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RESUMO 
 

Efeito do estádio de desenvolvimento da planta e densidade populacional do inseto vetor, 
Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott) (Hemiptera: Cicadellidae), sobre a transmissão e 

danos do fitoplasma do milho 
 

Patossistemas com alta especificidade patógeno-vetor-planta são invariavelmente 
favorecidos pela produção intensiva da cultura. Tal situação é bem exemplificada pela 
cultura do milho no Brasil, na qual os molicutes maize bushy stunt phytoplasma (MBSP) e 
Spiroplasma kunkelii, associados aos enfezamentos vermelho e pálido, respectivamente, 
tornaram-se patógenos de importância primária. Nesse contexto, é fundamental 
compreender a dinâmica de ocorrência da doença e sua relação com os danos, de modo a 
nortear o manejo. Esta pesquisa teve como objetivo investigar o impacto do MBSP em 
função de fatores como o estádio da planta em que ocorre a inoculação, densidade 
populacional do inseto vetor, Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott) (Hemiptera: Cicadellidae), 
e híbridos de milho. Para isso, conduziu-se um experimento de inoculação de MBSP tendo 
como fatores e níveis (tratamentos): estádio fenológico (V2, V5 e V9), híbrido (suscetível e 
tolerante a enfezamentos); densidade populacional da cigarrinha D. maidis (0, 5 e 15 
cigarrinhas adultas/planta) e sua infectividade (cigarrinhas infectivas - expostas previamente 
a plantas infectadas por MBSP, e cigarrinhas não infectivas). Em diferentes períodos após a 
inoculação, avaliou-se a incidência de infecção por MBSP (taxa de transmissão), severidade 
dos sintomas e parâmetros de desenvolvimento e de produção de plantas de milho. Os 
resultados mostraram que, quanto mais precocemente a planta de milho for exposta à 
inoculação por MBSP, maior a incidência e severidade de enfezamento vermelho e redução 
de produção, sendo que o nível de perdas depende diretamente da incidência da doença. 
Inoculações em V2 reduziram o período de incubação da doença, em relação aos estádios 
mais tardios. A incidência foi baixa quando a planta foi inoculada em V9, ocorrendo 
infecções latentes (plantas assintomáticas). Verificou-se maior incidência de plantas 
infectadas e redução na produção em plantas expostas a maiores populações de cigarrinhas 
infectivas (exceto no estádio V9). A incidência de infecção foi maior para o híbrido suscetível, 
em todos os estádios inoculados. O híbrido tolerante mostrou baixa incidência de plantas 
infectadas e, quando houve infecção, as perdas de produção foram menos expressivas. Em 
um experimento complementar, verificou-se que as eficiências de aquisição (taxa de 
infectividade) e de transmissão de MBSP por D. maidis independe do estádio vegetativo (V2, 
V5 ou V9) em que plantas-fonte desse patógeno foram inoculadas e da densidade 
populacional de insetos infectivos (5 ou 15 cigarrinhas por planta) à qual foram expostas. Em 
geral, os resultados indicam a importância de um manejo eficaz de D. maidis ao longo do 
desenvolvimento da cultura, pois além da forte redução na produção quando ocorre 
transmissão de MBSP nos estádios iniciais, a infecção em V9 ainda pode causar danos 
relevantes, além de aumentar o inóculo para a disseminação do patógeno a outros cultivos. 
A adoção de híbridos tolerantes ao MBSP também contribui para o manejo da doença, 
reduzindo a incidência de infecção e perdas de produção.  

 
Palavras-chave: Enfezamento do milho, Maize bushy stunt phytoplasma, Cigarrinha-do-
milho, Danos, Manejo 
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ABSTRACT 
 

Effect of plant development stadium and population density of the insect vector, Dalbulus 
maidis (DeLong & Wolcott) (Hemiptera: Cicadellidae), on transmission and damage of 

maize bushy stunt phytoplasma 
 

Pathosystems with high pathogen-vector-plant specificity are invariably favored by 
intensive crop production. This is well exemplified by corn crops in Brazil, in which the corn-
stunting mollicutes maize bushy stunt phytoplasma (MBSP) and Spiroplasma kunkelii have 
become pathogens of primary importance. In this context, it is essential to understand corn 
stunt disease dynamics and its relationship to damage, in order to guide the management. 
The goal of this research was to investigate the impact of MBSP depending on the plant 
stadium in which inoculation occurs, population density of the insect vector, the leafhopper 
Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott) and maize hybrids. An experiment of MBSP inoculation 
was conducted with the folllowing factors and levels (treatments): maize phenological 
stadium (V2, V5 and V9), hybrid (susceptible and tolerant), population density of D. maidis 
(0, 5 and 15 leafhoppers/plant) and its infectivity (infective leahoppers - previously exposed 
to infected plants, and non-infective leafhoppers). The incidence of infected test plants 
(transmission rate), symptom severity, as well as maize development and yield parameters 
were evaluated at successive periods after inoculation. According to the results, the earlier 
the maize plant is inoculated with MBSP, the greater are the incidence of infected plants, 
severity of corn stunt disease and resulting yield losses. Inoculations in V2 reduced the 
disease incubation period compared with latter development stadia. The incidence was 
lower when the plant was inoculated in V9, and the infections were asymptomatic.  Higher 
incidences and impact on yield were observed when the plants were exposed to the highest 
vector population density (except in V9 stadium). The incidence of infection was higher for 
the susceptible hybrid, in all inoculated stadia. The tolerant hybrid showed lower incidence 
of infected plants and the yield losses were lower when infection occurred. A second 
experiment showed that the acquisition (measured by infectivity rate) and transmission 
efficiencies of MBSP by D. maidis are not significantly influenced by the plant vegetative 
stadium (V2, V5 and V9) in which the source plants of this pathogen were inoculated and by 
the population density of infective insects (5 or 15 leahoppers per plant) to which they were 
exposed. Overall, the results indicate the importance of an effective management of D. 
maidis populations over the crop development, considering the negative impact on corn 
yield when plants are inoculated with MBSP at the early development stadia and that late 
infections (in V9) still cause relevant losses and may increase the pathogen inoculum for 
primary spread to subsequent corn plantings. The use of MBSP-tolerant hybrids also 
contributes to corn stunt disease management, by reducing the incidence of MBSP 
infections and yield losses. 
 
Keywords: Corn stunt, Maize bushy stunt phytoplasma, Corn leafhopper, Damage, 
Management 
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1. INTRODUÇÃO 

A cigarrinha-do-milho, Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott) (Hemiptera: Cicadellidae: 

Deltocephalinae), é uma das pragas mais importantes para o milho, Zea mays L., no Brasil e 

em países da América Latina (Nault 1990). A cigarrinha-do-milho é uma praga importante 

como vetor de vírus e bactérias, visto que apenas a atividade alimentar em plantas não 

ocasiona danos (Toffanelli and Bedendo 2002). Além do vírus da risca, maize rayado fino 

virus (MRFV, gênero Marafivirus e família Tymoviridae), a cigarrinha-do-milho também é 

vetor dos molicutes (bactérias da classe Mollicutes) Spiroplasma kunkelii e maize bushy stunt 

phytoplasma (MBSP), que são agentes etiológicos dos enfezamentos pálido e vermelho 

(Nault 1980), respectivamente, responsáveis por perdas significativas (Oliveira et al. 2003). 

No caso do MBSP, os danos são desencadeados por fatores de virulência associados à 

expressão de proteínas efetoras que afetam aspectos fisiológicos da planta (Orlovskis et al. 

2017; Pecher et al. 2019). Como resultado, plantas infectadas frequentemente mostram 

avermelhamento de folhas, proliferação de espigas, subdesenvolvimento e drástica redução 

do potencial produtivo (Nault 1980; Orlovskis et al. 2017). 

Desde a descoberta dos agentes etiológicos já ocorreram surtos de enfezamentos do 

milho em vários países das américas, ocasionando prejuízos elevados (Bradfute 1981; Hruska 

et al. 1996; Oliveira et al. 1998). Como a cigarrinha-do-milho se apresenta como a única 

forma de disseminação dos molicutes, fatores que a favorecem podem implicar em 

mudanças na epidemiologia da doença (Moya-Raygoza and Nault 1998; Moya-Raygoza et al. 

2007). Atualmente, no Brasil, os enfezamentos são doenças emergentes com ocorrência 

frequente em várias regiões (Galvão et al. 2020), mas originalmente possuíam o status de 

doença secundária e, em surtos esporádicos, registrava-se perdas (Oliveira et al. 1998). O 

aumento da importância dos enfezamentos é explicado pela mudança no sistema de 

produção do milho (Bedendo and Lopes 2019).  

A inclusão da segunda safra de milho, originalmente chamada de “safrinha”, 

representou uma das principais alterações no calendário agrícola, resultando em maiores 

índices de produção, de modo que atualmente corresponde a quase 3/4 da produção total. 

Com a terceira safra, via sistemas irrigados ou no período de chuvas de inverno, cifras 

superiores estão sendo alcançadas (CONAB 2020). No entanto, tal sistema constitui um fator 

crítico ao manejo fitossanitário da cultura, pois com a intensificação da produção mantém-se 
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o milho no campo quase o ano inteiro, seja durante o período da safra ou como planta 

voluntária (tiguera), constituindo “ponte verde” que favorece pragas e doenças. Nesse 

cenário, pragas não alvo da tecnologia Bacillus thuringiensis (Bt) têm ganhado notória 

relevância, destacando-se a cigarrinha-do-milho, que vem sendo registrada em populações 

elevadas (Oliveira et al. 2015; Meneses et al. 2016). 

Além da quebra de sazonalidade da produção do milho com o plantio de duas a três 

safras, frequentemente o milho é semeado de maneira escalonada na mesma área ou em 

propriedades circunvizinhas, favorecendo a presença de plantas em diferentes estádios. Isso, 

associado à elevada capacidade de dispersão da cigarrinha-do-milho (Oliveira et al. 2013), 

predispõe a disseminação dos patógenos. Tal condição favorece, ainda, a incidência da 

doença tanto no início quanto em estádios mais avançados do desenvolvimento de plantas, 

podendo ter implicações não apenas na progressão da doença (Massola et al. 1999b), mas 

também nos níveis de danos (Massola et al. 1999a). 

O controle químico com tratamento de sementes e ou pulverização foliar, principal 

estratégia usada no manejo da cigarrinha-do-milho, mostrou-se ineficaz em evitar a 

transmissão dos molicutes (Oliveira et al. 2007), visto que a cigarrinha-do-milho precisa de 

poucas horas para inoculá-los em plantas sadias (Alivizatos and Markham 1986; Moya-

Raygoza and Nault 1998). Assim, o controle químico dificilmente impede a ocorrência de 

infecções primárias por cigarrinhas que já chegam infectivas ao plantio de milho (Bedendo 

and Lopes 2019). De forma alternativa e/ou complementar, o uso de híbridos com algum 

grau de tolerância aos molicutes pode se constituir em estratégia eficaz, pois tem sido 

demonstrado que reduz a frequência de plantas doentes e, por consequência, os danos 

(Oliveira et al. 2002).  

Relatos da ocorrência e prejuízos decorrentes dos enfezamentos do milho têm se 

tornado frequentes em várias regiões tradicionalmente produtoras de milho, sendo que 

vários fatores podem influenciar na magnitude dos danos. Esta pesquisa teve como objetivo 

investigar o impacto do enfezamento vermelho em função de fatores como o estádio 

vegetativo da planta em que ocorre a inoculação do fitoplasma do milho (MBSP), densidade 

populacional do inseto vetor (D. maidis) e grau de suscetibilidade/tolerância do híbrido. O 

impacto foi avaliado com base em incidência de infecção pelo fitoplasma (taxa de 

transmissão), severidade dos sintomas e parâmetros de desenvolvimento e de produção de 

plantas de milho. Adicionalmente, testou-se a hipótese de que a eficiência de transmissão 
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do MBSP por D. maidis não é afetada pelo estádio vegetativo em que a planta-fonte do 

fitoplasma foi inoculada ou pela densidade populacional de cigarrinhas infectivas à qual foi 

exposta durante a inoculação. As implicações dos fatores testados sobre a epidemiologia do 

enfezamento vermelho foram discutidas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Cultura do milho 

Historicamente, o milho tem apresentado expressiva importância à humanidade, 

sendo direta e indiretamente uma fonte de segurança alimentar, além disso, é usado como 

matéria prima para a indústria, com destaque para a geração de biocombustíveis (Shiferaw 

et al. 2011; Tanumihardjo et al. 2020). Tal importância torna o milho uma das principais 

commodities agrícolas, respondendo por 39% da produção de cereal mundial (FAO 2018). 

Nesse cenário, o Brasil ocupa uma posição de destaque tanto no ranking de produção 

quanto de exportação. O Brasil é o terceiro maior produtor, atrás dos Estados Unidos e 

China, respectivamente, sendo o segundo que mais exporta o cereal (USDA 2020). Isso se 

deve, entre outros fatores, ao incremento tecnológico que propiciou a modernização do 

sistema de produção e a expansão da cultura para áreas pouco exploradas, por exemplo, 

regiões do cerrado (Bahia-Filho et al. 2008). 

No Brasil, a produção de milho se dá em duas ou mais safras ao ano, constituindo um 

sistema de produção intensivo. Tal sistema iniciou na década de 80 com a segunda safra de 

milho, originalmente “safrinha”, incorporada ao calendário agrícola. Até o início da década 

de 90, a área e produção corresponde ao plantio da “safrinha” respondia por apenas 5% do 

total de milho (CONAB 2020). Posteriormente, houve uma expansão da produção em 

segunda safra e atualmente é amplamente praticada, passando de alternativa a principal 

fonte de renda aos produtores. Assim, na safra 2019/2020, quase 3/4 da área (74,4%) e 

produção (73%) de milho foram provenientes da segunda safra (CONAB 2020). 

Normalmente, a segunda safra “safrinha” sucede a cultura da soja, mas às vezes é 

precedida pela primeira safra do milho. Assim, geralmente seu plantio se dá entre meados 

ao final do verão, sendo que a colheita é feita no inverno. Em algumas regiões é feita uma 

safra adicional de milho, a terceira safra, através de sistemas irrigados ou sob o regime 

hídrico das chuvas de inverno. Essa última situação é praticada na região conhecida por 

“Sealba”, a qual é formada pelos Estados de Sergipe, Alagoas e nordeste da Bahia. Esse 

modelo de produção tem sido adotado também no Estado de Roraima (CONAB 2020). 

É inegável a importância econômica do novo sistema de produção do milho, 

permitindo maiores índices de produção e, consequentemente, maximizando a receita do 
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produtor. Entretanto, tal sistema favorece a ocorrência de pragas e doenças, constituindo 

um fator crítico ao manejo eficiente desses organismos. O cultivo quase ininterrupto 

mantém o milho no campo constantemente, atuando como “ponte verde” para pragas e 

servindo como fonte de inóculo de patógenos. Assim, algumas pragas já importantes se 

tornaram ainda mais relevantes devido à dificuldade de manejo em área ampla. Nesse 

cenário, os insetos vetores têm causado grande preocupação aos produtores nas últimas 

safras (Bedendo and Lopes 2019), com destaque para a cigarrinha-do-milho, D. maidis. 

Como consequência, houve um aumento significativo da incidência dos fitopatógenos 

transmitidos pela cigarrinha-do-milho, o MRFV, causador da risca do milho, e os molicutes 

MBSP e S. kunkelii, que causam o enfezamento vermelho e pálido do milho (Nault 1980), 

respectivamente. 

 

2.2. Molicutes fitopatogênicos 

Os fitoplasmas e espiroplasmas são bactérias procarióticas gram-positivas (1–2 µM de 

diâmetro), unicelulares, sem parede celular e pertencentes à classe Mollicutes (Gasparich 

2010). Embora sejam próximas filogeneticamente, essas bactérias têm várias características 

que as tornam bastante distintas (Gasparich 2010). Os fitoplasmas, originalmente 

denominados de organismos-tipo-micoplasmas (Doi et al. 1967), são pleomórficos, não-

helicoidais e não cultiváveis in vitro, apesar de alguns avanços alcançados na tentaiva 

(Contaldo et al. 2012,  2016,  2019). Os espiroplasmas, terminologia usada originalmente 

para descrever bactéria em milho (Davis 1973) e depois elevado ao status de gênero (Saglio 

et al. 1973), são bactérias móveis, com formato helicoidal e cultiváveis in vitro (Williamson 

and Whitcomb 1975; Liao 1977). 

Os espiroplasmas, ao contrário de fitoplasmas que são todos fitopatogênicos, possuem 

ampla diversidade de hospedeiros, incluindo plantas, invertebrados e vertebrados (Bové 

1997; Ballinger and Perlman 2019), com os quais mantém interações patogênicas, comensais 

ou mutualísticas (Ammar et al. 2004; Cacciola et al. 2017). Entretanto, somente três espécies 

de espiroplasmas provocam doenças em plantas: Spiroplasma citri, S. kunkelii e S. 

phoeniceum (Gasparich 2010), associadas a doença em citros (Markham et al. 1974), milho 

(Chen and Liao 1975; Nault 1980; Whitcomb et al. 1986) e vinca (Saillard et al. 1987), 

respectivamente. 
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Membros da classe Mollicutes têm um genoma reduzido (530 Kb–2220 Kb) (Gasparich 

2010). Para os espiroplasmas, o sequenciamento genômico foi concluído para as três 

espécies, S. citri (Carle et al. 2010; Davis et al. 2017), S. kunkelii (Bai and Hogenhout 2002; 

Zhao et al. 2003; Davis et al. 2015) e S. phoeniceum (Davis et al. 2019). Enquanto apenas sete 

strain de "Candidatus Phytoplasma” de quatro táxons (espécies) tiveram o genoma 

completamente sequenciado (Kube et al. 2019), incluindo o fitoplasma do milho (MBSP) 

(Orlovskis et al. 2017). 

A análise do genoma de espiroplasmas fitopatogênicos mostrou a ausência de muitas 

vias biossintéticas, no entanto, podem importar açúcar via adenosina trifosfato (ATP) e 

também sintetizar essa molécula (Carle et al. 2010). Se comparado com outros molicutes, os 

espiroplasmas possuem mais genes envolvidos na biossíntese das purinas e aminoácidos, 

além de genes que atuam na regulação da transcrição (Zhao et al. 2003). Os fitoplasmas, por 

sua vez, têm o menor genoma entre as bactérias fitopatogênicas (Oshima et al. 2004). 

Devido ao tamanho reduzido, perderam genes das vias da biossíntese de aminoácidos e 

ácidos graxos, do ciclo do ácido tricarboxílico e transporte de elétrons/fosforilação oxidativa 

e síntese de ATP (Oshima et al. 2004; Bai et al. 2006; Kube et al. 2012; Namba 2019); a 

síntese de ATP está associada às vias da glicose (Oshima et al. 2007) e malato (Saigo et al. 

2014). Ainda assim, os fitoplasmas têm genes que codificam funções celulares de replicação 

do DNA, transcrição, tradução e translocação de proteínas (Oshima et al. 2013; Namba 

2019). A falta de muitas vias metabólicas sustenta a hipótese de que os fitoplasmas sofreram 

evolução redutiva (Oshima et al. 2004, 2013; Huang et al. 2020). 

A identificação e caracterização de fitoplasmas não se aplica pelos métodos 

tradicionais aplicados às bactérias cultiváveis, visto que os postulados de Koch não são 

completados. Com o surgimento de ferramentas moleculares, como a reação em cadeia de 

polimerase (PCR) e primers desenhados com base na sequência conservada do gene 

ribossomal 16S RNA (rRNA), foi possível identificá-los (Lee et al. 1998,  2000; Zhao and Davis 

2016; Bertaccini and Lee 2018). Assim, para descrever um novo fitoplasma é preciso ter 

apenas a única sequência do gene que codifica a região 16S do rRNA (>1.200 bp) e 

compartilhar <97,5% de similaridade com outra espécie de fitoplasma, sendo então 

designado o status de “Candidatus (Ca.) fitoplasma” (IRPCM 2004). No caso de 

espiroplasmas, originalmente a detecção exigia o cultivo e análise por microscopia ou 

sorológica (Fletcher et al. 2006). Porém, atualmente a detecção também é feita via PCR 
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utilizando-se oligonucleotídeos desenhados a partir de regiões específicas da sequência 

nucleotídica do gene que codifica a proteína espiralina (Foissac et al. 1997; Barros et al. 

2001; Gasparich 2010). 

 

2.3. Mecanismos de patogenicidade dos molicutes e alterações de plantas infectadas 

Os molicutes fitopatogênicos colonizam os vasos do floema de plantas hospedeiras 

ocasionando doenças (MacLean and Hogenhout 2012). Os fitoplasmas, ao contrário dos 

espiroplasmas que infectam poucos hospedeiros (Jones and Medina 2020), são responsáveis 

por centenas de doenças no mundo todo (Weintraub and Beanland 2006). Entre seus 

hospedeiros, há várias culturas de interesse agrícola (Bertaccini et al. 2014; Kumari et al. 

2019; Jurga and Zwolińska 2020). 

O avanço nos estudos de base molecular tem fornecido noções importantes sobre a 

interação patógeno-planta (Brader et al. 2017; Kube et al. 2019; Gosavi et al. 2020), 

permitindo entender melhor os mecanismos associados à patogenicidade (Huang et al. 

2020). As bactérias têm sistemas independentes para exportar proteínas (Economou 1999), 

tais como toxinas, adesinas e enzimas hidrolíticas (Hogenhout et al. 2008). Essas proteínas 

desempenham um papel crítico na infecção e colonização do hospedeiro, que resulta na 

indução da doença (Hogenhout and Loria 2008; Stavrinides et al. 2008). 

O genoma de fitoplasmas tem genes do sistema de secreção Sec (Kakizawa et al. 2001,  

2004; Lee et al. 2006; Bai et al. 2006), típico de Escherichia coli. Isso sugere que o Sec é 

também um mecanismo presente em fitoplasmas (Hogenhout et al. 2008). Adicionalmente, 

foi constatado a presença de genes do sistema de secreção YidC (Oshima et al. 2004; Bai et 

al. 2006), que pode funcionar independentemente ao sistema Sec (Serek et al. 2004). De 

acordo com Oshima et al. (2013), o sistema YidC promove a integração de proteínas de 

membrana, já o sistema Sec é responsável pela integração e secreção de proteínas no 

citoplasma do hospedeiro. 

Existe ampla literatura sobre os mecanismos de patogenicidade de fitoplasmas. A 

infecção por esses microrganismos afeta a homeostase de nutrientes (Van Bel and Musetti 

2019; Raiesi and Golmohammadi 2020) e provoca mudanças bioquímicas na planta, como 

evidenciado para MBSP (Junqueira et al. 2004,  2011). A regulação da expressão de genes 

associados à síntese de fitohormônios tem sido evidenciada (Dermastia 2019). Dentre as 
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várias funções que os fitohormônios desempenham, atuam como componentes do sistema 

de defesa da planta contra insetos-praga ou microorganismos nocivos à planta (Sugio et al. 

2011; Fu and Dong 2013; Yan and Xie 2015; Paolacci et al. 2017). 

Para se sobressair as estratégias de defesa da planta, os fitoplasmas secretam 

proteínas, também chamadas de efetores (Miché et al. 2018; Toruño et al. 2016). Os 

efetores alteram drasticamente as vias fisiológicas da planta e induzem alterações distintas 

(Hogenhout et al. 2008; Sugio et al. 2011; Orlovskis et al. 2015). As proteínas SAP11 

desestabilizam o fator de transcrição conhecido por “TEOSINTE BRANCHED 1, CYCLOIDEA, 

PCF1 (TCP)” e regulam uma série de processos morfológicos e moleculares da planta (Chang 

et al. 2018; Pecher et al. 2019). Outros efetores de fitoplasmas, SAP54 e PHYL1, provocam 

conversões de flores em tecidos semelhantes a folhas (filodia) (Maejima et al. 2014; 

Iwabuchi et al. 2019). O TENGU, por exemplo, é uma proteína efetora que induz nanismo, 

proliferação de brotos no caule e esterilidade, possivelmente por mecanismos que 

inviabilizam as vias de sinalização de auxina e ácido jasmônico (Hoshi et al. 2009; Minato et 

al. 2014). 

Para o fitoplasma do milho (MBSP), foi evidenciado que um homólogo de SAP11 é 

responsável por induzir brotações axilares e evitar o desenvolvimento da inflorescência em 

plantas de milho (Pecher et al. 2019). Ainda em relação ao MBSP, Orlovskis et al. (2017) 

demonstraram que o polimorfismo de uma lipoproteína, possivelmente um efetor, e uma 

lipoproteína ATP-dependente da proteína de exportação ABC, são responsáveis pelos 

sintomas de ramificação lateral, proliferação de espiga, plantas atrofiadas, folhas 

deformadas e necrosadas, folhas amareladas e avermelhamento intenso.  

Em geral, os sintomas decorrentes da infecção por fitoplasmas são semelhantes 

àqueles causados por espiroplasmas, variando desde sintomas de vassoura de bruxa, filodia, 

virescência (coloração verde de flores), formação atípica de raízes secundárias, 

avermelhamento de folhas e caules, amarelecimento generalizado, encurtamento de 

entrenós e necrose do floema (Hogenhout et al. 2008; Gasparich 2010). A indução de 

sintomas como vassoura de bruxa e virescência representa, em tese, uma “estratégia 

evolutiva” de fitoplasmas para manipular os insetos vetores de modo a aumentar sua 

disseminação entre hospedeiros (Hogenhout et al. 2008; Sugio et al. 2011; Sugio and 

Hogenhout 2012; Orlovskis and Hogenhout 2016; Tomkins et al. 2018).  
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2.4. Transmissão de molicutes fitopatogênicos 

Como os molicutes são restritos ao floema, os insetos que se alimentam de seiva 

nutritiva representam sua principal forma de transmissão (Purcell 1982; Weintraub and 

Beanland 2006). Assim, insetos da ordem Hemiptera se destacam por apresentarem 

características que os tornam exímios vetores, tais como: imaturos e adultos têm hábito 

alimentar similares e ambos podem transmitir essas bactérias; possuem peças bucais 

formadas por finos estiletes que os permitem alimentar-se sem causar danos à célula 

hospedeira, evitando dessa forma os compostos de defesa da planta (Weintraub and 

Beanland 2006). Entretanto, apenas em três táxons existem vetores de molicutes 

fitopatogênicos, sendo que na família Cicadellidae encontram-se a maioria das espécies. Na 

subfamília Deltocephalinae, encontram-se as espécies que são vetores de espiroplasmas 

(Fletcher et al. 2006), e cerca de 75% das espécies vetores de fitoplasmas (Weintraub and 

Beanland 2006). 

Deltocephalinae é a maior subfamília da família Cicadellidae, com cerca de 6.683 

espécies e 923 gêneros. Essa subfamília reúne cigarrinhas monófagas e polífagas, incluindo a 

maioria das espécies vetores de doenças de plantas economicamente importantes no 

mundo (Weintraub and Beanland 2006; Zahniser and Dietrich 2013). Cigarrinhas 

pertencentes ao gênero Dalbulus, além de uma espécie do gênero Baldulus, são vetores do 

MBSP e S. kunkelii (Madden and Nault 1983; Oliveira and Lopes 2004). Adicionalmente, foi 

demonstrado experimentalmente que outras cigarrinhas podem transmitir MBSP e ou S. 

kunkelii, como as espécies Graminella nigrifons (Forbes), Exitianus exitiosus (Uhler) e E. 

obscurinervis (Stal), além de Stirellus bicolor (Van Duzee) (Nault 1980; Carloni et al. 2011). 

Das espécies do gênero Dalbulus, a cigarrinha-do-milho, D. maidis, é a mais importante 

sendo o único vetor conhecido do MBSP e S. kunkelii no Brasil e o principal em países das 

Américas (Nault 1980,  1990; Oliveira et al. 2013). A espécie D. maidis, comumente chamada 

de cigarrinha-do-milho, é a única do gênero que ocorre no Brasil, sendo a mais abundante 

entre todas as espécies que ocorrem no milho (Oliveira et al. 2013,  2017). 

A transmissão de molicutes por insetos vetores passa por três fases bem definidas:  

aquisição, latência e inoculação (Purcell 1982). O período para o vetor adquirir o patógeno 

na fonte de inóculo (neste caso, o floema), é o período de acesso à aquisição – PAA; o 

período decorrido entre a aquisição e a capacidade do vetor transmitir o patógeno, é o 
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período de latência – PL; já o período necessário para inocular o patógeno na planta sadia, é 

denominado período de acesso à inoculação – PAI (Purcell 1982; Weintraub and Beanland 

2006). No caso do MBSP e S. kunkelii, D. maidis precisa de um PAA e PAI de 1-2 horas 

(Alivizatos and Markham, 1986; Moya-Raygoza and Nault, 1998), com PL de 19-24 dias 

(Nault, 1980), para transmiti-los. 

 Os molicutes são transmitidos de maneira persistente propagativa por insetos vetores, 

ou seja, após a aquisição o inseto passa a transmiti-los por toda a vida (Weintraub and 

Beanland 2006). Assim, o inseto vetor adquire a bactéria ao se alimentar no floema de 

plantas infectadas, a qual invade intracelularmente o epitélio intestinal e, ao atingir a 

hemocele, se multiplica e circula via hemolinfa colonizando diferentes órgãos do inseto 

incluindo as glândulas salivares (Ammar et al. 2004; Ammar and Hogenhout 2005; Ammar et 

al. 2011; González et al. 2016; Koinuma et al. 2020), através da qual uma planta sadia será 

inoculada com a bactéria. Fatores como o estágio do vetor e a temperatura do ambiente 

(Murral et al. 1996; Moya-Raygoza and Nault 1998; Sabato et al. 2020), interferem na 

eficiência de transmissão. Adicionamente, como o título bacteriano na planta tende a 

aumentar com o tempo (Wei et al. 2004), presumivelmente também afeta a eficiência de 

transmissão.  

 

2.5. Cigarrinha-do-milho 

A cigarrinha-do-milho possui cerca de 3,7 a 4,3 mm de comprimento, sendo que as 

fêmeas são normalmente maiores. Os adultos podem ter coloração variável em função do 

clima, que vai do amarelo-palha mais claro ao mais escuro. Possui duas manchas negras na 

região da cabeça que podem auxiliar na sua identificação. Como todo cicadelídeo, a 

cigarrinha-do-milho tem duas fileiras de espinhos na tíbia posterior, mas a característica 

chave que permite identificar essa espécie é o formato do sétimo esternito abdominal da 

fêmea e genitália masculina (formato de C lateralmente) (Triplehorn and Nault 1985). 

A cigarrinha-do-milho tem elevado potencial reprodutivo, podendo completar o ciclo 

biológico em cerca de 25 dias, passando por 5 instares com duração média de 3 a 4 dias por 

instar (25-30°C) (Waquil et al. 1999; Nieuwenhove et al. 2016). Isso significa que, em 

condições favoráveis, a cigarrinha-do-milho pode completar de 4-5 gerações durante uma 

única safra de milho. Embora sua faixa ideal seja de 25 a 30°C, a cigarrinha-do-milho pode se 
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desenvolver em condições entre 17,5 a 35°C (Nieuwenhove et al. 2016). A capacidade de se 

desenvolver em ampla faixa de temperatura explica sua distribuição geográfica. A cigarrinha-

do-milho está presente desde o Sul do Estados Unidos até as regiões temperadas da 

Argentina (Santana et al. 2019), sendo encontrada em todas as regiões do Brasil (Oliveira et 

al. 2013, 2017). 

D. maidis é uma praga exclusiva da cultura do milho, assim como os molicutes, MBSP e 

S. kunkelii (Nault 1980; Nault and Delong 1980). Entretanto, durante a entressafra (ausência 

de plantas de milho) a cigarrinha-do-milho pode sobreviver em hospedeiros alternativos, 

que são gramíneas da família Poaceae (Summers et al. 2004; Oliveira et al. 2020). 

Entretanto, a real contribuição epidemiológica desses hospedeiros, seja para a sobrevivência 

das cigarrinhas ou como reservatório dos molicutes, permanece desconhecida. Outra 

estratégia de sobrevivência é a dispersão de adultos da cigarrinha-do-milho para áreas com 

plantas novas (Larsen et al. 1992; Moya-Raygoza et al. 2007; Oliveira et al. 2013). 

A cigarrinha-do-milho possui o hábito, seja ninfas ou adultos, de se abrigar e se 

alimentar de folhas novas do cartucho. Em termos de contribuição para a disseminação dos 

molicutes, tanto as ninfas quanto os adultos podem adquirir os patógenos de planta 

infectada, porém a ninfa é mais eficiente. Entretanto, devido ao longo período de latência da 

bactéria no vetor, é a cigarrinha já no estágio adulto que realiza a transmissão (Nault 1980; 

Moya-Raygoza and Nault 1998). 

As características bioecológicas da cigarrinha-do-milho supracitadas influenciam 

diretamente a disseminação dos molicutes, seja em escala local ou regional. Esses patógenos 

têm aumentado em incidência e distribuição no Brasil, sendo que a distribuição está 

relacionada com temperatura do ambiente (Galvão et al. 2020). Em geral, são favorecidos 

por temperaturas elevadas, mas respondem de maneira distinta mediante variações dessa 

condição ambiental, com implicações na eficiência de transmissão pela cigarrinha (Moya-

Raygoza and Nault 1998; Sabato et al. 2020), e na severidade da doença (Sabato et al. 2020). 

 

2.6. Incidência e danos causados por enfezamentos  

A incidência dos enfezamentos do milho, no Brasil, se dava originalmente de forma 

esporádica e, atualmente, tornou-se recorrente. A oferta contínua de alimento, pelas razões 

descritas anteriormente (item 2.1), favorece e mantém a população da cigarrinha-do-milho e 
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inóculo dos molicutes bastante elevadas, propiciando maiores taxas de infectividade e níveis 

de incidência da doença. Massola et al. (1999b) constataram que para cada 1% de aumento 

na incidência dos enfezamentos há uma redução de 0,8% na produção do milho. Assim, em 

áreas onde a semeadura é realizada mais tardiamente (dezembro-abril), típico de segunda 

safra “safrinha”, pode ocorrer maior incidência dos enfezamentos e, consequentemente, 

maiores perdas (Oliveira et al. 2002, 2003). 

Frequentemente o milho é semeado de maneira escalonada na mesma área ou em 

áreas circunvizinhas, favorecendo a presença de plantas em diferentes estádios vegetativos. 

Isso, associado à elevada capacidade de dispersão da cigarrinha-do-milho (Oliveira et al. 

2013), predispõe a disseminação dos patógenos entre áreas de produção do milho. Nesse 

cenário, a incidência dos molicutes pode se dar no início ou em estádios mais avançados do 

desenvolvimento de plantas, podendo ter implicações na progressão e severidade dos 

enfezamentos (Massola et al. 1999b) e, por consequência, nos níveis de danos (Massola et 

al. 1999a). 

Em estudo com S. kunkelii registrou-se redução da produção de 64, 49, 53, 26 e 1% a 

partir de plantas de milho infectadas aos 10, 24, 38, 52 e 66 dias após a semeadura, 

respectivamente (Massola et al. 1999a). Em outro estudo, registrou-se reduções de apenas 

7% em plantas de milho infectadas entre 30 e 40 dias após a emergência (Hruska and Peralta 

1997). De maneira análoga, existem evidências de que quanto mais cedo as plantas 

expressam os sintomas de enfezamentos maiores serão os danos (Scott et al. 1977), 

havendo pouco ou nenhum dano quando os sintomas aparecem após 10 semanas do plantio 

(Massola et al. 1999b). Adicionalmente, é oportuno destacar que o dano à produção 

(quantitativo e qualitativo) também pode estar associado a densidade populacional de 

cigarrinhas infectivas, conforme demonstrado em estudo anterior (Toffanelli and Bedendo 

2002). Neste estudo, os danos registrados nos principais parâmetros de produção foram 

diretamente proporcionais ao número de cigarrinhas infectivas. 

Em plantas infectadas por MBSP observa-se diferentes sintomas, como clorose nas 

folhas do cartucho, avermelhamento intenso e deformação de folhas mais velhas; além 

disso, é comum o surgimento de brotações laterais, encurtamento de internódios e redução 

do crescimento da planta (Nault 1980; Orlovskis et al. 2017). Sintomas similares são 

observados em plantas infectadas por S. kunkelii, diferindo do MBSP quanto a presença de 

estrias cloróticas que surgem na base da folha (Nault 1980). Plantas infectadas por esses 



28 

patógenos têm espigas pequenas, com poucos grãos e grãos menores (Sabato 2017), sendo 

registrado os maiores danos em híbridos suscetíveis (Toffanelli and Bedendo 2001; Oliveira 

et al. 2005). 

 

2.7. Estratégias de manejo dos enfezamentos  

Evitar a semeadura tardia e escalonada de milho, assim como sincronizar o plantio do 

milho na mesma propriedade ou em escala regional e eliminar plantas voluntárias 

“tigueras”, representam algumas táticas culturais que são incentivadas para prevenir ou 

mitigar a incidência da cigarrinha-do-milho e dos enfezamentos. No entanto, o controle 

químico da cigarrinha-do-milho tem sido a tática mais utilizada no Brasil. Atualmente 

existem cerca de 28 produtos químicos registrados para essa praga, a grande maioria 

sistêmico do grupo dos neonicotinóides (AGROFIT 2020). O controle químico é mais 

efetivamente adotado em tratamento de sementes, permitindo o controle após a 

emergência das plantas (Oliveira et al. 2007). 

Entretanto, o período residual desses inseticidas é pequeno e variável entre os 

produtos comerciais. Assim, em geral, a eficácia é perdida gradativamente com o tempo, 

sendo que para alguns inseticidas não ultrapassa duas semanas (Silveira 2019). Embora 

alguns inseticidas alteram a atividade alimentar da cigarrinha-do-milho (Silveira 2019), 

mostram-se ineficazes quanto a evitar a transmissão dos molicutes pela cigarrinha-do-milho 

(Oliveira et al. 2007; Silveira 2019). 

A adoção de híbridos tolerantes, isto é, plantas que mesmo infectadas apresentarão 

menos danos (Agrios 2005), configura-se uma alternativa complementar ao controle químico 

da cigarrinha-do-milho, sendo possivelmente a estratégia mais eficaz para o manejo dos 

enfezamentos do milho (Wise et al. 2016). Sabe-se que em cultivares com algum grau de 

tolerância aos molicutes há uma menor incidência de plantas doentes (Oliveira et al. 2002), e 

mesmo naquelas plantas infectadas, o dano é potencialmente menor (Oliveira et al. 2002, 

2005). Nesse sentido, torna-se de fundamental importância conhecer o grau de 

suscetibilidade ou tolerância das cultivares de milho aos enfezamentos do milho (Cruz et al. 

2014), de modo a permitir sua correta utilização como parte da estratégia de manejo desse 

patossistema. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Todos os experimentos foram realizados no Laboratório de Insetos Vetores de 

Fitopatógenos, Departamento de Entomologia e Acarologia, Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz (Esalq), Universidade de São Paulo (USP), Piracicaba, SP.  

 

3.1. Criação da cigarrinha-do-milho 

As cigarrinhas usadas nos experimentos de transmissão foram provenientes de uma 

criação mantida no Laboratório de Insetos Vetores de Fitopatógenos. A criação foi 

originalmente estabelecida por meio da coleta de indivíduos adultos em campo de milho em 

Jardinópolis (20°91´S; 47°89´W), Estado de São Paulo (SP), Brasil, seguindo protocolos de 

limpeza e multiplicação da colônia descritos por Oliveira et al. (2017).  

Para oviposição e alimentação dos insetos, utilizaram-se plantas de milho sadias do 

híbrido LP2019 (LongPing High-Tech Seeds and Biotechnology) no estádio de 4 a 5 folhas 

desenvolvidas, as quais foram produzidas em vasos de 200 mL (diâmetro de 10 cm e altura 

de 8 cm) com substrato comercial (Tropstrato HT, Vida Verde Ltda, Mogi-Mirim, SP), em um 

telado livre de insetos vetores. As plantas foram oferecidas aos insetos em gaiolas de criação 

com dimensões de 50 x 30 x 30 cm (Oliveira et al. 2017). A criação foi mantida em casa de 

vegetação equipada com sistema tipo pad-fan e aquecedor para controle de temperatura 

(25 ± 5°C). Semanalmente realizavam-se períodos de oviposição de 4 dias sobre novas 

plantas de milho, utilizando-se adultos com cerca de 7 dias após a emergência. A cada 4-7 

dias após a eclosão das ninfas, adicionavam-se novas plantas de milho nas gaiolas para 

alimentação dos insetos em desenvolvimento. Parte das ninfas obtidas destinava-se à 

manutenção da criação (insetos não infectivos), e a outra para obtenção de cigarrinhas 

infectivas (mediante exposição a plantas infectadas com o fitoplasma do milho, MBSP), 

conforme descrito por Oliveira et al. (2017). 

 

3.2. Obtenção de plantas-fonte do fitoplasma e cigarrinhas infectivas 

O isolado R4 de MBSP, obtido de plantas de milho com enfezamento vermelho na 

Esalq/USP, Piracicaba (SP), em 2012 (Orlovskis et al. 2017), foi perpetuado em laboratório 
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conforme protocolos descritos por Oliveira et al. (2017). Para obtenção de plantas infectadas 

a serem usadas como fontes de inóculo (plantas-fonte) para os experimentos, cerca de 12 

plantas sadias do híbrido de milho (LP 2019) no estádio 2-3 folhas expandidas, produzidas 

conforme descrito em 3.1, foram inoculadas com MBSP a cada 30 dias, utilizando-se grupos 

de 10 cigarrinhas infectivas por planta, durante um período de acesso à inoculação (PAI) de 4 

dias. Em seguida as plantas foram pulverizadas com um inseticida de contato, para eliminar 

ovos e eventuais cigarrinhas remanescentes, e mantidas em estufa protegida com telado 

anti-afídeo, repetindo a pulverização após 5 dias. 

Visando produzir cigarrinhas infectivas, plantas mostrando sintomas de enfezamento 

vermelho, com aproximadamente 45-60 dias após a inoculação, foram usadas como fontes 

de inóculo. Cerca de 800-1000 ninfas de 3º. e 4º. ínstares da criação de cigarrinhas sadias 

foram confinadas no interior de uma gaiola de criação (altura de 1 m e base e largura de 33 

cm) contendo planta-fonte para um período de acesso à aquisição (PAA) de 4 dias em sala 

climatizada (26±2°C; fotofase de 14 horas). Em seguida, as ninfas foram transferidas para 

gaiolas de criação contendo plantas de milho sadias no estádio de 4-5 folhas expandidas, 

para um período de latência (PL) de 4 semanas em sala climatizada (26±2°C; fotofase de 14 

horas). Durante o PL, substituíram-se as plantas semanalmente para evitar a eclosão de 

ninfas. Após o PL, as cigarrinhas já na fase adulta foram usadas nos experimentos. 

 

3.3. Efeito da inoculação do fitoplasma do milho variando-se a população do vetor, 

estádio de desenvolvimento e nível de resistência do milho  

Neste experimento, a incidência, severidade e impacto do MBSP em parâmetros de 

desenvolvimento e produção do milho foram avaliados em função da densidade 

populacional e infectividade do inseto vetor, D. maidis, e da fenologia e nível de resistência 

do milho. O experimento seguiu um delineamento inteiramente casualizado em esquema 

fatorial (2 x 2 x 2 x 3), com  os seguintes fatores (e níveis): híbrido (suscetível e tolerante a 

enfezamentos); infectividade do inseto (cigarrinhas infectivas, previamente expostas a 

plantas-fonte de MBSP e cigarrinhas não infectivas, expostas apenas a plantas de milho 

sadias); densidade populacional do vetor (5 e 15 cigarrinhas adultas); e estádios vegetativos 

[V2, V5 e V9 (Hanway 1966), obtidos aos 13, 23 e 37 dias após a semeadura – DAS, 

respectivamente]. Utilizaram-se os híbridos AG9025PRO3 e AG7098PRO2 (gentilmente 
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fornecidos pela Bayer, Brasil) como suscetível e tolerante, respectivamente. Os controles 

foram representados por plantas-teste sadias (plantas de milho do mesmo híbrido e estádio 

fenológico) expostas a cigarrinhas não infectivas. No caso do estádio V2, utilizou-se um 

controle adicional sendo representado por plantas-teste sadias não expostas a cigarrinhas 

(ou seja, sem inoculação). No total, o experimento contou com 26 tratamentos, com 10 

repetições cada (1 planta = 1 repetição). 

As inoculações foram realizadas confinando-se cigarrinhas, conforme o tratamento, 

nas plantas-teste de milho sadias durante um PAI de 4 dias, em gaiolas de tecido voile para 

permitir a ventilação mantidas em estufa sem controle de temperatura e umidade. Após o 

PAI, as plantas-teste foram pulverizadas com um inseticida de contato (lambda-cyalothrin (1 

mL/L) plus mineral oil (4 mL/L) para eliminar os ovos e eventuais cigarrinhas remanescentes, 

sendo repetido após 5 dias. Durante todo o período do experimento, as plantas-teste foram 

mantidas em estufa do tipo túnel, com tela antiafídeo e cobertura plástica de PVC (sem 

controle de temperatura e umidade). As plantas-teste foram conduzidas em vasos de 5 L 

(diâmetro de 23 cm e altura de 19 cm) contendo uma mistura de areia, solo e substrato 

comercial (proporção de 1:1:1). As plantas foram irrigadas diariamente e fertirrigadas 

semanalmente com macro e micronutrientes nas seguintes concentrações em suspensão 

aquosa: 0,08 g/L de nitrato de amônia ou 0,54 g/L de sulfato de amônia; 0,91 g/L de nitrato 

de cálcio; 0,33 g/L de sulfato de magnésio; 0,36 g/L de nitrato de potássio; 0,14 g/L de 

fosfato monoamônico; 0,09 g/L de ferro; 0,03 g/L de sulfato de cobre e 0,02 g/L de sulfato 

de zinco. 

O desenvolvimento das plantas-teste foi avaliado registrando-se o número e 

comprimento de internódios após a maturidade fisiológica das plantas. A altura no estádio 

de pendoamento (VT) foi aferida desde a base do colmo até a ponta da última folha antes do 

pendão, conhecida como folha bandeira. A incidência de plantas com sintomas de 

enfezamento foi avaliada a cada 5 dias, iniciando aos 30 dias após o final da inoculação, 

considerando-se como sintomáticas as plantas que apresentavam avermelhamento, 

amarelecimento e/ou clorose nas margens de folhas mais novas (Nault 1980). A severidade 

da doença, aqui representada pela progressão dos sintomas referidos, foi avaliada em três 

períodos: 65; 80 e 95 dias após a inoculação das plantas. Para isso, foram atribuídas notas 

seguindo uma escala de sintomas dos enfezamentos do milho (Sabato et al. 2020). As 

plantas-teste também foram submetidas ao teste de detecção molecular de MBSP por PCR, 
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coletando-se amostras foliares no estádio R3 (Oliveira et al. 2002), que ocorreu aos 86, 69 e 

47 dias após a inoculação de plantas nos estádios V2, V5 e V9, respectivamente. As amostras 

foram representadas pela nervura central da parte mais basal de folhas coletadas no terço 

médio e superior da planta (Oliveira et al. 2002).  

Após a maturidade fisiológica, registrou-se o número de espigas por planta, as quais 

foram colhidas e debulhadas. Os grãos foram secos ao sol e a umidade determinada (14,4%), 

seguindo o método de estufa (105±3°C) das Regras para Análise de Sementes – RAS (2009). 

Os grãos foram pesados e a produção por planta-teste calculada. Além disso, foi aferido o 

peso de 50 grãos, a partir de amostras selecionadas aleatoriamente da produção de cada 

planta dos respectivos tratamentos. 

 

3.4. Eficiência de transmissão do fitoplasma do milho a partir de plantas-fonte 

inoculadas em estádios diferentes, com números variáveis de cigarrinhas  

Neste experimento, testou-se a hipótese de que a eficiência de transmissão de MBSP 

por D. maidis a partir de uma planta de milho infectada, independe do estádio em que tal 

planta-fonte foi inoculada e do número de insetos infectivos usados para sua inoculação.  

Avaliaram-se, como tratamentos de plantas-fonte, plantas de milho sadias do híbrido 

AG9025PRO3 submetidas a um PAI de 4 dias por grupos de 5 ou 15 cigarrinhas infectivas nos 

estádios V2, V5 ou V9 (aos 12, 21 ou 40 dias após a semeadura, respectivamente) (Figura 1 

A). Plantas expostas por 4 dias a cigarrinhas não infectivas da criação sadia constituíram o 

controle negativo, totalizando sete tratamentos. As inoculações foram feitas confinando-se 

as cigarrinhas em uma única folha por meio de gaiolas do tipo clipcage (5,5 × 4 cm) (modelo 

G320, Gary Plastic Packaging Corp., New York, NY), com tela antiafídeo para permitir a 

ventilação (Figura 1 B). Aos 20 dias do início do PAI, coletou-se a folha exposta à inoculação 

para teste de PCR visando confirmar a infecção por MBSP em cada planta-fonte (item 3.5).  

Para o experimento de eficiência de transmissão, três plantas infectadas de cada 

tratamento foram utilizadas como fonte de inóculo para aquisição de MBSP por D. maidis, 

após 4 semanas do início do PAI.  Em cada planta-fonte confinaram-se em gaiolas de voile 

150 ninfas de 2º. e 3º. ínstares provenientes da colônia sadia de D. maidis, durante um PAA 

de 4 dias. Após esse período, as cigarrinhas foram mantidas nas mesmas gaiolas de voile 

separadamente por grupo, conforme a planta-fonte na qual houve a aquisição, para a 
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latência em plantas sadias de milho (Figura 1 C), como descrito para a produção de 

cigarrinhas infectivas (item 3.2). Após 23 dias de latência, os insetos adultos foram 

submetidos a um PAI de 4 dias em plantas de milho sadias (plantas-teste) no estádio de 2 

folhas expandidas, confinando-se cinco cigarrinhas por planta-teste em gaiolas de voile 

(Figura 1 D). Paralelamente, de cada planta-fonte utilizada no experimento foram 

amostradas cigarrinhas (n=15) para testes de PCR visando avaliar a proporção de indivíduos 

positivos para MBSP (taxa de infectividade), seguindo o protocolo descrito no item 3.5. As 

etapas de PAA, latência e PAI do experimento, incluindo a inoculação das plantas-fonte 

foram conduzidas em casa-de-vegetação com temperaturas diárias variando entre 23 a 35°C. 

Após o PAI, tanto as plantas-fonte como as plantas-teste foram pulverizadas com 

inseticida de contato e transferidas para uma estufa livre de insetos vetores, onde se repetiu 

a pulverização após 5 dias. As plantas-fonte e plantas-teste foram conduzidas em vasos de 

2,5 L (diâmetro de 15 cm e altura de 12 cm) contendo uma mistura de areia, solo e substrato 

comercial (proporção de 1:1:1). As irrigações e fertirrigações foram feitas conforme descrito 

no experimento anterior (item 3.3). A presença de sintomas de enfezamento nas plantas-

teste foi avaliada após 28, 42 e 52 dias do início do período de inoculação, determinando-se 

a proporção de plantas-teste infectadas (taxa de transmissão) para cada tratamento. 
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Figura 1. Etapas do experimento de avaliação da transmissão do fitoplasma do milho pela 
cigarrinha Dalbulus maidis a partir de plantas-fonte inoculadas em estádios diferentes (A), 
com números variáveis de cigarrinhas. Para a inoculação das plantas utilizadas como fontes 
(tratamentos), confinou-se as cigarrinhas em gaiolas tipo clipcage (B). Após 4 semanas, 
realizou-se a aquisição nas plantas-fontes confinando-se cigarrinhas em gaiolas de voile, e 
depois foram mantidas em plantas de milho sadias (C) para o período de latência. Em 
seguida, as cigarrinhas foram confinadas em plantas de milho sadias (plantas-teste) para a 
inoculação (D). 

 

3.5. Detecção molecular do fitoplasma do milho em amostras de plantas e insetos   

O DNA total das amostras foliares de plantas-teste, ou de insetos, foi extraído pelo 

método à base de Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB), conforme um protocolo 

adaptado de Doyle and Doyle (1987). Utilizando-se um almofariz e pistilo de porcelana, foi 

macerado 0,7 g de tecido vegetal de cada amostra (planta) em 800 µL de tampão (2X CTAB). 

Após maceração e adição de 1,6 µL de mercaptoetanol, cada amostra foi homogeneizada 

por inversão por 2 min e incubada à 60°C por 30 min, sendo que a cada 10 min foi 

novamente homogeneizada em agitador tipo vórtex. Após a incubação, adicionou-se 600 µL 
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de CIA (clorofórmio e álcool isoamílico, 24:1) e as amostras foram homogeneizadas por 

inversão por 2 min e centrifugadas (12.000 rpm) por 10 min à 25°C. A seguir, pipetou-se 500 

µL do sobrenadante de cada amostra para um novo microtubo e adicionou-se igual volume 

de isopropanol gelado (-20°C). As amostras foram homogeneizadas por inversão por 2 min e 

incubadas por 15 min em ultra freezer (-80°C) para precipitação dos ácidos nucleicos. 

Posteriormente, foram centrifugadas (12.000 rpm) por 20 min a 20°C e o sobrenadante foi 

descartado, sem perder o precipitado (“pellet”). O precipitado foi lavado adicionando-se 1 

mL de etanol 80% e incubado por 5 min, repetindo este procedimento duas vezes. Após a 

lavagem, foi adicionado 500 µL de NaCl em cada amostra, seguido da homogeneização em 

vórtex e incubação por 30 min a 4°C. Em seguida, as amostras foram centrifugadas (12.000 

rpm) por 10 min a 4°C, sendo pipetado 450 µL do sobrenadante para um novo microtubo e 

adicionado o mesmo volume de isopropanol gelado. As amostras foram novamente 

homogeneizadas por inversão por 2 min e na sequência incubadas por 15 min em ultra 

freezer (-80°C). Em seguida, foram mais uma vez centrifugadas (12.000 rpm) por 10 min a 

4°C, adicionado 600 µL de etanol 80% e incubadas por 10 min. Foi descartado o etanol, sem 

perder o precipitado, o qual foi seco em estufa a 40°C por 20 min, seguido da diluição em 

100 µL de tampão TE. 

O DNA extraído foi então submetido à polymerase chain reaction (PCR) usando o 

Dream Taq PCR Master Mix (Thermo Scientific, São Paulo, SP). Foram utilizados os primers 

P1 (5´AAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATT´3) e AYint (5´TACAATTTGCAAGCAAGTTAC´3), 

desenhados a partir da região 16s rDNA do fitoplasma (Smart et al. 1996). As reações 

continham além das amostras das plantas-teste, controles positivos (obtido de PCRs prévios) 

e negativos (Água Milli-Q). A PCR foi realizada em termociclador PTC-100 (MJ Research, Inc., 

Watertown, MA, EUA) programado com um ciclo inicial de 94°C por 2 min; 35 ciclos de 

desnaturação a 94°C por 1 min, anelamento a 56°C por 1 min, seguido por extensão a 72°C 

por 2 min e 1 ciclo a 72°C por 5 min. Em seguida, os fragmentos de DNA amplificados foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose 1% suplementado com brometo etídio, usando 

um marcador de 1kb. Após a eletroforese, o gel foi visualizado em uma imagem digital 

compacta Sistema, série UVDI, transiluminador Major Science. 
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3.6. Análise estatística 

Para analisar a dinâmica temporal da doença, no primeiro experimento, utilizou-se o 

modelo monomolecular [y = 1-(1-yo)*exp(-r*t)], onde y é a taxa de incidência da doença, y0 o 

inóculo inicial, r a taxa de progresso da doença e t o tempo (Campbell and Madden, 1990). 

Um teste t de Student’s (P=0,05) foi utilizado para comparar o parâmetro r entre 

tratamentos. Com base nos dados de severidade dos sintomas ao longo do tempo, 

determinou-se a área sob a curva através de integração trapezoidal [Área = ∑((yi + yi+1)/2(ti+1 

– ti)], onde yi e yi+1 são valores de incidência observados em duas avaliações consecutivas, ti+1 

e ti (Campbell and Madden, 1990). Os valores obtidos foram submetidos à análise de 

variância usando os Modelos Lineares Generalizados (MLG; família quasipoisson), e as 

médias foram comparadas pelo teste Tukey (P=0,05). 

Para comparar os dados de número de eventos positivos por PCR, redução da 

produção e peso de 50 grãos (%) entre tratamentos, utilizou-se o teste 2 (P=0,05) com a 

correção de Yates. Análises de variâncias (ANOVA) foram utilizadas quando as 

pressuposições de normalidade dos dados foram atendidas, ou seja, quando se confirmou a 

homocedasticidade das variâncias e a normalidade dos resíduos pelo teste de Bartlett e 

Shapiro-Wilk (P=0,05), respectivamente. Tais pressuposições foram atendidas em dados de 

produção e peso de 50 grãos (g), altura e comprimento de internódios (cm) (esse último para 

o híbrido tolerante). Para os dados do peso de 50 grãos foi necessário a transformação [Log 

(y)]. Em caso de significância dos fatores, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo 

teste Tukey (P=0,05). Os dados do número de espigas, número e comprimento de 

internódios (esse último para o híbrido suscetível) não atenderam as pressuposições de 

normalidade, mesmo quando submetidos à transformação [Log (y)]. Assim, para esses dados 

utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, e quando houve efeito significativo dos 

fatores, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste Dunnet’s (P=0,05). 

Todas as análises foram realizadas separadamente para cada híbrido (exceto para os 

dados da área sob a curva de progresso da severidade dos sintomas) sendo considerado 

somente os dados de plantas infectadas (ou seja, plantas sintomáticas e/ou positivas por 

PCR) e, evidentemente, os dados de plantas dos respectivos controles. Para o híbrido 

tolerante, foram analisados somente os dados dos tratamentos representados pelo estádio 

V2, uma vez que para os demais tratamentos não houve um número suficiente de plantas 
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infectadas para que os dados pudessem ser analisados estatisticamente. Assim, fixou-se o 

estádio V2 e testou-se os efeitos apenas dos fatores infectividade da cigarrinha e densidade 

populacional do vetor (Apêndice B).  

As funções dos danos causados a produção foram obtidas através de regressão linear 

(𝑌=𝛼+𝛽𝑋), sendo considerada a incidência da doença como a variável independente, 

expressa em porcentagem de plantas sintomáticas por tratamento em diferentes períodos 

pós-inoculação, e a redução na produção (%) como a variável dependente ou resposta. A 

porcentagem de redução foi calculada com base na produção de plantas-teste infectadas em 

relação aos tratamentos controle. Tal análise foi realizada apenas para o híbrido suscetível, 

pelas mesmas razões descritas anteriormente. 

No caso do segundo experimento, os dados da taxa de infectividade das cigarrinhas e 

da proporção de plantas sintomáticas obtidos no experimento de eficiência de transmissão 

do MBSP por D. maidis, também foram submetidos à análise de variância (ANOVA). Em caso 

de significância, as médias foram comparadas pelo teste Tukey (P=0,05). 

Todas as análises foram realizadas usando o software estatístico R [versão 3.6.2; R 

Core Team (2019)]. A qualidade dos ajustes dos modelos foi avaliada por meio do pacote 

hnp (Moral et al. 2017). O pacote agricolae foi usado para aplicar o teste de Tukey 

(Mendiburu 2020). 
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4. RESULTADOS 

4.1. O estádio vegetativo da planta e o híbrido afetam a dinâmica de infecção do 

fitoplasma do milho  

A incidência final da doença variou de 0-100% e 0-50% entre tratamentos do híbrido 

suscetível e tolerante, respectivamente (Figura 2). Independente do híbrido, as plantas 

submetidas à inoculação pelo fitoplasma do milho no estádio V9 não manifestaram 

quaisquer sintomas típicos do enfezamento vermelho, tal qual verificado em plantas do 

híbrido tolerante inoculadas no estádio V5 por 5 e 15 cigarrinhas infectivas (exceto uma 

planta desse último tratamento). Não houve sintomas em plantas dos controles, aqui 

representados por plantas-teste expostas às cigarrinhas não infectivas (controle de sanidade 

dos insetos criados em laboratório) ou não expostas às cigarrinhas (controle da sanidade das 

plantas-teste usadas no experimento). 

Em relação ao tempo de início de manifestação dos sintomas, que indica o período de 

incubação da doença, houve drástica redução em tratamentos de plantas inoculadas no 

estádio V2, principalmente no tratamento de inoculação por 15 cigarrinhas (Figura 2 A). No 

caso de plantas inoculadas no estádio V5, ou V2 (híbrido tolerante), o período de incubação 

foi bem maior, independentemente do nível populacional de cigarrinhas (Figura 2 B e C, 

respectivamente). Para o híbrido suscetível, entre os estádios vegetativos, a incidência final 

da doença foi maior em tratamentos de plantas inoculadas em V2, em relação aos 

tratamentos de plantas inoculadas em V5 e com o mesmo nível populacional de cigarrinhas 

(Figura 2 A e B, respectivamente). Independente do estádio de inoculação da planta e 

também do híbrido, a incidência da doença foi maior em tratamentos de inoculação por 15 

cigarrinhas. 

O modelo monomolecular testado mostrou-se adequado para a análise temporal de 

incidência da doença (exceto para o tratamento de plantas do híbrido suscetível inoculadas 

no estádio V5; dados não apresentados), com os valores do coeficiente de determinação (R2) 

entre 0,89-0,95 (Figura 3 e 4). A taxa de progresso da doença (r) foi maior no tratamento de 

plantas inoculadas no estádio V2 por 15 cigarrinhas, diferindo do tratamento de plantas 

inoculadas por 5 cigarrinhas (t = −3,09; Df = 12; P = 0,009), e também do tratamento de 

plantas inoculadas em V5 por 15 cigarrinhas (t = 2,19; Df = 13; P = 0,04). Para esse último 
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tratamento, a taxa foi significativamente maior do que o tratamento de plantas inoculadas 

em V2 por 5 cigarrinhas (t = -2,37; Df = 15; P = 0,03) (Figura 3). Para o híbrido tolerante, não 

houve diferença entre tratamentos de plantas inoculadas em V2 por 5 e 15 cigarrinhas (t = 

0,64; Df = 13; P = 0,5) (Figura 4). 

Embora plantas-teste submetidas à inoculação no estádio V9 não apresentaram 

sintomas, foi detectada a infecção pelo fitoplasma do milho por meio das análises de PCR 

(Tabela 1), indicando que houve infecção latente (plantas assintomáticas). Inoculação de 

plantas no estádio V5 do híbrido suscetível também resultaram em infecção latente, sendo 

mais frequente em plantas inoculadas por 5 cigarrinhas infectivas (n=3). Infecção latente 

também ocorreu em planta do híbrido tolerante inoculada no estádio V2 por 15 cigarrinhas 

(n=1). O oposto, ou seja, plantas sintomáticas testando negativo por PCR, também ocorreu, 

sendo constatado para plantas inoculadas no estádio V2 por 5 cigarrinhas, tanto no híbrido 

tolerante (n=1) como no híbrido suscetível (n=2), assim como em planta do híbrido 

suscetível inoculada no estádio V5 por 15 cigarrinhas (n=1). Estatisticamente, não houve 

diferença entre tratamentos do híbrido tolerante quanto ao número de plantas positivas por 

PCR (P>0,05). Entretanto, para o híbrido suscetível houve diferença significativa quanto ao 

número de plantas positivas entre estádios, tanto na inoculação por 5 cigarrinhas (X² = 

10,62; Df = 2; P = 0,004) quanto por 15 cigarrinhas (X² = 8,75; Df = 2; P = 0,01) (Tabela 1). 
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Figura 2. Incidência de enfezamento vermelho em plantas-teste (n = 10) de híbridos de 
milho suscetível (A e B) e tolerante (C), inoculadas com o fitoplasma do milho em diferentes 
estádios de desenvolvimento (V2 e V5), pela cigarrinha Dalbulus maidis em dois níveis 
populacionais (5 e 15 cigarrinhas por planta-teste), durante um período de acesso à 
inoculação (PAI) de 4 dias. Avaliações de sintomas realizadas a cada 5 dias, iniciando aos 30 
dias após o PAI. 
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Figura 3. Curva de progresso do enfezamento vermelho em plantas-teste de milho de 
híbrido suscetível, inoculadas com o fitoplasma do milho em estádio V2 (A e B) e V5 (C) pela 
cigarrinha Dalbulus maidis em dois níveis populacionais (5 e 15 cigarrinhas por planta-teste, 
B e A-C, respectivamente). 
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Figura 4. Curva de progresso do enfezamento vermelho em plantas-teste de milho de 
híbrido tolerante, inoculadas com o fitoplasma do milho em estádio V2 pela cigarrinha 
Dalbulus maidis em dois níveis populacionais (5 e 15 cigarrinhas por planta-teste, A e B, 
respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

Tabela 1. Número de eventos positivos em análises de PCR para o fitoplasma do milho em 
amostras foliares de plantas dos diferentes tratamentos de inoculação (híbrido x número de 
cigarrinhas x estádio vegetativo da planta), coletadas no estádio reprodutivo R3. 

 

Híbrido 
Nº. cigarrinhas 
por planta 

Estádio da planta 
/DAS 

Proporção de amostras positivas 
para o fitoplasma 1 

Suscetível 

5 

V2/13 6/10 a AB 2 

V5/23 10/10 a A 

V9/37 3/10 a B 

15 

V2/13 10/10 a A 

V5/23 9/10 a AB 

V9/37 5/10 a B 

Tolerante 

5 

V2/13 2/10 a A 

V5/23 0/10 a A 

V9/37 0/10 a A 

15 

V2/13 6/10 a A 

V5/23 1/10 a A 

V9/37 2/10 a A 
1 Cada amostra (n = 10) representou uma planta-teste, a qual foi processada 
individualmente para extração do DNA e analisada por PCR convencional. 2 Letras iguais 
denotam que não há diferença entre tratamentos com 5 e 15 cigarrinhas infectivas no 
mesmo estádio (minúsculas) ou entre tratamentos em estádios diferentes para a mesma 
população de cigarrinhas (maiúsculas), pelo teste de X² (P>0,05). As análises foram feitas 
separadamente para cada híbrido. DAS: número de dias após a semeadura em que foi 
realizada a inoculação. 

 

4.2. Resposta da planta à infecção pelo fitoplasma do milho   

A sintomatologia variou em função do estádio vegetativo da planta submetido à 

inoculação e do híbrido. Plantas inoculadas no estádio V2 do híbrido suscetível se tornaram 

infectadas mostrando avermelhamento intenso, já no estádio V5 variou entre 

amarelecimento e estrias avermelhadas (menor intensidade) em folhas do terço superior. 

Por outro lado, em plantas do híbrido tolerante predominou o amarelecimento de folhas, 

evoluindo em intensidade com o tempo (Apêndice A). 

A progressão dos sintomas da doença no tempo foi diferente entre tratamentos 

(Figura 5), afetando significativamente a área calculada sob a curva (F = 17,00; Df = 5; 

P<0,05). Para o híbrido suscetível, não houve progressão dos sintomas nos tratamentos de 

plantas inoculadas em V5, obtendo-se os menores valores da área e diferindo de outros 

tratamentos (Figura 6). Entretanto, se comparada a área entre tratamentos de plantas 
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inoculadas por 5 e 15 cigarrinhas (fixando o estádio), não houve diferença. Entre 

tratamentos de plantas inoculadas em V2 (híbridos diferentes), só houve diferença com 15 

cigarrinhas. 

As análises de variâncias evidenciaram um efeito significativo da infectividade das 

cigarrinhas e do estádio vegetativo na altura de plantas do híbrido suscetível, assim como da 

infectividade das cigarrinhas em plantas do híbrido tolerante (Apêndice B). Entretanto, 

quando comparada a altura média de plantas do híbrido suscetível inoculadas por 

cigarrinhas infectivas com os respectivos controles de mesmo estádio, não houve diferença 

pelo teste Tukey (P>0,05), exceto quando as plantas foram inoculadas no estádio V2 por 15 

cigarrinhas (P<0,05) (Tabela 2). Adicionalmente, quando comparado os tratamentos cujas 

plantas foram infectadas por 5 ou 15 cigarrinhas em estádios diferentes, não houve 

diferença para nenhum dos caracteres fenotípicos (P>0,05). 

Para o híbrido tolerante, houve diferença na altura de plantas inoculadas por 5 

cigarrinhas infectivas em relação às plantas do controle sem inoculação (P=0,04), não 

havendo diferença em relação às plantas do controle com cigarrinhas não infectivas 

(P=0,08); a altura de plantas inoculadas por 15 cigarrinhas diferiu de ambos os controles 

(P<0,05) (Tabela 3). Em relação ao número de internódios, não houve diferença entre 

tratamentos de nenhum dos híbridos, já o comprimento de internódios foi afetado em 

plantas do híbrido tolerante inoculadas por 15 cigarrinhas (P=0,03). 
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Figura 5. Progresso de severidade do enfezamento vermelho em plantas de milho de híbrido 
suscetível (A e B) e tolerante (C), inoculadas com o fitoplasma do milho em diferentes 
estádios vegetativos (V2 e V5) pela cigarrinha Dalbulus maidis em dois níveis populacionais 
(5 e 15 cigarrinhas por planta-teste), durante um período de acesso à inoculação (PAI) de 4 
dias. A avaliação da severidade baseou-se na seguinte escala de notas: 0 – sem sintomas; 0,2 
– pelo menos uma folha com sintoma; 0,4 – pelo menos 25% das folhas com sintomas; 0,6 – 
até 50% das folhas com sintomas; 0,8 – mais de 50% das folhas com sintomas e 1,0 – 
sintomas em várias folhas e crescimento severamente atrofiado (Oliveira et al. 2020). Os 
dados apresentados representam a média das notas. 
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Figura 6. Área sob a curva de progresso dos sintomas de enfezamento vermelho calculada a 
partir de três avaliações (65, 80 e 95 dias após a inoculação) de plantas-teste de milho de 
híbrido suscetível (HS) e tolerante (HT), inoculadas pelo fitoplasma do milho em diferentes 
estádios vegetativos (V2 e V5) com dois níveis populacionais da cigarrinha Dalbulus maidis (5 
e 15 cigarrinhas por planta-teste), durante um período de acesso à inoculação (PAI) de 4 
dias. Letras diferentes entre barras denotam diferença significativa pelo teste Tukey 
(P<0,05). 
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Tabela 2. Efeito da inoculação do fitoplasma do milho e/ou exposição à cigarrinha Dalbulus 
maidis em diferentes estádios vegetativos sobre parâmetros de desenvolvimento de híbrido 
de milho suscetível a enfezamentos. 

 

Exposição a cigarrinhas  
Parâmetros de desenvolvimento 

Infectividade 
pelo fitoplasma  

Nº. insetos 
por planta 

Estádios da 
planta/DAS Altura (cm)1 

Nº de  
internódios2 

Comp. de 
internódios 
(cm)2 

Cigarrinhas 
infectivas 
(plantas  
infectadas) 

5 

V2/13 (n=8) ** 183,9 ± 4,8 a *  12 ± 0,3 a  10,4 ± 0,3 a  

V5/23 (n=10) 178,0 ± 2,3 a  13 ± 0,2 a  10,7 ± 0,2 a  

V9/37 (n=3) 173,0 ± 3,1 a  12 ± 0,0 a  10,5 ± 0,1 a  

15 

V2/13 (n=10) 169,3 ± 3,3 b  12 ± 0,3 a  10,5 ± 0,3 a  

V5/23 (n=10) 175,5 ± 2,6 a  13 ± 0,1 a  10,1 ± 0,2 a  

V9/37 (n=5) 174,9 ± 2,0 a  12 ± 0,2 a  10,3 ± 0,1 a  

Cigarrinhas não 
infectivas 
(plantas não 
infectadas) 

5 

V2/13 (n=9) 197,4 ± 3,0 a 12 ± 0,2 a 11,9 ± 0,5 a 

V5/23 (n=10) 180,6 ± 2,6 a 13 ± 0,1 a 11,2 ± 0,2 a 

V9/37 (n=10) 173,2 ± 1,9 a 12 ± 0,2 a 10,2 ± 0,1 a 

15 

V2/13 (n=10) 196,7 ± 3,4 a 12 ± 0,3 a 11,2 ± 0,4 a 

V5/23 (n=10) 178,8 ± 2,5 a 13 ± 0,2 a 10,9 ± 0,3 a 

V9/37 (n=10) 172,2 ± 1,9 a 12 ± 0,1 a 10,2 ± 0,1 a  

Sem exposição  
a cigarrinhas 

0 V2/13 (n=9) 192,9 ± 3,0 a 12 ± 0,1 a 12,1 ± 0,2 a 

 
*Médias (±EPM) seguidas de mesma letra na coluna não diferem por Tukey (P>0,05)1 ou 
Dunnet’s (P>0,05)2. As comparações foram feitas entre médias de tratamentos cujas plantas 
foram expostas ao mesmo número de cigarrinhas infectivas, com os respectivos controles do 
mesmo estádio vegetativo.  
** Entre parênteses está o número total de plantas cujos dados foram analisados 
estatisticamente.  
DAS – Dias após a semeadura. 
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Tabela 3. Efeito da inoculação do fitoplasma do milho e/ou exposição à cigarrinha Dalbulus 
maidis em plantas no estádio vegetativo V2 sobre parâmetros de desenvolvimento de 
híbrido de milho tolerante a enfezamentos. 

 

Exposição a cigarrinhas 
Parâmetros de desenvolvimento 

Infectividade 
pelo fitoplasma  

Nº. insetos 
por planta Altura (cm)1 

Nº de  
internódios2 

Comp. de 
internódios 
(cm)¹ 

Cigarrinhas infectivas 
(plantas infectadas) 

5 (n=3) ** 148,7 ± 10,6 a * 15,6 ± 0,3 a 7,1 ± 0,4 a1 

15 (n=5) 156,4 ± 5,0 a   16,0 ± 0,0 a 7,5 ± 0,3 a 

Cigarrinhas não infectivas 
(plantas não infectadas) 

5 (n=9) 174,9 ± 6,2 ab    15,7 ± 0,3 a 8,4 ± 0,3 a 

15 (n=10) 181,6 ± 3,2 b    16,0 ± 0,3 a 8,8 ± 0,2 b 

Sem exposição 
a cigarrinhas 

0 (n=10) 178,1 ± 5,0 b   16,6 ± 0,2 a 8,2 ± 0,2 a 

 
*Médias (±EPM) seguidas de mesma letra na coluna não diferem por Tukey (P>0,05)1 ou 
Dunnet’s (P>0,05)2. As comparações foram feitas entre médias de tratamentos cujas plantas 
foram infectadas e não infectadas (controles). 
** Entre parênteses está o número total de plantas cujos dados foram analisados 
estatisticamente.  
 
 

4.3. Danos à produção 

A infecção pelo fitoplasma do milho provocou um aumento do número de espigas por 

planta-teste dos dois híbridos. Entretanto, tais espigas, “extras”, frequentemente 

apresentavam-se sem grãos, poucos grãos ou com grãos pequenos (Apêndice A). Tanto para 

o híbrido suscetível (X²=85,77; Df=2; P<0,05), como também para o tolerante (X²=37,00; 

Df=2; P<0,05), a inoculação do fitoplasma afetou esse parâmetro. O número médio de 

espigas por planta infectada foi maior do que nos controles, diferindo pelo teste Dunnet’s 

(P<0,05) (Tabela 4 e 5). A única exceção é para plantas do híbrido suscetível previamente 

inoculadas no estádio V9, para as quais não houve diferença em relação ao controle (P=1,00) 

(Tabela 4). Para o híbrido suscetível, o estádio da planta submetido à inoculação por MBSP 

também afetou o número de espigas (X²=13,06; Df=2; P=0,001), diferentemente do fator 

densidade populacional de insetos (X²=5,44; Df=2; P=0,06). Esse último também não efetou 

o número de espigas por planta do híbrido tolerante (X²=3,95; Df=2; P=0,13) (Tabela 5). 

Entre plantas infectadas por 5 cigarrinhas em estádios diferentes, verificou-se que não 

houve diferença entre os estádios V2 e V5 (P=1,00), mas ambos diferiram do estádio V9 
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(P<0,05); já entre plantas infectadas por 15 cigarrinhas não houve diferença entre os 

estádios V2, V5 e V9 (P>0,05) (Tabela 4). 

Isoladamente, todos os fatores testados afetaram significativamente a produção de 

plantas do híbrido suscetível, tais como a infectividade das cigarrinhas [F (1; 97) = 129,45; 

P<0,05], estádio vegetativo [F (1; 97) = 46,97; P<0,05] e densidade populacional [F (1; 97) = 10,06; 

P=0,002]. Por outro lado, nenhum afetou a produção do híbrido tolerante. Para ambos os 

híbridos não houve interação significativa dos fatores (Apêndice B).  

Apesar do resultado obtido nas análises de variâncias, não houve diferença na 

produção média de plantas inoculadas por 5 ou 15 cigarrinhas infectivas (Tukey, P>0,05). 

Tanto em plantas inoculadas em estádio V2 quanto em V5, a produção média diferiu do 

controle (P<0,05) (Figura 7). Um resultado igual ocorreu em V9, exceto em plantas 

inoculadas por 15 cigarrinhas (P=0,59) (Figura 7 B). Curiosamente, a produção média de 

plantas previamente não infectadas no estádio V2 foi menor e diferiu dos outros controles 

(exposição às cigarrinhas não infectivas); porém, não diferiu da produção de plantas não 

expostas às cigarrinhas (controle sem inoculação) (P>0,05), indicando que não houve dano 

direto da cigarrinha. 

Independentemente do número de cigarrinhas infectivas, a produção de plantas 

inoculadas no estádio V2 não diferiu de plantas inoculadas no estádio V5 (P>0,05), mas 

diferiu de plantas inoculadas no estádio V9 (P<0,05), e esses dois últimos não diferiram 

(P>0,05) (Figura 7). Entretanto, se comparada a redução da produção de plantas infectadas 

em estádios distintos, em função dos controles, não houve diferença estatística (X²=1,77; 

Df=2; P=0,41) (Figura 10 A). Em geral, plantas inoculadas no estádio V2 tiveram as maiores 

reduções (%), seguido dos estádios V5 e V9. As porcentagens de danos variaram entre 14-

37% para o híbrido suscetível. 

A redução da produção de plantas infectadas (híbrido suscetível) por MBSP foi 

também um resultado da diminuição do tamanho dos grãos. Aqui, isso pôde ser 

demonstrado pelo peso médio dos grãos (g). Dos fatores testados, apenas a densidade 

populacional não afetou tal parâmetro (Apêndice B). Entretanto, plantas infectadas de todos 

os tratamentos tiveram o peso dos grãos menor do que o controle diferindo pelo teste 

Tukey (P<0,05) (Figura 8). No caso do híbrido tolerante, somente o tratamento cujas plantas 

foram inoculadas por 15 cigarrinhas infectivas diferiu dos controles (P<0,05) (Figura 9 B). 

Para o híbrido suscetível, o peso de grãos de plantas expostas às cigarrinhas não infectivas 
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no estádio V2 também diferiu dos outros controles, mas não diferiu de plantas sem 

inoculação (reafirmando que não houve dano direto). 

O peso de grãos de plantas inoculados por 5 cigarrinhas infectivas no estádio V2 não 

diferiu do estádio V5 (P=0,63), mas diferiu do estádio V9 (P=0,01), e esses últimos não 

diferiram (P=0,18) (Figura 8 A). Para plantas inoculadas por 15 cigarrinhas infectivas, a 

diferença é que o peso de grãos de plantas inoculadas no estádio V5 diferiu do estádio V9 

(P<0,05) (Figura 8 B). Em relação à redução do peso de grãos de plantas infectadas em 

estádios distintos, em função dos controles, constatou-se que não houve diferença (X²=1,55; 

Df=2; P=0,46). As porcentagens de danos variaram entre 23-52% para o híbrido suscetível 

(Figura 10 B). 

 

Tabela 4. Efeito da inoculação do fitoplasma do milho e/ou exposição à cigarrinha Dalbulus 
maidis em diferentes estádios vegetativos sobre o número de espigas por planta de híbrido 
de milho suscetível a enfezamentos. 

 

Exposição a cigarrinhas 
Estádios 
/DAS1 

Nº de espigas2 Infectividade pelo 
fitoplasma 

Nº. Insetos 
por planta 

Cigarrinhas 
infectivas (plantas 
infectadas) 

5 

V2/13 2,0 ± 0,0 a A 

V5/23 2,0 ± 0,1 a A 

V9/37 1,0 ± 0,0 a B 

15 

V2/13 2,0 ± 0,0 a A 

V5/23 2,2 ± 0,1 a A 

V9/37 1,4 ± 0,2 a A 

Cigarrinhas não 
infectivas (plantas 
não infectadas) 

5 

V2/13 1,0 ± 0,0 b 

V5/23 1,0 ± 0,0 b 

V9/37 1,0 ± 0,0 a 

15 

V2/13 1,0 ± 0,0 b 

V5/23 1,0 ± 0,0 b 

V9/37 1,0 ± 0,0 a 

Sem exposição 
a cigarrinhas 

0 V2/13 1,0 ± 0,0 b 

1DAS – Dias após a semeadura.  
2Médias (± EPM) seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo teste Dunnet’s 
(P<0,05) na comparação de número de espigas entre plantas infectadas e não infectadas 
(controles) (letras minúsculas), ou de número de espigas por planta infectada após 
inoculação em estádios diferentes (letras maiúsculas). 
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Tabela 5. Efeito da inoculação do fitoplasma do milho e/ou exposição à cigarrinha Dalbulus 
maidis em plantas no estádio vegetativo V2 sobre o número de espigas por planta de híbrido 
de milho tolerante a enfezamentos. 

 

Exposição a cigarrinhas 

Nº de espigas1 
Infectividade pelo fitoplasma 

Nº. Insetos 
por planta 

Cigarrinhas infectivas (plantas 
infectadas) 

5 2,0 ± 0,0 a 

15 2,0 ± 0,0 a 

Cigarrinhas não infectivas 
(plantas não infectadas)  

5 1,0 ± 0,0 b 

15 1,0 ± 0,0 b 

Sem exposição 
a cigarrinhas 

0 1,0 ± 0,0 b 

1Médias (± EPM) seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo teste Dunnet’s 
(P<0,05) na comparação de número de espigas entre plantas infectadas e não infectadas 
(controles) (letras minúsculas). 
 
 

 

Figura 7. Efeito da infecção pelo fitoplasma do milho na produção de plantas do híbrido 
suscetível inoculadas em diferentes estádios vegetativos com 5 (A) ou 15 (B) cigarrinhas por 
planta. Letras iguais na coluna denotam que não houve diferença significativa entre 
tratamentos do mesmo estádio vegetativo (letras minúsculas), ou entre tratamentos de 
estádios vegetativos diferentes (letras maiúsculas) (Tukey, P>0,05). As barras nas colunas 
representam o erro padrão da média. 
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Figura 8. Efeito da infecção pelo fitoplasma do milho no peso de grãos de plantas do híbrido 
suscetível, inoculadas em diferentes estádios vegetativos com 5 (A) ou 15 (B) cigarrinhas por 
planta. Letras iguais na coluna denotam que não houve diferença significativa entre 
tratamentos do mesmo estádio vegetativo (letras minúsculas), ou entre tratamentos de 
estádios vegetativos diferentes (letras maiúsculas) (Tukey, P>0,05). As barras nas colunas 
representam o erro padrão da média. 

 

 

Figura 9. Efeito da infecção pelo fitoplasma do milho na produção (A) e no peso de grãos (B) 
de plantas do híbrido tolerante inoculadas no estádio vegetativo V2, variando-se o número 
de cigarrinhas por planta. Letras iguais ou “ns” denotam que não houve diferença 
significativa entre tratamentos (Tukey, P>0,05). As barras nas colunas são o erro padrão da 
média; ns:  diferença não significativa. 
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Figura 10. Redução (%) da produção (A) e do peso de grãos (B) de plantas do híbrido 
suscetível infectadas pelo fitoplasma do milho em relação aos respectivos controles. Não 
houve diferença estatística pelo teste X² (P>0,05). 

 

4.4. Relação entre incidência da doença e danos à produção 

A redução da produção foi relacionada com a incidência da doença em todos os 

períodos (Figura 11). A partir de 55 dias da inoculação, foi possível usar o modelo de 

regressão linear para relacionar a incidência com a redução da produção, com maior 

acurácia do modelo após 70 dias. As funções de danos foram significativas (P<0,05), e com 

elevados valores de R² (0,61-0,91), em todos os períodos testados. As equações indicaram 
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que a cada 1% de aumento na incidência da doença houve um dano de 0,18-0,20% na 

produção. 

 

 

Figura 11. Danos à produção de plantas infectadas do híbrido suscetível em função da 
incidência do enfezamento vermelho em diferentes períodos: A - 55 dias; B - 60 dias; C - 65 
dias; D - 70 dias e E - 80 dias. 
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4.5. A eficiência de transmissão do fitoplasma do milho não depende do estádio 

vegetativo que a planta-fonte foi inoculada 

A taxa de infectividade das cigarrinhas não foi afetada pelo estádio vegetativo em que 

as plantas-fonte foram inoculadas [F (2; 12) = 1,00; P=0,39], tão pouco pelo número de 

cigarrinhas que foram expostas [F (1; 12) = 0,84; P=0,37], e também não houve interação de 

fatores [F (2; 12) = 1,00; P=0,39] (Figura 12). Pelo menos dois terços das plantas-fonte 

inoculadas por 15 cigarrinhas infectivas, exceto plantas-fonte inoculadas no estádio V2, 

proporcionaram taxa de infectividade de 100%. Em geral, a taxa média de infectividade das 

cigarrinhas foi elevada e variou de 60-93%. 

A eficiência de transmissão do fitoplasma do milho não foi afetada pela população de 

cigarrinhas infectivas usados para inocular as plantas-fonte em nenhum dos períodos de 

avaliação: 28 dias [F (1; 12) = 1,02; P=0,33], 42 dias [F (1; 12) = 1,28; P=0,27] e 52 dias após a 

inoculação das plantas-testes [F (1; 12) = 0,62; P=0,44] (Figura 13). Não houve efeito do estádio 

vegetativo em que as plantas-fonte foram inoculadas sobre a transmissão, 42 dias [F (2; 12) = 

1,03; P=0,38] e 52 dias [F (2; 12) = 1,00; P=0,39], exceto no período de 28 dias da inoculação [F 

(2; 12) = 4,39; P=0,03]. Nesse período de avaliação, a proporção média de plantas-teste 

sintomáticas provenientes da transmissão por cigarrinhas que adquiriu o fitoplasma de 

plantas-fonte inoculadas no estádio V2 foi de 25,0%, diferindo pelo teste Tukey de plantas-

fonte inoculadas no estádio V5 [54,1% (P=0,04)] e V9 [56,2% (P=0,03)], não havendo 

diferença significativa entre esses dois últimos estádio (P=0,98). Em nenhum dos períodos 

houve interação dos fatores testados, 28 dias [F (2; 12) = 0,02; P=0,97], 42 dias [F (2; 12) = 0,13; 

P=0,87] e 52 dias [F (2; 12) = 0,08; P=0,91] após a inoculação de plantas-teste. 
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Figura 12. Infectividade de Dalbulus maidis a partir da aquisição por ninfas em plantas-fonte 
inoculadas com o fitoplasma do milho em estádios distintos. Depois do período de acesso à 
aquisição (PAA) de 4 dias em planta-fonte, seguido do período de latência (PL) de 23 dias, foi 
extraído o DNA de três cigarrinhas adultas/amostra (total de cinco amostras/planta-fonte ou 
15 amostras/tratamento) e testado por PCR. A taxa de infectividade das cigarrinhas que se 
alimentaram das plantas-fonte inoculadas por 5 ou 15 cigarrinhas infectivas é representada 
pela coluna de cor preta e de cor branca, respectivamente. Não houve diferença entre 
tratamentos (Tukey, P>0,05). 
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Figura 13. Eficiência de transmissão do fitoplasma do milho por Dalbulus maidis após 
aquisição em plantas-fonte inoculadas em estádios distintos. As plantas-fonte foram obtidas 
através da inoculação de plantas sadias nos estádios V2, V5 e V9 (aos 12, 21 e 40 dias após a 
semeadura, respectivamente). Aos 28 dias do início da inoculação, foram confinadas ≈150 
ninfas (2º. e 3º. ínstares) da colônia sadia (não infectiva) por um período de acesso à 
aquisição (PAA) de 4 dias, seguido do período de latência (PL) de 23 dias, que foi separado 
por grupo conforme os tratamentos. Para avaliar a eficiência de transmissão foram 
confinadas 5 cigarrinhas infectivas por plantas de milho sadias com 2 folhas expandidas 
(plantas-teste), durante um período de acesso à inoculação (PAI) de 4 dias. Depois de 28 (A), 
42 (B) e 52 (C) dias do início da inoculação, avaliou-se a proporção de plantas com sintomas 
de avermelhamento e/ou clorose nas margens das folhas novas, em um total de 24 
plantas/tratamento. A coluna de cor preta representa a eficiência de transmissão do MBSP a 
partir de plantas-fonte inoculadas por 5 cigarrinhas infectivas, e a de cor branca por 15 
cigarrinhas infectivas. Não houve diferença entre tratamentos, (Tukey, P>0,05). 
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5. DISCUSSÃO 

O fitoplasma do milho é uma bactéria biotrófica, que se replica intracelularmente no 

floema. Nesse estudo, mostramos que a incidência do enfezamento vermelho foi 

influenciada tanto pelo estádio de desenvolvimento em que as plantas foram inoculadas, 

como também pela população de cigarrinhas e nível de tolerância do híbrido. Embora a 

população de cigarrinhas infectivas não tenha influenciado expressivamente a proporção 

final de plantas doentes, houve aparente tendência de maior proporção de plantas 

sintomáticas, e de eventos positivos nas análises de PCR, naqueles tratamentos expostos à 

maior população do inseto vetor, ou seja, 15 cigarrinhas/planta. Adicionalmente, o período 

de incubação foi drasticamente reduzido nas plantas suscetíveis inoculadas precocemente 

(13 DAS) por maior população. A taxa de progresso da doença também foi maior em 

tratamentos de plantas inoculadas por 15 cigarrinhas (Figura 3). Entre os caracteres 

fenotípicos, apenas a altura de plantas inoculadas precocemente por maior população de 

cigarrinhas foi afetada de forma significativa.  

Coletivamente, esses resultados sugerem que houve elevada atividade do fitoplasma a 

partir das plantas inoculadas por maior população de cigarrinhas infectivas, o que deve estar 

relacionado ao título do inóculo inicial. Considerando que há progressão temporal do título 

do fitoplasma a partir de plantas expostas à inoculação única, ou seja, com apenas uma 

cigarrinha (Galvão 2019), é razoável supor que quanto maior a população de cigarrinhas 

maior será o inóculo inicial e, consequentemente, mais rápida será a taxa de multiplicação 

do fitoplasma, o que em tese explicaria o curto período de incubação e sintomas mais 

severos. 

Em estudo com S. kunkelii, Gussie et al. (1995) verificaram tendência de maior título 

bacteriano a partir de plantas inoculadas por maior população de cigarrinhas, nas quais 

houve expressão de sintomas mais severos. Esses autores também constataram que o 

período de incubação da doença foi reduzido de 1-2 semanas se comparada às plantas 

inoculadas no estádio de uma folha com plantas inoculadas no estádio de quatro folhas, 

indicando que o tempo para expressão da doença tem relação com a idade das plantas-

teste. Em outros patossistemas, tais como “Candidatus (Ca) Liberibacter solanacearum” 

versus batata (Rashed et al. 2012), e Xylella fastidiosa versus alfalfa (Lopes et al. 2010), o 
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inóculo inicial também é preponderante para a taxa de eventos bem-sucedidos de 

inoculação.  

Em geral, a porcentagem de plantas doentes variou entre 90%, 80% e 0% (híbrido 

suscetível), e entre 40%, 5% e 0% (híbrido tolerante), a partir de plantas inoculadas com 13, 

23 e 37 DAS, respectivamente. Nessa ordem, a porcentagem de eventos positivos para o 

fitoplasma nas análises de PCR variou entre 80%, 95% e 40%, e entre 40%, 5% e 10%, 

respectivamente. Outros estudos também relataram uma menor incidência de plantas 

infectadas a partir de híbridos tolerantes aos molicutes (Oliveira et al. 2002; Coelho et al. 

2017). Entretanto, o mecanismo subjacente a essa evidência, ou seja, os fatores genéticos 

que governam a tolerância, não estão muito bem compreendidos (Silveira et al. 2008; 

Teixeira et al. 2013; Teixeira and Sabato 2017; Oleszczuk et al. 2020). 

O fato de que plantas com sintomas do fitoplasma do milho testou negativo por PCR, 

bem como plantas assintomáticas testou positivo por PCR, é consistente com relatos 

anteriores, sendo que a primeira evidência pressupõe que o fitoplasma assume uma 

distribuição irregular na planta (Oliveira et al. 2002). Por outro lado, a presença de plantas 

assintomáticas, majoritariamente a partir de plantas inoculadas no estádio V9, indica que 

houve infecção latente (Hayward 1974), o que pode está associado a uma resposta 

fisiológica da planta à infecção (Musetti 2009). Somado a isso, vale a pena notar que, o 

período de incubação e severidade da doença diferiu por ocasião da idade em que as plantas 

foram expostas à inoculação. Coletivamente, essas evidências sugerem que as plantas 

inoculadas nos estádios de desenvolvimento mais avançados conferiram algum grau de 

bloqueio à infecção pelo fitoplasma, como já relatado para outros patossistemas (Leisner et 

al. 1993; Kus et al. 2002; Whalen 2005; Hu and Yang 2019). 

Embora houvesse variabilidade no quadro de severidade da doença em razão do 

estádio da planta exposto à inoculação (Figura 5), verificou-se redução expressiva dos 

componentes de produção medidos de todos os tratamentos (Figura 10), sendo tanto maior 

quanto mais precocemente as plantas-teste foram expostas à inoculação, o que está de 

acordo com estudo prévio (Hruska and Peralta 1997), e converge com estudo realizado com 

S. kunkelii (Massola et al. 1999a). Ainda que não tenha sido associado estatisticamente à 

densidade populacional de cigarrinhas, houve clara tendência de maior porcentagem de 

danos em plantas inoculadas por maior população de cigarrinhas, conforme observado em 

estudo anterior (Toffanelli and Bedendo 2002). Esse resultado reforça a explicação anterior 
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de que plantas expostas à população elevada de cigarrinhas infectivas também recebe uma 

carga maior do patógeno, com implicações na severidade da doença. Tal pressuposição se 

sustenta pelo fato de que não houve dano direto das cigarrinhas, conforme já relatado 

(Toffanelli and Bedendo 2002). 

Os resultados dos testes de transmissão indicaram que o período latente do fitoplasma 

do milho, que compreende o tempo entre a inoculação e infecciosidade do hospedeiro 

(Rimbaud et al. 2015), não foi afetado pelo estádio que a planta-fonte foi exposta à 

inoculação, independentemente da população de cigarrinhas. Consequentemente, a 

proporção de eventos bem-sucedidos de inoculação por D. maidis não diferiu 

significativamente entre tratamentos. Dado que o potencial de inóculo das plantas-fonte foi 

avaliado apenas em um período, 4 semanas depois da inoculação, não é possível afirmar se 

os fatores testados afetariam a capacidade de transmissão do fitoplasma por D. maidis a 

partir de plantas com períodos distintos pós-inoculação. Sobre isso, foi demonstrado que o 

período latente do fitoplasma é bem menor do que o período de incubação, ≈13 vezes 

menos (Gonzalez et al. 2018), sendo obtido uma taxa de transmissão de 40% a partir de 

plantas-fonte com 3 dias pós-inoculação. Esses resultados sugerem elevada taxa de 

multiplicação do fitoplasma já nos primeiros dias pós-inoculação, assim como já relatado 

para outros fitoplasmas (Wei et al. 2004; Saracco et al. 2006). Considerando que o período 

latente médio do fitoplasma em D. maidis é de ≈3 semanas (25°C) (Moya-Raygoza and Nault 

1998), coletivamente os resultados sugerem que podem ocorrer ciclos de dispersão 

secundária do fitoplasma em um único ciclo da cultura, o que seria consistente com doença 

policíclica (Bergamin-Filho et al. 2016). 

O fato de que plantas inoculadas no estádio vegetativo mais avançado contribui como 

fonte de inóculo do fitoplasma (≈77% de transmissão - estádio V9) é particulamente 

importante, podendo ter implicações diferentes na disseminação da doença. Isso porque, 

plantas inoculadas neste estádio desenvolvem uma infecção latente, e plantas 

assintomáticas podem afetar o comportamento de D. maidis, tendendo a favorecer aspectos 

bioecológicos que propiciam a disseminação do fitoplasma (Gonzalez et al. 2018). Ao mesmo 

tempo, conhecendo o padrão epidemiológico da doença e o período crítico da cultura, é 

pouco provável que a disseminação do fitoplasma a partir dessa fonte de inóculo possa 

resultar em maiores danos na mesma área/talhão. Isso porque, o período compreendido 

desde a emergência da planta até a sua inoculação, mais a latência do fitoplasma na planta e 
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depois na cigarrinha, é relativamente longo, ultrapassando o período de maior 

vulnerabilidade da planta à infecção, como demonstrado aqui. Adicionalmente, o uso 

combinado de tratamento de sementes e pulverizações com produtos químicos tende a 

reduzir o dano potencial da disseminação secundária do fitoplasma (Bedendo and Lopes 

2019). 

Por outro lado, considerando que D. maidis emigra de áreas com plantas mais velhas 

para áreas recém estabelecidas (Oliveira et al. 2013), a referida fonte de inóculo do 

fitoplasma pode ter um papel importante na disseminação primária da doença (Oliveira et 

al. 2002; Canale et al. 2018), por promover maior proporção de cigarrinhas infectivas. 

Postula-se que quanto maior a população do inóculo do fitoplasma e da cigarrinha-do-milho, 

maior será a frequência de cigarrinhas infectivas. Isso pode explicar, por exemplo, a elevada 

incidência dos enfezamentos do milho na segunda safra “safrinha” (Coelho et al. 2017). É 

importante notar que, a alta incidência dos enfezamentos é frequentemente associada à 

presença de populações elevadas de D. maidis (Oliveira et al. 1998), mas também a 

população que de fato tem potencial de transmitir os molicutes (Hruska et al. 1996; Massola 

et al. 1999a), ou seja, a população de cigarrinhas infectivas. 

De modo geral, os resultados sugerem que a utilização de híbridos tolerantes é 

importante no manejo do enfezamento vermelho, pois além de reduzir a frequência de 

plantas infectadas, o que ajuda a diminuir o potencial de inóculo do patógeno, também 

reduziu a severidade da doença e, por consequência, os danos à produção. De acordo com 

Vale et al. (2001), a redução do inóculo de fitopatógenos pode ser relevante tanto por 

reduzir a gravidade da doença quanto por mitigar a taxa de progresso de epidemias. Nossos 

resultados indicaram, ainda, que a efetividade da infecção do fitoplasma nos estádios 

vegetativos mais avançados da cultura do milho pode aumentar não apenas os danos à 

produção, mas também o potencial de inóculo, o que pode ter implicações na disseminação 

da doença para novos cultivos. Esse resultado é particularmente importante, pois a eficácia 

do controle químico da cigarrinha-do-milho é restrita há alguns dias depois da germinação 

da planta (Oliveira et al. 2007), tornando os estádios subsequentes mais propensos à 

infecção pelo fitoplasma. 
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6. CONCLUSÃO 

• Quanto mais precocemente a planta de milho for exposta à inoculação pelo 

fitoplasma do milho, maior a incidência e severidade de enfezamento vermelho e 

redução de produção, sendo que o nível de perdas depende diretamente da 

incidência da doença. 

• Elevadas populações infectivas de D. maidis implicam em maiores incidências de 

infecção pelo fitoplasma e redução da produção. 

• O uso de híbrido tolerante reduz a incidência de plantas infectadas pelo fitoplasma, 

severidade da doença e danos resultantes. 

• Plantas inoculadas em estádios vegetativos mais desenvolvidos (V9) contribuem 

como fonte de inóculo do fitoplasma, já que a aquisição do patógeno e eficiência de 

transmissão por D. maidis não é afetada pelo estádio em que a planta-fonte foi 

submetida à inoculação ou pela densidade populacional de cigarrinhas infectivas à 

qual foi exposta. 
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APÊNDICE A. Efeitos da inoculação do fitoplasma do milho sobre a sintomatologia e 
produção de plantas de milho de dois híbridos com níveis de suscetibilidade a enfezamentos 
distintos, inoculadas em diferentes estádios (A). Plantas-teste do híbrido suscetível 
mostraram sintomas típicos, ou seja, avermelhamento generalizado de folhas evoluindo 
para a necrose dos bordos (B). Enquanto para plantas-teste do híbrido tolerante predominou 
o amarelecimento de folhas (C). O estádio vegetativo em que a planta-teste foi inoculada 
afetou a intensidade dos sintomas (B – plantas inoculadas no estádio V2 e D - plantas 
inoculadas no estádio V5, E- controle). Para os dois híbridos, houve um maior número de 
espigas por planta infectada (representação de plantas inoculadas no estádio V2: F - híbrido 
suscetível e G - híbrido tolerante, em relação ao controle – H), porém foram espigas 
anormais (por exemplo, I-1, J-1 e K-1). Quanto mais precocemente ocorreram as 
inoculações, maiores os danos no tamanho de espigas e de grãos: I-1 plantas inoculadas no 
estádio V2, I-2 controle; K-1 plantas inoculadas no estádio V5, K-2 controle; L-1 plantas 
inoculadas no estádio V9, L-2 controle; inclusive para o híbrido tolerante, J-1 plantas 
inoculadas, J-2 controle (estádio V2). 
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Fatores de variação 

Híbrido suscetível 

Parâmetros analisados 

Prod./planta Peso de grãos Altura 

F P-valor F P-valor F P-valor 

Infectividade das 
cigarrinhas (I) 

129.45 <0.001 201.53   <0.001 15.73 <0.001 

Estádios 
vegetativos (EV) 

46.97 <0.001 71.54 <0.001 43.36 <0.001 

Densidade popul. 
(DP) 

10.06 0.002 3.73    0.056 3.42    0.06 

I x EV 3.06   0.08 2.95    0.08 21.68 <0.001 

I x DP 0.52   0.47   4.03    0.04 2.14    0.14     

EVx DP 1.28   0.26    0.01    0.91    1.64    0.20     

I x EV x DP 0.37   0.54   0.46    0.49    3.38    0.06 

Fatores de variação 

Híbrido tolerante 

Parâmetros analisados 

Prod./planta Peso de grãos Altura 
Comp. de 
internódios 

F 
P-
valor 

F P-valor F P-valor F 
P-
valor 

Infectividade das 
cigarrinhas (I) 

1.20   0.31   15.62   <0.001 8.50  0.001 7.02  0.002 

Densidade popul. 
(DP) 

3.91  0.057 0.84     0.36     1.41  0.24   1.62  0.21   

I x DP 0.10  0.74  0.28     0.60     0.007  0.93  0.001  0.97   

 

APÊNDICE B. Resultados das análises de variâncias testando os efeitos da inoculação 
do fitoplasma do milho em função de fatores da planta e do vetor Dalbulus maidis, assim 
como as interações de fatores. Valores de P em negrito denotam significância a 5%. 

 




