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Apresentação

De forma sintética, este livro descreve e 
ilustra os sintomas das doenças que ocorrem no 
milho, no Brasil, informa os fatores principais que 
favorecem a disseminação e o desenvolvimento 
dessas doenças, e apresenta alternativas para 
seu controle. Metodologias para a avaliação da 
incidência e da severidade de doenças no milho 
também são abordadas no texto.

Atualmente, a ocorrência de doenças em 
alta severidade destaca-se entre as causas 
limitantes à alta produtividade do milho, par-
ticularmente nas áreas quentes do território 
nacional, em que é comum a obtenção de mais 
de uma safra no ano, permitindo a sobreposição 
de cultivos, o que favorece a perpetuação dos 
agentes causais das doenças. O diagnóstico 
da doença, associado ao conhecimento das 
condições do ambiente que a favorece, constitui 
base necessária e fundamental, tanto para se 
adotar medidas de controle imediato, quando 
isso é possível, quanto para o planejamento de 
medidas preventivas que a evitem.

As informações contidas neste livro podem 
contribuir para a realização de diagnósticos e 



para o controle e a prevenção de doenças na 
cultura do milho. Como instrumento auxiliar para 
a identificação imediata de doenças no milho, 
é dirigido, essencialmente, aos técnicos que 
atuam na cadeia produtiva desse cereal. O con-
teúdo foi planejado com base no dia a dia dos 
fitopatologistas da Embrapa Milho e Sorgo; e, 
nesta segunda edição, foram incorporadas mais 
informações, em relação à primeira.

Antônio Álvaro Corsetti Purcino 
Chefe-Geral da Embrapa Milho e Sorgo
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Introdução

Esta obra versa sobre doenças do milho, no 
Brasil, com informações sobre formas de manejo 
da cultura e condições climáticas que favorecem 
a incidência e severidade das doenças, bem 
como alternativas para evitá-las ou controlá-las. 
Inclui também elementos para a avaliação dos 
índices de incidência das doenças sistêmicas e 
doenças da espiga, e escalas de notas para a 
avaliação da severidade das doenças foliares.

As informações foram organizadas com 
base na experiência dos autores, ao longo 
dos anos, na Embrapa Milho e Sorgo, e estão 
apresentadas de forma sintética, sendo desti-
nadas, principalmente, ao trabalho prático de 
profissionais e estudantes que atuam na cadeia 
produtiva do milho.


