
FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Dalbulus maidis 
(DELONG & WOLCOTT, 1923) (HEMIPTERA: CICADELLIDAE)  

E AVALIAÇÃO DE SINTOMAS DO COMPLEXO  
ENFEZAMENTO EM HÍBRIDOS DE MILHO1 

 
RICARDO GONÇALVES SILVA2 

 JOÃO CARLOS C. GALVÃO3 
 GLAUCO VIEIRA MIRANDA3 

 ENY DO CARMO SILVA4 
LUIZ ANDRÉ CORRÊA5 

 
RESUMO – A flutuação populacional da cigarrinha 
Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott, 1923) e a incidên-
cia de plantas com sintomas semelhantes ao complexo 
enfezamento foram medidas em 84 híbridos de milho 
(Zea mays L.) na segunda safra. O número de adultos da 
cigarrinha D. maidis presente no interior do cartucho da 
planta foi avaliado em dez plantas por parcela e em duas 
épocas, sendo a primeira aos 25 dias após a emergência 
do milho (DAE) e a segunda aos 40 dias. A incidência do 
complexo enfezamento foi realizada nos estádios de en-
chimento e maturação dos grãos, sendo contado o nú-
mero de plantas que apresentavam os sintomas típicos 
do enfezamento pálido e do enfezamento vermelho. No 
primeiro ensaio, aos 25 DAE, foi possível separar os hí-
bridos SHS 4050, Hatã 3012, Dina 769 e AG 9010, com 
maior susceptibilidade ao ataque de D. maidis. Aos 40 
DAE, não houve diferença significativa entre os híbri-
dos. Em outra análise, foi verificada diferença significati-

va entre as duas épocas de avaliação, e aos 25 dias, a 
média geral foi de aproximadamente nove cigarri-
nhas/planta, e aos 40 dias, essa foi de aproximadamente 
três cigarrinhas/planta. Quanto aos sintomas semelhan-
tes ao complexo enfezamento, constatou-se que  não  
houve diferença significativa entre  os  híbr idos.  
No segundo ensaio,  não foi  detectada diferença 
significativa na densidade de cigarrinhas para os híbri-
dos, nas duas épocas de avaliações. Entretanto, na aná-
lise entre as duas épocas de avaliação, verificou-se dife-
rença significativa, e aos 25 DAE, a média foi de aproxi-
madamente sete cigarrinhas/planta, e aos 40 dias, foi de 
seis cigarrinhas/planta. Quanto aos sintomas semelhan-
tes ao complexo enfezamento, verificou-se diferença sig-
nificativa entre os híbridos, destacando-se os híbridos 
Embrapa HT 47 e C 141, que apresentaram aproximada-
mente uma planta com sintoma/parcela.  

TERMOS PARA INDEXAÇÃO: Milho, Dalbulus maidis, complexo enfezamento. 

 
POPULATION DYNAMICS OF Dalbulus maidis (DELONG & 

WOLCOTT, 1923) (HEMIPTERA: CICADELLIDAE) AND EVALUATION 
OF SYMPTOMS OF THE COMPLEX CORN STUNT IN CORN 

HYBRIDS 
 

ABSTRACT – The population dynamics of leafhopper 
Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott, 1923) and the 
incidence of plants with symptoms similar to the complex 
corn stunt were measured in 84 hybrid of corn (Zea mays 
L.) in the second crop. The number of adults of the 
leafhopper D. maidis presents inside the cartridge of the 
plant was evaluated in ten plants per portion and in two 

periods, the first period at the 25 days after the 
emergency of the corn (DAE), and the second period at 
the 40 days. The incidence of the complex corn stunt 
took place in the stuffing and grains maturation periods, 
when the number of plants that presented the typical 
symptoms of the corn stunt spiroplasma and of the 
maize bushy stunt phytoplasma 
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was counted. In the first test, at the 25 DAE it was 
possible to separate the hybrids SHS 4050, Hatã 3012, 
Dina 769 and AG 9010, with larger sensitivity  to the 
attack of D. maidis. At the 40 DAE there was not 
significant difference between the hybrid ones to each 
other. On another analysis, it was verified expressive 
difference between the two periods of evaluation, 
realizing that at the 25 days the general average was 
about nine leafhopper/plant and at the 40 days that 
average was about three leafhopper/plant. About the 
symptoms similar to the complex corn stunt, it was 
verified no expresssive difference among the hybrid 

ones. In the second test, no significant difference was 
detected related to the density of leafhopper for the 
hybrid ones, in both periods of evaluations. However, 
the analysis between the two periods of evaluation 
showed significant difference: at the 25 DAE, the 
average was about seven leafhopper/plant; at the 40 
days it was six leafhopper/plant. About the symptoms 
similar to the complex corn stunt, expressive difference 
was verified between the hybrids, and the Embrapa HT 
47 and the C 141 can be pointed out because they 
presented a plant with symptom/parcel approximately. 

INDEX TERMS: Corn, Dalbulus maidis, corn stunt. 

 
INTRODUÇÃO 

Na década de 90, a produção de milho (Zea mays 
L.) no Brasil cresceu significativamente, alcançando cer-
ca de  36 milhões de toneladas. Esse crescimento ocor-
reu em função de vários fatores, dentre os quais, desta-
cam-se os cultivos de segunda época denominado “sa-
frinha”, em que a área cultivada chegou a 2,7 milhões de 
hectares, de um total de 13 milhões de hectares ocupa-
dos pela cultura do milho (Agrianual, 2000). 

A semeadura do milho safrinha ocorre nos meses 
de janeiro a março. Para obter sucesso, o produtor ne-
cessita otimizar a época de semeadura e o ciclo da cultu-
ra, de maneira a reduzir riscos relacionados à seca, e em 
alguns casos, às geadas. O rendimento médio de grãos 
da cultura nessa época de cultivo é 2.100 kg/ha (Agria-
nual, 2000). A colheita ocorre nos meses de julho e agos-
to, período em que o produtor obtém preços mais vanta-
josos, coincidindo com o período de entressafra.  

O cultivo da safrinha expõem a cultura do milho a 
condições climáticas distintas daquelas que predominam 
na safra realizada no período de primavera-verão. Essas 
diferentes condições climáticas podem ser favoráveis à 
ocorrência de pragas e doenças, e podem, em alguns ca-
sos, interferir no desenvolvimento das plantas, aumen-
tando a sua susceptibilidade às mesmas. 

De acordo com Waquil et al. (1995), a incidência 
de doenças causadas na cultura do milho por patógenos 
transmitidos por insetos, que antes possuíam importân-
cia secundária, constituem, agora, problemas sérios. Di-
ante disso, várias pesquisas têm sido direcionadas a es-
se assunto, procurando estudar o impacto de doenças 
na produção do milho. 

As doenças cujos patógenos são transmitidos 
pela cigarrinha Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott, 
1923) (Hemiptera: Cicadellidae) formam o que é denomi-
nado complexo enfezamento do milho, causado pela pre-
sença no floema das plantas de organismos procariotos 
móveis denominados espiroplasmas (Davis & Worley, 
1973) e fitoplasmas (Harrison et al., 1996), que podem in-
fectar as plantas ao mesmo tempo. Assim, os sintomas 
tornam-se confusos, dificultando a diagnose precisa 
(Scott et al., 1977; Nault, 1980). 

Segundo Marín (1987), o adulto da cigarrinha D. 
maidis localiza-se principalmente no interior do cartucho 
das plantas de milho; Waquil & Fernandes (1994), estu-
dando a flutuação populacional da cigarrinha D. maidis 
no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo, con-
cluíram que 93% dos espécimens encontradas no interi-
or do cartucho do milho eram D. maidis. 

Na Região Sudeste, o complexo enfezamento é de 
ocorrência comum no Estado de São Paulo, principal-
mente nos plantios de inverno, nos quais foram obser-
vadas incidências elevadas (Costa et al., 1971; Silva et 
al., 1991). Em Minas Gerais, essas doenças são mais im-
portantes no Triângulo Mineiro, nos meses de janeiro e 
fevereiro sob condições de irrigação, e na região de Ube-
raba/MG, observou-se a incidência de enfezamento em 
até 100% em plantas numa área de 60 ha, cuja produção 
foi nula (Oliveira et al., 1995).  

Na região de Viçosa/MG, têm sido observados 
problemas no desenvolvimento de plantas de milho e na 
produção de grãos em plantios tardios, semelhante aos 
danos causados por essas doenças, podendo estar as-
sociado à presença da cigarrinha-do-milho, que ocorre 
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com maior freqüência no final do verão e no início do 
outono, coincidindo com o período de cultivo do milho 
tardio (safrinha) (Waquil & Fernandes, 1992). 

Assim, com este trabalho teve-se como objetivo 
estudar a flutuação populacional da cigarrinha D. maidis 
e avaliar a incidência de plantas com sintomas semelhan-
tes ao complexo enfezamento em 84 híbridos de milho na 
safrinha, na região de Viçosa/MG, no ano de 1998. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Dois ensaios foram instalados na Estação Exp e-
rimental de Coimbra, pertencente à Universidade Federal 
de Viçosa, em Coimbra/MG, em março de 1998. Os dados 
sobre as condições  climáticas locais dos meses de março 
a julho de 1998 encontram-se na Tabela 1. 

Os ensaios foram compostos, cada um, de 42 hí-
bridos oriundos do Ensaio Nacional de Milho “Safrinha” 
1 e 2, coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Centro Nacional de Pesquisa de Milho e 
Sorgo. O delineamento experimental foi em látice 6 x 7, 
com três repetições. A parcela, aproveitada integralmen-
te, foi constituída de duas fileiras de cinco metros espa-
çadas de 0,9 m. A população de plantas foi de 50.000 por 
hectare. 

Utilizaram-se 500 kg/ha da fórmula 4-14-8 para a 
adubação de semeadura e a adubação nitrogenada em 
cobertura foi realizada no estádio de 4 folhas, com sulfa-
to de amônio na dosagem de 200 kg/ha. Durante o culti-
vo, foram realizadas práticas normais , como o controle 
de plantas daninhas e irrigação suplementar, para a con-
dução dos ensaios. 

A população da cigarrinha D. maidis  foi avaliada 
em dez plantas por parcela, adotando-se a metodologia 
proposta por Bastos (1999), contando-se o número de 
indivíduos adultos no interior do cartucho da planta, em 

duas épocas, sendo a primeira aos 25 dias após a emer-
gência do milho (DAE) e a segunda, aos 40 dias. 

A avaliação da incidência dos sintomas seme-
lhantes aos dois tipos de enfezamento foi realizada nos 
estádios de enchimento e maturação dos grãos, quando 
as plantas infectadas durante a fase vegetativa mostra-
vam os sintomas apenas após o florescimento. Em fun-
ção da ocorrência tardia dos sintomas do enfezamento, 
as avaliações dessa doença em campo sempre foram rea-
lizadas em estádios mais avançados da cultura (Folegatti 
et al., 1997; Hruska & Peralta, 1997; Lecanzo & Macha-
do, 1997; Oliveira et al., 1998). Contou-se o número de 
plantas que apresentavam os sintomas típicos do enfe-
zamento pálido: presença de faixas esbranquiçadas na 
base das folhas próximo à inserção do colmo, encurta-
mento dos internódios, crescimento reduzido e aspecto 
raquítico (Bascopé & Galindo, 1981; Bradfute et al., 
1981), e do enfezamento vermelho: descoloração e o pos-
terior avermelhamento da margem e do ápice das folhas, 
proliferação de espigas na planta e perfilhamento na ba-
se e nas axilas foliares (Davis, 1995; Oliveira et al., 1998). 

Na análise estatística para a característica núme-
ro de cigarrinhas/planta, utilizou-se o programa GLIM 4, 
da Royal Statistical  Society, London (Crawley, 1993). O 
número de cigarrinhas/planta foi considerado sob 
distribuição de Poisson, que pode ser caracterizada por 
um único parâmetro, pois a média é igual a variância. 
Sendo assim, o programa avalia essa distribuição dos 
dados pela razão igual a 1 entre o resíduo e os graus de 
liberdade dessa fonte de variação depois do modelo 
ajustado. Com erros sob distribuição de Poisson, a 
alteração na variância atribuída a dado fator é 
distribuída assintoticamente como distribuição χ2. As-
sim, se a retirada de uma variável do modelo reduz o 
resíduo em valor maior ao χ2 tabelado,  essa  é  mantida  

 
TABELA 1 – Precipitação total, insolação média diária, evaporação diária média, temperatura diária média e umidade 
relativa média dos meses de março a julho do ano de 1998. 
 

 Março Abril Maio Junho Julho 

Precipitação total (mm) 78,7 25,4 72,5   0,2   0,5 

Insolação média (horas)   6,0   6,1   6,0   5,0   7,3 

Evaporação média (mm)   2,5   2,5   2,3   2,0   2,9 

Temperatura média (ºC) 24,6 23,3 19,4 17,2 17,7 

Umidade relativa média (%) 81,8 80,7 81,6 82,1 78,8 
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Fonte: Estação Climatológica da Universidade Federal de Viçosa. 
(Crawley, 1993). As diferenças entre as médias dos tra-
tamentos foram avaliadas pelo teste t a 5% de probabili-
dade, quando esses foram significativos pelo teste de χ2. 

Em outra análise de variância, transformou-se o 
número de cigarrinhas/planta para raiz quadrada do nú-
mero de cigarrinhas e considerou o delineamento em 
blocos casualizados em parcelas subdivididas, conside-
rando as parcelas, os híbridos de milho, e as subparce-
las, as épocas de avaliação da incidência da cigarrinha. 

O número de plantas com sintomas semelhantes 
ao complexo enfezamento, avaliado em duas épocas, e o 
rendimento de grãos de milho foram submetidos à análise 
de variância. As comp arações entre os grupos de médias 
dos híbridos foram realizadas pelo teste de Scott-Knott 
(Scott & Knott, 1974), a 5% de probabilidade. 

Realizou-se a correlação de Pearson entre as vari-
áveis densidade de cigarrinhas D. maidis, incidência de 
sintomas do complexo enfezamento do milho e rendimen-
to de grãos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A densidade populacional (número de cigarri-
nhas/planta) avaliada aos 25 e 40 DAE, o número de 
plantas com sintomas semelhante ao complexo enfeza-
mento e o rendimento de grãos de milho (t/ha) dos híbri-
dos do Ensaio Nacional de Milho “Safrinha 1” e “Safri-
nha 2” encontram-se nas TABELAS 2 e 3, respectiva-
mente. 

No primeiro ensaio, a análise de variância  dos 
híbridos avaliados aos 25 e 40 DAE, na incidência de 
sintomas e no rendimento, não mostrou significância 
(Tabela 2). Aplicando-se o teste do χ2 nas duas épocas 
de avaliação aos 25 e 40 DAE, separadamente, e consi-
derando o híbrido P 3041 como padrão de resistência ao 
ataque da cigarrinha D. maidis, como sugerido por Du-
dienas et al. (1997), foi possível, aos 25 DAE, separar um 
grupo composto pelos híbridos SHS 4050, Hatã 3012, 
Dina 769 e AG 9010, com 20, 18, 16 e 15 cigarri-
nhas/planta, respectivamente, com maior incidência, e 
susceptibilidade ao ataque desse cicadelídeo. Aos 40 
DAE, não houve diferença significativa entre os híbri-
dos, observando-se que a amplitude total da incidência 
média de cigarrinhas variou de 8,3 cigarrinhas/planta no 
híbrido AGX 6742 a zero no híbrido Hatã 3013. Em Sete 
Lagoas, densidades de até 12 cigarrinhas/planta têm si-
do registrados entre os meses de março e abril (Waquil 
& Fernandes, 1994). A constatação de 20  ou mesmo 1,3 
cigarrinha/planta em alguns híbridos é, possivelmente, 

um indicativo da movimentação dos adultos de D. mai-
dis entre as plantas. Esse fato pode explicar a inexistên-
cia de diferenças significativas entre as médias de adul-
tos nas duas épocas de avaliação dos híbridos. Nesse 
sentido, Lara (1991) ressaltou que baixas ou altas popu-
lações de insetos interferem na discriminação de genóti-
pos quanto à resistência. Sendo a postura de D. maidis 
endofítica, tanto as estruturas morfológicas quanto a 
constituição física e química do tecido foliar podem ter 
afetado o comportamento de ovoposição, alimentação 
ou abrigo dos adultos.  

O híbrido P3041 apresentou  menor número mé-
dio de cigarrinhas nas duas épocas de avaliação sendo 
também considerado por Waquil et al. (1997) como um 
dos híbridos mais resistentes, dentre os avaliados na sa-
frinha em 1995 em Sete Lagoas/MG. Esse mesmo híbrido, 
avaliado na safrinha no Estado de São Paulo em 1996, foi 
o que apresentou menor incidência de cigarrinhas (Du-
dienas et al., 1997). 

Por meio da análise de variância para o número de 
cigarrinhas, infere-se efeito significativo somente nas 
épocas de avaliações e ausência de significância para os 
híbridos avaliados e para a interação épocas x híbridos 
(P<0,05). Pela não-significância da interação, deduz-se 
que os híbridos comportaram-se de forma semelhante, 
independente da época de avaliação da incidência da ci-
garrinha.  

A média geral do primeiro ensaio na primeira e 
segunda avaliações foi de 8,9 e 2,7 cigarrinhas/parcela, 
respectivamente, apresentando diferença significativa, 
indicando a existência de picos populacionais da D. 
maidis durante os primeiros 40 dias após a emergência 
da cultura. A primeira avaliação aos 25 dias apresentou 
média de 10 cigarrinhas/parcela, valor próximo ao encon-
trado por Waquil et al. (1997). A primeira época de avali-
ação, por possuir a maior média geral de infestação, po-
derá ser indicada para avaliar a incidência das cigarri-
nhas, e a maior ocorrência pode estar relacionada com a 
condição ambiental no local, pois a primeira avaliação foi 
realizada no início do mês de abril, em que a temperatura 
média diária (23ºC) e a umidade relativa (80,7%) (Tabela 
1) foram próximas àquelas mencionados por  Marín 
(1987), e que a temperatura ideal para o desenvolvimento 
dessa espécie é de 26,5ºC e a umidade relativa, em torno 
de 83%. 

Apesar de serem detectadas diferenças entre as 
duas épocas  de avaliação, os híbridos comportaram-se 
de forma semelhante, não sendo possível sugerir qual 
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das duas épocas seria a mais indicada para discriminar os híbridos.  
TABELA 2 – Número médio de adultos da cigarrinhas Dalbulus maidis por planta avaliados aos 25 e 40 dias após a 
emergência da planta (DAE), número de plantas com sintomas/parcela (SINT) e o rendimento de grãos (REND) dos 
híbridos do Ensaio Nacional de Milho “Safrinha 1”, na Estação Experimental de Coimbra/MG, no período de março a 
julho de 1998. 
 

Híbridos 25 DAE 40 DAE SINT REND (t/ha) 
DINA 769 16,0* 3,0   6,3 4,7 
Agromen 3100             12,0 2,3   6,7 5,0 
CO 9560 8,7 1,3 13,3 4,8 
AGX 3770             10,7 4,0 13,3 4,3 
P 30 F 45 7,7 3,7 14,7 4,6 
C 929             12,0 2,7 13,0 5,4 
XB 8013 6,3 1,7   9,3 4,6 
CO 34             11,3 1,7   4,7 4,4 
Agromen 3060             10,7 0,7 21,3 4,7 
CO 9804             10,0 1,7   9,0 5,2 
AGX 9790             11,3 0,7 12,0 5,1 
SHS 4050 20,0* 1,0 19,0 4,7 
Agromen 2012 5,3 1,7 11,7 4,2 
Agromen 3050 9,0 1,3 12,3 4,5 
C 811 9,0 1,0 15,3 3,8 
DINA 1000 6,0 4,3 19,0 4,3 
Hatã 3012 18,0* 3,0 13,3 3,8 
Hatã 3052 6,7 1,3 13,0 4,8 
P 3041 1,3 2,7 12,0 4,7 
AGX 6790 6,7 5,3 16,7 4,4 
SHS 5050 7,3 4,3 13,3 6,5 
CO 32 4,3 3,7 13,7 4,8 
Agromen 3150 6,0 2,0 23,0 4,9 
Zeneca 8392 9,0 2,7 17,7 4,5 
XB 7070 2,7 3,7   5,7 4,8 
AG 9010 14,7* 4,7   9,7 4,5 
C 806 9,0 8,0 12,0 5,7 
P 3027 9,0 0,7 15,7 5,3 
DINA 766             11,7 1,3 14,0 5,0 
XB 4011 6,3 2,3 14,0 5,8 
CO 2190 6,3 1,3   6,7 4,7 
DINA 657 9,7 4,0 13,0 5,8 
Hatã 3013 8,3               0 11,7 4,9 
C 901             11,7 2,3 13,7 5,0 
CX 3 A 18 8,7 3,3 18,3 5,2 
XL 251 3,7 2,0 16,3 4,8 
EXP 9654 4,3 2,0   9,3 4,0 
EXP 9658             12,3 2,7 16,3 4,5 
AGX 6742             13,0 8,3 11,0 3,9 
Zeneca 8202             11,7 3,7 15,7 4,7 
C 909 3,3 1,7 16,0 4,5 
AGX 9552 4,3 3,7 14,7 4,8 

As médias seguidas por um * diferem significativamente das demais pelo teste de t a 5% de probabilidade. 
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TABELA 3 – Número médio de adultos da cigarrinhas Dalbulus maidis por planta avaliados aos 25 e 40 dias após a 
emergência da planta (DAE), número de plantas com sintomas/parcela (SINT) e o rendimento de grãos (REND) dos 
híbridos do Ensaio Nacional de Milho “Safrinha 2”, na Estação Experimental de Coimbra/MG, no período de março a 
julho de 1998. 
 

Híbridos 25 DAE 40 DAE SINT REND (t/ha) 
Embrapa HD 975476   7,7   6,0 3,4 A 4,4 
Agrisan 972 V   6,0   5,7 3,4 A 5,0 
SHS 5060   7,0   7,0 3,3 A 4,1 
Embrapa HT 16 C    6,3 12,0 3,1 A 4,6 
AS 523   4,3   7,3 3,0 A 4,0 
C 447   7,3   6,3 3,0 A 3,8 
AGX 2790   5,0   8,7 3,0 A 4,0 
AGX 5790   8,7   3,3 2,9 A 4,0 
Agrisan 952   7,3   6,3 2,9 A 4,5 
Zeneca 84 E 36   9,0   5,0 2,9 A 3,3 
R & G 03 E   7,0 12,0 2,9 A 5,1 
AS 3477   8,3   4,7 2,9 A 4,3 
OC 3121   7,0   2,7 2,8 A 3,9 
AS 3466   4,3   6,0 2,8 A 4,5 
OC 705   8,3   7,7 2,8 A 5,0 
AGX 2610   3,7   4,7 2,8 A 3,9 
Agrisan 974 V 10,3   3,7 2,8 A 4,5 
G 186 C 10,0   6,3 2,7 A 4,6 
C 127   4,0   6,0 2,7 A 3,7 
Avant   7,7   2,7 2,6 A 4,6 
G 176 C   6,0 10,3 2,6 A 4,8 
AL 30/VII   6,7   6,7 2,6 A 4,1 
C 435   5,7   8,3 2,5 A 3,9 
OC 720   9,7   5,3 2,5 B 3,7 
Master   8,0   1,3 2,4 B 5,3 
P 30 F 80 11,7   3,7 2,4 B 4,0 
AGX 5672   8,7 13,3 2,4 B 4,8 
Zeneca 8501 10,0   7,3 2,4 B 4,8 
AL CG/4   4,7   2,0 2,3 B 5,6 
OC 3351   6,0   2,7 2,3 B 4,5 
AGX 1043   8,7   5,7 2,3 B 5,1 
AL 34/XV   5,7   5,7 2,3 B 4,8 
Embrapa HD 975449   7,3   6,7 2,3 B 5,6 
AL 25/XIV   5,3   6,0 2,3 B 5,0 
C 333 11,7   7,3 2,2 B 5,3 
Exceler   7,0   3,0 2,1 B 5,3 
C 333 B 10,3   4,7 2,1 B 5,0 
SHS 4040   5,7   7,7 2,1 B 4,2 
P 3021   5,0   8,3 2,0 B 5,5 
Zeneca 84 E 86   9,0   5,7 2,0 B 5,7 
Embrapa HT 47   7,0   7,0 1,4 C 5,4 
C 141   8,3   6,7 1,4 C 5,0 

As médias seguidas, na coluna, pela mesma letra maiúscula não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade.  
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Quanto aos sintomas semelhantes ao complexo 
enfezamento, verificou-se que não houve diferença sig-
nificativa entre os híbridos, mas os híbridos Agromen 
3060 e Agromen 3150 apresentaram aproximadamente 
50% de suas plantas com sintomas semelhantes ao com-
plexo enfezamento; entretanto, os híbridos CO 34 e XB 
7070 evidenciaram apenas 10% de suas plantas com sin-
tomas; porém, o híbrido P3041 que apresentou menor in-
cidência da cigarrinha, apresentando 25% de suas plan-
tas com sintomas. Esse mesmo híbrido, avaliado em Ta-
rumã/PR, por Duarte (1997), nos anos de 1995 e 1996, a-
presentou as menores porcentagens de plantas com sin-
tomas do complexo mosaico e enfezamento do milho. O 
híbrido Agromen 2012, que também apresentou uma es-
tabilidade fenotípica com relação à resistência a cigarri-
nha, nos ensaios conduzidos em Tarumã/PR, apresentou 
uma baixa porcentagem de plantas com sintomas do 
complexo enfezamento do milho. Resultados semelhan-
tes foram obtidos por Dudienas et al. (1997) no Estado 
de São Paulo, em que esse híbrido apresentou os mais 
baixos índices de incidência da cigarrinha.  

A correlação simples entre as variáveis densida-
de de cigarrinha D. maidis e a incidência dos sintomas 
semelhantes ao enfezamento não foi significativa. Olivei-
ra et al. (2000) e Magalhães et al. (2000) obtiveram resul-
tados semelhantes, e para que ocorresse a transmissão 
do complexo enfezamento, foi necessário que a planta se 
encontrasse infectada com os patógenos: Nault (1980) 
demostrou que o quadro sintomatológico das plantas 
afetadas pelo enfezamento é diferenciado, pois além dos 
agentes causais, depende do genótipo do hospedeiro e 
das condições ambientais. Assim, a alta densidade po-
pulacional da cigarrinha não necessariamente implica em 
plantas contaminadas.      

No segundo ensaio (Tabela 3), os híbridos avali-
ados aos 25 e 40 DAE, não apresentaram significância. 
Aplicando-se o teste do χ2 nas duas épocas de avalia-
ção e utilizando a menor média do híbrido comercial co-
mo padrão de resistência no ensaio, verificou-se que, 
aos 25 dias, o híbrido C127, e aos 40 dias, o híbrido 
Master, não apresentaram diferenças significativas na 
densidade de cigarrinhas nas duas épocas de avalia-
ções. Os híbridos menos atacados aos 25 dias foram 
AGX 2610, C 127 e AS 3466, com densidade de 3,7, 4,0 e 
4,3 cigarrinhas/planta, respectivamente, ao passo que 
aos 40 dias, os híbridos que mais se destacaram foram 
AL CG/4 e Master, com 2,0 e 1,3 cigarrinhas/planta res-
pectivamente. 

A análise de variância indicou somente efeito 
significativo das épocas de avaliação e ausência de sig-

nificância para os híbridos avaliados e para a interação 
épocas x híbridos (P<0,05). A não-significância da inte-
ração indica que os híbridos comportaram-se de forma 
semelhante, independente da época de avaliação da in-
cidência da cigarrinha.  

A média geral do segundo ensaio na primeira e 
segunda avaliação foi de 7,3 e 6,1 cigarrinhas/parcela, 
respectivamente, apresentando diferença significativa e 
indicando a existência de picos populacionais da D. 
maidis durante os primeiros 40 dias após a emergência 
da cultura. A primeira avaliação aos 25 dias apresentou 
média de 10 cigarrinhas/parcela, valor esse próximo ao 
encontrado por Waquil et al. (1997). A primeira época de 
avaliação, por possuir maior média geral de infestação, 
poderá ser indicada para avaliar a incidência das cigarri-
nhas, assemelhando-se aos resultados obtidos no pri-
meiro ensaio (Tabela 2). 

Observou-se que, no segundo ensaio, a variação 
da incidência de cigarrinhas/planta na primeira avaliação, 
em relação à segunda, foi pequena, apesar de ter sido 
significativa. Segundo Zurita Valdivia (1998), a maior 
concentração da cigarrinha em uma determinada região 
poderá ser causada pelo microclima.       

Para os sintomas semelhantes ao complexo enfe-
zamento, verificou-se diferença significativa, destacan-
do-se os híbridos Embrapa HT 47 e C 141, com  1,3 plan-
ta com sintoma/parcela (Tabela 3). Assim, o teste de 
Scott-Knott a 5% possibilitou agrupar as médias em três 
classes, e a maior média foi obtida para o Embrapa  HD 
975476, com 3,4 plantas com sintomas/parcela. A corre-
lação simples entre as variáveis densidade de cigarri-
nhas e a incidência dos sintomas semelhantes ao com-
plexo enfezamento não foi significativa, concordando 
também com os resultados obtidos por Massola Junior 
(1998), embora Waquil et al. (1997) relatassem que os en-
fezamentos do milho são mais problemáticos em épocas 
do ano em que a população de D. maidis é maior no 
campo.  

 Pelos rendimentos de grãos de milho submeti-
dos à analise de variância, verificou-se que não houve 
diferença significativa entre os híbridos para cada en-
saio, com 1,1 e 1,4 toneladas para o primeiro e segundo 
ensaios, respectivamente. Todos os híbridos participan-
tes dos dois ensaios apresentaram rendimentos superio-
res ao rendimento médio da cultura nesse período, des-
tacando-se o híbrido SHS 5050 (Tabela 2), com rendi-
mento médio de 6,5 t/ha, superando em 36% a média ge-
ral do ensaio. A correlação simples entre as variáveis: 
incidência de cigarrinhas, sintomas e rendimento, no 
primeiro ensaio, não foi significativa. No segundo ensai-
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o, os valores das mesmas correlações foram de –0,18 e –
0,64, sendo significativa a segunda correlação entre sin-
toma e rendimento; isso explica que à medida que aumen-
ta o número de plantas com sintomas, há um decréscimo 
linear do rendimento. Massola Junior (1998), estudando 
o efeito da incidência dos enfezamentos no rendimento 
da cultura, ajustou uma equação, da qual evidencia-se 
que, para cada 1% de aumento na incidência dos enfe-
zamentos, houve 0,8% de dano no rendimento para os 
híbridos estudados. Por esses resultados, comprova-se 
que os enfezamentos do milho podem causar danos sig-
nificativos quando incidem principalmente em híbridos 
susceptíveis, o que também foi comprovado por Oliveira 
et al. (1998), que concluíram que híbridos susceptíveis 
ao enfezamento podem acarretar perdas consideráveis.     

  

CONCLUSÕES 

a) Foram detectados picos populacionais da cigarrinha 
Dalbulus maidis nos primeiros 40 dias após a emergên-
cia do milho na safrinha. 
b) Os híbridos P 3041 e Agromen 2012 apresentaram me-
nor densidade populacional de Dalbulus maidis. 
c) No segundo ensaio, verificou-se que a maior presença 
de sintomas semelhantes ao do complexo enfezamento 
provocou maior redução na produção de grãos de milho. 
d) Nos dois ensaios, a alta densidade populacional de 
Dalbulus maidis não provocou a maior incidência de 
sintomas semelhantes ao do complexo enfezamento. 
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