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Mecanismo de Ação dos Herbicidas 

Prof. Dr. Saul Carvalho 

Prof. Dr. Pedro Jacob Christoffoleti 

Algumas coisas importantes para lembrar…. 

 Fotossíntese (alimento) 

 Respiração (energia) 

 Aminoácidos (proteínas/crescimento) 

 Lipídeos (membranas celulares) 

 Pigmentos (energia/captura de luz) 

 Mitose (divisão celular) 
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Mecanismo x modo x sítio de ação 

 Modo de ação: seqüência de eventos desde o 
contato do herbicida com a planta até a morte. 

 Mecanismo de ação: forma específica pela qual um 
herbicida interfere de modo significativo em 
determinado processo biológico. 

 Sítio de ação: ponto exato numa estrutura onde se dá 
o acoplamento ou etapa de processo em que um 
agente exerce sua ação. 

Principais mecanismos de ação (7) 

 Inibidores da fotossíntese 

 Reguladores de crescimento 

 Inibidores da síntese de aminoácidos 

 Inibidores da síntese de pigmentos 

 Inibidores do crescimento de plântulas 

 Destruidores de membranas 

 Inibidores da síntese de lipídeos 
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Mapa dos herbicidas 

Local de 
aplicação  

Movim. nas 
plantas  

Mecanismo de ação  Controle 

 

 

  Folhagem 

Sistêmicos  Grupo B (Inibidores da ALS)  DCG 

Grupo G (Inibidores da EPSPs)  GD 

Grupo O (Auxinas sintéticas)  D  

Contato  Grupo D (Inibidores do Fotossistema I)  DG  

 

 

 

     Solo 

Móveis  Grupo C (Inibidores do Fotossistema II)  DG  

Grupo E (Inibidores da Protox)  DGC 

Grupo F (Inibidores do caroteno)  DG  

Grupo B (Inibidores da ALS)  DCG 

Imóveis  Grupo K3 (Inibidores da divisão celular)  G 

Grupo K1 (Inibidores de formação de 
microtúbulos)  

G 
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Inibidores da ACCase  

(Grupo A) 

- Tepraloxydim 

- Clethodim 

- Sethoxydim 

- Clefoxydim 
 

 

- Clodinafop 

- Diclofop 

- Fenoxaprop 

- Fluazifop 

- Haloxyfop 

- Propaquizafop 

- Quizalofop 

Inibidores da síntese de ácidos graxos 

(Grupo A) 

DIMs 

Ciclohexanodionas 

FOPs 

e 

PROPs 

Ariloxifenoxipropionatos 
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Inibidores da síntese de ácidos graxos 

(Grupo A) 

Acetil-CoA 

+ 

CO2 

Malonil-CoA Lipídios 
Membranas 

Celulares 

Herbicida 

Acetil CoA 

Carboxilase 

(ACCase) 

Acetil CoA . . . Malonil-CoA   . . .   Palmitato . . . Mem. Celulares 
                    

         (ácido graxo-Lipídeos) 

 Controle de gramíneas perenes e anuais em pós-emergência 
 

 Seletivo as dicotiledôneas (insensibilidade enzimática) 
 

 Sistêmicos 
 

 Baixa atividade no solo ou nula 
 

 Antagonismo com latifolicidas 
 

 Precisam de adjuvantes 
 

 Sintomas: 

    - Descoloração e arroxeamento, parada de crescimento 

    - Necrosamento na base das folhas 
 

 Dessecação e morte em três semanas. 

Características dos inibidores da ACCase: 
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HERBICIDAS INIBIDORES DO “Nitrogênio” 
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HERBICIDAS INIBIDORES DA ALS (Grupo B) 
 

 

   - sulfoniluréias 
 

   - imidazolinonas 
 

    - triazolopirimidinas 
 

    - pirimidinyl - thiobenzoatos   
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Treonina 

-cetobutirato 

-aceto--hidroxi butirato 

--dihidroxi--metilvalerato 

ISOLEUCINA 

Piruvato 

-acetolactato 

VALINA 

LEUCINA 

ALS 

Piruvato 

Mecanismo de ação 

ALS = Acetolactato sintase (aa alifáticos) 

Herbicida 

P192

Tribenuron

1t9a.pdb

ALS – herbicida sulfoniluréia
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 Sintomas: 
   - Interrupção da divisão celular e paralização do 

crescimento 
   - Clorose e necrose dos meristemas apicais e morte ( 7 a 

14 dias) 
 

 Seletividade por metabolismo 
 

 Persistência de moderada a longa no solo 
 

 Aplicação solo e foliar (pré ou pós-emergência) 
 

 Translocação xilema e floema 
 

 Controle de folhas largas (princ.), estreitas e ciperáceas 
 

 Baixa toxicidade 
 

 Ativo em pequenas doses 
 

 Baixa volatilização e fotólise 

Características dos inibidores da ALS: 
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Glutamato 

+ 

NH4
+ 

Glutamina 
GS 

HERBICIDAS INIBIDORES DA GLUTAMINA 

SINTETASE (Grupo H) 

Ác. Fosfínico (amônio-glufosinato) 

 Não apresenta ação sistêmica 

 Necrose de tecidos e morte 

 Herbicida não seletivo 

 Absorção lenta 

HERBICIDAS INIBIDORES DA GLUTAMINA 

SINTETASE (Grupo H) 
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Inibidores da enzima EPSPs (Grupo G) 
 

Inibidores da síntese de aminoácidos 

-  Mecanismo de ação é inibir a 

produção dos aminoácidos 

aromáticos fenilalanina, 

   tirosina e triptofano. 

- Inibição da enzima enol-

piruvil-shiquimato-fostato-

sintetase (EPSPs). 

Mecanismo de ação 

+ DAH7P Shiquimato 

    + PEP 

EPSP 

corismato fenilalanina 

tirosina 

triptofano 

(aminoácidos 

aromáticos) 

glicose 

PEP 

E4P 

Enzima: 

EPSPs 
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Rota Metabólica do Shiquimato 
Fosfoenolpiruvato 

(PEP) 

Eritrose-4-fosfato 

(E4P) 

3-Deoxi-D-arabino-heptulosonato 7-fosfato (DAHP) 

+ 

Pi 

3-Dehidroquinato (DHQ) 

H2O 

3-Dehidroshiquimato (DHS) 

Shiquimato 

Pi 

Shiquimato 3-fosfato (S3P) 

ATP 

5-Enolpiruvilshiquimato 3-fosfato 

(EPSP) 

Fosfoenolpiruvato 

(PEP) 

Corismato 

Triptofano 

Arogenato 

Tirosina Fenilalanina 

glyphosate 

gli96 

1g6s.pdb 

EPSP sintase – herbicida glifosato 

Glifosato  
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gli96 

1g6s.pdb e 1m4i.pdb 

EPSP sintase – herbicida glifosato 

Glifosato  

Shikimato-
3-fosfato  

Herbicida não seletivo 
 

Aplicação na folha e alta capacidade de translocação 

(sistêmico) 
 

Rapidamente inativado no solo 
 

Sofre baixa volatilização e fotodecomposição 

 

Absorção lenta (2 - 6 horas sem chuva) 
 

Sintomatologia:  

- paralisação do crescimento 

- amarelecimento dos meristemas, clorose e morte (dias 

ou semanas) 
 

Alta quantidade de sais na água diminui a eficácia 

Características do Glyphosate: 
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Inibidores da fotossíntese (IF) 

(fotossistema II) 

Estes herbicidas interrompem a fotossíntese que 

é um processo onde os tecidos verdes da planta 

convertem a energia luminosa vinda do sol em 

energia química 

 
Exemplos: Atrazine, ametrina, metribuzin, bentazon 

 

 Herbicidas inibidores do fotossistema II 

interior do cloroplasto 

pH=7,0 

exterior do cloroplasto 

pH = 5,0 

H2O        4e- + O2 + 4H+ 

luz solar 

QA 

FSII 

P680 

QB 

Cit. 
FSI 

P710 

NADP + H+       NADPH 

ADP + Pi      ATP 

luz solar 

H+ 

H+ 

H+ 
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Modelo de inibição da proteína QB 
(Planta suscetível) 
QA 

e- 

QB 

e- 

Cytocromo 

Plastoquinona 

e- 

e- sem o 

herbicida 

Modelo de inibição da proteína QB 
(Planta suscetível) 
QA 

e- 

QB 

e- 

Cytocromo 

Plastoquinona 

e- 

e- sem o 

herbicida 

QA 

e- 

QB 
Cytocromo 

Plastoquinona 

com o 

herbicida 

H 
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Características Gerais 

 A maioria dos IF são aplicados ao solo em pré-emergência, 

exceto Bentazon 

 Todos os IF têm alguma atividade pós-emergência de contato 

 Quando aplicado no solo translocam de forma sistêmica 

 O efeito residual é dependente do tipo de herbicida 

Inibidores da fotossíntese (IF) 

(fotossistema II) 

 Taxa de fixação do CO2 é reduzida em poucas horas 

após a aplicação do herbicida 
 

 Absorção radicular, translocação apoplástica (xilema), 

portanto aplicação no solo 
 

 Aplicado nas folhas age como herbicida de contato, 

sendo necessária a adição de adjuvantes 
 

 Período de baixa luminosidade antes e alta luminosidade 

após a aplicação favorece a ação do herbicida 
 

 Persistência no solo varia desde um mês até dois anos, 

dependendo do herbicida, dose e chuva 
 

 Doses variáveis com o tipo de solo 

Características específicas dos inibidores do FSII: 
 

 



17 

 Apresentam baixa toxicidade para mamíferos 

 Uréias substituídas interagem com inseticidas e 

nematicidas inibidores da colinesterase 

 Controle de folhas largas e estreitas 
 

 Seletividade: 

   - posicionamento no solo, metabolismo diferencial 

   - aplicação dirigida, absorção e translocação diferencial 
 

 

Sintomatologia: 

- Pré-emergência: as plantas podem emergir e depois 

ocorre amarelecimento e morte 

- Pós-emergência: descoloração da parte aérea (necrose) 

Características específicas dos inibidores do FSII: 
 

 

Sintomatologia 
 Amarelecimento internerval ou da nervura, seguido 

de morte dos tecidos foliares iniciado a partir das 
bordas das folhas 

 Aplicações em pós-emergência causam rápida 
queima dos tecidos foliares 

 Culturas tolerantes a estes herbicidas aplicados em 
pós-emergência podem exibir amarelecimento em 
manchas nas folhas 

Inibidores da fotossíntese (IF) 

(fotossistema II) 
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C. Inibidores da fotossíntese no fotossistema II: 

 - triazinas (ametrina, atrazina) 

 - triazinonas (metribuzin) 

 - fenil uréias (diuron) 

 - nitrilos (bromoxynil) 

 - benzotiadiazoles (bentazon) 

 - fenil-piridazinas (pyridate) 

 - acetamidas (propanil) 

 - uracilas (bromacil) 

fonte: W. K. Vencill, UGA 
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Sintomas de fitotoxicidade dos herbicidas inibidores 

da fotossíntese (fotossistema II) 

Injúria:folhas apresentam clorose internerval com as 

margens necróticas 



20 

Inibidores do Fotossistema I (FSI) 

2H2O        4e- + O2 + 4H+ 

luz solar 

QA 

FSII 

P680 

interior  cloroplasto 

exterior cloroplasto 

ADP + Pi      ATP 

QB 

Cit. 

8H+ 

FSI 

P710 

luz solar 

Fd 

NADPH + H+       NADPH2 

 Aplicação foliar 
 

 Sem atividade no solo 
 

 Translocação reduzida = contacto 
 

 Absorção rápida (30 minutos sem chuva) 
 

 Ação mais rápida na luz 
 

 Toxicidade elevada para mamíferos 
 

 Seletividade em aplicações dirigidas 
 

 Sintomatologia: 
 necroses rápida e morte de células ( 1 a 2 dias) 

 

 Controla folhas estreitas e largas 

Características importantes dos inibidores do FSI: 



21 

      Bipiridilium:     

 

  - paraquat 

  - diquat 

N+ N+ Cl Cl 

.
O2 

O2 H2O2 

H+ + H2O 

Destruição 

das membranas 

Paraquat+ 

e- 
Paraquat++ 

N N+ Cl Cl 

. 

N+ N+ Cl Cl 

. 
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 EFEITO SINÉRGICO 
   

PARAQUAT + DIURON 

interior do cloroplasto 

exterior do cloroplasto 

H2O        4e- + O2 + 4H+ 

luz solar 

QA 

FSII 

P680 

QB 

Cit. 
FSI 

P710 

NADP + H+       NADPH 

ADP + Pi      ATP 

luz solar 

DIURON 

PARAQUAT 
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Inibidores da síntese de pigmentos 

ESALQ/USP 

 inibição da síntese dos carotenos que 

protegem a clorofila da fotoxidação 

Inibidores da síntese de pigmentos 

Principais herbicidas: 

 

 clomazone 

 isoxaflutole 

 Mesotrione 

 Tembotrione    

 plantas susceptíveis desenvolvem albinismo 

 fotoxidação da clorofila em formação 
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carotenos 

2(acetil-CoA) 

acetoacetil-CoA 

mevalonato (MVA) 

isopentenil pirofosfato  

dimetilalilpirofosfato 

(DMAPP) 

fitoeno 

PDS 

fitoflueno 

4-hidroxifenilpiruvato 

homogentisate 

quinonas 

fotossíntese 

diterpenos 

fitol 

clorofila 

clomazone 

norflurazon 

isoxaflutole HPPD 

Inibidores da biossíntese de pigmentos 

Características 
 São absorvidos pelas raízes e translocados até a 

parte aérea pelo xilema 

 A atividade no solo varia de poucos até vários meses 

 Na cultura do algodão (gamit) e milho (provence) são 

utilizados com protetores (“safeners”) 

 O provence é aplicado na forma de pró-herbicida 
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Efeitos: 

- Afeta a formação da quinona necessária para o 

transporte de elétrons na fotossíntese (Inibição da 

fotossíntese) 

- A quinona atua como co-fator de síntese dos pigmentos 

carotenoides (morte de clorofila) 

Sintomatologia:  

 
  - Fotoxidação da clorofila em formação (albinismo) 
 

  - Tecidos formados antes não apresentam sintomas 
 

  - Com o tempo ausência de clorofila, necrose e morte 
 

  - Os sintomas iniciam-se no ápice e nas margens das 

folhas novas 

Sintomatologia 
 Causa o branqueamento das folhas (“crescimento 

albino”) em plantas suscetíveis 

 Os novos crescimentos não contém pigmentação normal 

verde necessária para a fotossíntese 

 Os sintomas podem ser observados tanto nas folhas 

cotiledonares quando nas folhas verdadeiras 

 O crescimento albino pode ser observado tanto inter 

nervuras quanto nas nervuras, dependendo do herbicida 

Inibidores da biossíntese de pigmentos 
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Clomazone 

Gamit CE 

Gamit CS 

Ação do clomazone 

Ação do clomazone 
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Gamit 

Zorial 
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Efeito causado 

pelo DKN 

1. Aplicação em solo 

seco 

2. 50 dias de seca 

3. Após chuva (“efeito 

recarregável”) 

Testemunha 

Efeito recarregável do isoxaflutole 
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seletividade do herbicida isoxaflutole para a  

cultura da cana-de-açúcar 

Albinismo provocado 

pela fotodegradação da 

clorofila 

Luz solar 

Absorção da luz solar pelos cloroplastos 

caroteno 
clorofila 

 Carotenos protegem a clorofila da fotoxidação (dissipar o 

excesso de energia através de sua absorção) 

  Direcionam a energia luminosa às moléculas de clorofila 
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Reguladores de crescimento 

Herbicidas reguladores de crescimento 

Estes herbicidas afetam diversos 

processos na planta tais como divisão 

celular, crescimento celular, síntese de 

proteína e respiração.  Agem afetando o 

balanço hormonal normal nas plantas 

 

Exemplos: 2,4-D, Tordon 22K, Facet 
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Herbicidas reguladores de crescimento 

 Características 
 Geralmente aplicados via foliar, mas tem efeito 

residual no solo 

 A atividade residual no solo é variável dependendo 
do herbicida 

 Boa translocação em plantas suscetíveis 
(sistêmico) 

 Controla folhas largas mas alguns podem afetar 
gramíneas 

 Aplicação solo (amina) e foliar 
 

 Translocação xilema e floema (apossimplástica) 
 

 Deriva de pequenas quantidades são fitotóxicas 
 

 Não persistem no solo por mais de uma safra 
 

 Seletividade: metabolização, arranjo do tecido vascular, 
translocação etc. 
 

 Sintomatologia: 
 formação de raízes aéreas e inibição de raízes normais 

 deformações com entumecimento 

 rachaduras em raizes e caules 

 epinastia e curvatura do caule e pecíolo das plantas 

 paralização do crescimento, clorose dos meristemas e morte 
(lenta) 

 

 Controle folhas largas 

Características importantes dos reg. de crescimento 
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Herbicidas reguladores de crescimento 

Sintomatologia 
 Folhas largas ficam retorcidas e recurvadas 

 

 Biossíntese de etileno (ACC sintase)  

Mecanismos de ação dos 

mimetizadores das auxinas 

 

 Dinâmica Ca2+ -- H+ (calmodulina)  

 

 Proteína de ligação das auxinas 
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Inibidores da PROTOX  

(Grupo E) 

Grupo Químico Nome Comum Nome Comercial 

Difeniléter 

Acifluorfen-sódio Blazer 

Fomesafen Flex 

Lactofen Cobra, Naja 

Oxyfluorfen Goal 

N-fenilftalimida 
Flumiclorac-pentil Radiant 

Flumioxazin Flumyzin, Sumisoya 

Oxadiazol Oxadiazon Ronstar 

Triazolinona 

ou 

Aril-triazolinona 

Carfentrazone-ethyl Aurora 

Sulfentrazone Boral 

Herbicidas Inibidores da Protox 
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Citoplasma 

Cloroplasto 

Glutamato 

Ác. Aminolevulínico 

Protoporfirinogênio-IX 

Protoporfirina-IX 

Citocromos Clorofila 

Protox Herbicida 
+ 

Protox 
X 

Protoporfirinogênio-IX 

Protoporfirina-IX 

Peroxidação de Lipídeos 

Necrose 

Oxidação 

X 

a b 

c 

d 

e 
(O-) 

O2 + Luz f 

ROTA DE PORFIRINAS OU TETRAPIRROLES 

 Ação dependente de luz e a destruição de membranas é rápida 
 

 Podem penetrar pelas raízes, caules e folhas de plântulas 
 

 Baixa translocação nas plantas (apoplástica - xilema) 
 

 Aplicados em pré ou pós-emergência 
 

 Sorvidos ao solo pela MOS 
 

 Seletividade:  

   - pouca seletividade a folhagem (recuperação) 

   - metabolização e posicionamento no solo 
 

 Controle de folhas largas, estreitas e ciperáceas 
 

 Sintomatologia: 

   - pós-emerg.: manchas verde-escuras e necrose (2 a 3 dias) 

   - pré-emerg.: no momento da emergência (necrose e morte) 

Características dos inibidores da PROTOX: 
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Inibidores da fosforilação oxidativa 

(respiração) (Grupo Z) 

Transportadores de elétrons 

durante a fosforilação oxidativa 

cedem elétrons ao MSMA, que 

forma radicais livres e destrói as 

membranas. 

ATP 

glucose CO2  +  H2O 
Respiração 

 Ação dependente de luz e a destruição de membranas é 
rápida 

 

 Controle em pós-emergência tardia de folhas largas e 
estreitas anuais 
 

 Seletividade: jato dirigido 
 

 Absorção foliar (simplástica - floema) 
 

 Translocação restrita 
 

 Não apresenta resíduo no solo (sorvido e inativado) 
 

 Alta intensidade luminosa, temperaturas altas (>21ºC) e 
alta UR aumentam a eficácia 
 

 Absorção lenta (8 horas sem chuva) 

Características do MSMA: 
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“Catação” 

- MSMA isolado ou em mistura com alguns pré-emergentes 

Inibidores do crescimento inicial 

 

 K1 Inibidores da formação dinitroanilinas -  
  de microtúbulos  (trifluralina, pendimethalin) 
 
 K3 Inibidor da síntese de cloro-acetamidas –  
  Lipídeos (não a ACCase)  (alachlor e metolachlor) 

Grupo      Mecanismo de ação     Família química 
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Inibidores do crescimento inicial 

Inibem o crescimento do seedlings tanto na 

parte aérea quanto no sistema radicular. Os 

que inibem o crescimento da radícula 

interrompem a mitose e os que inibem o 

crescimento do caulículo interrompem a 

síntese de proteínas, divisão celular, 

crescimento celular e torna a parede celular 

menos resistente 

  
  
 S

e
m

 o
 h

e
rb

ic
id

a
 

C
o

m
 o

 h
e
rb

ic
id

a
 Impede a formação dos microtúbulos (tubulina) 

Interfase 

Interfase 

Prófase 

Prófase 

Metáfase 

Metáfase 

Anáfase    Telófase    Interfase 
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Características 
 A morte do seedling normalmente ocorre antes da 

emergência 

 Os inibidores de raízes tem translocação muito 

limitada 

 Aplicação no solo (PPI ou PRE) 

 Geralmente são estáveis na camada superficial do 

solo depois da incorporação mecânica ou por chuva 

ou irrigação 

 A estabilidade na superfície do solo é dependente do 

herbicida 

 Seletividade: por posição (principal) 

 Baixa toxicidade para mamíferos 

 Controle gramíneas >> folhas largas 

Inibidores do crescimento inicial 

Sintomatologia: 

 Paralização do crescimento da raiz e da parte aérea 

 Raízes engrossadas  e curtas 

 Seletividade: por posição (principal) 
 

 Baixa toxicidade para mamíferos 
 

 Controle gramíneas >> folhas largas 

Características importantes dos inibidores do 

crescimento inicial: 
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Sintomatologia 
 Inibidores das raízes 

 As raízes tornam-se mais espessas e intumescida, 

especialmente as raízes laterais 

 A limitação das raízes causam o enfezamento das 

plantas e sintomas de deficiência de fósforo 

 As folhas largas apresentam um “encharcamento” 

dos tecidos dos cotilédones 

 A concentração do herbicida na superfície do solo 

pode causar a formação de callus na base dos 

colmos das plantas de provocar o tombamento das 

mesmas. 

Inibidores do crescimento inicial 

Injúria de pendimethalin em milho 
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Sintomatologia 
 Inibidores da parte aérea 

 Nas culturas gramíneas sensíveis pode 

ocorrer mal formação das folhas 

 Culturas afetadas podem exibir falhas no 

stand e redução de altura 

 Plantas folhas largas podem exibir efeito de 

stress 

Inibidores do crescimento inicial 

Injúria de Dual em milho 



42 

Benzamide 

Nitriles 

Triazolocarboxamide 

INIBIDORES DA SÍNTESE 
DA CELULOSE 

Fluoroalquiltriazina Indaziflam 

L 
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Complexo de 
síntese da 
celulose 

18 Micro-fibrilas de celulose 
que irão formar a parede celular 

6x3 
CESAs 

Mecanismo de 
ação do Indaziflam 

Local 
de ação 

do 
Alion CESAs = várias Sintase da 

CElulose A 

Membrana 
Célula 

Extraído: Derek Sebastian – Colorado State University 

Bromus 
tectorum 

(contraste de microscopia de camada 

delgada + corante de celulose) 

Não 
tratada 

250pM 
Indaziflam 

1000pM 
Indaziflam 
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Extraído de: Derek Sebastian – Colorado State University 

Bioensaio com 
Secale cereale 

Bioensaio com 
Bromus tectorum 

Dose Alion 

Dose Alion 

pré-emergente 

INDAZIFLAM 

 Inibe a produção de celulose em 1 h do 
tratamento, sendo dependente da dose; 

 Afeta o sentido do crescimento das 
células dos meristemas; 

 Controle pré-emergente de gramíneas 
e folhas largas; 

 Pequena ação em folhas desenvolvidas; 

 Manejo de plantas daninhas em cana, 
citros, café, frutíferas arbustivas e 
eucalipto. 
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 Pressão de vapor a 20 OC = 2,5 X 10-8  PA  

(Não volátil) = 1,875 x 10-10 mm Hg 

 Solubilidade em água =4,4 a 1,2 ppm  

 log (Kow) = 2,0 a 2,8 

 Koc (mg/g) = <1.000 

 Kf = 4,66 – 29,3 variando com a M.O.S. 

principalmente 

 Pka = 3,5 

 Meia vida no solo (t1/2)– 150 dias 

 Meia vida na água – 5 dias 

 Koc = 1.000 – baixa mobilidade no solo 

Características 
Físico-

químicas 
Indaziflam 

Novo ingrediente ativo 

Amplo espectro de controle 

Seletividade 

Menor número de aplicações 

Menor dose de I.A. por hectare 

Efeito residual prolongado 

Controle de plantas resistentes 

Alta eficácia 

Controle na pré-emergência 

Novo grupo químico 

Novo mecanismo de ação 

Resumo das  
Características  
do Indaziflam  



46 

Obrigado!!! 


