo e não de sub-amostras de 10 sementes. 

Como esta espécie é tetraploide e usou-se 10 sementes na extração de DNA, 

teve de se ter um especial cuidado na análise dos eletroferogramas, pois cada “pico” 

corresponde à amplificação do nucleótido presente em quatro cromossomas e não se 

conhece o estado de homo/heterozigosidade das plantas suspeitas de serem 

resistentes. Após a análise, as sequências foram alinhadas entre si, com a sequência 

de referência para a identificação da posição das mutações e ainda com duas 

sequências de espécies do género Echinochloa para identificação de mutações entre 

este género e o Alopecurus myosuroides. Para isso, recorreu-se ao programa 

BioEditversão 7.0.5.3. (10/28/05). 

Obtiveram-se as figuras 26 e 27 para a mutação conhecida Ile-309-Leu (caixa 

preta), para os pares de “primers” ACCP1/ACCP1R e CNACCaseF/ACCP1R. 
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Figura 33- Alinhamento das sequências das populações de E.phyllopogon para o gene da ACCase na região 

de Alcácer do sal, com a espécie E.colona, E.crus-gali e A.myosuroides, para a mutação Ile-309-Leu 

(primers:ACCP1/ACCP1R e CNACCaseF/1R). 

Figura 32- Alinhamento das sequências das populações de E.phyllopogon para o gene da ACCase na região 

de Alcácer do sal, com a espécie E.colona, E.crus-gali e A.myosuroides, para a mutação Ile-309-Leu 

(primers:ACCP1/ACCP1R e CNACCaseF/1R). 
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Com estes resultados pôde-se concluir que nenhuma das populações de Alcácer-

do-Sal apresentou a mutação pontual conhecida (Ile-309-Leu, caixa preta). Estando 

este genótipo em concordância com o fenótipo da população A1 (suscetível ao 

herbicida) mas em discordância com o fenótipo das populações A6 e A7 (resistentes 

ao herbicida). 

No entanto, apresentaram várias mutações relativamente à sequência de 

referência do NCBI (A.myosuroides), devido às diferenças entre as espécies (caixas 

verdes).  

Observaram-se ainda mutações de novo, não conhecidas de conferir resistência, 

mas que têm alteração a nível da expressão da proteína: Arg-498-Trp, Tir-507-Ser e 

Asp-580-Asn para a população A1, Leu-68-Ser, Tir-170-His, Ile-173-Leu, Val-273-Leu 

e Gli-297-Pro para a população A6, Ser-270-Fen para a A7 e para a população A17 

Asp-104-His, Val-276-Ala, Tre-366-Pro, Tir-408-His, Asn-483-Tre, Ser-513-Pro, Met-

519-Leu e Ile-540-Leu (caixas vermelhas).  

Nestas mutações de novo observou-se uma consistência na população A17III nas 

posições Tir-408-His, Ser-513-Pro, Met-519-Leu e Ile-540-Leu (caixas vermelhas), 

apresentando todas elas substituição do primeiro nucleótido do tripleto por uma 

citosina. Nas restantes populações não se verificou consistência nas mutações de 

novo e o facto de algumas das sequências não terem apresentado bons resultados 

levou a um difícil tratamento das sequências e consequentemente a essas tais 

mutações de novo. De modo que, apenas as mutações de novo da população A17III 

se mostraram relevantes. 

Por outro lado, obteve-se ainda outras mutações que por se localizarem na 

terceira posição do tripleto não têm alteração na expressão da proteína (caixa roxa).  

A caixa azul salienta a zona de ligação do “primer” ACCP1 e as mutações que 

impediram a amplificação das populações A1 e A6.   

 

Para as mutações conhecidas Trp-109-Cis, Ile-151-Asn, Asp-262-Gli, Cis-292-Arg 

e Gli-316-Ala (caixas pretas) com o par de primers ACCP4/ACCP2R obteve-se a 

sequência da figura 28. 
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Como se pode observar as populações de Alcácer-do-sal obtidas pela extração 

de DNA das sementes (A1I, A6I, A7I, A7II, A7III, A13I, A13III, A17I, TIII) e as já 

existentes (A1 e A6) apresentam apenas mutação nas últimas duas posições 

conhecidas (Cis-292-Arg e Gli-316-Ala, caixas pretas). Essas duas mutações são 

visíveis ao longo de todas as populações, o que nos leva a concluir que são 

representativas da diferença entre a espécie A.myosuroides e as Echinochloa. Para 

além disso essas mutações não correspondem às substituições responsáveis de 

conferir resistência e localizam-se na terceira posição do tripleto, ou seja, não 

conferem alteração a nível da proteína.   

Com estes resultados pôde-se concluir que este genótipo está mais uma vez em 

concordância com o fenótipo da população A1 (suscetível ao herbicida), enquanto que 

para as populações A6 e A7 continua a não haver confirmação do seu fenótipo 

(resistentes ao herbicida) por parte deste genótipo. 

As amostras apresentam ainda outras mutações relativamente à sequência de 

referência do NCBI (caixas verdes), que também se localizam na terceira posição do 

tripleto. De salientar ainda que a população A13I apresentou mutações de novo que 

Figura 34- Alinhamento das sequências das populações de E.phyllopogon para o gene da ACCase na região 

de Alcácer-do-sal, com a espécie E.colona, E.crus-gali e A.myosuroides, para as mutações Trp-109-Cis, Ile-

151-Asn, Asp-262-Gli, Cis-292-Arg e Gli-316-Ala  (primers:ACCP4/ACCP2R). 
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apesar de não serem conhecidas de conferir resistência, têm alteração a nível da 

expressão da proteína (Asp-136-Asn, Fen-142-Cis, Glu-157-Arg e Arg-358-Lis, caixas 

vermelhas).  

8.2.3. Deteção de mutações pontuais no gene da ALS 

As sequências para o gene da ALS, de diversas populações de Echinochloa 

phyllopogon resistentes, também já se encontravam disponíveis no INIAV. De modo 

que se procedeu também nestas, ao seu alinhamento e análise. Das oito mutações 

possíveis para o gene da ALS (anexo 6), a mais comum é a substituição do triptofano 

574 (W), codificado pelo tripleto TGG (caixa verde da figura 29), por Leucina (Trp-574-

Leu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36- Alinhamento das sequências das populações da região do Mondego e de uma E. 

phylopogon da base de dados do NCBI para o gene da ALS para a mutação Trp-574-Leu.   

Figura 35- Alinhamento das sequências das populações da região do Ribatejo e de uma E. 

phylopogon da base de dados do NCBI para o gene da ALS para a mutação Trp-574-Leu. 
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Como se pode verificar, as populações do Ribatejo R1, R2, R5 e R6, assim como 

as duas do Mondego (M8 e M9) não apresentam essa mutação (caixa verde). 

Adicionalmente, foi ainda possível verificar a ausência de mutação na Ser-653 (caixa 

laranja) e na Gli-656 (caixa amarela). As populações colhidas no Ribatejo apresentam 

algumas mutações relativamente à sequência de referência retirada do NCBI (caixas 

azuis), mas todas se verificam na terceira posição do tripleto, ou seja, sem expressão 

ao nível da proteína. 

 

8.3. Deteção do nível de expressão do gene da ACCase 

Para a deteção do nível de expressão do gene da ACCase foram usadas apenas 

as populações sujeitas ao herbicida (A1, A6 e A7) e o gene da ꞵ-actina como 

referência. Para isso recorreu-se ao rt-PCR, sendo previamente definidas as 

populações A1T e A1N como padrão, para o cálculo da eficiência, e as restantes 

populações como desconhecidas. Os resultados foram então agrupados em 

Testemunhas e Amostras. 

Testemunhas- amostras de quatro diluições da população padrão A1T e todas 

as populações definidas como desconhecidas. 

Amostras- amostras de quatro diluições da população padrão A1N. 

Tanto para o gene da ACCase como para o gene de referência (ꞵ-actina) os 

resultados do relatório de quantificação e do “melting point” apresentam-se expostos 

no anexo 5.  

Com estes resultados foi possível observar para ambos os genes que, tanto para 

as Testemunhas como para as Amostras, a quantificação e o “melting point” 

apresentaram resultados bons ao nível do cálculo da expressão do gene da ACCase, 

mas não no cálculo da eficiência. Foi ainda possível observar evidências de alguns 

resultados indesejáveis no “melting point”. 

Nos relatórios de quantificação, para ambos os genes, observou-se a 

amplificação de todas a as populações como suposto e bons resultados de Ct (ciclo 

de threshold) para as populações definidas como desconhecidas. No entanto, para o 

cálculo da eficiência os valores de Ct das populações padrão (A1T e A1N) mostraram-

se muito próximos entre si, o que não permitiu uma boa curva padrão e 

consequentemente um mau valor de eficiência, de modo que este valor de eficiência 

não entrou para estudo.   
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Quanto aos relatórios de “melting point” para ambos os genes, tanto nas Amostras 

como nas Testemunhas, observaram-se “picos ”(amplificações) para além do suposto 

(a 85 ºC) que corresponde à amplificação do gene da ACCase. Observou-se ainda 

algum “background noise”. O facto de em ambos os genes, se observar amplificações 

ou “background noise” para além da amplificação do gene da ACCase levou-nos a 

concluir que essas amplificações e “background noise” são consequência de possíveis 

vestígios de fenol clorofórmio que ficaram do passo de purificação do RNA.  

Com os valores de Ct obtidos, tanto para o gene da ACCase (GoI) como para o 

gene da ꞵ-actina (GoR) foi-nos possível elaborar a tabela 5 e assim determinar o nível 

de expressão do gene da ACCase para as três populações, A1, A6 e A7 para cada 

dose (N e 2N).  

População Dose Gene Ct 
∆Ct 

(ACCase -
ꞵ-actina) 

∆∆Ct 
(Dose -

Controlo) 

Nível de 
expressão 

(2-∆∆Ct) 

A1 

Controlo 
(ACCase) 

GoI ACCase 27,36 
-0,13 --- --- 

GoR ꞵ-actina 27,49 

N 
GoI ACCase 29,01 

3,29 3,42 0,09 
GoR ꞵ-actina 25,72 

2N 
GoI ACCase 29,65 

-2,26 -2,13 4,36 
GoR ꞵ-actina 31,91 

A6 

Controlo 
(ACCase) 

GoI ACCase 29,50 
2,30 --- --- 

GoR ꞵ-actina 27,20 

N 
GoI ACCase 28,68 

-1,46 -3,75 13,45 
GoR ꞵ-actina 30,13 

2N 
GoI ACCase 28,31 

-1,66 -3,95 15,45 
GoR ꞵ-actina 29,96 

A7 

Controlo 
(ACCase) 

GoI ACCase 23,97 
-3,23 --- --- 

GoR ꞵ-actina 27,20 

2N 
GoI ACCase 26,04 

-1,72 1,51 0,35 
GoR ꞵ-actina 27,76 

Tabela 6- Dados dos valores de Ct de cada gene e níveis de expressão para cada população.  

Legenda- ∆Ct- diferença entre valores de Ct dos dois genes; ∆∆Ct- diferença entre os valores 

de ∆Ct entre cada dose (N e 2N) e o controlo. 
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Observando os resultados de expressão obtidos podemos afirmar que 

contrariamente ao esperando a população A1, confirmada como suscetível nos 

ensaios de dose-resposta e posteriormente nos estudos de deteção de mutação, 

mostrou resultados de sobrexpressão do gene da ACCase em quatro vezes. No 

entanto, esses valores de sobrexpressão não são suficientes para garantir que a 

população A1 é resistente e por isso, pôde-se concluir que a população A1 é de facto 

suscetível ao herbicida profoxidime, como esperado. 

Na população A6, confirmada como resistente nos ensaios de dose-resposta, os 

resultados mostraram uma sobrexpressão da ACCase até quinze vezes. Apesar de 

nos estudos de deteção de mutação não ter havido a confirmação da sua resistência, 

estes valores de sobrexpressão são significativos para a confirmação da resistência 

desta população ao herbicida profoxidime, no entanto, serão necessários futuros 

estudos mais aprofundados a este nível para determinar a causa dessa 

sobrexpressão. 

Em relação à população A7 só foi possível determinar o nível de expressão para 

a dose 2N, visto não ter sido possível a colheita da dose N. Os resultados de 

sobrexpressão do gene da ACCase desta população, contrariam a resistência 

confirmada nos ensaios de dose-resposta. Tendo em conta que em ambos os estudos 

(deteção de mutação e sobrexpressão do gene da ACCase) não houve confirmação 

da resistência da população A7, isso levou-nos a crer que a sua resistência possa 

estar associada a mecanismos fisiológicos, como: redução da absorção do herbicida, 

aumento do metabolismo do herbicida ou diminuição da sua ativação (cap. 6.6). 

Os resultados obtidos neste estudo são assim consistentes com as conclusões 

de Iwakami et al., 2012, de que a resistência ao herbicida penoxsulame não foi 

conferida por uma mutação no local-alvo do gene de ALS. Segundo ainda resultados 

obtidos  em Mendes et al., 2020, a estimativa do número relativo de cópias do gene 

ALS, por rt-PCR, revelou uma amplificação dupla do gene ALS1 sobre a influência do 

mesmo herbicida. 

Em relação ao gene da ACCase, nos resultados de Iwakami et al., 2012, também 

não houve confirmação de resistência ao herbicida profoxidime por mutação no local-

alvo. E visto a contribuição da sobrexpressão deste gene como mecanismo de 

resistência ao profoxidime não ter sido ainda mencionada na literatura, os resultados 

de sobrexpressão da ACCase na população A6 obtidos neste estudo podem levar a 

uma possível generalização dos resultados ao nível da espécie, na zona de Alcácer-

do-sal.  
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9. Conclusões 

Neste estágio curricular estudou-se o mecanismo de resistência ao herbicida 

profoxidime (Grupo A/1- inibidor da enzima ACCase) em seis populações de milhã 

peluda (Echinochloa phyllopogon). Estava inicialmente prevista a deteção de 

mutações pontuais no gene que codifica a ACCase e a ALS e o estudo de 

sobrexpressão desses genes. No entanto, devido às situações inerentes da época, 

este estágio não correu como pretendido e apenas um dos genes ao nível da 

sobrexpressão foi estudado (ACCase). Contudo, analisaram-se as sequências do 

gene da ALS que tinham servido de base para um estudo anterior.  

 Através dos métodos de extração de DNA e RNA e as suas posteriores análises 

através de sequenciação de Sanger (deteção de mutações) e rt-PCR (avaliação da 

sobrexpressão génica) foi possível relacionar o fenótipo de suscetibilidade/ resistência 

das populações em estudo com os resultados do genótipo, obtidos por esses métodos 

de biologia molecular. 

Em suma, em nenhuma das populações estudadas foram detetadas as mutações 

pontuais responsáveis pela resistência ao herbicida profoxidime, inibidor da ACCase. 

Confirmando assim estes resultados, a suscetibilidade da população A1 em 

concordância com os resultados do seu fenótipo. 

 Por outro lado, a confirmação da resistência da população A6 só foi salientada 

com os resultados da sobrexpressão da ACCase com um valor de sobrexpressão até 

quinze vezes. Contrariamente à população A7 que não teve confirmação  da sua 

resistência em nenhum dos estudos, levando a concluir que a resistência desta 

população se deve a fatores fisiológicos e não por alteração do local de ação (TSR). 

De salientar ainda que duas populações de Echinochloa phyllopogon de Alcácer-

do-Sal (A13I e A17III) apresentaram mutações de novo, não conhecidas de conferir 

resistência, mas com alteração a nível da expressão da proteína. A população A17III 

nas posições Tir-408-His, Ser-513-Pro, Met-519-Leu e Ile-540-Leu e a população A13I 

nas posições Asp-136-Asn, Fen-142-Cis, Glu-157-Arg e Arg-358-Lis. 

Este projeto abre caminho para futuros estudos no âmbito da deteção da causa 

da sobrexpressão da população A6 e da procura do fator responsável pela resistência 

da população A7. Assim como da análise da possível influência na resistência, das 

mutações de novo encontradas nas populações A13I e A17III. 
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10. Conclusion 

In this curricular internship, was studied in six groups of grass (Echinochloa 

phyllopogon) the mechanism of profoxidime resistance (Group A / 1- ACCase enzyme 

inhibitor). It was initially planned to detect point mutations in the gene encoding 

ACCase and ALS and to study overexpression of these genes. However, due to the 

inherent situations of the current time, this stage did not go as intended and only the 

overexpression of one gene was studied (ACCase). However, the ALS gene 

sequences that had served as the basis for a previous study were analyzed in this 

project. 

Through DNA and RNA methods of extraction and its subsequent analyses 

through Sanger sequencing (mutation detected) and rt-PCR (evaluation of gene 

overpressure) it was possible to relate the susceptibility/resistance phenotype of the 

populations under study, with the results of the genotype obtained by these molecular 

biology methods.  

In summary, in none of the populations studied were detected the point mutations 

responsible for resistance to the herbicide profoxidime, an ACCase inhibitor. These 

results confirmed the susceptibility of the A1 population in agreement with the results 

of its phenotype. 

On the other hand, the confirmation of the resistance of A6 population was only 

highlighted with the results of ACCase overexpression with an overexpression value 

up to fifteen times. Contrary to the A7 population, which had no confirmation of its 

resistance in any of the studies. Leading to the conclusion that the resistance of this 

population is due to physiological factors and not due to target site resistance (TSR). 

It should also be noted that two populations of Echinochloa phyllopogon from 

Alcácer-do-Sal (A13I and A17III) presented novel mutations, not known to confer 

resistance but with changes in protein expression. The A17III population in the 

positions Tir-408-His, Ser-513-Pro, Met-519-Leu and Ile-540-Leu and the population 

A13I in the positions Asp-136-Asn, Fen-142-Cis, Glu-157- Arg and Arg-358-Lis. 

This project will lead a way for future studies to detect the cause of A6 

overexpression and the search for the factor responsible for the resistance of the A7 

population. As well as, the analysis of the possible influence on resistance, due to the 

novel mutations found in populations A13I and A17III.
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12. Anexos  

Anexo 1- Protocolo de Extração de DNA  

1. Pesar até 100 mg (10 sementes) da amostra para um tubo de 1,5 mL; 

2. Adicionar 400 µL de tampão AP1 e 4 µL de RNase A (100 mg/mL); 

3. Levar ao vortex e incubar a cerca de 65 ºC durante cerca de 10 min, com 

agitação ou inverter 2-3 vezes o tubo; 

4. Juntar 130 µL de tampão P3; 

5. Levar ao vortex e de seguida levar ao frigorifico durante 5 min; 

6. Centrifugar durante 5 min a cerca de 20000 g; 

7. Pipetar o sobrenadante para uma coluna QIAshredder (lilás) colocada sobre 

um tubo de 2 mL; 

8. Centrifugar cerca de 2 min a 20000 g; 

9. Transferir o eluído para um novo tubo, sem tocar no “pellet”, e determinar o 

volume; 

10. Adicionar 1,5 volumes de tampão AW1 e misturar por pipetagem; 

11. Transferir 650 µL da mistura para uma coluna DNeasy Mini spin colocada 

sobre um tubo de 2 mL; 

12. Centrifugar a 6500 g durante 1 min; 

13. Descartar o eluído; 

14. Repetir os passos 11-13 com a mistura remanescente; 

15. Colocar a coluna num novo tubo de 2 mL e adicionar 400 µL de tampão AW2; 

16. Centrifugar durante cerca de 1 min a mais de 6000 g; 

17. Descartar o eluído; 

18. Adicionar à coluna novamente 500 µL de tampão AW2; 
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19. Centrifugar cerca de 2 min a cerca de 20000 g; 

20. Transferir a coluna para um novo tubo de 1,5 mL com muito cuidado para não 

tocar o eluído; 

21. Adicionar 100 µL de tampão AE para a eluição do DNA; 

22. Incubar cerca de 5 min à temperatura ambiente; 

23. Centrifugar cerca de 1 min a mais de 6000 g; 

24. Deitar o eluído do ponto anterior novamente para dentro da coluna para uma 

análise mais concentrada.    

 

Anexo 2- Sequenciação de Singer   

Esta reação consiste, numa primeira reação de PCR com apenas um primer, onde foi 

utilizado o kit de sequenciação BiqDyeTM Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit 

(Applied Biosystems, ThermoScientific). A mistura reacional, com o volume final de 10 

µL, era composta por 1 µL “primer” (5,0 pmol/µL), 4 µL de cDNA (120-200 ng), 1 µL 

tampão ABI (10x) e H2O para perfazer o volume final. A reação teve lugar num 

termociclador Applied Biosystems 2720 programado da seguinte forma: desnaturação 

a 96 °C durante 2 min, seguida de 25 ciclos de 15 s a 96 °C, 15 s a 50 °C e 2 min a 

60 °C. No final, os tubos foram mantidos a 8 °C até a etapa seguinte. 

De seguida, para a remoção dos terminadores da cadeia não incorporados durante a 

reação anterior preparou-se uma mistura de 2 µL acetado de sódio (3M pH 4,8), 55 

µL etanol absoluto e 10 µL de H2O. A cada reação de sequenciação foi adicionado 2 

µL da mistura de acetato que precipitou os fragmentos de DNA de cadeia simples 

produzidos. A reação de precipitação decorreu durante 15 min em gelo com ausência 

de luz. De seguida centrifugou-se durante 15 min a 13000 rpm à temperatura 

ambiente, para depositar o DNA precipitado (“pellet”). Descartou-se o sobrenadante e 

adicionou-se etanol a 70% para lavar o “pellet” de DNA. Centrifugou-se durante 10 

min a 13000 rpm, novamente para depositar o “pellet” de DNA. Todo o sobrenadante 

foi descartado e secou-se bem o “pellet” no “Speedvac” durante 5 min. A eliminação 

de resíduos de etanol é fundamental para se ressuspender o “pellet” em formamida 

Hi-Di (Applied Biosystems). A 3ª e última etapa consiste na distribuição das amostras 

numa placa de plástico óptico para a electroforese capilar. Esta foi feita no 

sequenciador da Applied Biosystem 3100A. Depois de colocadas as amostras na 

placa, esta foi selada para evitar a evaporação da amostra e por último foi colocada 

no sequenciador. 
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Anexo 3- Protocolo de Extração de RNAm 

1. Transferir até 100 mg de tecido vegetal moído congelado para um novo tubo 

de microcentrifuga de 1,5 mL. As amostras não devem descongelar antes da 

adição do tampão RB na etapa 2; 

2. Imediatamente adicionar 500 µL do tampão RB misturado com 10 µL de 2-

mercaptoetanol. Levar ao vortex na velocidade máxima. Certificar que todas as 

amostras estão completamente suspensas e que não há grumos na solução. 

Aglomerados resultarão em baixos rendimentos;  

3. Inserir uma coluna Homogenizer Mini Column num tubo de 2 mL. Transferir o 

lisado para essa coluna. Centrifugar a 14000 g por 5 min em temperatura 

ambiente; 

4. Transferir o lisado limpo para um novo tubo de 1,5 mL. Não pertubar ou 

transferir qualquer “pellet” insolúvel. Medir o volume do lisado; 

5. Adicionar 1 volume de etanol a 70%. Levar ao Vortex na velocidade máxima 

por 20 segundos. Pipetar a mistura, para cima e para baixo pode quebrar os 

precipitados, que se formarem; 

6. Inserir uma coluna HiBind® RNA num tubo de coleta de 2 mL; 

7. Transferir 700 µL de amostra, incluindo quaisquer precipitados que possam ter 

se formado, para a coluna HiBind® RNA Centrifugar a 12000 g por 1 min à 

temperatura ambiente. Descartar o filtrado e reutilizar o tubo de coleta; 

8. Repetir a etapa 7 até que toda a amostra tenha sido transferida para a coluna; 

9. Adicionar 700 µL de RNA Wash Buffer II diluído com etanol a 100%, antes de 

usar. Centrifugar a 10000 g por 30 seg. Descartar o filtrado e reutilizar o tubo 

de coleta; 

10. Repetir o passo 9 com 500 µL de RNA Wash Buffer II para um segundo passo 

de lavagem; 

11. Centrifugar a coluna HiBind® RNA vazia em velocidade máxima por 2 min para 

secar a coluna. Este passo é critico para a remoção de vestígios de etanol que 

podem interferir nas aplicações posteriores;  

12. Transferir a coluna HiBind® RNA para um tubo de microcentrifuga de 1,5 mL 

limpo. Adicionar 50-100 µL de Nuclease-free water. Centrifugar à velocidade 

máxima por 1 min. Armazenar o RNA eluído a -70 ºC.  
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Anexo 4- Protocolo de Purificação de RNA 

1. Se a concentração da solução de acido nucleico for maior que 200 µg/mL, diluir 

a solução até 10 µg acido nucleico/50 µL; 

2. Retirar 6 µL de cada tubo de DNA; 

3. Adicionar 5 µL de 10x DNase I Buffer; 

4. Adicionar 1 µL de DNase I (2U) para até 10 µg de RNA em 50 µL de reação. 

Incubar a 37 ºC por 30 min; 

5. Extrair as amostras de RNA com fenol clorofórmio: 

I. Tomar 50 µL do extrato de DNA a purificar; 

II. Juntar 50 µL de fenol equilibrado e misturar muito bem sem choques 

mecânicos; 

III. Juntar 50 µL de clorofórmio e misturar bem; 

IV. Deixar repousar 2-5 min; 

V. Centrifugar cerca de 10 min a cerca de 13000 rpm; 

VI. Recolher cuidadosamente o sobrenadante para um tubo limpo; 

VII. Precipitar o DNA com 50 µL de NaOAc (3M) e 375 µL de isopropanol; 

VIII. Centrifugar cerca de 20 min a cerca de 13000 rpm; 

IX. Remover o sobrenadante. Pode ser por decantação; 

X. Lavar o “pellet” de DNA com 100 µL de etanol a 70 %. Centrifugar 10 

min a 13000 g; 

XI. Deixar o “pellet” secar bem ao ar para evaporar todo o etanol; 

XII. Ressuspender o “pellet” em 100 µL de TE ou água. 

 

Anexo 5- Resultados do rt-PCR 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37- Relatório de quantificação das populações definidas como 

Amostras, do gene da ACCase. 
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Figura 40- Relatório de “melting point” das populações definidas como 

Testemunhas, do gene da ACCase. Legenda: “pico” a ± 85ºC- amplificação 

do gene da ACCase. 

 

 

Figura 41- Relatório de quantificação das Amostras do gene da ꞵ- 

Figura 38- Relatório de “melting point” das populações definidas como 

Amostras, do gene da ACCase. Legenda: “pico” a ± 85ºC- amplificação do 

gene da ACCase. 

Figura 39- Relatório de quantificação das populações definidas como 

Testemunhas, do gene da ACCase. 
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Figura 42- Relatório de quantificação das populações definidas como 

Amostras, do gene da ꞵ-actina. 

Figura 43- Relatório de “melting point” das populações definidas como 

Amostras, do gene da ꞵ-actina. Legenda: “pico” a ± 85ºC- amplificação do 

gene da ꞵ-actina.  

  

Figura 44- Relatório de quantificação das populações definidas como 

Testemunhas, do gene da ꞵ-actina. 



59 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anexo 6- Mutações pontuais conhecidas do gene ALS  

 

 

Figura 45- Relatório de “melting point” das populações definidas como 

Testemunhas, do gene da ꞵ-actina. Legenda: “pico” a ± 85ºC- amplificação do 

gene da ꞵ-actina. 

Figura 46- Representação das possíveis mutações já identificadas, na sequência proteica 

da enzima ALS. Legenda: vermelho- todas as oito mutações conhecidas; azul- mutação 

mais comum confirmada de não existir; amarelo- mutações confirmadas de não existirem. 

 


