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INTRODUCAO
Este folheto foi preparado na forma de guia para
permitir a rapida identifica9ao das molestias do mil ho no
campo. Tern o prop6sito de ser util a produtores e
tecnicos agrlcolas. 0 texto descreve de modo sucinto
algumas das principais molestias do milho. seus agentes causais. seus sintomas. Para facilitar a identifica9ao
visual traz ilustra9oes fotograficas coloridas de plantas
atacadas par molestias.
As molestias aqui descritas foram escolhidas de
conformidade com a sua capacidade de causar prejulzos economicos nas regioes produtoras do milho do
mundo. 0 folheto. nesta segunda edic;:ao. foi melhorado
com a inclusao de diversas molestias espedficas de
determinadas regioes.
A classifica9ao empregada neste trabalho. de acordo com os agentes causais. envolve tres grupos de
molestias causadas par: 1) fungos: 2) bacterias e 3)

virus.
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1. MOLESTIAS DO MILHO CAUSADAS
POR FUNGOS
1.1 MANCHA PARDA
Physoderma maydis.
Normalmente. esta molestia ocorre em regioes de
alta pluviosidade e elevadas temperaturas . atacando as
folhas. bainhas. colmos e. em certas ocasioes. as
bracteas (palhas) das espigas.
Os primeiros sintomas vislveis aparecem na lamina
foliar como pequenas manchas clor6ticas . que surgem
em faixas de tecido infectado e sadio. alternadamente.
As manchas na nervura principal sao arredondadas. de
cor pardo-escuro. ao passo que as lesoes da lamina
foliar sao apenas manchas clor6ticas. Os nose entren6s
tambem exibem lesoes de colorai;:ao pardo-escuro. No
caso de severa infeci;:ao. as manchas podem coalescer
e produzir lesoes no colmo e acamamento da planta .
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Physoderma maydis

5

1.2 MILDIO PULVERULENTO
(DOWNY MILDEW)
Varias especies do genero Sclerospora e
Sc/erophtora causam o mildlo pulverulento do milho.
MANCHA AMAR ELA DO ARROZ ("CRAZY TOP")
Sc/erophtora macrospora.
Ml LDIO MARR OM ES TR IADO
Sclerophtora rayssiae var. zeae.
MOLESTIA DA ESPIGA VERDE, MiLDIO GRAMINlCOLA DO MILHO
Sc/erospora graminicola.
MfLDIO DO MILHO DE JAVA
Sc/erospora maydis.
Mf LDIO DO MILHO DAS FILIPINAS
Sclerospora philippinensis.
MfLDIO DO MILHO E DA CANA-DE-A<;::UCAR
Sc1erospora sacchari.
Mf LDIO DO SORGO E DO MILHO
Sclerospora sorghi.
Estas molestias causam elevados prejufzos nas regioes produtoras do milho, em varies pafses da Asia e
da Africa. Dados mais recentes indicam um aumento da
dissemina9ao desta molestia no continente americano.
A manifesta9ao dos sintomas e muito influenciada pela
idade da planta. as especies do pat6geno e o meio,
ambiente. Em geral. surgem estrias clor6ticas nas fol has
e bainhas e ha atraso no desenvolvimento da planta. Os
mfldios sao mais conspfcuos quando aparece um p6
cinza sobre a superffcie das folhas. lsto e devido ao
aparecimento de confdias. o que visualmente ocorre
nas primeiras horas da manha. quando a umidade ea
temperatura sao favoraveis.
6

Sclerophtora
rayssiae var .
zeae

Sclerospora
ph ilippinensis

A molestia e mais comum em regioes quentes e
umidas . Algumas especies que causam mildius tambem provocam malformac;:ao das espigas. Nas plantas
afetadas. nao ha formac;:ao de p61en e as espigas.
quando aparecem. ficam muito pequenas. raqufticas.
As folhas novas sao estreitas. coriaceas e eretas.
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Sclerospora sacchari
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Sclerospora sorghi

Sc/erospora sorghi

10

Sclerospora sorghi
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1.3 MANCHA DE ASFALTO
Phyllachora maydis.

Esta molestia aparece em regioes tropicais e subtropicais com clima relativamente frio e umido. condic;:oes
semelhantes as necessarias para que surja a requeima
da fol ha causada por Helminthosporium turcicum .
lnicialmente. aparecem manchas pretas. brilhantes.
circulares. Mais tarde. surge uma zona clor6tica em
torno da "mancha de asfalto". Estas lesoes necr6ticas
podem fundir-se e necrosar completamente a folha . As
lesoes comec;:am a se desenvolver nas folhas inferiores.
antes que as plantas tenham florescido . Em condic;:oes
ambientais favoraveis. a infecc;:ao atinge ate as folhas
superiores. As espigas infectadas Sao leves e OS graos
prendem-se mal a raquis (sabugo).
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Phyl/achora maydis
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1.4 FERRUGENS DO MILHO
As tres ferrugens principais do milho sao:

1.4.t FERRUGEM COMUM
Puccinia sorghi.
Esta molestia acha-se amplamente distribulda por
todo o mundo.
A ferrugem comum do milho torna-se mais visive!
quando as plantas se aproximam da fase do florescimento . Pode ser reconhecida pelas pequenas pustulas que aparecem no colmo e na lamina foliar. As
pustulas tern cor marrom escuro nos primeiros estagios
da infec9ao; mais tarde. rompe-se a epiderme e.
medida que a planta amadurece. as lesoes adquirem
uma colora9ao preta. As plantas do hospedeiro intermediario (Oxalis sp.) com frequencia estao infectadas e
apresentam pustulas de cor laranja claro . Este e outro
estado do ciclo do fungo .

a
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Puccinia sorghi
Estado de uredo
Puccinia sorghi
Estado de aecio em Oxalis sp.
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1.4.2 FERRUGEM CAUSADA POR
POLYSORA
Puccinia polysora.

As pustulas sao menores. decor mais clara e mais
arredondadas do que as produzidas por P. sorghi.
Encontram-se. tambem. em ambas as faces das folhas.
mas a epiderme fica intact'a por mais tempo do que nas
folhas atacadas por P. sorghi . As pustulas adquirem
uma colora9ao marrom escuro medida que as plantas
se aproximam da maturidade. Nao se conhece hospedeiro intermediario do fungo . Essa ferrugem e muito
comum em regioes quentes e umidas.

a
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Puccinia polysora
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1.4.3 FERRUGEM TROPICAL
Physopella zeae.
Os prejufzos causados por esta ferrugem sao esporadicos e limitados as zonas quentes e umidas dos
tr6picos do continente americano.
As pustulas variam quanto a sua forma. de circulares a ovais. Sao pequenas e se encontram sob a
epiderme. No centro da pustula a lesao branca OU
amarelo palido e logo ela fica perfurada. Algumas vezes
aparece uma colora9ao preta ao redorda pustula . mas o
centro fica com a cor clara caracterfstica . Nao se
conhece hospedeiro intermediario do fungo.

e
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Physopella zeae
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1.5 MANCHA ZONADA
G/oeocercospora sorghi.
A mancha zonada e molestia mais comum do sorgo
do que do milho. Ouando as condi9oes do meio sao
secas e quentes. tambem pode ser encontrada no
mil ho .
Esta molestia se reconhece pelas pequenas lesoes
necr6ticas que. ao crescer. produzem grandes faixas
necr6ticas concentricas. Tais lesoes chegam a alcan9ar
5 a 6 cm de diametro. e podem ser encontradas.
principalmente nas folhas inferiores. Sintomas muito
semelhantes tern sido observados em folhas de milho
atacadas por Rhynchosporium oryzae .
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Gloeocercospora sorghi
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1.6 MANCHA DA FOLHA CAUSADA POR
LEPTOSPHAER IA
Leptosphaeria michora.
Esta molestia tern sido assinalada em zonas altas e
umidas dos Himalaias.
Os sintomas consistem de pequenas lesoes que se
tornam grandes e concentricas cobrindo consideravel
area foliar. 0 prejufzo e mais serio nas foihas inferiores.
na epoca do florescimento.
Em outras regioes do mundo sao conhecidas tambem outras especies de Leptosphaeria que produzem
diferentes sintomas nas folhas do milho.
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Leptosphoeria michora
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1. 7 MANCHA DA FOLHA CAUSADA POR
PHAEOSPHAER IA
Phaeosphaeria maydis.
Esta molestia. de reduzida importancia. encontrase restrita a algumas regioes do Brasil e do Norte da
fndia. onde tambem existe Helminthosporium turcicum. Seu desenvo!v!mento e favorecido por condi9oes de alta precipitac;:ao pluvial e temperaturas noturnas relativamente baixas .
As lesoes aparecem com pequenas areas de cor
verde claro. que. mais tarde . ficam descoloridas e
morrem. circundadas por margens de cor marrom
escuro. As manchas nas folhas sao circulares ou um
pouco ovais. Ja foi assinalada a existencia de outras
especies de Phaeosphaeria que se desenvolvem em
folhas de milho em outras partes do mundo.
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Phaeosphaeria maydis
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1.8 MANCHA DA FOLHA CAUSADA POR
CERCOSPORA
Cercospora zeae-maydis.
Esta molestia pode ocorrer em regioes de clima
temperado. umido. As lesoes come9am com pequenas manchas necr6ticas. regulares e compridas.
que aparecem paralelamente as nervuras. As vezes as
lesoes podem alcan9ar 3 .0 x 0.3 cm de extensao.

26

Cercospora zeoe-maydis
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1.9 MANCHA DA FOLHA CAUSADA POR
CURVULARIA
CuNularia lunata e C. pal/escens.
Estes fungos produzem pequenas manchas clor6ticas ou necr6ticas. com um halo de cor clara . As
lesoes tern. aproximadamente. 0.5 cm de diametro
quando completamente desenvolvidas. Esta molestia e
comum em regioes quentes e umidas. produtoras de
milho, e pode ocasionar consideraveis prejufzos
produ9ao.

a
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Curvu/aria lunata
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1.10 MANCHA DA FOLHA CAUSADA POR
MAYDIS
Helminthosporium ma ydis.

As lesoes. quando novas. sao pequenas. de forma
romb6ide; medida que envelhecem elas se ampliam .
0 desenvolvimento das lesoes e sempre delimitado
pelas nervuras adjacentes. por isso. no final . as lesoes
ficam retangulares (2-3 cm de extensao). As manchas
podem fundir-se lesando completamente uma consideravel area foliar.
Os sintomas acima descritos referem-se ra9a 0 do
fungo . Ha poucos anos atras a ra9a T ocasionou
elevados prejufzos ao milho. em lugares onde havia sido
incorporada a fonte de macho-esterilidade Texas . Uma
diferen9a importante e que a ra9a T pode atacar as
bracteas e bainhas. ao passo que isso normalmente nao
se observa com a ra9a 0.
A mancha foliar causada por maydis e comum nas
regioes quentes e umidas. onde se cultiva milho. Este
fungo necessita temperaturas um pouco mais altas do
que o H. turcicum . para o seu desenvolvimento; nao
obstante . em determinadas ocasioes. ambas as especies podem ser encontradas afetando a mesma planta .

a
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Helminthosporium
maydis Ra9a 0

Helminthosporium lllii...
maydis Ra9a T ,..
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1.11 MANCHA DA FOLHA CAUSADA POR
TURCICU.M
Helminthosporium turcicum.
Os primeiros sintomas podem serfacilmente identificados. como pequenas lesoes de forma quase oval e
aquosas que aparecem nas folhas do milho. Elas
desenvolvem-se em extensas lesoes necr6ticas. fusiformes. Aparecem. de inlcio. nas folhas inferiores e conti nuam aumentando de tcimanho e de numero medida
que a planta se desenvolde. ate que ela se apresenta
completamente queimada. numa forma muito caracterlstica.
A molestia aparece em todo o mundo. mas observase principalmente. nas zonas onde ocorrem alta umidade. e temperaturas relativamente baixas. durante o
desenvolvimento da planta . Ouando a infec9ao aparece
por ocasiao do florescimento da flor feminina e as
condi9oes sao favoraveis. ela pode causar vultosos
prejulzos econ6micos.

a

32

Helminthosporium turcicum
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1.12 MANCHA DAS FOLHAS CAUSADA POR
DI PLOD IA
Diplodia macrospora.
Nao ha notlcias de que esta enfermidade cause
prejulzos econ6micos. mas pode ser encontrada em
muitas culturas comerciais de milho nas regioes quentes e umidas. D. macrospora causa. principalmente.
podridao da espiga. mas. em condi9oes favoraveis.
prejudica tambem as folhas.
Os sintomas caracterizam -se por lesoes necr6ticas
pa ralelas as neNuras. semelhantes as manchas produzidas por algumas bacterias ou por Helminthosporium turcicum . Entretanto. elas pod em ser diferen ciadas. obseNando-se contra a luz. As lesoes da D.
macrospora tern uma margem estreita amarela. que
as do outro pat6geno nao apresent a.
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Diplodia macrospora
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1.13 ANTRACNOSE DA FOLHA
Col/etotrichum graminico/a.
Esta molestia tern pouca importancia e nao e comum no milho . Nao obstante. informa9oes mais recentes indicam que esta adquirindo maior importancia em
determinadas areas . Em geral . OS sintomas consistem
de pequenas manchas bastante largas que podem
fundir-se e ocasionarextenso dano asfolhas. Os colmos
das plantas novas tambem podem ser afetados.
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Colletotrichum araminicola
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1.14 MANCHA DA FOLHA CAUSADA POR
SE PTO RIA
Septoria maydis.
Estas manchas podem aparecer principalmente nas
folhas do mil ho semeado em ambientes frios e umidos.
Os primeiros sintomas nas folhas aparecem coma
pequenas manchas decor verde claro ou amareladas .
As lesoes juntam-se e podem causar serio dano e
necrose das areas afetadas onde podem se formar
muitos picnidios pretos.
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Septoria maydis
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1.15 MANCHA DA FOLHA CAUSADA POR
KABATIELLA
Kabatiella zeae.
Os plantios comerciais em regioes com condic;;oes
ambientes frias e umidas podem ser prejudicados por
esta molestia . Reconhece-se a mancha da folha causada por Kabatiella pelas pequenas lesoes (1 a 4 mm).
arredondadas e translucidas. A parte central tern cor
marrom. rodeada por um anel marrom escuro com um
halo amarelo. e que da um aspecto de ··olho ... muito
caracterlstico a esta enfermidade.
Estes sintomas podem ser facilmente confundidos
com uma serie de manchas fisiol6gicas ou geneticas.
que nao sao de origem infecciosa. mas sao muito
comuns nas folhas de milho. Sao tambem muito
parecidas com as produzidas inicialmente por Curvularia , em algumas regioes tropicais.
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Kabatielfa zeae

1.16 QUEIMA DA FOLHA CAUSADA POR
PHYLLOSTICTA

Phyl/osticta maydis.
Em 1970. a suscetibilidade a esta molestia foi ligada
ao carater de macho-esterilidade T do Texas. Dal para
ca. varios pesquisadores relacionaram a queima foliar
causada por Phyllosticta com perdas de importancia
econ6mica e alta incidencia de acamamento. 0 clima
umido e quente favorece 0 ataque desta enfermidade.
Os sintomas podem ser observados nas folhas de
plantas desde quando novas ate nas ja bem desenvolvidas. As plantas novas. quando atacadas. apresentam
sintomas parecidos com os das plantas com deficiencia
de nitrogenio.
Em plantas ja maduras. as lesoes sao estreitas.
necr6ticas e paralelas as nervuras (embora nao delimitadas por estas). Em folhas mais velhas. as lesoes se
desenvolvem e produzem uma mancha caracterfstica
na ponta das folhas .
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Phy/losticta maydis
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1.17 ZONADO DA FOLHA EDA BAINHA
H ypochnus sasakii
(Sin . Corticium sasakii).
Os sintomas caracterfsticos que se desenvolvem nas
folhas e nas bainhas sao manchas concentricas que
chegam a cobrir areas consideraveis das folhas infectadas. ou nas bracteas (palhas) das espigas.
0 principal prejufzo que ocorre nas regioes tropicais
umidas e um apodrecimento de cor marrom das
espigas que mostram um micelio cotonoso de cor
marrom claro. com pequenos escler6dios arredondados que se formam entre os graos.
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Hypochnus
sasakii

1.18 PODRIDAO DO COLMO CAUSADA POR
PYTHIUM
Pythium aphanidermatum,
Pythium spp.
Varias especies de Pythium podem causar apodrecimento do colmo e da semente ou plantinhas. logo
ap6s a semeadura. Em regioes temperadas e em
algumas areas tropicais quentes e umidas. podem ser
registrados ataques por Pythium .
Normalmente. os entren6s inferiores ficam moles e
escurecidos. tomando um aspecto aquoso. que faz
com que as plantas acamem. Estes entren6s afetados.
geralmente. ficam retorcidos antes que a planta venha a
cair. As plantas atacadas podem continuarvivas ate que
todo o tecido vascular esteja prejudicado.
E precise fazer isolamentos. em laborat6rio. para
poder diferenciar o prejuizo nos colmos ocasionados
por Pythium e por Erwinia .
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Pythium aphanidermatum
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1.19CARVAO DO PENDAO
Sphacelotheca reiliana.
Este carvao pode causar prejuizos de importancia
econ6mica em regioes secas e quentes onde o milho
cultivado.
A infeci;:ao sistemica. isto
o fungo penetra na
plantinha e cresce dentro dela. e a planta mostra
sintomas por ocasiao do florescimento. nas inflorescencias masculina e feminina.
Os sintomas mais caracteristicos sao : (a) um desenvolvimento anormal das inflorescencias masculinas que
apresentam malforma9ao . com desenvolvimento excessivo; {b) dentro de cada pequena flor masculina
desenvolvem-se massas de esporos pretos; (c) em vez
da espiga normal. quando as palhas (bracteas) sao
abertas. tomam-se visfveis os feixes vasculares rodeados por uma abundante massa de esporos pretos.

e

e

e.
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Sphacelotheca reiliana

1.20 MURCHA DEVIDO A NECROSE
VASCULAR E MURCHA TARDIA
Cephalosporium acremonium,
Cephalosporium maydis.
A murcha devido a necrose vascular e causada por

Cephalosporium acremonium e esta amplamente
distribufda. A murcha tardia causada por C. maydis s6
foi mencionada na fndia e no Egito .
Ambas as enfermidades produzem a morte prematura da planta . ao aproximar-se a epoca do flo rescimento . Sao comuns em regioes relativamente
umidas. quentes e com solos pesados. Estes pat6genos podem originar a infec9ao do solo atraves das
·
sementes portadoras de micelio .
As plantas atacadas mostram sintomas ao iniciar o
florescimento. quando come9am a murchar. a partir
das folhas superiores . Essas plantas produzem espigas
peq uenas ou. a maioria. apresenta graos enrugados.
mal desenvolvidos. Ao partir o colmo destas plantas.
nota-se que os feixes vasculares apresentam colora9ao
marrom escu ro quetem infcio desde as rafzes . Sintomas
muito parecidos podem ser observados nas plantas
atacadas por Fusarium moniliforme . Os graos que
chegam a ser infectados por C. acremonium e F.
moniltforme apresentam listras brancas muito caracterfstas no pericarpo.
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Cephalosporium
acremonium no col mo

C. maydis

Cephalosporium
acremonium na espiga
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1.21 PODRIDAO PRETA
Macrophomina phaseoli.
A podridao preta e comum nos climas secos e
quentes. A incidencia aumenta quando se apresentam
condu;:oes de altas temperaturas. e seca. na epoca do
florescimento do milho.
0 pat6geno invade as ralzes das µlantas ainda
novas. Ouando as plantas se aproximam da maturidade. os tecidos interiores dos colmos apresentam
colora9ao escura e uma liberta9ao dos feixes vasculares . lsto aparece principalmente nos entren6s inferiores .
Ao examinar o tecido interior do colmo das plantas
afetadas. obseNa-se uma enorr:ne quantidade de pequenos escler6cios pretos. que podem permanecer
ativos por varios meses e serao novas fontes de in6culo
no plantio seguinte. 0 fungo pode tambem infectar as
sementes conferindo-lhes uma colora9ao escura. quase
preta.
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Macrophomina phaseoli
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1.22 FALSO CARVAO DO PENDAO
Ustilaginoidea virens.
0 falso carvao do pendao do milho ocorre excepcionalmente em localidades de clima quente e seco.
E mais comum observar este fungo atacando de
preferencia as inflorescencias do arroz que as do milho .
Os sintomas produzidos sao diferentes dos outros
carvoes do milho. 0 falso carvao do pendao nao produz
malformac;:ao da inflorescencia masculina do milho e
nao prejudica a espiga_. o que acontece com o verdadeiro carvao do pendao (Sphacelotheca reiliana) ; somente algumas flores da inflorescencia masculina sao
atacadas e ostentam uma massa verde-escura de
esporos (soros). Tambem difere do carvao comum
(Ustilago maydis) porque a U. virens nao produz
galhas nos tecidos.
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Ustilaginoidea virens
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1.23 PODRIDAO DO COLMO CAUSADA POR
DI PLOD IA
Diplodia maydis.

As variedades suscetfveis de milho plantadas em
reg ioes frias OU umidas sao geralmente prejudicadas
por este fungo.
Nas plantas afetadas. a podridao do col mo causada
por Diplodia produz uma colora9ao marrom no parenquima. nos entren6s inferiores. Os colmos ficam enfraquecidos e se quebram facilmente com o vento e as
chuvas. Mais tarde o sintoma mais caracterlstico a
abundante forma9ao de picnldios na superflcie dos
entren6s afetados pela podridao.

e
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Diplodia maydis

1.24 PODRIDAO DO COLMO CAUSADA POR
FUSARIUM
Fusarium spp.
Existem duas especies de Fusarium que atacam o
colmo do milho .
1.24.1 Fusarium moniliforme (estado perfeito =
Gibberella fujikuroi) muito comum nas regioes . quentes e umidas; seus preju(zos sao
ma is serios quando as plantas se aproximam da
epoca do florescimento .
1 .24 .2 Fusarium graminearum (estado perfeito
Gibberella zeae) . E mais encontradi<;:a nas
regioes temperadas e frias . Trata -se de um dos
agentes potencialmente mais graves. causadores das podridoes do colmo .
Os sintomas que estes pat6genos induzem sao
muito parecidos aos causados por Diplodia e Cephalosporium e nao e posslvel estabelecer as diferen<;:as entre eles. a menos que se obseNem os corpos
de frutifica9ao que produzem . As plantas paralisam seu
desenvolvimento. murcham e seca m . e nos intern6s
interiores surgem pequenas manchas marrom escuro .
Quando se abrem os colmos de plantas infectadas.
verifica-se que os vasos do floema tern uma colora<;:ao
escura e que os tecidos do parenqui ma podem apresen tar uma cor marrom.
Nos estagios finais da infec<;:ao o tecido parenquimatoso desaparece e ficam apenas os vasos .

=
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Fusarium moniliforme

Gibberel/a zeae
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1.25 PO DR I DAO DA ESP IGA CAUSADA POR
GIBBER ELLA

=

Gibberella zeae (estado imperfeito Fusa rium graminearum ).
Gibberella fujikuroi (estado imperfeito = Fusarium moniliforme ).
No milho. estas duas especies de fungos ocasionam murcha das plantinhas e podridao do colmo e
da espiga.
1.25 .1 Gibberella zeae e mais comum em regioes
frias e umidas. Produz uma colorac;:ao rosada
ou avermelhada nos graos afetados. principiando pela ponta das espigas. E visfvel um
micelio avermelhado que cresce entre os graos.
1 .25 .2 Gibberella fujikuroi conhecido como apodrecimento dos graos causado por Fusa rium. Talvez seja o pat6geno mais comum em
espigas de mil ho em todo o mundo. principalmente nas localidades de clima quente e umido. ou seco. Ao contrario do G. zeae o dano
causado por G. fujikuroi nota-se. principalmente. em graos isolados. ou prejudicando
pequenas areas de alguns graos nas espigas.
Os graos afetados tambem apresentam um micelio
cotonoso do fungo e podem germinar. quando estao
ainda presos raquis. Ouando a infecc;:ao dos graos
ocorre tardiamente. eles apresentam riscas no pericarpo. Ouando ha ataque de lagartas das espigas. e
comum encontrar tambem. junto. o dano causado por

a

G. fujikuroi.
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Prejulzo causado por

Gibberella zeae

Fusarium moniliforme e
pela broca do colmo

Gibberetla fuiikuroi
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1.26 DENTE DE CAVALO
Claviceps gigantea
(estado imperfeito

=Sphacelia sp. ).

Esta molestia e endemica em algumas regioes altas.
frias e umidas da meseta central do Mexico .
0 pat6geno acha-se muito relacionado com a causa
do esporao do centeio e tambem produz alcal6ides
t6xicos.
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Claviceps gigantea
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1.27 PODRIDAO DAESPIGACAUSADAPOR
PENICILLIUM
Penicillium spp.
0 prejulzo mais comum e causado por Penicillium oxalicum ; em determinadas circunstancias. outras especies podem estar envolvidas. Muitas vezes sua
presenc;;a pode estar ligada a dano na espiga causado
por inseto.
0 p6 verde-azulado. muito caracterlstico. cresce
entre os graos e a superflcie da raquis (sabugo). Os
graos prejudicados pelo fungo adquirem uma cor
amarelecida. com riscas vislveis no pericarpo.
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Penicillium spp
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1.28 PODRIDAO DA ESPIGA CAUSADA POR
ASPERGILLUS
Aspergillus spp .
Esta molestia pode se tornar serio problema quando
as espigas atacadas forem armazenadas com um tear
muito alto de umidade. No campo. varias especies de
Aspergil/us podem prejudicar o milho . A. niger
produz massas pulverulentas pretas de esporos que
cobrem os graos ea raquis da espiga . Em contraste. A.
glaucus e A. ochraceus normalmente formam massas esverdeadas de esporos verde-amarelados .
A maioria das especies de Aspergillus produzem
compostos organicos chamados aflatoxinas que sao
t6xicos para as aves e os mamlferos.
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Aspergil/us flavus
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1.29 PODRIDAO ACINZENTADA DA ESPIGA
Physa/ospora zeae.
A incidencia desta podridao da espiga e maier com
clima quente e umido. por varias semanas ap6s a
poliniza9ao. Os principais sintomas sao muito parecidos aqueles produzidos pela podridao da espiga causada por Diplodia; um fungo branco-acinzentado desenvolve-se entre os graos. as bracteas ficam descoloridas e aderem umas as outras. Em estados mais
avan9ados de infec9ao os dois fungos podem ser
rapidamente identificados ·
(a)
Podridao acinzentada causada por Physalospora: As espigas apresentam cor preta; o fungo
tambem e escuro e forma pequenos escler6cios.
ou pontos pretos dispersos na espiga.
(b)
Podridao causada por Diplodia (ver 1 .33): A
espiga tern cor marrom acinzentado e o fungo e
branco. Ao quebrar a raquis (sabugo) notam-se
pequenos picnfdios pretos que cobrem a superffcie dos graos e o interior da raquis . (Fotografia
cedida gentilmente pelo Dr. A . J. Ullstrup).

68

Physalospora zeae
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1.30 CARVAO COMUM

Ustilago maydis.
Embora esta molestia nao cause grandes prejufzos.
pode chegar a ser prejudicial e afetar os rendimentos
quando se apresentam condic;oes ambientais favoraveis . 0 caNao comum encontra-se na maioria das
zonas produtoras de milho. mas pode ser mais grave
em climas de regioes temperadas e umidas do que nos
climas quentes e secos .
0 fungo ataca o colmo. folhas. espigas e inflorescencias mascu linas. Galhas brancas fochadas muito
conspfcuas substituem os graos na espiga. Mais tarde.
as galhas rompem-se e liberam uma grande quantidade
de esporos pretos que vao infeccionar 0 milho do
pr6ximo plantio. A molestia e mais grave em plantas
novas. em fase de ativo crescimento e pode provocar
raquitismo. ou mesmo sua morte.
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Ustilago maydis
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1.31 PODRIDAODAESPIGACAUSADAPOR
NIGROSPORA
Nigrospora oryzae.

Euma molestia amplamente disseminada. 0 fungo
pat6geno normalmente permanece inativo nos restos
de plantas antes de provocar nova infec9ao .
As espigas atacadas sao leves e frouxas. Os graos
ficam manchados e podem desprender-se facilmente.
E.xaminando-se de perto a espiga. podem ser observadas pequenas massas negras de esporos nos tecidos
dos graos e da raquis.
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Nigrosporo
oryzae
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1.32 PODRIDAO DA ESPIGA CAUSADA POR
CLADOSPORIUM
C/adosporium herbarum (Sin. Hormodendrum cladosporoides).
Nao ha notfcias de que esta molestia cause prejufzos
de importancia econ6m1ca .
Nas espigas atacadas os graos apresentam riscas
marrom-verde escuro. Estes sintomas come9am na
base do grao e da raquis . Ouando o dano e total as
espigas adquirem colora9ao escura e sao muito leves.
Em determinadas ocasioes a penetra9ao do fun go pode
estar ligada a algum dano mecanico nos graos.
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Cladosporium herbarum
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1.33 PODRIDAO DA ESPIGA CAUSADA POR
DI PLOD IA
Diplodia maydis; Diplodia macrospora

As podridoes de espiga causadas por Diplodia spp .
encontram-se geralmente em lugares de clima temperado e quente. com bastante umidade. As bracteas das
espigas atacadas apresentam areas descoloridas que
crescem. ate seca-la completamente . lsto faz com que
a espiga esteja seca. embora a planta esteja verde . Ao
abrir as bracteas. a espiga parece frouxa e de cor
amarelada. com um desenvolvimento cotonoso entre
os graos. Quando a planta amadurece podem se notar
muitos picnldios pretos nos graos e na raquis . Estes
picnldios servem como fonte de in6culo para o plantio
seguinte .
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Diplodia
maydis
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2. MOLESTIAS DO MILHO CAUSADAS POR
BACTER IAS
2 .1 PODRIDAO DO COLMO

Erwinia carotovora f. sp. zeae.
0 pat6geno se dissemina e mata rapidamente as
plantas atacadas. Ocorre em lugares de temperatura e
umidade relativamente altas.
As plantas atacadas apresentam cor escura e um
apodrecimento aquoso na base do colmo. As plantas
podem morrer pouco depois do florescimento. A podridao bacteriana produz um cheiro fetido e repugnante.
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Erwinia carotovora
f . sp. zeae
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2.2 MURCHA OU MOLESTIA DE STEWART
Erwinia stewartii.
0 pat6geno e transmitido pela semente e por certos
cole6pteros do mil ho (Chaetocnema pu/icaria) . A
infec9ao ocorre nos primeiros estagios do desenvolvimento da planta . As plantas ataoadas nao crescem
normalmente e. com frequencia. morrem logo ap6s o
florescimento.
As feridas produzidas pelos insetos ao alimentarem-se tambem servem como pontos de entrada do
pat6geno . Ao redor destas lesoes nas folhas. desenvolvem-se lesoes aquosas de forma oval. As manchas
riauosas continuam crescendo. acompanhando as nervuras. e se fundem. causando uma necrose total da
folha. 0 ataque pode estender-se ao colmo. e. nesse
caso. produzir a murcha total da planta .
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Xanthomonas
stewartii

2.3 RISCA BACTERIANA
Pseudomonas rubrilineans.

Nao tern sido assinaladas severas perdas causadas
por esta molestia. embora ela possa preocupar. quando
sao empregadas variedades suscetlveis. Essa molestia
ocorre em certas regioes do mundo com clima quente e
umido.
Em plantas suscetrveis. a risca bacteriana afeta o
milho desde o estado de plantula ate ap6s o florescimento. As fol has apresentam pequenas manchas clor6ticas. Em condic;:oes favoraveis . as lesoes se expandem
no sentido das nervuras e produzem listas muito caracterlstiqis. principalmente nas folhas novas; mais
tarde as listas secam e adquirem uma cor marrom
escuro . Um ataque severo nas folhas inferiores produz a
podridao da inflorescencia masculina. pois esta fica
envolta por folhas infectadas.
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Pseudomonas rubri/ineans
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3. MOLESTIAS DO MILHO CAUSADAS POR
V IRUS
3 .1 MOSAICO ANAO DO MILHO
0 virus transmite-se mecanicamente ou por afldeos. Este pat6geno esta intimamente relacionado com
o virus da cana-de-ac;;ucar e ataca varias gramlneas. e
cereais . tais como milho. sorgo. massambara ("Johnson grass") e cana-de-a9ucar. Nao produz infec9ao em
plantas de folhas largas.
As plantas atacadas mostram um mosaico caracterlstico (irregularidades na distribui9ao do verde
normal) na base das folhas mais novas. Em algumas
ocasioes. a presen9a do mosaico. torna-se mais consplcua pelo aparecimento de riscas clor6ticas muito
estreitas. acompanhando as nervuras . Mais tarde as
folhas mais novas apresentam uma clorose generaliza da e as faixas sao maiores e em maior numero. A
medida que a planta se aproxima da matura9ao as
folhas adquirem uma colora9ao arroxeada e avermelhada . Dependendo de quando se processa a infec9ao.
pode aparecer um definhamento. ou paralisa9ao. do
crescimento da planta . Ouando as plantas sao atacadas
muito novas elas podem nao produzir espigas ou estas
sao muito pequenas. Em determinadas circunstancias.
as gemas axilares podem crescer e mostrar certo
desenvolvimento.
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~ Rhopalosiphum
ma/dis
afrdeos vetores
do enfezamento

Virus do
enfezamento do
mil ho

3.2 MOSAICO I DO M ILHO *
Esta molestia tern sido mencionada em pafses da
zona do Caribe e Havaf. A cigarrinha Peregrinus
m aydis transmite o virus ao milho e outras gramfneas.
/).$ plantas sao mais suscetfveis quando sao inoculadas
com 4 a 6 semanas ap6s a emergencia. 0 sintoma ma is
caracterfstico e uma paralisa<;:ao do crescimento das
plantas. 0 grau de definhamento dependera da idade
em que a planta foi infectada. Como os entren6s se
encurtam. as folhas aparecem muito juntas e erectas.
Aparecem faixas clor6ticas contfnuas acompanhando
as nervuras. come<;:ando da base das folhas. Mais tarde
os sintomas compreendem folhas menores do que o
normal. enrugadas e enfermas. P-s listas podem ter a cor
amarela intensa e. finalmente. evoluir como tecido
necr6tico. Antes da necrose total dos tecidos. as fol has
normalmente adquirem uma colora<;:ao avermelhada ou
roxo escuro.

* Conhecido

no Brasil sob a designa<;:ao de virus da
faixa das nervuras.
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Virus do Mosaico I
(conhecido no Brasil por Virus da faixa das nervuras)

3.3 RISCAS FINAS DAS FOLHAS DO M ILHO
As riscas sao causadas por um virus transmitido pelo
cicadfdeo Da/bu/us maid is (tambem vetor do enfezamento do milho). Tern sido observado em pafses da
America Central. reduzindo a produ9ao em alguns
plantios comerciais em cerca de 43%.
Os sintomas aparecem duas semanas depois que as
plantas toram 1nocu1adas. e come9am como pequenas
manchas clor6ticas que podem servistas facilmente. ao
examinar as folhas contra a luz. Mais tarde. as manchas
tornam-se mais numerosas e se fundem formando
faixas de 5 a 10 cm que avan9am no sentido das
nervuras. As plantas inoculadas pr6ximo do floresci mento. normalmente nao mostram sintomas.
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Riscas finas das folha s.
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3.4 VIRUS DA RISCAAFRICANA DO MILHO
Esta molestia descrita originalmente na Africa Oriental. atualmente esta disseminada em varios pafses do
Continente Africano . 0 virus e transmitido pelo jacfdeo
Cicadullina spp; C. mbila e o vetor mais comum .
Os primeiros sintomas da molestia sao pequenas
manchas circulares. isoladas que aparecem nas folhas
mais novas. 0 numero de manchas cresce com o
desenvolvimento da planta e pode aumentar de tamanho. acompanhando as nervuras das folhas. Em pouco
tempo as manchas tornam-se mais abundantes na base
das folhas e sao mais conspfcuas nas mais novas. A$
folhas bem desenvolvidas podem se tornar clor6ticas.
com listas branco-amareladas no sentido das nervuras.
que contrastam com a cor verde escura das folhas
normais .
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Risca africana do milho

3.5 ENFEZAMENTO DO MILHO
A enfermidade conhecida como enfezamento do
milho foi descrita na California, E.U., em 1942. Desde
essa epoca tern sido observada no Mexico e palses da
America Central e America do Sul. A molestia e transmitida por varias especies de cigarrinhas que variam em
sua eficiencia de transmissao: o vetor mais comum e
Dalbulus maidis. 0 pat6geno nao se transmite mecanicamente.
Ha pouco tempo, erroneamente. identificaram-se
duas rac;:as do pat6geno:
(a)
A rac;:a da Mesa Central* que ag_?ra se sabe, e
causada por um organismo semelhante aos micoplasmas que produz um amarelecimento das
folhas novas. A maior parte das plantas atacadas
logo apresentam uma cor roxa.
(b)
A rac;:a Rio Grande** que inicialmente produz
listas branco-amareladas nas folhas novas, causadas por Spiroplasma sp. Mais tarde, na base
das folhas, deserwolvem-se listas largas. clor6ticas. As folhas podem adquirir uma cor roxa ou
amarela.
Ambos os pat6genos produzem um encurtamento
dos entren6s, proliferac;:ao do colmo. desenvolvimento
das gemas axilares e malforma9ao da raiz devido a
excessiva ramifica9ao. Em casos severos, os graos nao
se formam nas espigas e estas ficam falhadas. As
plantas morrem em pouco tempo.

• A rac;:a Mesa Central e conhecida no Brasil pela
designa9ao de enfezamento vermelho.
** Conhecida no Brasil como enfezamento palido.
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Enfezamento do milho

0 autor agradece a LEOBARDO TERPAN ea JUAN
ZAMORA. do Laborat6rio de Fotografia do CIMMYT
pela sua ajuda ao fotogratar vanas das transparencias
originais deste folheto.
Desenho desta publica9ao: MIGUEL ANGEL ORTEGA
AGUILERA.

Citac;ao correta: Centro Internacional do Melhoramento do Milho e Trigo, 1978. Enfermedades de
Marz. 2.• edici6n. 1978. El Satan. Mexico.

Edic;io inglesa: 0 folheto de molestias do milho foi
publicado em espanhol e ingles. Serao enviadas c6pias
em ingles mediante previa solicitacao.
CIMMYT. 0 Centro Internacional do Melhoramentodo
Milho e Trigo (CIMMYT) recebe ajuda de instituic;:oes
governamentais da Australia. Canada. Dinamarca. Ira.
Japao. Holanda. Arabia Saudita. Noruega, Sulc;:a. Mexico. lnglaterra. Estados Unidos. Alemanha Federal e
Zaire. e da Fundac;:ao Ford. Banco lnteramericano de
Desenvolvimento. Centro Internacional de Pesquisa
para o Desenvolvimento. Fundac;:ao Rockefeller. Programa das Nac;:oes Unidas para o Desenvolvimento e
Banco Mundial. A responsabilidade desta publicac;:ao
cabe exclusivamente ao CIMMYT.

I

