
Introdução

Entre os fatores que garantem a boa produtividade do milho, 

destaca-se a boa qualidade sanitária das plantas. Muitas 

doenças podem afetar a produção de forragem, de sementes, 

de grãos, e a qualidade das espigas verdes para a indústria 

e o consumo in natura do milho, entre elas, enfezamentos 

e viroses, doenças sistêmicas, cujos agentes causais são 

transmitidos por insetos-vetores. 

Principalmente em algumas regiões quentes do território 

nacional, onde o milho é cultivado em mais de uma safra ao 

ano, sendo safra e safrinha, ou de forma sucessiva, em áreas 

irrigadas, os enfezamentos causam perdas expressivas, quando 

ocorrem em surtos epidêmicos. Essas doenças causam redução 

variável na produtividade de lavouras, por serem variáveis os 

níveis de incidência de plantas individualmente atacadas.
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Enfezamentos e Viroses no 
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Condições climáticas e práticas culturais podem favorecer ou 

restringir a incidência dos insetos-vetores e dos agentes causais 

dos enfezamentos e das viroses. A adoção de medidas para 

manejo do risco de alta incidência e danos por essas doenças 

requer conhecimento sobre aspectos epidemiológicos que 

favorecem a proliferação dos patógenos, dos insetos-vetores, 

e do desenvolvimento da doença na planta. Nenhuma medida 

isoladamente garante controle efetivo dos enfezamentos e das 

viroses do milho.

As medidas para manejo do risco incluem essencialmente 

práticas preventivas, e serão tanto mais efetivas quanto mais 

produtores adotarem essas práticas, na região. 

essencial, quando se pretende adotar práticas para escapar 

ou para minimizar a incidência dessas doenças em lavouras 

subsequentes. 

Pretende-se nos tópicos seguintes caracterizar os sintomas que 

permitem o reconhecimento dos enfezamentos e das viroses 

do milho, analisar os fatores que têm contribuído para alta 

incidência, principalmente dos enfezamentos, e apresentar 

práticas alternativas para manejar o risco e minimizar danos por 

essas doenças. 

Viroses

O milho safrinha, ou de segunda safra, é semeado nos 

meses de janeiro até meados do mês de março, em diversas 

regiões do território nacional. O cultivo do milho safrinha 
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teve início na década de 1980, no Estado do Paraná, como 

opção de segunda safra após o cultivo da soja, ou do milho 

da safra de verão (Cruz et al., 2008). Até dias atuais a safrinha 

de milho continua expandindo-se nas regiões Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste, em áreas onde as condições climáticas de 

temperatura e de precipitação pluviométrica são adequadas 

para o desenvolvimento das plantas e a produção desse cereal 

(Agrianual, 2017). 

Em algumas regiões do Brasil, há muita variação nas épocas 

e datas de semeadura, tanto do milho da safra de verão 

quanto do milho safrinha, seja em decorrência de atrasos na 

chuva, ou de conveniências de cada produtor, o que propicia 

sobreposições do ciclo da planta e, em consequência, migração 

de insetos, assim como transferência de agentes causais de 

doenças, dos cultivos mais velhos para os cultivos jovens. 

Dessa forma, as semeaduras tardias do milho, realizadas 

localidades do centro-sul do Brasil, em geral apresentam maior 

incidência de enfezamentos e viroses, em decorrência do 

acúmulo de insetos-vetores e de inóculo dos patógenos, nos 

cultivos de milho anteriores, e da coincidência com condições 

climáticas favoráveis ao desenvolvimento dessas doenças 

(Oliveira et al.,2003; Oliveira & Oliveira, 2003; Almeida et al., 

2001). 

O cultivo do milho irrigado, particularmente nas regiões 

quentes do território nacional, permite obtenção de mais de 

uma safra desse cereal ao ano, independentemente do regime 

de chuvas, o que contribui para maior variação nas datas de 

semeaduras e sobreposições do ciclo da planta. 
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Estima-se a área total irrigada por meio de pivô, no território 

nacional, em 1.175 mil hectares, com intensa concentração 

na região oeste do Estado da Bahia, nas regiões do noroeste 

e triângulo do Estado de Minas Gerais, na região sudoeste, e 

em grande parte do Estado de Goiás, no norte e no centro-sul 

do Estado de São Paulo (Landau et al., 2015). Há carência de 

informação sobre a área total cultivada com milho irrigado por 

pivô, porém, em todas essas regiões, o milho inclui-se entre os 

cultivos irrigados, seja para a produção de sementes ou para a 

produção de grãos, sendo, frequentemente, semeado em mais 

de uma época ao ano, com sobreposições do ciclo das plantas. 

A transferência de pragas entre plantas de um cultivo de milho 

para outro é maior, quando estes se encontram em proximidade 

uns dos outros e quando são propícias as condições climáticas 

que favorecem a proliferação dessas pragas. Esse processo 

permite, ao longo do tempo, acúmulo de inóculo de patógenos 

e de populações de insetos-praga, e de insetos-vetores. 

Além disso, plantas de milho voluntárias, provenientes da 

germinação de grãos ou de sementes remanescentes de 

colheitas (milho tiguera, milho guacho) podem permitir a 

sobrevivência dessas pragas, servindo de fonte de inóculo 

desses agentes nocivos para cultivos subsequentes de milho. 

Nos anos de 2015 e 2016, a área total cultivada com milho no 

Brasil ultrapassou 16 milhões de hectares (Agrianual, 2017). 

Registrou-se aumento expressivo da área de milho safrinha, 

com aumento de mais de dois milhões de hectares desde 

2015, em relação a 2014, e crescimento anterior da ordem de 

quinhentos mil a um milhão de hectares ao ano, desde 2010. 

Simultaneamente, a primeira safra de milho sofreu redução de 
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cerca de sete para cinco milhões de hectares, nesse período de 

2010 a 2015. 

Esse acentuado e rápido crescimento da área cultivada com 

milho safrinha, associado às práticas de obtenção de mais 

de uma safra ao ano, com grande variação nas datas de 

semeadura, grande proliferação do milho tiguera, e a condições 

climáticas atípicas, caracterizadas por predominância de 

temperaturas mais elevadas em relação aos anos anteriores, 

bem como atraso nas chuvas, em determinadas regiões, 

aparentemente, contribuíram para a ocorrência de um surto das 

doenças denominadas enfezamentos, cujos agentes causais 

são transmitidos pela cigarrinha Dalbulus maidis. Esse surto de 

enfezamentos foi observado na safrinha 2015, principalmente 

nas regiões sudoeste de Goiás, noroeste e triângulo mineiro. 

Nesse mesmo período, e na safrinha 2016, foi também 

observada alta incidência de enfezamentos e alta densidade 

populacional da cigarrinha D. maidis na região oeste da Bahia, 

onde se cultiva, essencialmente, o milho irrigado. Em algumas 

localidades, foi simultaneamente observada alta incidência da 

virose denominada risca, cujo vírus agente causal é transmitido 

por essa mesma cigarrinha. Alta incidência da virose mosaico-

comum foi observada em localidades dos estados de São Paulo 

e do Mato Grosso do Sul, ocorrendo simultaneamente com alta 

incidência de enfezamentos. 

Esse surto, principalmente dos enfezamentos, causou perdas 

expressivas em áreas de produção de grãos e em áreas de 

produção de sementes de milho. 
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Enfezamentos

Os enfezamentos do milho são doenças sistêmicas que afetam 

da planta afetada. O enfezamento-pálido é causado por 

uma espécie de espiroplasma, denominada Spiroplasma 

kunkelii. O enfezamento-vermelho tem sido reiteradamente 

dessa etiologia por meio do postulado de Koch, para esse 

sem parede celular, pertencem à classe Mollicutes, são 

comumente denominados molicutes, e são transmitidos para 

plântulas de milho sadias, pela cigarrinha Dalbulus maidis, 

sendo essa transmissão do tipo persistente e propagativa.  

de milho, e a cigarrinha, ao se alimentar da seiva da planta 

um período latente, variável entre três e quatro semanas, esses 

molicutes multiplicam-se nos tecidos da cigarrinha, e atingem 

suas glândulas salivares, tornando-a infectante, capaz de 

transmiti-los, durante toda a vida. Ninfas e adultos, machos ou 

fêmeas da cigarrinha podem adquirir e transmitir os molicutes 

entre plantas de milho. A transmissão para as plântulas de 

milho ocorre entre uma e 24 horas, dependendo do genótipo 

de milho (Nault, 1980; Massola Júnior et al., 1999; Oliveira et al., 

2002a,2002b; Oliveira & Sabato, 2017). 
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Não há evidências de transmissão do espiroplasma ou do 

(Oliveira et al., 2017), e não são transmitidos através das 

sementes de plantas de milho infectadas (Oliveira-Sabato, 

dados não publicados). 

A infecção por molicutes ocorre nos estádios iniciais do 

desenvolvimento da plântula de milho, e os sintomas dos 

enfezamentos, caracteristicamente, aparecem na fase 

reprodutiva, sendo o dano que causam na produção de grãos 

da planta doente tanto maior quanto mais jovem a plântula 

de milho for infectada (Massola Júnior et al., 1999; Oliveira et 

al., 2002a,2002b). A redução na produção de grãos da planta 

doente pode ser superior a 70%, sendo a redução total na 

produção de grãos de uma lavoura diretamente proporcional ao 

percentual de plantas com enfezamentos, para cultivar de milho 

susceptível a essas doenças (Sabato et al., 2013; Coelho et al., 

2017). 

Temperaturas médias acima de 17 °C à noite e de 27 °C 

durante o dia favorecem os enfezamentos, por causa da 

multiplicação mais rápida dos molicutes, nas cigarrinhas e 

nas plantas (Oliveira et al., 2007). Em meio de cultura axênica 

o espiroplasma cresce em temperaturas em torno de 30 °C 

(Whitcomb et al., 1986; Gomes et al., 2017). 

A avaliação experimental da incidência de enfezamento 

em milho semeado semanalmente, em Sete Lagoas-MG, 

e cultivado até a produção, mostrou maior incidência dos 

enfezamentos quando a semeadura foi realizada tardiamente, 

nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, e correlação 

positiva entre essa incidência e a umidade relativa do ar 
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(Oliveira & Oliveira, 2003). Considera-se que esse efeito 

possa estar diretamente relacionado às condições ótimas 

de temperatura favorável à multiplicação dos molicutes, e à 

umidade relativa do ar, que permite maior desenvolvimento 

das plantas, com manutenção contínua dos estômatos abertos. 

Por outro lado, considera-se também que pode ser causado por 

maior concentração de cigarrinhas, e de molicutes, acumulados 

ao longo dos meses do ano, no milho da área experimental e 

das imediações.  

Em campo, é em geral impossível distinguir entre os sintomas 

do enfezamento-pálido e do enfezamento-vermelho. A planta 

de milho com enfezamento (Figura 1

por meio dos sintomas foliares que surgem como clorose nas 

margens e na parte apical das folhas, podendo essa clorose ser 

acentuada entre as nervuras secundárias. 

A essa clorose, segue-se avermelhamento, ou apenas 

amarelecimento das folhas, dependendo do genótipo de 

milho. As plantas apresentam encurtamento de internódios, 

espigas pequenas, frequentemente com poucos grãos, às 

vezes em proliferação. Algumas vezes, sintomas característicos 

da infecção com espiroplasma, que são estrias cloróticas-

esbranquiçadas, nas folhas, projetando-se da base em direção 

ao ápice, podem ser encontrados. Sintomas caracterizados por 

intenso avermelhamento das folhas, associado à proliferação 

1980; Sabato, 2017).
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Os enfezamentos podem ocorrer simultaneamente com a 

virose denominada risca, cujo vírus agente causal é também 

transmitido pela cigarrinha D. maidis, sendo algumas vezes 

denominados “complexo de enfezamento”.

A incidência dessas doenças, no Brasil, tem aumentado desde a 

década de 1990 (Costa et al., 1971; Oliveira et al., 1998; Oliveira 

& Sabato, 2017). 

Dalbulus maidis

A cigarrinha D. maidis é um inseto diminuto, com cerca de 

4 mm de comprimento, de coloração branca, ou palha, ou 

acinzentada, que vive, preferencialmente, no cartucho das 

plântulas de milho (Figura 2) e deposita ovos, abaixo da 

epiderme foliar (Marín, 1987; Oliveira, 1996). 

Figura 1. Planta de milho sadia e planta com enfezamento. Foto: 

Elizabeth de Oliveira Sabato
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Figura 2. Cigarrinha D. maidis. Foto: Elizabeth de Oliveira 

Sabato

A população desse inseto se estabelece nas fases iniciais de 

desenvolvimento das plântulas de milho, e emigra a partir 

novas áreas com milho (Oliveira et al., 2015). Assim, pode 

concentrar-se em áreas com plântulas de milho, ou no milho 

tiguera recém-emergido, quando a maioria das lavouras, nas 

imediações, se encontra em fase de colheita, ou quando foram 

recém-colhidas.

Essa cigarrinha é o único inseto-vetor dos molicutes em milho, 

no Brasil, e vive e se reproduz apenas nas plantas desse cereal 

de cigarrinhas D. maidis em plântulas de outras espécies 

da família Poaceae mostra morte da quase totalidade dos 

indivíduos em período de 24 a 96 horas (Haas, 2010).
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O ciclo biológico da cigarrinha, de ovo a adulto, é de cerca de 20 
a 39 dias, podendo alongar-se quando a temperatura ambiente 
é baixa, ou encurtar, em condições de temperaturas elevadas; 
e os adultos podem viver entre 42 e 51 dias, sendo esses dados 
variáveis para diferentes condições experimentais (Marín, 1987; 
Oliveira & Querino, 2017).

Estudos comparativos da incidência de cigarrinhas em área 
de milho de sequeiro, cultivado na estação chuvosa, e em 
milho irrigado, cultivado na estação de seca, realizados no 
Piauí, mostraram quatorze vezes mais cigarrinhas na área 
irrigada, em relação à área de sequeiro (Meneses et al., 2016). 
Aparentemente, esses resultados evidenciam a importância da 
umidade relativa do ar para o desenvolvimento e a proliferação 
da cigarrinha, condição-ambiente que prevalece no interior 
do cartucho da plântula de milho, e que pode ser perpetuada 
pela irrigação, favorecendo também o seu desenvolvimento 
e proliferação nas plantas adultas do milho. Essa condição 
permite a ocorrência de altas densidades populacionais de 
cigarrinhas estabelecendo novas colônias em lavouras de milho 
subsequentes, com plântulas recém-emergidas, resultando 
sempre em outras densidades populacionais ainda mais altas. 

Determinantes

Os enfezamentos do milho foram relatados pela ocorrência 
no Brasil, na década de 1970, sendo observado naquela 
época seu acontecimento esporádico no milho cultivado no 
Estado de São Paulo, a maior incidência em plantios tardios, 
e o fato de plantas com enfezamento-vermelho, em geral, 
não apresentarem grande redução em altura. A presença de 
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foi demonstrada por meio da microscopia eletrônica de 
transmissão (Costa et al., 1971; Kitajima & Costa, 1972) sendo 
a cigarrinha D. maidis indicada como o inseto-vetor desses 
molicutes. A cigarrinha D. maidis foi mencionada pela primeira 
vez no Brasil em 1938, como Cicadula, por Mendes (1938).

Na safra de milho 1994/1995, foi registrado um surto de 
enfezamentos na cultura do milho, em grandes proporções, 
ocorrendo na região sudoeste do Estado de Goiás, e na região 
do Triângulo, no Estado de Minas Gerais (Oliveira et al., 1998). 
Na safra 2005/2006, ocorreu um surto dessas doenças na região 
norte do Rio Grande do Sul e na região sudoeste de Santa 
Catarina, e na safrinha 2015, na região sudoeste da Bahia, na 
região sudoeste do Estado de Goiás, e na região noroeste de 
Minas Gerais. Em todas essas regiões e ocasiões, foi observada 

mês de novembro ou no mês de dezembro, na safra, ou em 
safrinha, que também é semeadura tardia), presença de grande 
quantidade de milho tiguera nas imediações, frequentemente 
vegetando entre plantas de outros cultivos, a exemplo da 
soja, ocorrência de temperaturas elevadas durante o ciclo 
vegetativo das lavouras de milho afetadas, grande incidência 
de enfezamentos, com perdas expressivas, em determinadas 
áreas com milho irrigado por meio de pivô e, algumas vezes, 
como em 2005/2006, elevada ocorrência simultânea da virose 
mosaico-comum (Oliveira-Sabato, dados não publicados). 

Observa-se que fatores como o rápido aumento da área 
cultivada com milho, em mais de dois milhões de hectares, em 
2015 (estima-se esse aumento em quatro milhões de hectares, 
em 2017), associado à semeadura em datas não sincronizadas 
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e sucessivas, proporcionada por regimes de chuvas atípicas e 
atrasadas, ou pela disponibilidade da irrigação por pivô, que 
se expande a cada dia, e às práticas agrícolas que favorecem 
a existência, a permanência e o aumento contínuo do milho 
tiguera, têm propiciado ambiente favorável e perfeito para a 
proliferação ininterrupta e em alta densidade da cigarrinha e 
dos molicutes, no milho, particularmente nas regiões quentes, 
onde as temperaturas do ambiente também favorecem o 
desenvolvimento e os danos pelas doenças que causam. 

É importante ressaltar que a água, seja da chuva ou da 
irrigação, favorece também a germinação do milho tiguera, 
e as plântulas tiguera emergem de forma não sincronizada, 
uma vez que grãos, ou sementes, quando se trata de campo 
de produção de semente, e até espigas, remanescentes das 
colheitas, permanecem em diferentes níveis de profundidade na 
área. 

Atualmente, os enfezamentos continuam ocorrendo em alta 
incidência, particularmente em determinadas localidades.

Enfezamentos

A interação tríplice entre o hospedeiro, o patógeno e o 
ambiente condiciona a ocorrência, a expressão, e os danos 
causados por toda e qualquer doença vegetal (Agrios, 1988). 
Alternativas como a utilização da resistência genética do 
hospedeiro, o controle químico do patógeno ou do seu vetor e o 
manejo cultural para escape são continuamente avaliadas para 
minimizar riscos de perdas por doenças vegetais. Muitas vezes, 
a utilização de apenas uma dessas alternativas, isoladamente, 
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perdas, pela doença, como é o caso dos enfezamentos.

O manejo dos enfezamentos necessita ser preventivo e requer 
conhecimento sobre o ciclo e os fatores que favorecem a 
doença, sobre o ambiente, a época e as condições em que será 
feita a semeadura do milho, bem como sobre o reconhecimento 
dos sintomas da doença. Requer adoção de medidas 
preventivas por todos os produtores da região, e planejamento 
estratégico para evitar proliferação de milho tiguera, e 
sobreposições do ciclo do milho cultivado, especialmente, em 
localidades e em épocas de alto risco.  

Para planejar o cultivo do milho em mais de uma safra ao ano, 
é importante conhecer a sincronia de semeadura na região e o 
nível de incidência de enfezamentos nas proximidades da área 
destinada à semeadura. 

O milho tiguera, que pode preservar e/ou concentrar os 
molicutes, o vírus da risca, e as cigarrinhas D. maidis, e produzir 
inóculo para novas lavouras de milho, deve ser eliminado com 

antes da semeadura da nova lavoura. Em áreas com vários 
pivô, o cultivo do milho e de outras espécies vegetais deve 
ser planejado de forma a minimizar a incidência da tiguera 
na localidade, principalmente entre espécies de Poaceae, que 
tornam difícil seu controle com herbicidas.

As sementes de milho devem ser tratadas com inseticidas para 
controlar a cigarrinha D. maidis. Essa prática, se adotada por 
todos os produtores de uma região, pode contribuir para reduzir 
a população desse inseto, na região. Quando não há entrada 
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contínua de cigarrinhas infectantes na área em que as sementes 
foram tratadas, pode-se reduzir a incidência dos enfezamentos.

Observa-se que pulverizações excessivas com inseticidas 
podem, possivelmente, matar inimigos naturais da cigarrinha D. 

maidis, que são parasitas de ovos. Atualmente, são conhecidas 
três espécies de insetos inimigos naturais parasitas dos ovos da 
cigarrinha (Oliveira & Sabato, 2017).

O reconhecimento das plantas de milho com enfezamentos 
permite evitar novas semeaduras em proximidade das áreas 
com essas plantas e, assim, evitar a disseminação da doença 
para as plântulas de novas lavouras.

Se disponíveis, cultivares de milho com resistência genética 
aos enfezamentos devem ser usadas. As cultivares de milho 
devem ser rotacionadas para evitar pressão de seleção de uma 
única cultivar sobre a população dos patógenos, e consequente 
seleção de possíveis variantes genéticas dos molicutes e do 
vírus da risca, com quebra da resistência dessa única cultivar. 

riscos e perdas. 

Impedir sobreposições do ciclo do milho evita a concentração 
de cigarrinhas e de molicutes ao longo do tempo; a semeadura 
deve ser sincronizada ao máximo possível. 

Quando a incidência de enfezamentos atinge nível alto, e a 
densidade populacional de cigarrinhas é alta, em determinada 
localidade, a interrupção do ciclo do milho é alternativa para 
eliminar ambos, desde que o milho tiguera não permaneça 
nessa área. 
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Manejo 

A virose do milho que no Brasil é denominada risca é causada 
por  (MRFV), que é transmitido pela 
cigarrinha D. maidis. Esse vírus ocorre em vários países das 
Américas (Gámez, 1980), sendo conhecido no Brasil desde a 
década de 1970 (Kitajima, 1979; Talamini et al., 2017). 

A cigarrinha D. maidis transmite o MRFV após período de 
incubação variável entre 8 e 37 dias, e mantém a capacidade de 
infectar por um a 20 dias. Os sintomas dessa virose aparecem 
em plântulas com idade entre oito e 14 dias, como pontos 
cloróticos sobre as nervuras das folhas, tomando aspecto de 
riscas que se projetam da base em direção ao ápice da folha 
(Figura 3). Os sintomas podem ser visualizados também nas 
folhas de plantas adultas (Gámez, 1980; Oliveira & Oliveira, 
2003). 

No Brasil, essa virose tem sido comumente observada 
ocorrendo nas mesmas áreas ou nas plantas de milho com 
enfezamentos, uma vez que o MRFV é transmitido pelo mesmo 
inseto-vetor dos molicutes, e não tem sido isoladamente 
estudado. 

Medidas para o manejo dos enfezamentos são aplicáveis ao 
manejo dessa virose.
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A virose do milho no Brasil denominada mosaico-comum 
é causada por uma espécie de vírus pertencente ao gênero 
Potyvirus, denominada Sugarcane mosaic virus (SCMV). Esse 
vírus infecta numerosas espécies gramíneas pertencentes à 
família Poaceae, exceto a cana-de-açúcar, e é transmitido de 
forma não persistente, por espécies de pulgões, principalmente 
pelo pulgão do milho, Ropalosiphum maidis. A disseminação 
do SCMV ocorre por meio de picadas de prova feitas pelo 
pulgão alado, ocorrendo transmissão do vírus imediatamente 
após o pulgão picar uma planta infectada com esse vírus, e 
em seguida, uma planta sadia. Após adquirir o vírus na planta 

Figura 3. Plântula de milho com virose risca. Foto: Elizabeth 
de Oliveira Sabato
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infectada, o pulgão o transmite por algumas horas, ou por 

alguns dias, cada vez que realiza picada de prova em planta 

sadia. Os sintomas dessa virose podem ser mais facilmente 

folhas de plantas adultas, e caracterizam-se pela presença de 

manchas cloróticas irregulares, em padrão de mosaico (Figura 

4). 

Figura 4. Plântula de milho com virose mosaico-comum. Foto: 

Elizabeth de Oliveira Sabato

A infecção da plântula de milho com SCMV causa redução no 

seu desenvolvimento e na produção de grãos. Para minimizar o 

risco de incidência dessa virose é importante dessecar espécies 

gramíneas infectadas, que apresentem sintomas característicos 

da infecção por SCMV, se presentes nas imediações da área de 

semeadura do milho. A utilização de cultivares de milho com 

resistência genética ao vírus é medida altamente efetiva para 
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seu controle. A resistência ao SCMV é controlada por poucos 
genes, sendo do tipo dominante (Almeida et al., 2000, 2001; 
Gonçalves et al., 2011; Souza et al., 2012; Talamini et al., 2017). 
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