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INCIDÊNCIA DE ENFEZAMENTO E DANOS À PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES
SUPERPRECOCES DE MILHO SAFRINHA NO ESTADO DE SÃO PAULO
Gisèle Maria Fantin(1), Aildson Pereira Duarte(2), Danilo Rafaldini Desuó(3), Wilson Luiz
Strada(4), Haiko Enok Sawazaki(5), Paulo Boller Gallo(6) e Rogério Soares de Freitas(7)
1. Introdução
O enfezamento do milho passou a ter maior importância no Brasil a partir da década
de 80, e se agravou com o aumento dos cultivos de milho safrinha, o qual levou à
permanência do milho no campo durante grande parte do ano, favorecendo a sobrevivência
do inseto vetor e de plantas infectadas, como fontes de inóculo, nas lavouras.
O nome da doença, enfezamento, normalmente refere-se a duas doenças:
enfezamento vermelho e pálido, pois há dificuldade de separação dos sintomas pela
visualização de plantas no campo. O enfezamento pálido ou corn stunt é causado pelo
espiroplasma denominado Spiroplasma kunkelii (CSS) e o enfezamento vermelho ou maize
bushy stunt é associado a um fitoplasma (MBSP). Estes patógenos são bactérias sem
parede celular, da Classe Molicutes, parasitas intracelulares que colonizam o floema das
plantas de milho.
Essa doença é transmitida pela cigarrinha-do-milho Dalbulus maidis, cicadelídeo que
também transmite a risca do milho, virose causada pelo maize rayado fino vírus (MRFV),
sendo comum encontrar plantas infectadas pelos três patógenos ao mesmo tempo.
Os sintomas do enfezamento são mais severos quanto mais cedo ocorrer a infecção
da planta, de forma que a doença geralmente é mais importante na safrinha que na safra de
verão, quando há maior população do vetor infectivo no início da cultura.
A doença agravou-se na década de 90 e depois deixou de ser importante nos últimos
dez anos, sendo possivelmente o principal fator, para esse controle, a substituição dos
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cultivares suscetíveis por resistentes, mas voltou a se evidenciar com elevada intensidade a
partir da safra 2015/2016.
Massola et al. (1999) observaram danos de 0,8% na produtividade para cada 1% de
aumento da incidência de plantas doentes, em ensaios com dois híbridos suscetíveis, entre
1995 e 1997, no Estado de São Paulo. Também Oliveira et al. (2003), monitorando a
incidência de plantas com enfezamentos em 24 lavouras de milho safrinha no ano de 2000,
no Estado do Paraná, constataram incidência de 6,2% a 49,9% (média de 20,7%) e
estimaram a perda potencial causada pelos enfezamentos, no período, em cerca de 16,5
milhões de dólares.
Este trabalho teve como objetivo, portanto, comparar a incidência de sintomas de
enfezamento e risca em híbridos superprecoces de milho nas regiões norte e noroeste do
Estado de São Paulo, durante a safrinha 2017, onde vêm sendo observadas epidemias das
doenças, e estimar o dano causado à produtividade de grãos do milho.
2. Material e Métodos
Durante a safrinha 2017, foram instalados dois experimentos: em Votuporanga - SP,
em 06/03/17, sob o sistema de plantio direto, e em Mococa - SP, em 15/03/17, com preparo
convencional, com 10 cultivares de milho, sendo nove híbridos transgênicos superprecoces
e uma variedade convencional controle, em delineamento de blocos ao acaso com quatro
repetições. Cada parcela foi constituída por quatro linhas de 5,0 m, sendo as duas linhas
centrais a parcela útil.
Foi utilizada adubação de semeadura e de cobertura, conforme recomendação,
realizado o controle de plantas daninhas e aplicados fungicidas para as manchas foliares.
Realizou-se o tratamento de sementes para o controle de pragas com o inseticida
Tiametoxam e também foram empregados inseticidas, via pulverização, sobretudo para o
controle da lagarta-do-cartucho. Em Votuporanga, utilizou-se um produto comercial com o
ingrediente ativo Espinosade, aos 22 e 49 dias após a semeadura e em Mococa,
Triflumurom e Fipronil aos 13 dias e Metomil e Fipronil aos 26 dias.
A avaliação da incidência da risca do milho em Mococa foi realizada durante o estádio
de grãos leitosos das plantas e as avaliações da incidência de enfezamento, em ambos os
locais, realizadas no estádio de grãos pastosos a farináceos. Estas se deram pela contagem
de plantas sintomáticas na parcela útil e obtenção da porcentagem de plantas doentes.
A detecção da presença dos molicutes (CSS e MBSP), agentes causais do
enfezamento, foi realizada em sete amostras de plantas com sintomas da doença, coletadas
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em Mococa, através de caracterização molecular por reação em cadeia da polimerase
(PCR) utilizando primers específicos para cada um dos dois patógeno.
Obteve-se a produtividade de grãos, em kg ha-1, corrigindo-se a umidade para 13%, e
o índice de espigas de cada experimento.
Foi realizada análise de variância, através do teste F, e utilizado o teste de Scott-Knott
para comparação de médias da incidência das doenças e da produtividade das cultivares e
também análise conjunta dos dois locais para o enfezamento e a produtividade. Para a
análise, os dados de doenças e/ou de produtividade, de alguns ensaios, foram
transformados conforme recomendação pelo teste de homocedasticidade, utilizando o
Programa Estatístico SASM-Agri (Canteri et al., 2001).
Procedeu-se também à análise de regressão linear para obtenção das equações do
dano à produtividade pelos diferentes níveis de incidência do enfezamento.
3. Resultados e Discussão
O enfezamento ocorreu com elevada incidência nos dois experimentos e a risca se
evidenciou apenas em Mococa (Tabela 1).
Tabela 1. Incidência de enfezamento e risca em cultivares superprecoces de milho safrinha
em dois ensaios nas regiões norte e noroeste do Estado de São Paulo, em 2017.
Porcentagem de plantas com sintomas
Cultivar

Enfezamento
Votuporanga

Risca

Mococa

Média

Mococa

30A37 PW

5,3 d

10,7 d

7,8 f

14,2 C

2B346PW

14,3 d

14,8 d

14,4 e

7,0 C

AG 9000 PRO3

20,0 d

14,1 d

17,0 d

1,3 C

2B210PW

17,5 d

23,1 c

20,3 d

22,0 B

AL Piratininga

21,8 d

21,1 c

21,5 d

5,6 C

GNZ 9505 PRO

21,0 d

41,6 b

31,2 c

19,3 B

2A450PW

63,8 b

32,2 c

47,9 b

18,0 B

DKB 285 PRO2

41,8 c

54,5 b

48,1 b

20,0 B

930HR

62,3 b

51,3 b

56,9 b

20,1 B

Formula VIP

90,3 a

80,9 a

85,5 a

39,5 A

Média

35,8

34,4

35,1

16,7

CV (%)

22,6

14,4

14,0

38,3

Médias seguidas por letras distintas na mesma coluna diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste
de Scott-Knott (Análise dos dados de enfezamento em Mococa e da Média transformados em "(x+k)^1/2" com
k = 0,1). CV: coeficiente de variação.
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Foi observada grande diferença de resistência entre as cultivares. A incidência de
plantas sintomáticas variou entre 5% e 90% entre os híbridos, sendo, em média, de 35%.
Estes valores são bastante superiores aos encontrados por Oliveira et al. (2003) no ano de
2000, no Estado do Paraná, onde constataram incidência de 6,2% a 49,9% (média de
20,7%) e estimaram danos muito elevados à produtividade.
O efeito do enfezamento sobre a produtividade é evidenciado, neste trabalho, pela
presença de correlação entre a incidência da doença e a produtividade das cultivares de
milho, em ambos os ensaios, com coeficientes de correlação (r) = -0,64* e -0,62*,
significativos a 5% (p = 0,04 e 0,05) entre estes fatores, em Votuporanga e Mococa,
respectivamente (Tabela 2).
Tabela 2. Produtividade de grãos de cultivares superprecoces de milho safrinha em ensaios
nas regiões norte e noroeste do Estado de São Paulo, em 2017.
Cultivar

Produtividade de grãos (kg ha-1)
Votuporanga

Mococa

Média

2B346PW

4.148 a

6.858 a

5.503 a

AG 9000 PRO3

3.429 a

5.878 a

4.653 b

30A37 PW

3.115 b

5.965 a

4.540 b

DKB 285 PRO2

2.963 b

4.950 b

3.956 c

2B210PW

2.998 b

4.440 c

3.719 c

GNZ 9505 PRO

2.492 b

4.931 b

3.712 c

Formula VIP

1.984 c

3.215 c

2.600 d

AL Piratininga

1.437 c

3.713 c

2.575 d

930HR

1.156 d

3.471 c

2.313 e

864 d

3.203 c

2.034 e

2A450PW
Média

2.458

4.662

3.560

CV (%)

10,0

15,8

8,9

Médias seguidas por letras distintas na mesma coluna diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste
de Scott-Knott (Análise dos dados de Votuporanga e da Média transformados em "(x+k)^1/2" com k = 0). CV:
coeficiente de variação.

Também houve alta correlação entre a incidência de risca e de enfezamento em
Mococa (r = 0,84**; p = 0,002), possivelmente relacionada à transmissão pelo mesmo vetor.
Pela caracterização molecular das sete amostras de plantas com sintomas de
enfezamento de Mococa, confirmou-se a presença do espiroplasma em todas as amostras e
do fitoplasma em apenas uma delas.
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Observou-se, ainda, valores semelhantes entre a incidência do enfezamento nos dois
locais (médias 35,8% e 34,4%) e correlacionados entre si (r = 0,85**; p = 0,002), permitindo
estabelecer uma função de dano da doença sobre a produtividade, utilizando valores médios
destas variáveis, dos dois ensaios, obtidos através da análise conjunta, utilizando os nove
híbridos agrupados pelo nível de resistência, com auxílio do teste de Scott-Knott (Figura 1).
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Figura 1. Efeito do enfezamento no dano à produtividade de grupos de híbridos
superprecoces de milho safrinha, com diferentes níveis de resistência, utilizando dados
conjuntos de Mococa e Votuporanga (regiões norte e noroeste do Estado de São Paulo) em
relação ao grupo mais resistente, classificados com auxílio do teste de Scott-Knott para
incidência da doença, em 2017.
Esta função indica que, em média, a cada 1% de aumento da incidência de plantas
com enfezamento, há um incremento ao redor de 0,87% do dano à produtividade, dentro do
intervalo apresentado. Massola et al. (1999), também no Estado de São Paulo, obtiveram
valores semelhantes, observando danos de 0,8% na produtividade para cada 1% de
aumento da incidência de plantas doentes.
Apesar da porcentagem de plantas com enfezamento ser semelhante nos dois locais,
a produtividade média em Votuporanga foi muito menor, havendo inclusive redução do
índice de espigas granadas associado às plantas mais enfezadas, o qual foi, em média, 0,87
por planta, havendo correlação (r= 0,84**; p = 0,002) com a produtividade. Em Mococa, o
índice médio foi de 1,02 e não houve correlação com a produtividade.
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O maior dano à produtividade em Votuporanga deve estar associado principalmente à
infecção mais precoce das plantas pelo enfezamento, além de fatores do acaso. Em
Mococa, houve ocorrência de outras viroses e de injúrias foliares do acaso que podem ter
também interferido na produtividade das plantas.
Regressões lineares aplicadas individualmente em cada ensaio, utilizando, do mesmo
modo, grupos de híbridos, permitiram obter as seguintes equações de dano: y = 1,0568x 23,187 (R² = 0,88) em Votuporanga, e y = 0,6269x + 3,63 (R² = 0,45) em Mococa. Os
coeficientes angulares das equações, 1,06 e 0,63, indicam maior dano em Votuporanga que
em Mococa, apesar da incidência semelhante da doença nos dois locais, corroborando a
observação do dano estar relacionado também à severidade dos sintomas, além da
incidência ou porcentagem de plantas com enfezamento.
4. Conclusões
Existe ampla diversidade de níveis de resistência entre os cultivares estudados,
destacando-se 30A37 PW, 2B346PW e AG 9000 PRO3 como os mais resistentes ao
enfezamento e à risca e os mais produtivos. A cada 1% de aumento da incidência de
plantas com enfezamento, há, em média, um incremento ao redor de 0,87% do dano à
produtividade, dentro do intervalo de até 60% de plantas sintomáticas.
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