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RESUMO: Nos últimos anos as plantas daninhas têm-se tornado um problema cada vez mais 

frequente e preocupante nos sistemas de produção agrícola. Estes indivíduos competem com a 

cultura de interesse por luz, espaço, água e nutrientes, além de poderem hospedar pragas e 

doenças que poderão acometer a lavoura. Na busca por meios de aumentar aumenta a 

produtividade de sistemas agrícolas, novas tecnologias foram incorporadas, como o sistema 

de plantio direto e o uso de plantas geneticamente modificadas apresentando eventos 

transgênicos. Contudo, estes processos modificaram a dinâmica do sistema e intensificaram a 

denominada “pressão de seleção” que resultou na multiplicação de biótipos resistentes de 

plantas daninhas. Como meios para combater estes indivíduos, novas tecnologias vêm sendo 

estudadas e adotadas, como herbicidas baseados na inibição da glutamina sintetase. Neste 

sentido, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre a síntese de 

glutamina com ênfase no glufosinate de amônio. O glufosinate de amônio é o único 

ingrediente ativo comercializado no Brasil pertencente ao mecanismo de inibição da 

glutamina sintetase, este herbicida atua se ligado ao sítio de ação da glutamina sintetase e 

impedindo sua síntese, interferindo assim no metabolismo do nitrogênio na planta. Estas 

interferências acabam por elevar as concentrações de amônio na planta que levam ao estresse 

oxidativo e afetam a fotossíntese. Os sintomas tornam-se visíveis após poucos dias da 

aplicação, sendo caracterizados por clorose, necrose e morte da planta. O glufosinate de 

amônio pode ser uma ferramenta alternativa no controle de plantas resistentes ao glyphosate. 
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GLUTAMINE SYNTHETASE INHIBITION: AMMONIUM GLUFOSINATE 

 

ABSTRACT: In recent years, weeds have become an increasingly frequent and worrying 

problem in agricultural production systems. These individuals compete with the culture of 

interest for light, space, water and nutrients, in addition to being able to host pests and 

diseases that may affect the crop. In the search for ways to increase the productivity of 

agricultural systems, new technologies have been incorporated, such as the no-till system and 

the use of genetically modified plants with transgenic events. However, these processes 

modified the dynamics of the system and intensified the so-called “selection pressure” that 

resulted in the multiplication of resistant weed biotypes. As a means of combating these 

individuals, new technologies have been studied and adopted, such as herbicides based on the 

inhibition of glutamine synthetase. In this sense, the objective of this work was to carry out a 

literature review on the synthesis of glutamine with an emphasis on ammonium glufosinate. 

Ammonium glufosinate is the only active ingredient marketed in Brazil belonging to the 

glutamine synthetase inhibition mechanism, this herbicide acts if it is linked to the glutamine 

synthase action site and preventing its synthesis, thus interfering with the nitrogen metabolism 

in the plant. These interferences end up increasing the concentrations of ammonium in the 

plant that lead to oxidative stress and affect photosynthesis. The symptoms become visible 

after a few days of application, being characterized by chlorosis, necrosis and death of the 

plant. Ammonium glufosinate may be an alternative tool in the control of plants resistant to 

glyphosate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos as plantas daninhas tornaram-se um grande problema nos sistemas 

de produção pelos múltiplos prejuízos que ocasionam, como dificuldade no controle elevando 

os custos dos tratos culturais, bem como perdas de produtividade e da qualidade do produto. 

Estes danos são decorrentes da competição por espaço e recurso e pela alta capacidade de 

sobrevivência e agressividade que as plantas daninhas apresentam, além de poderem ser 

hospedeiras de pragas e doenças que afetam a cultura de interesse (VOLL et al., 2002; 

MARIANO, 2018). 

 A quantificação das perdas pela presença das plantas daninhas nos campos de 

produção é variável, de acordo com as características da espécie infestante, potencial 

adaptativo e reprodutivo, densidade da população e condições edafoclimáticas. Em geral as 

perdas causadas por plantas daninhas na agricultura oscilam entre 30% a 40% (LOPES, 2000). 

 A evolução das plantas daninhas está vinculada a ação humana e suas atividades 

agrícolas, pois as condições requeridas pelas culturas de interesse são as mesmas das plantas 

daninhas, exercendo uma forte pressão de seleção sobre elas. Com a introdução do sistema de 

plantio direto e as culturas geneticamente modificadas para tolerância ao glyphosate, por 

exemplo, modificou-se a forma de manejo das plantas daninhas (MINOZZI; MONQUERO; 

PEREIRA, 2014). 

 Historicamente os métodos utilizados para erradicação de plantas daninhas são a 

capina manual e mecânica, controle cultural e controle químico (trifluralin, metribuzin, 



  

 

metolachlor, alachlor, linuron, vernolate, pendimethalin, bentazon e acifluorfen), utilizando 

produtos com e sem ação residual em diferentes períodos. Com a introdução das duas 

tecnologias mencionadas (tolerância ao glyphosate e sistema de plantio direto), novos 

problemas surgiram e outros mudaram de importância, ou seja, diminuindo a ocorrência de 

algumas plantas daninhas e aumentando há de outras (GAZZIERO, 2006).  

  A maioria das principais plantas daninhas atuais, também eram problema nos anos 70, 

sendo elas: Conyza spp. (buva), Digitaria insularis (capim amargoso), Euphorbia 

heterophylla (leiteiro), Commelina spp. (trapoeraba), Sida spp. (guanxuma), Bidens pilosa 

(picão preto), Eleusine indica (capim pé de galinha), Lolium perenne spp. multiflorum 

(Azevém),  Brachiaria plantaginea (capim marmelada), Echinochloa crus-galli var.crus-galli 

(capim arroz), Amaranthus spp.(Caruru), Chloris elata (capim branco), Cenchrus echinatus 

(capim carrapicho) e Ipomea spp. (corda de viola), conforme Weed Science (2019).  

Dessa maneira, em relação ao plantio direto com o princípio de mínimo revolvimento 

do solo e da cobertura vegetal, elevou-se o banco de sementes nas camadas superficiais, mas a 

germinação tornou-se menor, pois, o revolvimento do solo que estimulava a germinação de 

muitas plantas daninhas deixou de ser realizado. Contudo, o plantio direto favorece a 

ocorrência de plantas da daninhas de sementes pequenas como Digitaria insularis e a Conyza 

spp (VOLL et al., 2001; FORTE et al., 2018).  

 Com a introdução das plantas tolerantes ao glyphosate, permitiu-se o uso do herbicida 

em pós-emergência das culturas da soja, milho, algodão e canola, promovendo-se uma 

alternativa eficiente de controle, porém, com o passar do tempo a maioria das plantas 

daninhas adaptou-se ao modelo de cultivo, e em virtude da chamada pressão de seleção, 

ocorreu a intensificação de biótipos resistentes ao glyphosate. No Brasil o primeiro caso de 

resistência foi verificado no Lolium multiflorum (2003), seguido da Conyza spp., Euphorbia 

heterophylla, Digitaria insularis, Eleusine indica dentre outras (MINOZZI; MONQUERO; 

PEREIRA, 2014; TAKANO et al., 2018). 

 Dessa forma, o controle químico de plantas daninhas é o método mais empregado nos 

cultivos, porém a resistência ao glyphosate é um dos principais problemas, devido ao uso 

repetitivo do herbicida.  Neste contexto, o glufosinate de amônio pode ser um produto 

alternativo no controle de plantas daninhas em dessecação e em pós-emergência de plantas 

com a tecnologia Liberty Link (LL), em muitos casos é uma opção de controle para as plantas 

daninhas resistentes ao glyphosate (herbicida de amplo espectro e seletivo a soja RR) 

(ALBRECHT et al., 2018). 

 Diante disso, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre a 

síntese de glutamina com ênfase no glufosinate de amônio e sua importância atual. 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Glufosinate de Amônio 

 

De acordo com o Brito et al. (2016), “o glufosinate de amônio é um sal de amônio 

derivado da fosfinotricina, uma toxina isolada de duas espécies de bactérias, Streptomyces 

viridochromogenes e S. hygroscopicus” que passou a ser sintetizada como herbicida. 

O glufosinate de amônio é um herbicida de amplo espectro, utilizado para controlar 

plantas daninhas em pós-emergência. É um produto ácido contendo fósforo amino que age 

inibindo irreversivelmente a atividade da enzima glutamina sintetase, que produz glutamina 



  

 

(aminoácido) a partir do glutamato de amônio e, ainda auxilia na desintoxicação da amônia, 

alterando o metabolismo amoníaco (BARBERIS, 2012; SILVA, 2012a).  

O glufosinate de amônio no Brasil é o único produto comercial com o mecanismo de 

ação de inibição da enzima Glutamina Sintetase, sendo utilizado desde 1980 em sistema de 

plantio direto, áreas não agrícolas, pomares e vinhas, porém, sua limitação de uso em culturas 

está no fato de não ser seletivo, conforme descreve Silva (2012a).  

 Recomenda-se o uso do glufosinate de amônio em pós-emergência com jato dirigido 

nas culturas da alface, algodão, banana, batata, citros, café, eucalipto, maçã, milho, nectarina, 

pêssego, repolho, soja, trigo e uva. Também é utilizado para o feijão, batata, soja e trigo e, na 

pós-emergência total do algodoeiro (OGM) LibertyLink ®, conforme tratado pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (2003).  

Esse herbicida possui duas formas: i) Ativa com ação de herbicida (L-fosfinotricina), 

utilizado em pós-emergência, controlando mono e dicotiledôneas anuais; e ii) Inativa (D-

fosfinotricina), essa é absorvida e metabolizada em glufosinate e alanina (BARBERIS, 2012; 

SILVA, 2012a; BRUNHARO; CHRISTOFFOLETI; NICOLAI, 2014). 

 Segundo Weed Science (2019), já existem casos de plantas daninhas resistentes ao 

glufosinate pelo mundo. Há relatos de Eleusine indica (pé de galinha) - Malásia; Lolium 

perene (Azevém-perene) - Nova Zelândia; Lolium perenne ssp. multiflorum (azevém-normal) 

- confirmado nos EUA, nos estados de Oregon e Califórnia e Nova Zelândia (Austrália) e 

Lolium rigidum (Azevém) - Grécia. Contudo, o glufosinate de amônio vem sendo uma 

alternativa de controle de plantas daninhas resistentes ao glyphosate. 

 

 

2.1.1 Características do Herbicida 

 

De maneira geral, o glufosinate de amônio é um herbicida não seletivo, de ação total 

com alguma ação sistêmica, pertencente ao grupo químico da homoalanina substituída. É um 

herbicida extremamente tóxico, com classificação toxicológica I, sendo altamente solúvel em 

água, com o comportamento de ácido fraco e não é volátil, conforme apresentado na Tabela 1 

(KRENCHINSKI, 2018; PPDB, 2019). 

 

Tabela 1. Propriedades Físico-Químicas do Glufosinate de Amônio 

PROPRIEDADES GLUFOSINATE DE AMÔNIO 

Fórmula molecular C5 H12 NO4 P 

Densidade (g mL a 25°C) 1,4 

Solubilidade em água a 25°C (mg L-1) 1,370.000 

Kow <0,1 

pKa a 25°C <2,0 

Pressão de vapor a 20°(mPa) <0,1 
Adaptado: Shaner (2014), Krenchiski (2018) e PPDB (2019). 

 

As características físico-químicas associadas com as condições ambientais, atributos 

físicos, químicos e biológicos do solo determinam seu comportamento, cada herbicida tem 

características específicas, conhecer essas propriedades é importante para o sucesso na 

utilização do produto (CHRISTOFFOLETI; OVEJERO, 2008).  



  

 

 O glufosinate de amônio apresenta alta solubilidade em água (S), ou seja, é a 

quantidade do herbicida que se dissolve em água e/ou em solventes orgânicos. A medida de 

solubilidade é dada pelo Kow, ou pela afinidade da molécula do herbicida ao octanol e/ ou 

água, ou classificando a molécula como apolar/ lipofílica ou polar/ hidrofílica, dessa forma, 

quanto menor o Kow mais solúvel em água.  Portanto, o glufosinate de amônio é altamente 

solúvel e altamente lixiviado (OLIVEIRA; BRIGHENTI, 2011). 

O herbicida pode ser classificado como ácido forte ou fraco, devido a sua facilidade 

em perder íons de hidrogênio (H+). A solubilidade dos herbicidas ácidos fracos depende do 

pH da solução.  O grau de ionização dos ácidos é dado pelo pKa, ou seja, capacidade de um 

ácido doar um H+ e formar íons carregados negativamente e/ou a capacidade de dissociação 

do herbicida, em meio líquido, em relação ao pH do meio (OLIVEIRA; BRIGHENTI, 2011). 

O glufosinate de amônio é classificado como ácido fraco, pois fornece H+ e apresenta 

pKa inferior a 3,0, sendo altamente dissociável, as moléculas encontram-se ionizadas e mais 

solúvel em água, pois, o Kow e o pKa do herbicida afetam a mobilidade do herbicida 

(OLIVEIRA; BRIGHENTI, 2011). 

 

 

2.1.2 Mecanismo e Modo de Ação do Glufosinate de Amônio 

 

Primeiramente é necessário entender e diferenciar o mecanismo de ação e o modo de 

ação, para agrupá-los de acordo com características similares. O mecanismo de ação é o 

primeiro ponto em que o herbicida atua no metabolismo da planta, nesse caso, a inibição da 

glutamina sintetase. Enquanto, o modo de ação é todo o evento provocado por este herbicida 

do início até a morte da planta, conforme descrevem Marchi, Marchi e Guimarães (2008). 

De maneira geral, o herbicida glufosinate de amônio age inibindo a ação da glutamina 

sintetase (GS), ou seja, liga-se irreversivelmente no sítio de ação da enzima (local de ligação 

do glutamato), impedindo a reação de incorporação de amônio nas células vegetais e levando 

a deficiência da glutamina (aminoácido) (HESS, 1995; BARBERIS, 2012). 

 Por meio da inibição da GS, ocorre o bloqueio da via de glutamato impedindo a 

síntese de glutamina, resultando na baixa assimilação e incorporação de amônio e 

aumentando a concentração nas folhas das plantas tratadas, causando a destruição celular. 

Além de limitar a produção de glutamina, pode afetar a síntese de outros aminoácidos, 

aumentando a produção de radicais livres e impedindo a fotossíntese (CARVALHO, 2013; 

CARBONARI et al., 2016; BRITO et al., 2017).  

 A enzima GS é importante para o metabolismo de nitrogênio, estando envolvida na 

assimilação de amônio e na regulação do nitrogênio.  Pois, tem alta afinidade com o amônio, 

mantendo a baixa concentração celular deste elemento. A enzima é responsável pela 

assimilação inicial do amônio liberado pela redução do nitrito, catalisando a incorporação do 

amônio em glutamato formando a glutamina e, a partir deste a síntese de todos os compostos 

nitrogenados na planta (NASCIMENTO; MOSQUIM, 2004; CARBONARIA et al., 2016). 

 Como consequência da inibição da enzima, resulta em acúmulo de amônio, 

provocando um desequilíbrio metabólico na planta, como a destruição de cloroplastos, 

redução dos níveis de fotossíntese e na produção de aminoácidos, resultando na inibição da 

fotossíntese e posterior morte celular (BRUNHARO; CHRISTOFFOLETI; NICOLAI, 2014; 

FRANZONI, 2018; TEIXEIRA, 2018). 



  

 

O nitrogênio é um elemento essencial no metabolismo das plantas, pois está presente 

nas biomoléculas como ATP, NADH, NADPH, clorofila, proteínas e inúmeras enzimas. Dada 

sua importância, o N presente no solo ou fornecido por meio de adubação é absorvido como 

nitrato (NO3
-) e amônio (NH4

+), em seguida é reduzido a nitrito (NO2
-), no citosol, através da 

enzima redutase do nitrato (RN) e, na sequência é convertido em NH4
+ no plastídeo, por meio 

da enzima redutase do nitrito (RNi) (FLECK et al., 2001; NETTO, 2005). 

O NH4
+, é incorporado em aminoácidos por meio das enzimas GS e o glutamato 

sintetase (GOGAT), formando glutamina (GLN), glutamato (GLU) e outros aminoácidos, 

conforme ilustra a Figura 1 (KING et al., 1993; CRAWFORD, 1995; BREDEMEIER; 

MUNDSTOCK, 2000; FLECK et al., 2001; NETTO, 2005).  

 

Figura 1. Representação esquemática da rota de assimilação do nitrogênio nas raízes e folhas 

das plantas. 

 
 Obs.: NO3

-: nitrato; NO2
-: nitrito; NH4

-: amônio; RN: nitrato redutase; RNi: nitrito redutase; GS: glutamina 

sintetase; GOGAT: glutamato sintetase; GLN: glutamina; GLU: glutamato). 

Fonte: Extraído de Bredemeier e Mundstock (2000). 

 

 Além de causar a deficiência da glutamina, pode também provocar uma série de 

efeitos secundários como a fotorrespiração e a manutenção dos níveis de glioxilato, pois com 

a inibição dos aminoácidos não ocorre a síntese de proteínas, especialmente a Qb responsável 

pelo transporte de elétrons, promovendo altos níveis de concentração de glioxilato que 



  

 

promove a inibição da ribulose-1,5-bifosfato carboxilase (Rubisco), enzima responsável pela 

fixação do carbono, afetando diretamente a fotossíntese, conforme (MARCHI; MARCHI; 

GUIMARÃES, 2008; BRUNHARO; CHRISTOFFOLETI; NICOLAI, 2014). 

Segundo Lopes (2008), Barberis (2012) e Silva (2012b), a principal rota de 

assimilação de NH4
+ é pela via do glutamato, ou seja, a conversão da glutamina em glutamato. 

Em seguida, a GOGAT (amino transferase), transfere o grupo amina da glutamina para 

cetoglutarato e/ou para 2-Oxaglutarato, formando duas moléculas de glutamato, conforme a 

Figura 2.  A partir dessa rota metabólica, o glutamato é fonte de amônio em diferentes rotas 

metabólicas como a produção de aspartato e asparagina.  

 

Figura 2. Efeito da inibição da glutamina sintetase (GS) na célula vegetal. 

 
Fonte: Extraído de Devine, Duke e Fedtke (1993).  

 

 

2.1.3 Sintomatologia  

 

Os sintomas causados pelo glufosinate de amônio são semelhantes aos do fotossistema 

II (FSII), porém, o alvo principal não é a fotossíntese e sim, a inibição da GS pela competição 

do sítio de ligação da enzima. Os sintomas podem ser observados a partir do 2° dia após a 

aplicação, com o amarelecimento das folhas, seguido de murchamento e morte das plantas, 

que ocorre entre 1 a 2 semanas (GAZZIERO; NEUMAIER, 1985; ALBRECHT et al., 2018). 



  

 

Segundo Brito et al. (2017), os sintomas visuais são clorose e necrose rápida, sendo 

observado logo após a aplicação, causando a morte das plantas em poucos dias. 

 

 

2.1.4 Seletividade 

 

A seletividade é o que garante a segurança na aplicação, pois, é a resposta diferenciada 

de tolerância entre a cultura e a planta daninha a um determinado herbicida. Ou seja, o que se 

deseja de um herbicida é que ele seja muito mais tóxico para planta daninha do que para a 

planta cultivada (TEIXEIRA, 2018). 

Vários fatores influenciam na seletividade como características dos herbicidas, 

dosagem, formulação, bem como as características morfológicas da planta, como absorção, 

translocação, metabolismo diferencial de desintoxicação e modificações genéticas (OGM) 

(BRUNHARO, CHRISTOFFOLETI; NICOLAI, 2014; TEIXEIRA, 2018).  

Segundo Brunharo, Christoffoleti e Nicolai (2014), às diferenças entre a 

suscetibilidade de plantas ao glufosinate de amônio são explicadas pela diferença de 

movimento, absorção e translocação e/ ou na capacidade da espécie desintoxicar ou inativar 

da molécula do herbicida.  

O glufosinate de amônio é altamente solúvel e um ácido fraco, e portanto, deveria se 

translocar facilmente no floema e xilema, porém, a translocação do herbicida é muito pequena. 

Pois, é possível observar a diferença de translocação entre as plantas mais tolerantes e as mais 

sucessíveis, sendo que as últimas apresentam maior translocação. Uma das teorias que 

explicam a baixa mobilidade do herbicida, é devido ao acúmulo de amônia provocando 

ruptura nos tecidos celulares causando a morte dos tecidos antes do transporte para o floema 

(ROMAN et al., 2005). 

 Outro mecanismo de seletividade é o OGM, que permite a introdução de um gene que 

codifica uma enzima que promove a tolerância ao herbicida, ou seja, a enzima converte o 

glufosinate de amônio em uma forma não tóxica (TEIXEIRA, 2018) 

 

 

2.1.5 Tecnologias  

 

As plantas tolerantes ao glufosinate de amônio iniciaram-se com a introdução do gene 

bar, clonado de Streptomyces hygroscopicus em plantas de fumo (Nicotiana tabacum) por 

meio das Agrobacterium tumefaciens. O gene PAT isolado de Streptomyces 

viridochromogenes, expressa a N-acetiltransferase que tem por finalidade inativar o 

glufosinate de amônio por meio de uma forma acetilada sem ação tóxica, impedindo que o 

herbicida se ligue ao sítio de ação da enzima (COSTA et al., 2017). 

 Uma das tecnologias já empregadas é a LibertyLink ® (LL) na cultura do algodão, que 

permite a tolerância ao herbicida glufosinate de amônio, expressa pelo gene bar, que codifica 

a síntese da enzima fosfinotricina-N-acetiltransferase (PAT), que catalisa a acetilação do 

glufosinate de amônio a N-acetil-glufosinato ou ácido 4-metilfosfinico-butanoico (MPB), 

conforme a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio (2008). Segundo 

Andrade Junior et al. (2011) e Ben et al. (2012), um dos grandes problemas que afetam a 

produção do algodão é a presença de plantas daninhas.  



  

 

 A tecnologia LL foi liberada para cultura da soja no mercado brasileiro na safra 

2016/2017, possibilitando o uso do herbicida Liberty ® em pós-emergência em qualquer fase 

da cultura para um manejo alternativo de plantas daninhas, sem provocar prejuízos à cultura 

da soja. A soja LL expressa o gene pat, responsável pela síntese da enzima PAT, que catalisa 

a conversão do L-fosfinotricina a produtos não tóxicos, inativando o ingrediente ativo, 

conferindo a característica de tolerância ao herbicida (CTNBIO, 2010; BAYER, 2016). 

 Indiretamente, os híbridos que possuem a resistência a insetos ou a tecnologia Bt 

(Bacillus thuringiensis), possuem o gene pat como um marcador seletivo associado aos genes 

de expressão a resistência a insetos nos eventos Bt (cry1Ab) e TC1507 (cry1F), dessa forma, 

os híbridos que possuem a tecnologia apresentam níveis de tolerância ao glufosinate de 

amônio (CTNBIO, 2018; KRENCHINSKI, 2018) 

 Uma das mais novas tecnologias para o manejo de plantas daninhas é a EnlistTM, que 

permite o uso de 2,4-D, glyphosate e glufosinate de amônio juntamente com a tecnologias Bt 

nas lavouras de soja e milho. E para o milho EnlistTM também possuirá a tolerância ao 

haloxifope. Sendo recomendado o uso de herbicidas EnlisDuoTMColex -D ou EnlistTM Colex-

DTM (CORTEVA, 2019).  

 

 

2.1.6 Resultados do Uso do Glufosinate de Amônio 

 

No trabalho de Takano et al. (2018), com “controle químico de capim pé de galinha 

resistente ao glyphosate”, utilizando 600 g i.a ha-1 de glufosinate de amônio isoladamente e 

associado com glyphosate observou-se os melhores níveis de controle. Porém, o glufosinate 

de amônio apresentou baixo controle em plantas de pé de galinha em estágio avançado de 

desenvolvimento, esses resultados também foram observados por outros estudos 

(CULPEPPER; YORK, 1999; CULPEPPER et al., 2000).  

 No estudo realizado por Andrade et al. (2010), usando o glufosinate de amônio com as 

doses de 0,4 e 0,6 kg ha-1 em 15 e 30 dias após a emergência (DAE), respectivamente, 

observaram-se níveis de controle próximos de 80%, quando submetidos a complementação de 

pré-emergente (S-metolachlor+diuron+trifluralin, 1,08 + 0,8 + 1,5 kg ha-1, respectivamente ou 

clomazone + diuron +  trifluralin, 0,6 + 0,8 + 1,5 kg ha-1, respectivamente). Entretanto, Ben et 

al. (2012), avaliando a eficiência do glufosinate de amônio no manejo de plantas daninhas no 

algodão FiberMax 966 LL, verificaram que o glufosinate de amônio controlou 77,5% das 

plantas daninhas, sendo necessário inserir o pré-emergente no manejo.  

 No trabalho da Franzoni (2018), tanto a aplicação do glufosinate de amônio e do 

glyphosate resultaram no controle por volta de 83% para Alternanthera tenella (apaga-fogo), 

sendo bons herbicidas no controle dessa espécie. Para o Sorghum halepense o controle foi em 

torno de 60 a 70%, pois o biotipo apresentava cinco a seis folhas no período da aplicação, 

deixando a planta mais tolerante ao herbicida, pois o glufosinate de amônio é recomendado no 

desenvolvimento inicial da planta daninha.  

 Colaborando com os resultados de Franzoni (2018), Johnson et al. (2014) e Landry et 

al. (2016), observaram níveis de controle diferentes com a aplicação de glufosinate de amônio, 

oscilando de acordo com o período de desenvolvimento da planta daninha, pois com 20 dias 

após a aplicação e com 500 g i.a ha-1 o nível de controle foi de 79%, enquanto que aos 28 dias 

após a aplicação com a dose de 500, 600 e 700 g i.a ha-1, o nível de controle foi de 60%. 



  

 

 A Commelina benghalensis (trapoeraba), é uma planta daninha tolerante ao glyphosate 

dificultando seu controle, uma das alternativas para o controle das plantas daninhas tolerantes 

e/ ou resistentes ao glyphosate é o uso do glufosinate de amônio. Dessa forma, no trabalho de 

Brito et al. (2017), com o objetivo de verificar a sensibilidade das plantas de trapoeraba ao 

glufosinate de amônio, constatou-se que as lesões aumentaram conforme a dose, com  

133 g i.a. ha-1 e 312 g i.a. ha-1 provocou-se lesões de 50% e 80% e em doses de 800 g i.a. ha-1 

ou superiores foi suficiente para causar lesão máxima, ou seja, provocando a morte das 

plantas de trapoeraba. No trabalho de Brito et al. (2017), concluiu-se que o nível de amônia 

acumulado está relacionado com a dose utilizada, sendo observado níveis maiores de acúmulo 

com a dose igual ou superior a 100 g i.a. ha-1. 

 

 

3 Considerações finais  

 

Por meio deste trabalho buscou-se compreender o mecanismo de ação da síntese da 

glutamina, pois o único ingrediente ativo comercializado no Brasil é o glufosinate de amônio, 

pois a molécula do herbicida se liga ao sítio de ação da GS, inibindo-a, impedindo a síntese de 

glutamina e interferindo no metabolismo de nitrogênio da planta.  

 Além de impedir a síntese de glutamina, resulta na baixa assimilação e incorporação 

do amônio, resultando em altas concentrações na planta provocando estresse oxidativo e 

interferindo no processo fotossintético da planta.  A intoxicação da planta ocorre rapidamente, 

porém, os sintomas são visíveis após o 2° e 3° dias da aplicação, nota-se inicialmente clorose 

e necrose e, posteriormente, a morte da planta. 

 Portanto, glufosinate de amônio vem sendo visto como uma ferramenta alternativa 

para o controle de plantas tolerantes e/ou resistentes ao glyphosate, pois, este herbicida 

assemelha-se ao glyphosate, porém a única diferença é o modo de ação total do glufosinate e, 

ainda vem se obtendo eficácia no controle das plantas daninhas, mas em estágios iniciais de 

desenvolvimento e muitas vezes utilizados na complementação de um pré-emergente. 
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