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MATOCOMPETIÇÃO 
EM MILHO SAFRINHA

1. Introdução

2. Dessecação

As plantas daninhas prejudicam a cultura do milho, principalmente 
no início de seu desenvolvimento, em diversos aspectos, englobando 
não só radiação solar, mas também nutrientes, água e CO2, o que afeta 
o desenvolvimento vegetativo e o rendimento dos grãos. Além disso, são 
hospedeiras intermediárias de pragas e doenças e reduzem a eficiência 
do manejo. As perdas na cultura ocasionadas pela matocompetição 
podem variar de 13,1% a 85% (KARAM et al., 2006).

A matocompetição no início do desenvolvimento da cultura 
modifica a arquitetura da planta e, concomitantemente, altera a 
interceptação de radiação solar; essa variação reduz a expressão 
do potencial genético produtivo da planta (KARAM et al., 2006). 
Além disso, propicia menor disponibilidade de nutrientes ao milho, 
principalmente nitrogênio (N), que é fundamental para a obtenção 
de produtividades elevadas, e também água, fator essencial para o 
cultivo. 

A dessecação (eliminação de plantas daninhas antecedendo a 
semeadura) propicia o desenvolvimento vigoroso e rápido do cultivo, 
pois garante vantagem competitiva dianteira para a cultura (Figura 1). 



 

       

       

 

 

FIGURA 1. Comparativo da variação no controle de plantas daninhas.

A dessecação também contribui para a quebra do ciclo de pragas e doenças, 
limitando a alimentação dos insetos e eliminando também possíveis hospedeiros de 
doenças. Além disso, o uso de inseticidas antes do plantio pode trazer benefícios ao 
manejo inicial da cultura, pois reduz o ataque das pragas iniciais. Esse manejo tem 
elevada aplicabilidade na semeadura de cultivos de safrinha, onde a pressão inicial de 
pragas é normalmente maior. 
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3. Interferência na cultura

As plantas daninhas exercem interferência direta e indireta sobre as culturas. 
Diretamente através da competição por nutrientes, água e luz, entre outros fatores, 
e indiretamente através da manutenção de patógenos e pragas no período entressafra.   

Essa interferência causa redução do crescimento e da produtividade da cultura e 
é expressa pelo grau de interferência, o qual é dependente da competição e/ou alelopatia 
entre cultura e planta daninha e envolve diversos condicionantes (Figura 2). 

As maiores interferências de plantas daninhas ocorrem na implantação do 
milho verão; no cultivo safrinha, a maior probabilidade de interferência ocorre em 
cultivos semeados tardiamente, que necessitam de dessecações pré-semeadura 
– essa operação nem sempre é realizada, devido ao pouco tempo disponível entre 
a colheita da soja e o plantio do milho.



 

       

       

 

 

FIGURA 2. Fatores relacionados ao grau de interferência de plantas daninhas nas culturas. 
Fonte: adaptado de BRIGHENTI, A. M. & OLIVEIRA, M. F., 2011.

O período total de prevenção à interferência (PTPI) de plantas daninhas 
nas culturas agrícolas varia de acordo com o cultivo e engloba o período anterior à 
interferência (PAI) e o período crítico de prevenção da interferência (PCPI).

 Durante esse período, ocorre a maior interferência das plantas daninhas 
no rendimento da cultura, logo o controle das plantas infestantes nesse período é 
necessário. Além disso, o manejo é complementado pela utilização da dessecação e da 
aplicação de herbicidas seletivos, evitando perdas de produtividade. 

Segundo CAMPOS (2013), para as condições de safra, o PAI foi de 25 dias após 
a emergência (DAE) e o PCPI de 29 dias, logo o PTPI foi de 54 DAE. Já para o milho 
em condições de safrinha, o PAI foi de 25 dias e o PCPI de 2 dias, logo o PTPI foi de 27 
DAE. Existem poucos estudos que mostram um PCPI tão pequeno, mas a maioria dos 
trabalhos é realizada no período de safra e seus intervalos maiores de PCPI podem 
estar associados às condições climáticas.
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O momento crucial para adoção das medidas de controle é o PTPI, mas o manejo 
integrado das plantas daninhas ocorre desde antes do plantio até a colheita da cultura – 
motivo pelo qual o monitoramento da lavoura deve ser constante (Figura 3).

O controle de plantas daninhas na época correta (ou seja, quando estas se 
encontram mais sensíveis ao mecanismo de ação do herbicida) é fundamental não 
só para a redução da matocompetição com as culturas, mas também para evitar a 
resistência das plantas daninhas e fitotoxicidade no milho (SILVA et al,. 2007). Assim, o 
manejo da dessecação e a utilização de diferentes herbicidas em pós-emergência são 
técnicas necessárias.

É importante lembrar que, ao se usar o controle químico, deve-se conhecer 
previamente as principais plantas daninhas infestantes e o espectro de controle do 
produto, conforme recomendação do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento). Também é preciso levar em conta os casos registrados de resistência e 
a eficácia relativa para cada espécie.

4. Herbicidas pré-emergentes

O uso de herbicidas pré-emergentes está relacionado ao melhor estabelecimento 
do milho e à redução da matocompetição. Contudo, seu espectro de controle é geralmente 
limitado e tem baixa importância para o milho safrinha. 

Entre os herbicidas utilizados em pré-emergência destacam-se a atrazina, a 
simazina e o s-metolachlor, aplicados de forma isolada ou em formulações mistas (para a 
sua realização, novamente, deve-se seguir a recomendação do MAPA).

O uso de estratégias integradas de manejo, assim como de herbicidas de pré e 
pós-emergência, pode maximizar o resultado de controle em áreas de alta pressão de 
infestação ou de presença de plantas daninhas resistentes, como buva e capim-amargoso. 

FIGURA 3. A cultura e o manejo integrado das plantas daninhas. Fonte: TD.
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TABELA 1. Eficácia de controle de diferentes herbicidas sobre plantas daninhas. Fonte: TD.

5. Herbicidas pós-emergentes

Atualmente, o manejo das plantas daninhas em pós-emergência tem sido mais 
utilizado pelos produtores de milho – isso ocorre em razão do maior espectro de ação de 
herbicidas pós-emergentes sobre a comunidade de plantas daninhas. 

Entre os herbicidas pós-emergentes mais utilizados estão: atrazina, nicosulfuron/
atrazina, tembotriona/atrazina, mesotriona/atrazina e glifosato/atrazina. A eficácia do 
seu uso em diferentes plantas daninhas em determinada dose está exposta na Tabela 
1. Para algumas espécies, os produtos não têm registro (SR) e não devem ser usados. 
É possível inferir que o uso de Roundup®/atrazina é uma opção de alta eficácia para os 
casos expostos.

Para o manejo correto das plantas daninhas com herbicidas, tanto pré quanto 
pós-emergentes, devemos seguir criteriosamente as informações contidas na bula do 
produto, respeitando o estádio da cultura, da planta daninha e condições ambientais.  Na 
Figura 4, é possível verificar a recomendação da Monsanto.

ESPECTROS DE CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS NO MILHO
Roundup Ready® Milho vs herbicidas tradicionais

Produto Nicosulfuron / 
Atrazina

Tembotriona / 
Atrazina

Mesotriona / 
Atrazina

Roundup® / 
Atrazina

Dose (g i.a./ha) 32/2.000 100,8 / 2.000 144 / 2.000 720 / 2.000

Estádio Fenológico V3-V4 V3-V4 V3-V4 V3-V6

Commelina benghalensis

Euphorbia heterophylla

Galinsoga parviflora SR SR

Raphanus raphanistrum

Ipomoea spp. SR

Portulaca oleracea SR

Amaranthus sp. SR

Brachiaria plantaginea SR

Eleusine indica SR SR

Digitaria horizontalis SI

Cenchrus echinatus SR

Eficácia (%): >95% <80%>90-95% >85-90% >80-85%

SR: sem registro
SI: sem informação



 

       

       

 

 

FIGURA 4. Árvore de Recomendações Roundup Ready Plus para milho safrinha.
Fonte: adaptado do Sistema RRPlus Monsanto.

6. Manejo de plantas voluntárias 
de milho na cultura da soja

Com o objetivo de obter elevada produtividade e, consequentemente, 
rentabilidade, é comum a prática de sucessão de cultivos nos sistemas de produção 
agrícola implantados no Brasil. Uma das sucessões mais usuais é o plantio de soja no 
verão seguido do plantio de milho (safrinha) como cultura subsequente. A adoção dessa 
prática garante maior rentabilidade dentro do ano agrícola. Contudo, quando pensamos 
na safra seguinte e caso a área seja mal manejada, teremos problemas com plantas 
voluntárias de milho em meio à soja, como matointerferência, por exemplo (Figura 5). 



 

       

       

 

 

FIGURA 5. Plantas voluntárias de milho RR no cultivo de soja RR. 

Das diferentes definições de plantas daninhas, uma se encaixa muito bem 
nesse tema: “planta daninha é uma planta fora do lugar”. Dentro dessa definição, 
podemos inferir que tanto a planta de milho dentro da cultura de soja como a 
planta de soja dentro da cultura de milho podem ser consideradas plantas daninhas 
ou, nesse caso, plantas voluntárias (tiguera ou guaxa), que interferem direta ou 
indiretamente no rendimento da cultura de interesse econômico. 

A ocorrência de plantas voluntárias de milho está relacionada a dois fatores 
principais: grãos que ficaram sobre o solo no momento da colheita e plantas 
tombadas cujas espigas não puderam ser interceptadas pela colheitadeira. Esses 
grãos irão emergir e dar origem à tiguera. 
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Logo, os principais aspectos que irão definir a quantidade de plantas 
voluntárias estão relacionados à qualidade do plantio, condução da cultura de 
milho e, principalmente, qualidade da colheita. Assim, quanto melhor executadas 
forem essas operações, menos plantas voluntárias teremos. 

Para a realização do manejo de plantas voluntárias, primeiramente, tem-
se que entender a sua dinâmica, emergência e comportamento nos diferentes 
sistemas de produção. O seu manejo pode ser adotado em dois momentos, em 
pré-plantio ou pós-plantio. Com base nas épocas de colheita, pode-se estimar a 
provável época de emergência de plantas voluntárias de milho proveniente da safra 
ou safrinha.   

Com o intuito de oferecer ainda mais benefícios ao agricultor, a Monsanto 
trouxe também para a cultura do milho a tecnologia Roundup Ready® 2, que possui 
a característica de tolerância ao glifosato. Posteriormente, foram lançadas as 
tecnologias VT PRO2® e VT PRO3®, que, além da tolerância ao glifosato, trazem 
outra vantagem: resistência às principais pragas que atacam o milho a partir das 
proteínas Bt. É importante ressaltar que, para preservar os benefícios dessas 
tecnologias, é essencial o plantio de refúgio. 

No caso da sucessão de culturas com a tecnologia Roundup Ready® (ou 
seja, soja e milho tolerantes ao glifosato), o manejo das plantas voluntárias exige 
cuidados especiais e um bom posicionamento de manejo, através da utilização 
de herbicidas seletivos para a cultura e com eficiência no controle das plantas 
voluntárias. A utilização desses herbicidas alternativos traz como vantagem 
adicional a redução da pressão de seleção de biótipos resistentes ao glifosato e, 
consequentemente, garante os benefícios da tecnologia para o agricultor. Além 
disso, para o controle de plantas voluntárias oriundas de um cultivo com tecnologia 
RR, recomenda-se consultar a Árvore de Recomendações Roundup Ready® Plus 
para o correto manejo de plantas daninhas.

Para o controle das plantas voluntárias de milho tolerante a glifosato 
na cultura da soja RR, os graminicidas têm papel fundamental na estratégia de 
manejo da matointerferência. Esses são produtos de ação sistêmica que controlam 
plantas daninhas de folhas estreitas, perenes e anuais, em pós-emergência (deve 
ser adicionado óleo). Tais herbicidas inibem a enzima ACCase, importante para 
a formação de ácidos graxos e lipídios, que é um processo fundamental para o 
metabolismo das plantas. Quando não há formação desses compostos, a planta 
morre. Na composição desses herbicidas, há dois grandes grupos químicos, 
chamados DIM (Ciclohexanodionas) e FOP (Ariloxi-fenoxi propionatos). São grupos 
químicos diferentes, mas com o mesmo mecanismo de ação. É importante lembrar 
que a cultura da soja (folhas largas) é insensível aos herbicidas destes grupos. 
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7. Considerações finais 

A adoção de diferentes estratégias de controle de plantas daninhas, como cobertura 
do solo, dessecação, rotação de mecanismo de ação dos herbicidas e rotação de culturas, 
também é importante para milho safrinha. Além disso, o conhecimento do fluxo de plantas 
voluntárias e do uso de graminicidas é essencial para o sucesso no controle.

Quanto à adoção da tecnologia de tolerância ao glifosato no milho, há diversas 
razões que a apoiam como a melhor alternativa de manejo. Além do glifosato, podem-se 
utilizar outros herbicidas registrados, ampliando-se o espectro de controle – no caso do 
milho safrinha, usa-se principalmente a atrazina. Mesmo em situações de estresse (chuva, 
veranicos, frio, etc.), essa tecnologia permite a correção de erros de manejo na dessecação 
de plantas daninhas antes do plantio, possibilitando alcançar maior produtividade da 
cultura. Isso se deve ao melhor controle das plantas infestantes, facilidade nos manejos 
de inseticidas e menor risco de fitotoxicidade.

Já para o controle da soja RR guaxa na cultura do milho RR, podemos lançar 
mão dos herbicidas comumente utilizados para o controle das plantas daninhas na 
cultura de milho, como a atrazina. Para realizar um bom manejo, tanto de plantas 
daninhas quanto de voluntárias na cultura de milho tolerante a glifosato, o ideal 
é trabalhar com qualidade no sistema de produção (plantio, manejo e colheita), 
utilizar herbicidas pré-plantio quando oportuno e herbicidas seletivos para a 
cultura de milho. Além disso, para se obter alta eficiência, o estádio fenológico da 
soja voluntária em que se deve manejá-la é entre V2 e V3. 



Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações
sobre o assunto, procure o TD mais próximo.

Documento desenvolvido pelo time de Desenvolvimento Tecnológico e destinado 
exclusivamente aos funcionários da Monsanto, não sendo permitida a reprodução 
total ou parcial e/ou qualquer outra forma de distribuição a terceiros do conteúdo 
deste material.

 
 

Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações sobre o assunto,
procure o TD mais próximo.
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