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Os dados contidos neste Boletim Técnico pretendem servir de informação básica ge-
ral e são consequência do conhecimento atual do produto. Alguns dos dados citados 
neste documento poderão ser de utilidade parcial, ou inclusivamente não válidos, para 
o uso do produto em Portugal, podendo ser modificados no futuro de acordo com in-
formações que possam surgir fruto de novas experiências. Devem seguir-se sempre as 
recomendações de uso indicadas no rótulo do produto.
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lntrodução

O milho constitui uma das culturas extensivas mais importantes em Portugal, tanto pela sua extensão 
como pelo seu valor. As regiões onde a cultura do milho ocupa maior área são o Alentejo, o Centro 
(Ribatejo e Beira Litoral), o Norte e os Açores. Em Portugal Continental a área de milho ocupa 83.356 
hectares e a produção é estimada em 713.860 toneladas (GPP, 2018), enquanto no Açores a área de 
milho atinge os 10.668 hectares e a produção as 238.488 toneladas (INE, 2018).

Na maioria das regiões em Portugal predomina a produção de milho para grão, tendo como destino 
principal a indústria de rações, entre outros usos, à exceção das regiões Norte e Açores, onde a maior 
parte das variedades são destinadas à produção de silagem para alimentação de bovinos de leite. 

A produção de milho depende, em grande medida, de um correto fornecimento de água, seja pela 
chuva ou, nas condições de Portugal, através da rega.

A concorrência pelos recursos, água e nutrientes, é um fator-chave no sucesso produtivo do milho. Para 
evitar essa concorrência pelos recursos e maximizar a produção, é necessário o uso de herbicidas para 
controlar as infestantes que afetam a capacidade produtiva da cultura.

A Syngenta é uma empresa líder em milho, com o catálogo mais completo de soluções herbicidas para 
controlo de infestantes, tanto em pré como em pós-emergência. A Syngenta, num processo contínuo 
de investigação e desenvolvimento de novas soluções, apresenta ao mercado o Camix®, um novo 
conceito no controlo de infestantes em pré-sementeira (com incorporação), pré e pós-emergência 
precoce do milho. As suas principais características são:

• Camix® é eficaz na maioria das infestantes dicotiledóneas e gramíneas típicas da cultura do milho, 
incluindo as resistentes a Triazinas e a Sulfonilureias.

• Aplicação em pré-sementeira (com incorporação), pré e pós-emergência precoce. Proporciona um 
efeito residual durante toda a campanha, incluindo nas infestantes difíceis de controlar.

• Excelente tolerância.

• Formulação líquida de fácil manuseamento.

• Facilidade/compatibilidade.

• Presente e futuro.
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Identificação do produto

2.1 Caraterísticas das substâncias ativas

Camix® é um herbicida em forma de suspo-emulsão (SE) para controlo de infestantes na cultura do 
milho.

Camix® está formulado em forma líquida e contém 440 g de substância ativa por litro, S-Metolacloro 
(400 g/L) e Mesotriona (40 g/L) e um protetor da fitotoxicidade da cultura, Benoxacor (20 g/L).

COMPOSICÃO E RACIO SUBSTÂNCIA ATIVA

Mesotriona S-Metolacloro Benoxacor

RACIO 1 10 0,5

g i.a./L 40 400 20

Substância ativa em campo às doses de registo (g i.a./ ha)

3 L/ha 120 1200 60

3,75 L/ha 150 1500 75

No quadro seguinte especificam-se as características físico-químicas do S-Metolacloro e da Mesotriona.

Nome comum: S-Metolacloro Mesotriona

Nome químico (IUPAC): (S)-2-chloro-N-(2-ethyl-6-methyl-
phenyl)- N-(2-methoxy-1-methyl-
ethyl)-acetamide

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl)-3-
hydroxycyclohex-2-enone

Número código: CGA 77102 ZA1296 (N0A 417650)

Fórmula molecular: C15H22ClN02 C14H13N07S

Peso molecular: 283.8 g/mol 339.32 g/mol

Fórmula estrutural:
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2.2 Propriedades físicas do produto

Teste ou estudo Dados

Color e estado físico Líquido verde pálido a verde

Odor Aroma fraco

Propriedades explosivas Não explosivo

Propriedades comburentes A substância ou mistura não está classificada como oxidante

Ponto de inflamação Método: Pensky-Martens vaso fechado não inflamável

Auto-inflamabilidade Temperatura autoignição: 385°C

pH a 1% diluição aquosa, 
emulsão ou dispersão

4,3

Viscosidade dinâmica 
552 mPa.s (20 °C)
164 - 193 mPa.s (40 °C)

Tensão superficial
Diluição (%) Tensão superficial 
 (mN/m)

0.1 41,5

Densidade  
relativa 1,06 g/cm3 (25°C)
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Propiedades biológicas e bioquímicas

4.1 Grupo químico e modo de ação
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S-Metolacloro

O S-Metolacloro é um herbicida anti-gramíneas, do grupo das cloroacetamidas. O S-Metolacloro, apli-
cado ao solo antes da emergência das infestantes, ou em pós-emergência muito precoce, elimina as 
infestantes suscetíveis, devido à forte inibição do desenvolvimento do caule das plântulas e do tecido 
radicular.

A atividade deste tipo de herbicidas fundamenta-se na inibição do crescimento e da divisão celular. Nas 
gramíneas, as folhas podem não emergir do coleóptilo ou, no caso de emergirem, não se desenvolvem 
por completo, enredando-se na ponta da folha seguinte e formando um novelo.

O S-Metolacloro atua prevenindo a formação de ácidos gordos de cadeia muito longa (VLCFAs). Isto 
deve-se à inibição das enzimas necessárias para a formação dos VLCFAs a partir de substratos de áci-
dos gordos de cadeia mais curta. A produção de lípidos e ceras necessários à formação da membrana 
celular e ao crescimento da planta cessa, levando à interrupção da divisão celular. Como consequência 
disto, o crescimento da infestante cessa pouco depois da sua germinação ou esta deforma-se e con-
sequentemente morre.

A seletividade do S-Metolacloro produz-se pela capacidade de o milho metabolizá-lo em compostos 
inativos de forma muito mais rápida do que as infestantes sensíveis. As plantas de milho contêm um 
teor da enzima glutationa S-Transferase, responsável por esta metabolização, que é superior ao teor da 
mesma nas infestantes sensíveis.

O S-Metolacloro proporciona um elevado nível de controlo das gramíneas anuais de Verão geralmente 
presentes na cultura do milho: Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli e Setaria spp.
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Mesotriona

A Mesotriona é um potente herbicida branqueador do grupo das tricetonas. Nas infestantes suscetíveis 
a Mesotriona inibe a enzima HPPD (4- hidroxifenilpiruvato dioxigenase), a qual é um catalizador da rota 
da biosíntese, via ácido homogentísico (HGA) e platoquinona, dos carotenóides. A enzima HPPD cata-
liza a formação do HGA a partir do substrato ácido p-hidroxifenil pirúvico (HPPA). Como a Mesotriona 
é estruturalmente similar a este substrato, atua por inibição competitiva. As consequências são uma 
acumulação massiva de tiroxina e uma partição da plastoquinona, o que impede a produção da síntese 
dos carotenoides. Os carotenoides são essenciais à produção de clorofila e uma inibição deste proces-
so provoca o branqueamento dos tecidos da planta e posteriormente a sua morte.

A seletividade da Mesotriona em milho deve-se à capacidade da cultura de metabolizar rapidamente a 
Mesotriona em compostos inativos. Este metabolismo produz-se pelo citocromo P450, tanto nas infes-
tantes como no milho, mas o que ocorre no caso do milho é que a desintoxicação é tão rápida que a 
Mesotriona não é translocada além da zona diretamente tratada.

12
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O S-Metolacloro 

É absorvido pelo caule e pela raiz. As gramíneas são geralmente mais sensíveis quando o herbicida é 
absorvido pelo caule em emergência, especialmente quando isto ocorre junto ao nó coleoptilar. A ab-
sorção através da raiz também pode contribuir para danificar o caule.

A translocação do S-Metolacloro pode ocorrer no xilema e no floema. O S-Metolacloro pode ser trans-
locado de forma passiva no interior da planta, mas, dado que a sua atividade ocorre pouco depois 
da germinação, a translocação não é considerada um fator relativamente importante na sua atividade 
biológica.

A Mesotriona 

É rapidamente absorvida pelas folhas, raízes e rebentos. Transloca-se pelo xilema e pelo floema e 
distribui-se rapidamente por toda a planta.

Nas Figuras 1 e 2 mostra-se a forma de absorção e translocação de ambas as substâncias ativas. O 
S-Metolacloro é absorvido pelas raízes e pelo caule e transloca-se via xilema e floema. A Mesotriona é 
absorvida pelas raízes, as folhas e os rebentos e transloca-se pelo floema e pelo xilema.
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3.2 Absorção e translocação

Modo de ação
das substâncias
activas do Camix®

nas infestantes

S-Metolacloro
Translocação limitada.

Mesotriona
Translocação no
xilema e floema



Espetro infestantes gramíneas e ciperáceas controladas

Nome científico Pré-sementeira /  
pré-emergência Pós-emergência precoce

Beldroega (Portulaca oleracea)
Bredo (Amaranthus blitoides)
Catassol (Chenopodium album)
Erva-moira (Solanum nigrum)
Malvão (Abutilon theophrasti)
Milhã-amarela (Setaria glauca)
Milhã-digitada (Digitaria sanguinalis)
Milhã-pé-de-galo (Echinochloa crus-galli)
Milhã-verde (Setaria viridis)
Figueira-do-inferno (Datura stramonium)
Milho-paínço (Setaria italica)
Moncos-de-perú (Amaranthus retroflexus)
Mostarda-dos-campos (Sinapis arvensis)
Mal-casada (Polygonum lapathifolium)
Erva-pessegueira (Polygonum persicaria)
Pega-saias (Setaria verticillata)
Sempre-noiva (Polygonum aviculare)
Juncinha (Cyperus esculentus)
Junça-de-conta (Cyperus rotundus)
Sorgo-bravo (Sorghum halepense)

No quadro seguinte figuram as infestantes sobre as quais o Camix® tem atividade:

Excelente 

Boa

Medíocre 

3.3 Espetro de ação
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Usos 

Camix®: Pré-sementeira, pré e pós-emergência precoce do milho e das infestantes.

Doses e momento de aplicação
A dose de aplicação pode variar entre 3 e 3,75 L/ha, dependendo das infestantes alvo, do seu estado 
de desenvolvimento, condições de aplicação e da estrutura do solo.

Como todos os herbicidas residuais, a atividade do Camix® é influenciada pelo tipo, humidade e tem-
peratura do solo. Em solos com elevada absorção (solos argilosos ou com elevado teor de matéria 
orgânica) são necessárias doses mais elevadas do que noutro tipo de solos. Para um correto desempe-
nho do Camix® são necessárias boas condições de humidade no solo. Períodos longos (2-4 semanas) 
sem chuva ou rega posteriores à aplicação podem levar a uma menor eficácia do produto.

Em terrenos ligeiros, com baixo teor de matéria orgânica, recomenda-se a aplicação de 3 L/ha para 
controlo de mono e dicotiledóneas, em pré-sementeira, pré e pós-emergência (em caso de previsão de 
uma forte infestação de Setaria sp. recomenda-se a aplicação em pré-emergência e em função do grau 
de infestação aumentar a dose até 3,75 L/ha).

Em terrenos fortes e/ou com elevado teor de matéria orgânica recomenda-se a aplicação de 3,75 L/ha, 
tanto em pré como em pós-emergência precoce para controlo de mono e dicotiledóneas. Em caso de 
previsão de forte infestação de gramíneas recomenda-se a aplicação em pré-emergência.

A aplicação em pós-emergência deve ocorrer antes do estado de 4 folhas do milho (BBCH 14). Para um 
ótimo controlo das infestantes gramíneas não se deve ultrapassar o estado de 2 folhas e nas infestantes 
de folha larga não ultrapassar o estado de 4 folhas de desenvolvimento.

Modo de aplicação
O volume de calda recomendado é de 200-400 L/ha.

3.4 Tipo de uso



O Camix® contém duas substâncias ativas herbicidas (S-Metolacloro e Mesotriona), cada uma com um 
modo de ação diferente.

O S-Metolacloro é o isómero ativo do metolacloro. Pertence à família química das cloroacetamidas 
cujo modo de ação se baseia na inibição da síntese das proteínas ligadas ao crescimento radicular, das 
ceras epicuticulares, dos lípidos e das giberelinas. Isto implica um modo de ação multilocalizado, pelo 
que o risco de resistência a este herbicida é considerado baixo. O grupo de modo de ação do HRAC 
(“Herbicide Resistance Action Committee”) é o das Cloroacetamidas e outros (K3 / Inibidores da divisão 
celular).

Não estão descritos biótipos resistentes ao S-Metolacloro nem ao Metolacloro a nível mundial, ainda 
que tenham sido reportados casos de resistência no grupo K3 por outros herbicidas a Echinochloa 
crus-galli, Lolium rigidum e Lolium multiflorum.

Em Espanha não se detetou nenhum caso de resistência nem ao S-Metolacloro (incluindo Metolacloro) 
nem ao conjunto do grupo das Cloroacetamidas e outros (K3) após mais de 25 anos de utilização no 
mercado.

A Mesotriona pertence ao grupo dos herbicidas bloqueadores da atividade enzimática da HPPD (4-hi-
droxifenilpiruvato dioxigenase) dentro do estroma dos cloroplastos. A Mesotriona pertence ao grupo 
HRAC F2 (inibidores da 4-HPPD). É um herbicida ativo a doses muito baixas (DL50 = 27 nanomoles) em 
comparação com outros herbicidas do seu grupo.

3.5 Prevenção do desenvolvimento de resistências
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A Mesotriona fixa-se de modo irreversível na parte ativa da enzima HPPD, ao contrário de outros her-
bicidas que se fixam nas partes periféricas da enzima alvo, gerando um efeito exclusivamente parcial e 
não irreversível como é o caso da Mesotriona.

Desta forma, o possível surgimento de eventuais mutações que reduzam a fixação do herbicida na 
enzima HPPD significariam também uma redução da afinidade da enzima sobre o substrato da nova 
planta mutante, o que significaria uma menor eficácia catalítica da HPPD, penalizando a concorrência 
dos indivíduos mutados em comparação com os originais.

Não foi reportado até à data nenhum caso de resistência a este grupo de herbicidas nem em Portugal, 
nem a nível mundial.

A combinação destas duas substâncias ativas com modo de ação diferente e risco limitado de desen-
volvimento de resistências faz do Camix® um herbicida especialmente adequado para evitar e gerir os 
problemas de resistências na cultura do milho.

A nível mundial, foram reportadas populações de infestantes típicas do milho resistentes às triazinas 
ou a herbicidas do grupo C1 da HRAC (Amaranthus spp., Chenopodium album, Datura stramonium, 
Kochia scoparia, Polygonum spp., Solanum nigrum, principalmente)*, a herbicidas do grupo B -inibi-
dores ALS- (Digitaria sanguinalis, Echinocloa crus-galli, Eleusine indica e Setaria spp. entre outras)* e a 
glifosato-glicinas grupo G HRAC (Amaranthus spp. e Sorghum halepense)*.

Em Portugal os únicos casos declarados de populações de infestantes típicas do milho resistentes às 
triazinas são as infestantes Amaranthus retroflexus, Chenopodium album e Solanum nigrum. *

Camix® controla os biótipos de infestantes resistentes tanto a herbicidas do grupo C1, B ou G e parti-
cularmente as três espécies resistentes a triazinas presentes em Portugal.

Não obstante, para a gestão deste tipo de resistências recomenda-se seguir as instruções do C.P.R.H. 
(Comité para a Prevenção de Resistências a Herbicidas) que consistem na combinação de diferentes 
métodos de controlo (práticas culturais e métodos químicos), visando a prevenção.

A Syngenta integra o C.P.R.H. e advoga a aplicação das medidas de prevenção recomendadas por 
este organismo para evitar o desenvolvimento de resistências.

*weedscience.org
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Outras características

4.1 Tolerância da cultura

Realizaram-se, em todos os ensaios levados a cabo com Camix®, avaliações visuais de fitotoxicidade. 
A tolerância de todas as variedades às doses recomendadas e superiores foi boa em todos os ensaios 
avaliados.

O produto demostrou ser seguro na cultura do milho, a doses que proporcionam elevados níveis de 
controlo das infestantes.

Camix® é seletivo em todas as variedades de milho híbrido para grão/silagem.
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A experiência prática do uso das substâncias ativas que compõem o Camix® - Mesotriona e S-Meto-
lacloro -, tanto em Portugal como noutros países, acrescida da experiência com Camix® em inúmeros 
ensaios realizados em Portugal e noutros países entre 2000 a 2017, não revelaram nenhum efeito ad-
verso sobre culturas adjacentes e sobre plantas ou produtos de plantas para serem utilizados na sua 
reprodução, sempre e quando foram seguidas as recomendações de aplicação.

No que se refere a culturas limítrofes, há que ter especial cuidado para evitar a deriva da calda sobre cul-
turas que têm uma sensibilidade conhecida à ação do herbicida e que possam coincidir no tempo com 
a cultura do milho, como sejam a beterraba, a colza, a batata, a soja, o girassol, o trevo, os espinafres 
e a ervilha. Estas culturas podem apresentar sintomas de descoloração e branqueamento no caso de 
serem atingidas pela deriva da calda.

Das substâncias ativas que compõem o Camix®, apenas a Mesotriona apresenta restrições de uso no 
rótulo no que respeita às culturas seguintes. Para comprovar o efeito da Mesotriona (e portanto do Ca-
mix®) nas rotações foram realizados 11 ensaios entre os anos 2002 e 2004. As aplicações realizaram-
se em pré e/ou pós-emergência do milho e na Primavera seguinte semearam-se nestas parcelas as 
seguintes culturas (as mais comuns em rotações em cada zona): beterraba, batata, alfalfa, trigo, cevada 
e cebola.

4.2 Efeito sobre as culturas seguintes
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Não se encontrou nenhum efeito sobre as culturas seguintes em nenhum dos ensaios realizados.

Os resultados em batata, luzerna, trigo, cevada e cebola foram confirmados noutros países. Em be-
terraba e ervilha ocorreram alguns casos esporádicos de intolerância em alguns ensaios realizados 
noutros países em condições especiais de solo (solos ligeiros e ácidos), etc.

Após a aplicação de Camix. pode-se proceder à instalação, no Outono seguinte, das culturas de trigo 
mole, trigo duro, cevada e colza e, na Primavera seguinte, após mobilização do solo, das culturas de 
batateira, beterraba -sacarina, beterraba-forrageira, cebola, espinafres, ervilheira, feijoeiro, giras sol, lu-
zerna e soja. Deverão mediar 24 meses para uma cultura de faveira.

Recomenda-se uma lavoura entre a aplicação de Camix® e a sementeira da cultura na Primavera 
seguinte.

Em rotações de Outono apenas poderá semear cereais (ou azevém). Em caso de falha na sementeira, 
pode ressemear-se com milho imediatamente a seguir.

* Informação relativa aos LMRs, consultar a informação na página oficial da EU:
 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides_en

4.3 Resíduos

Camix®

Cultura Valor LMR

Mesotriona
Milho

0.01*

S-Metolacloro 0.05*
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Resultados da experimentação em campo  
em Portugal
Neste capítulo mostra-se o resumo dos resultados obtidos nos ensaios realizados com Camix® em 
Portugal durante as campanhas 2000 a 2017.

Neste gráfico observa-se o espetro geral do Camix®. Este mostra um bom controlo das infestantes 
típicas do milho, tanto dicotiledóneas (Amaranthus retroflexus, Amaranthus blitoides, Chenopodium 
album, Polygonum spp., Portulaca oleracea, Solanum spp., Diplotaxis erucoides, Sonchus arvensis) 
como gramíneas (Echinocloa crus-galli, Setaria spp, Digitaria sanguinallis) e além disso tem um controlo 
excelente das infestantes consideradas de difícil controlo para os herbicidas clássicos do milho (Abuti-
lon theophrasti, Datura stramonium, Xanthium strumarium e Xanthium spinosum).
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Gráfico:	 Espetro de controlo do Camix® aplicado em pré-emergência a 3,75 L/ha.
 Fonte: Syngenta (Portugal 2000-2017, 43 ensaios).
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Do gráfico 2 depreende-se que o Camix® mostra um bom controlo, aplicado tanto em pré como em 
pós-emergência precoce, sobre a maioria das infestantes dicotiledóneas. A eficácia diminui ligeiramente 
no caso das infestantes clássicas nas aplicações de pós-emergência, porque a eficácia do CAMIX é 
inferior em algumas espécies como Portulaca ou Polygonum quando se aplica neste momento.

Fonte: Syngenta (Portugal 2000-2017, 43 ensaios).

Gráfico 2 Controlo de infestantes em função do momento da aplicação
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No caso das dicotiledóneas consideradas difíceis (Abutilon theophrasti, Xanthium sp., Datura stramo-
nium) a eficácia é ligeiramente superior quando se aplica em pós-emergência precoce, certamente 
devido a uma ampliação do período de controlo das novas emergências destas infestantes.

Como é lógico a eficácia à dose de 3,75 L/ha é maior do que à dose de 3 L/ha, tanto em pré-sementeira 
como em pré e pós-emergência.

Fonte: Syngenta (Portugal 2000-2017, 43 ensaios).

Gráfico 3 Comparação de eficácia por dose e momento de aplicação
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onclusões 
dos resultados

Camix® é uma solução completa para controlo de infestantes gramíneas e dicotiledóneas. O seu es-
petro de ação inclui as principais infestantes presentes na cultura do milho, incluindo algumas das 
consideradas difíceis: Amaranthus retroflexus, Amaranthus blitoides, Chenopodium album, Polygonum 
spp., Portulaca oleracea, Solanum spp., Diplotaxis erucoides, Sonchus arvensis, Echinocloa crus-galli, 
Setaria spp, Digitaria sanguinalis, Abutilon theophrasti, Datura stramonium, Xanthium strumarium e Xan-
thium spinosum, entre outras.

Camix® é uma formulação líquida única que pode ser aplicada tanto em pré-sementeira como em pré 
e pós-emergência precoce das infestantes e do milho.

Camix® é um produto flexível que se pode adaptar em dose e momento de aplicação, tanto às condi-
ções do solo como às infestantes presentes nas parcelas e ao seu desenvolvimento.

Camix®, durante a sua fase de desenvolvimento, apresentou uma 
perfeita seletividade em todas as variedades de milho ensaiadas.
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