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Introdução
No Brasil, a cultura do milho tem ampla dispersão geográfica, sendo cultivada em todas as regiões 

do país, ocupando diferentes regiões edafoclimáticas, sob diferentes sistemas de produção. Assim, é 
comum a exposição e ocorrência de diferentes fatores que afetam a produtividade de grãos, tais como 
clima, condições de solo, plantas daninhas, pragas, doenças etc.

Considerando a semeadura de safrinha, normalmente ela é implementada em sucessão à cultura da 
soja ou, em algumas regiões, em sucessão à cultura do feijão. Nesse sentido, um dos principais pontos 
de atenção, considerando o sistema de produção com milho, é a utilização de herbicidas na cultura 
anterior, uma vez que estes podem apresentar efeito residual prolongado, causando fitotoxicidade, 
conhecido como “carryover”. Por isso, a importância de se conhecer o histórico de aplicação de produtos, 
bem como dosagem, data aplicação e principalmente os princípios ativos dos herbicidas utilizados. 

Adicionalmente, também é necessário ter atenção com os herbicidas utilizados em pós emergência 
na cultura e os efeitos de deriva de herbicidas de outros sistemas de cultivo na cultura do milho.

Carryover e fitotoxicidade em milho
O conhecimento do efeito residual de herbicidas no solo, bem como o potencial de redução de 

produtividade em milho, são fatores importantes na tomada de decisão no controle de plantas daninhas 
considerando o sistema de produção soja-milho, feijão-milho ou mesmo trigo-milho.

Vale ressaltar que o intervalo entre a aplicação de herbicidas (ingredientes ativos) e a semeadura de 
milho podem variar em função da textura e pH do solo, acúmulo de precipitação, condições ambientais 
etc. Para o milho, algumas recomendações devem ser seguidas considerando o sistema de produção 
como um todo, para que não ocorram impactos negativos nessa cultura.  

De maneira geral, os principais herbicidas utilizados em culturas anteriores, com maior período 
residual e que podem causar fitotoxicidade em milho podem ser divididos em 2 grupos:

Pré-emergentes, tais como: 
diclosulam, imazaquin, flumioxazin e metribuzin;1

Pós-emergentes, tais como: 
fomesafen, metsulfuron, imazethapyr e chlorimuron; 2
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1.1 Diclosulam

O diclosulam é um herbicida do grupo das sul-
foniluréias, que atuam na inibição de síntese da 
enzima acetolactato sintetase (ALS) que, por sua 
vez, catalisa a síntese de aminoácidos de cadeia 
ramificada, tais como leucina, isoleucina e valina. 
Os sintomas de fitotoxicidade em milho estão rela-
cionados ao amarelecimento em estrias e redução 
no porte das plantas de milho. Além disso, vale 
ressaltar que se deve evitar o revolvimento de solo 
ou semeadura de milho em áreas com incorporação 
de diclosulam em soja.

1. Pré-emergentes

1.2 Imazaquin

Este herbicida é do grupo das imidazolinonas, 
que também atuam na inibição da síntese de ALS. 
Os sintomas mais comuns estão relacionados ao 
amarelecimento internerval e redução no porte das 
plantas de milho. Devido ao alto potencial de persis-
tência no solo e carryover dessa molécula, recomen-
da-se um intervalo de pelo menos 300 dias entre a 
aplicação de imazaquin e a semeadura do milho.

1.3 Flumioxazin

O flumioxazin, que atua na inibição da enzima 
protox, de maneira geral, não causa impacto quando 
a semeadura ocorre logo após a sua aplicação. 
Porém, dependendo das condições de textura de solo 
e alta dose, podem causar clorose/necrose no limbo 
foliar, impactando negativamente no crescimento  
do milho. Por isso, recomenda-se um intervalo de 14 
dias entre a sua aplicação e a semeadura do milho 
(Rodrigues & Almeida, 2011).

Figura 01. Injúrias causadas por diclosulam.

Figura 02. Injúrias causadas por imazaquin.

Figura 03. Injúrias causadas por flumioxazin.
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1.4 Metribuzin 

Este herbicida é do grupo químico das triazinas, que atuam no fotossistema II e possuem ação sistêmica. 
Apesar de ser considerado para aplicação em pré-emergência em culturas como batata e soja, também pode 
ser utilizado em pós-emergência na cultura do trigo.

2.1 Fomesafen 

Este herbicida atua na inibição da enzima protox, causando a degradação das membranas celulares. 
Os principais sintomas observados em milho estão relacionados à clorose, evoluindo para necrose e 
distorções foliares, além de causar a morte de plantas. Devido ao alto residual no solo, recomenda-se um 
intervalo de no mínimo 150 dias entre a aplicação de fomesafen e a semeadura do milho.

Figura 04. Injúrias causadas por metribuzin.

Figura 05. Injúrias causadas por fomesafen.

 O sintoma mais comum observado no milho 
semeado após a aplicação de metribuzin é uma 
clorose, progredindo para necrose de algumas  
folhas. Os sintomas normalmente se desenvol-
vem vagarosamente, ao longo de vários dias, 
pois atuam no fotossistema II. A clorose ocorre 
pela destruição da clorofila através de reações de 
foto-oxidação dos cloroplastos. De maneira geral, 
o intervalo entre aplicação e semeadura do milho 
varia de 30 a 90 dias, dependendo da textura de 
solo e condições de pluviosidade.

2. Pós-emergentes
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2.2 Metsulfuron

O metsulfuron-methyl é um herbicida do grupo 
das sulfoniluréias, que atuam na inibição da síntese 
de ALS. O metsulfuron apresenta ação sistêmica 
e os sintomas observados são amarelecimento 
internerval (estrias) e redução no porte das plantas. 
O período mínimo recomendado entre a aplicação 
deste herbicida e a semeadura de milho é de 90 dias.

Figura 06. Injúrias causadas por metsulfuron.

2.3 Chlorimuron

Também classificado como sulfoniluréia, os sintomas comuns de fitotoxicidade causados por chlorimuron 
estão relacionados à forte amarelecimento e redução no porte das plantas de milho, além da má-formação 
de raízes primárias, conhecido como “Bottle-Brush”. De maneira geral, a semeadura de milho realizada após 
60 dias da aplicação de chlorimuron não causa efeitos de redução de produtividade em milho.

2.4 Imazethapyr

Esse herbicida, do grupo das imidazolinonas, que também atuam na inibição da síntese de ALS, pode 
causar amarelecimento na forma de estrias ao longo das nervuras do milho e redução do potencial produtivo. 
Este herbicida também pode causar má-formação de raízes primárias (“Bottle-Brush”). Considerando o 
potencial de carryover desta molécula, ressalta-se que a semeadura de milho após 90 a 100 dias a aplicação 
deste herbicida não causa prejuízos na produtividade.

Figura 07. Injúrias causadas por chlorimuron.

Figura 08. Injúrias causadas por imazethapyr.
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Portanto, além dos cuidados necessários com os herbicidas utilizados na cultura anterior, um outro 
fator importante refere-se à uma boa e eficiente dessecação prévia à semeadura do milho. Nesse sentido, 
para uma boa dessecação, recomenda-se a utilização de um produto dessecante na soja/feijão e que 
seja realmente eficiente no controle de plantas daninhas de infestação tardia. Além disso, a utilização de 
herbicidas pré-emergentes é recomendada para o controle do banco de sementes de plantas daninhas 
na cultura do milho.

No cultivo de milho no verão, da mesma forma, devemos conhecer o histórico de plantas daninhas da 
área para a recomendação de herbicidas para a dessecação prévia, lembrando que devemos tomar os 
devidos cuidados para que não haja residual que impacte negativamente no desenvolvimento do milho. 

Herbicida
Intervalo entre aplicação e semadura em dias

Milho Trigo Soja Feijão
2,4-D 0 0 7 10

Atrazina 0 90 90 90

Bentazon 0 0 0 0

Carfentrazone 0 0 0 0

Chlorimuron 60 60 0 60

Clethodim 7 7 0 0

Clomazone 150 150 0 150

Cloransulan 30 30 0 -

Diclosulan 90 90 0 90

Fluazifop 14 a 21 14 a 21 0 0

Flumioxazin 0 0 0 0

Fomesafen 150 150 0 0

Glifosato 0 0 0 0

Glufosinato 0 0 0 0

Haloxyfop 20 20 0 0

Imazamox + bentazon 60 60 0 0

Imazaquin 300 120 0 90

Imazethapyr 100 120 0 90

Iodosulfuron 90 0 90 90

Isoxaflutoide 0 70 70 70

Lactofen 0 0 0 0

Mesotrione 0 90 90 90

Metribuzin 90 90 0 120

Metsulfuron 70 0 60 70

Nicosulfuron 0 60 30 30

Paraquat 0 0 0 0

Saflufenacil 0 0 0* 30 a 42

S-metolachlor 0 60 0 0

Sulfetrazone 90 90 0 90

Tembotrione 0 65 65 30

Figura 09. Princípios ativos e intervalo médio entre a aplicação de herbicidas e a semeadura de diferentes culturas.  
Adaptado de Fundação ABC
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Herbicidas pós-emergentes e sintomatologia no milho
Glufosinato

O glufosinato de amônia inibe a enzima glutamina sintetase (GS), responsável pela assimilação de 
amônio que evita o acúmulo tecidual que causa morte celular. Não apresenta efeito pré-emergente ou 
residual no solo. É um herbicida de contato, pós-emergente não sistêmico. De maneira geral, é necessário 
de 5 a 6 horas sem chuva para pleno funcionamento, sendo que o pico de absorção é atingido após 24 
horas de sua aplicação. Sua ação é dependente de luz em diversas plantas daninhas. 

A seletividade a glufosinato é conferida pelos genes “bar” e “pat”, que codifica enzimas convertendo glu-
fosinato de amônio a uma forma sem ação tóxica. Os sintomas mais comuns de fitoxicidade por glufosinato 
são folhas anormais ou arroxeadas, clorose e necrose dos tecidos tratados, Redução de porte e, em casos 
extremos, morte das plantas.

Nicosulfuron

O nicosulfuron é seletivo para a maioria híbridos comerciais de milho. Porém, para alguns híbridos a 
aplicação desse produto não é recomendada em função da maior sensibilidade ao nicosulfuron. Sintomas 
iniciais de fitotoxicidade podem ser observados mesmo para os híbridos tolerantes a partir do 5º dia após 
a aplicação. Esses possíveis sintomas referem-se à clorose na região central das folhas e enrugamento das 
folhas no cartucho, bem como redução no crescimento e morte de plantas em híbridos mais sensíveis. Vale 
ressaltar que se recomenda um intervalo de no mínimo 7 dias entre a aplicação de nicosulfuron e a aplicação 
de cobertura nitrogenada, devido à interação entre esses elementos.

Figura 10. Injúrias causadas por glufosinato.

Figura 11. Injúrias causadas por nicosulfuron. Fotos Oliveira et al. (2020) e Silvio Furuhashi (2020).
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Paraquat

O paraquat é um herbicida de contato não  
seletivo, utilizado normalmente em dessecação.  
Os sintomas iniciais de fitotoxicidade em milho são 
a degradação das membranas nos tecidos e, após  
2 a 3 dias, se tornam áreas necróticas, causando a 
morte de plantas. Não apresenta residual no solo. De 
maneira geral, observa-se os sintomas em lavouras 
de milho causados por deriva em áreas próximas. 
Vale ressaltar que, dependendo do momento de 
aplicação e intensidade das lesões, os sintomas 
no campo podem ser confundidos com início de 
algumas doenças, como mancha branca e mancha 
de Holcus.

Mesotrione

Este herbicida atua na inibição da síntese de carotenóides, devido à sua ação na enzima 4-hidroxifenilpi-
ruvato-dioxigenase (HPPD). De maneira geral, o milho é tolerante à mesotriona, pois é capaz de metabolizar 
rapidamente este herbicida. Porém, devido à maior sensibilidade de alguns híbridos, associado à utilização 
de doses acima da recomendada, pode ocorrer alguns sintomas de fitotoxicidade, sendo mais comum o 
branqueamento das folhas e evolução para necrose em casos mais severos. De maneira geral, os sintomas 
são observados 7 dias após a aplicação.

Considerações finais
O conhecimento das principais características e correta identificação dos sintomas de injúrias de 

herbicidas em milho se torna cada vez mais importante para o planejamento e atuação no suporte técnico 
no campo, uma vez que a interação entre vários fatores pode direcionar a conclusões imprecisas sobre o real 
problema. Nesse sentido, garantir que as informações sobre o histórico de aplicações de herbicidas, dosagem 
e época de aplicação estejam corretas, é fundamental para o sucesso neste pilar técnico, favorecendo o 
posicionamento correto de híbridos e a recomendação das melhores ações preventivas para o alcance de 
altas produtividades em milho.

Figura 12. Injúrias causadas por deriva de paraquat.  
Foto University of California.

Figura 13. Injúrias causadas por mesotrione. Foto University of California.
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