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 “Não importa o quanto você bate, mas 

sim o quanto aguenta apanhar e 

continuar.” 

(Rocky Balboa) 



 

 

 
RESUMO 

A cultura do milho pode ser atacada por diversos insetos-praga em sua fase inicial 

de desenvolvimento, dentre estes insetos, destaca-se a D. maidis, o que pode 

resultar em perdas significativas de produção, mediante a isto, objetiva-se avaliar o 

efeito do tratamento de sementes no controle da D. maidis na cultura do milho. O 

delineamento experimental foi feito em blocos ao acaso, contendo 13 tratamentos, 

sendo eles T1- Tiamedoxam, T2- Tiamedoxam + Lambda-cialotina, T3- 

Tiamedoxam+ Endosulfan + NaCl,  T4- Tiamedoxam + imidacloprido + imidacloprid, 

T5- Imadacloprido+tiodicarbe, T6- Imadacloprido+tiodicarbe + Tiamedoxam + 

Lambda-cialotina , T7- Imadacloprido+tiodicarbe + Endosulfan +NaCl,  T8- 

Imadacloprido+tiodicarbe + imidacloprid, T9- Acetaprimido,  T10- Acetaprimido + 

Tiamedoxam + Lambda-cialotina , T11- Acetaprimido + Endosulfan +NaCl , T12- 

Acetaprimido + imidacloprid ,T13- Testemunha, com 4 repetições, totalizando 52 

parcelas, cada parcela experimental foi composta por sete linhas, em espaçamento 

de 0,90 m entre linhas e 5m de comprimento. Os efeitos dos tratamentos sobre o 

número de cigarrinhas foram avaliados aos 14, 20, 28 e 40 dias após a emergência 

das plantas. O manejo de adubação, plantas daninhas, doenças e insetos-pragas foi 

conduzido conforme a recomendação para a cultura do milho. Para tanto, as 

variáveis a serem avaliadas o número total de cigarrinhas e os componentes de 

produção. Após coletar os dados e tabulá-los os resultados foram submetidos à 

análise de variância pelo teste de scott knott. Com isto, conseguimos estabelecer 

uma alternativa de manejo que beneficia a cultura trazendo uma maior sanidade as 

plantas consequentemente uma maior produtividade, e ainda degradando o solo em 

menor escala. 
 

Palavras-chave: Zea mays. Produtividade. Cigarrinha. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O milho (Zea mays) é uma das principais culturas que são produzidas no 

Brasil. Sendo produzido em duas safras no país, milho de primeira safra e milho de 

segunda safra. O milho safrinha é conduzido sem irrigação e em sucessão ao cultivo 

de primavera-verão. Consiste em uma alternativa viável e econômica do uso da terra 

em períodos após o da primeira safra. O que possibilita a obtenção de melhores 

preços devido a menor oferta de produto nessa época (PICANÇO et al., 2004). 

O milho é acometido por diversos fatores que interferem em sua produção, 

diante disto, estudos tem por objetivos a identificação e a quantificação dos fatores 

causadores de perdas nos componentes de produção do milho tornam-se 

instrumentos de redução de perdas e otimização desse cultivo (PICANÇO et al., 

2004).  

Desta forma, um dos fatores causadores de perdas estão os insetos-pragas. 

No cultivo do milho safrinha, a incidência de pragas tende a ser maior que na 

primeira safra, devido à sua maior permanência no campo e às elevadas 

temperaturas no seu início (CRUZ; BIANCO, 2001).  

Pesquisas sobre a ocorrência de insetos-praga e seus inimigos naturais no 

milho safrinha no Brasil (CRUZ; BIANCO, 2001) apresentam que este é atacado 

pelas mesmas pragas da safra de verão, todavia, estes insetos-pragas podem 

mudar de status, ou seja, pragas que são secundárias na safra de verão passam a 

constituir pragas-chave no milho safrinha e vice-versa (PICANÇO et al., 2004). 

Os enfezamentos e viroses, cujos patógenos são transmitidos por insetos 

vetores, têm aumentado, também, de expressão causando grandes perdas nos 

plantios tardios, áreas irrigadas e na safrinha nas regiões mais quentes. Entre os 

vetores, destaca-se a cigarrinha-do-milho (WAQUIL et al., 2004).  

Para minimização desses problemas, deve-se procurar o uso de diferentes 

métodos de controle, como o uso de variedades resistentes às pragas. Para o 

desenvolvimento de variedades resistentes às pragas, são necessários estudos 

sobre a detecção de genótipos que sirvam como fonte de resistência (PICANÇO et 

al., 2003).  

Todavia, existem escassas informações a respeito da suscetibilidade de 

cultivares de milho às pragas na safrinha, principalmente sobre suscetibilidade de 

genótipos de milho à cigarrinha D. maidis. Tendo que, a cigarrinha assumiu um 
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papel importante nos últimos anos, principalmente nas regiões Sudeste e Centro 

Oeste do Brasil (ZURITA et al., 2000). 

A utilização de tratamento de sementes na cultura do milho para o controle 

de insetos-pragas como a D. maidis ainda é uma incógnita devido os estudos sobre 

esta técnica ser muito limitada, e, é mediante a isto que muitos questionamentos 

ainda têm ocorrido oriundo do uso do tratamento de sementes voltado para o 

controle da D. maidis. 

O efeito benéfico do tratamento de sementes é visto em várias pesquisas, 

encontra-se entre os primeiros passos para um cultivo qualificado. Para tanto, o uso 

de tratamentos de sementes é essencial para o desenvolvimento da cultura do 

milho. Mediante a isto, objetivou-se avaliar o controle da cigarrinha D. Maidis na 

cultura do milho safrinha através do tratamento de sementes.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 IMPORTÂNCIA DA CULTURA DO MILHO NO BRASIL  

 

A cultura do milho (Zea Mays) é uma das principais culturas cultivadas no 

mundo, devido ser utilizados tanto pelo homem quanto pelos animais, tendo 

consumo de forma direta ou indireta, além de fornecer matéria-prima para indústrias, 

resultando em subprodutos para consumo humano e/ou animal, isso ocorre devido a 

quantidade de grãos produzidos e as suas reservas acumuladas nos grãos 

(FANCELLI; DOURADO NETO, 2000).  

A cadeia produtiva do milho é uma das mais importantes do agronegócio 

brasileiro, o qual, considerando apenas a produção primária, responde por 37% da 

produção nacional de grãos (CALDARELLI; BACCHI, 2012). 

O cultivo de milho safrinha tem adquirido importância nos últimos anos em 

consequência das poucas alternativas econômicas viáveis para a safra de 

outono/inverno, constituindo-se em instrumento fundamental para o complemento no 

abastecimento do milho no Brasil (SHIOGA et al., 2004).  

Contudo, esse sistema de produção tem gerado agravantes, quando o 

assunto é sanidade da planta, onde anteriormente, quando o sistema de produção 

era apenas uma safra, ou duas safras, tinha se o controle mais eficaz de pragas e 

doenças, levando em consideração o tempo que a cultura não estava instalada no 

campo, diminuindo assim essas incidências. Porém agora, com esses vários 

sistemas de cultivo, onde tem se a presença da cultura praticamente o ano inteiro na 

lavoura, também alterou o comportamento de determinadas doenças, criando assim 

situações adversas, inexistentes até o momento (SILVA et al., 2001). 

No Brasil, somente o plantio da primeira temporada é estimada em 5 milhões 

de hectares, 10% abaixo do nível de 2017. A diminuição reflete, principalmente, 

preços mais baixos e ampla disponibilidade. 

A produção de milho de 2017 na América do Sul é estimada 162,5 milhões de 

toneladas valor recorde, o que reflete os superávits produtivos da Argentina (49,5 

milhões de toneladas) e do Brasil (99,4 milhões de toneladas), fruto de plantios 

recorde (FAO, 2017). 

Na Região Centro-Oeste o cultivo do milho está previsto uma redução do 

plantio, onde a área cultivada deverá apresentar-se entre -15,5% e -9,2% em 



13 

relação à safra 2016/17. Em Mato Grosso, o milho será semeado a partir de 

novembro. Os baixos preços do cereal, no mercado disponível, reflexo da oferta 

excessiva do milho de segunda safra, tende a desestimular o cultivo da cultura na 

temporada 2017/18 (CONAB, 2017). 

No entanto alguns fatores podem ser responsáveis por reduções de 

produtividade desse cereal, assim como manejo inadequado, doenças, pragas, etc. 

Dentre esses, tem-se destacado nas últimas safras o enfezamento pálido, 

enfezamento vermelho e a virose da risca, sendo estes patógenos transmitidos pela 

cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis) (WAQUIL et al., 2004). 

 

2.2 CIGARRINHA-DO-MILHO  

  

A cigarrinha-do-milho (D. Maidis) é um inseto da ordem Hemiptera e da 

Família Cicadellidae é considerado um inseto hemitábolo, devido suas fases são 

divididas em, ovos, ninfas e adultos (MARIN, 1987). A D. maidis também podem 

causar danos às plantas de milho, pela extração de seiva, injeção de saliva tóxica e, 

especialmente, pela inoculação de agentes causadores de doenças, como 

micoplasmas e vírus (WAQUIL et al., 1999). 

Esse inseto-praga é caracterizado por períodos bem definidos, que é 

dividido em período de aquisição, corresponde ao tempo necessário para que o 

vetor adquira o patógeno da planta infectada (4 a 7 dias), período de incubação, é o 

tempo necessário para que o patógeno colonize o vetor (13 a 24 dias), período de 

inoculação, caracteriza-se pelo tempo em que o vetor se alimenta da planta até 

transmitir o patógeno (2 a 7 dias), e por fim o período de retenção, onde é o período 

que o inseto é capaz de transmitir o patógeno (NAULT, 1980). Esse período é o 

mais longo, pois o vetor pode transmitir o patógeno durante todo seu ciclo de vida, 

porém, a eficiência de transmissão pode diminuir com o aumento de idade do vetor 

(NAULT et al., 1983). 

A D. maidis é um inseto-praga especifico em milho, segundo Nault et al. 

(1983) em estudos, observaram em Tripsacum spp. e Euchlaena mexicana e Walquil 

et al. (1999) observaram no Brasil, a presença desse inseto em Sorghum bicolor, 

entretanto, o seu desenvolvimento não foi completo, por conta das exigências 

nutricionais não serem compatíveis com as oferecidas pela planta. 
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Responsável por grandes perdas, D. Maidis é uma praga vetora de 

patógenos, tais como: Spiroplasma kunkelii, responsável pelo enfezamento pálido, o 

enfezamento vermelho, que está associado ao molicute fitopatogenico Maize bushy 

stunt phytoplasma (MBSP), e a virose da risca, associada ao patógeno Mayse 

rayado fino vírus- MRFV. A D. maidis também é responsável por causar danos 

diretos a planta de milho, pela sucção da seiva (BUSHING;  BURTON, 1974).  

Esses enfezamentos e viroses, afetam o desenvolvimento, nutrição e 

fisiologia das plantas infectadas, e em consequência a produção de grãos. Os 

sintomas são internódios mais curtos, amarelecimento, ou avermelhamento das 

folhas, nanismo, menores raízes, e produzem menos grãos que as plantas não 

infectadas (WAQUIL, 2004).  

Nas últimas safras tem- se notado surtos epidêmicos dos enfezamentos 

pálido, vermelho e virose da risca, todos transmitidos pela D. maidis, esses surtos 

ocorrem principalmente devido ao cultivo continuo do milho, pois com a alta 

demanda de sementes necessárias para suprir os plantios das lavouras destinadas 

a grãos, além de cultivos de safra verão e segunda safra, tem-se destacado o plantio 

irrigado, disponibilizando assim a cultura no campo praticamente o ano inteiro. Com 

isso, os enfezamentos e viroses, considerados doenças secundarias da cultura do 

milho, associados ao uso de cultivares suscetíveis tornaram- se uma problemática 

nas últimas safras (DUARTE, 2017). 

Diante desta problemática, o controle da D. maidis tem sido de suma 

importância, tendo em vista que esta é o inseto vetor dos patógenos responsáveis 

por tais doenças. 

 

2.2.1 Controle da cigarrinha-do-milho (Dalbulus  maidis) 

  

A alternativa mais utilizada para o controle de pragas na cultura do milho, de 

modo a evitar perdas de produtividade, é o uso de inseticidas químicos. A maior 

parte dos trabalhos feitos, levam em consideração apenas os controles químicos via 

tratamento de sementes e via aplicação foliar (ALBUQUERQUE et al., 2004; 

OLIVEIRA et al., 2007). 

OLIVEIRA et al. (2007) cita que, a utilização de inseticidas na fase inicial da 

cultura é umas das alternativas mais eficaz a serem utilizadas. 
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Os inseticidas usados em tratamento de sementes diferenciam-se de outros 

tipos de inseticidas pela sua ação sistêmica. Após a semeadura desprendem-se das 

sementes e, devido a sua baixa pressão de vapor e solubilidade em água, são 

lentamente absorvidos pelas raízes, conferindo à planta um adequado período de 

proteção contra insetos do solo e da parte aérea (Silva., 1998), sendo o tratamento 

das sementes considerado como um dos métodos mais eficientes de uso de 

inseticidas. Este modo de prevenção apresenta custo benefício relativamente baixo 

quando comparado com as aplicações via foliar além de utilizar pequenas 

quantidades de produtos que agem diretamente no sitio alvo sendo pouco 

prejudiciais ao meio ambiente (Fessel et al., 2003).     

 Com isso consegue-se uma manutenção de uma boa qualidade sanitária e 

fisiológica da semente, levando assim a atingir o estande inicial almejado, além de 

evitar a disseminação de patógenos nocivos a cultura (FANCELLI; DOURADO 

NETO, 2000).   

Dentre os inseticidas registrados para tratamento de sementes, o 

tiametoxam tem tido um melhor desempenho, quando comparado a outros 

inseticidas como, thiodicarb+imidacloprid e clothianidim (ALBUQUERQUE., 2004).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 LOCAL DO ESTUDO 

 

O experimento foi realizado na Fazenda São Carlos, localizada as margens 

da BR 364, Km 888, no município de Campo Novo do Parecis, estado de Mato 

Grosso (13°34’18” de latitude sul; 57°56’0” de latitude oeste) e 572 metros de 

altitude. O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho 

distrófico típico, muito argiloso (68% de argila), de acordo com o Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos (SANTOS et al., 2018). 

 

3.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E TRATAMENTOS 

 

Os tratamentos utilizados, foram em blocos ao acaso, contendo 13 

tratamentos com 4 repetições, totalizando 52 parcelas, cada parcela experimental foi 

composta por sete linhas, em espaçamento de 0,90 m entre linhas e 5m de 

comprimento.  Os tratamentos utilizados foram: De acordo com a tabela 1.  

Tabela 1 – Tratamentos. 

 T1- Tiamedoxam 

T2- Tiamedoxam + Lambda-cialotina   

T3- Tiamedoxam+ Endosulfan + NaCl   

T4- Tiamedoxam + imidacloprido + imidacloprid 

T5- Imadacloprido+tiodicarbe  

T6- Imadacloprido+tiodicarbe + Tiamedoxam + Lambda-cialotina  

T7- Imadacloprido+tiodicarbe + Endosulfan +NaCl  

T8- Imadacloprido+tiodicarbe + imidacloprid 

T9- Acetaprimido  

T10- Acetaprimido + Tiamedoxam + Lambda-cialotina  

T11- Acetaprimido + Endosulfan +NaCl  

T12- Acetaprimido + imidacloprid 

T13- Testemunha 
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3.3 TRATOS CULTURAIS 

 

O experimento foi implantado no final do mês de janeiro, utilizando uma 

semeadora-adubadora para plantio direto com sete linhas, em espaçamento de 0,90 

m entre linhas, o cultivar AG 7088 (convencional). A adubação, controle de doenças, 

plantas daninhas, pragas e demais tratos culturais foram realizados de acordo com 

as indicações técnicas para a cultura do milho.  

 

3.4 VARIÁVEIS AVALIADAS 

 

Foram realizadas avaliações do número total de D. maidis, através de 

contagem das cigarrinhas encontradas em três plantas/parcela, ao acaso, 

descartando as bordaduras, uma linha de cada lado e 1 metro nas cabeceiras. Os 

efeitos dos tratamentos sobre o número de cigarrinhas foram avaliados aos 14, 20, 

28 e 40 dias após a emergência das plantas (DAE) e a porcentagem de eficiência 

dos inseticidas para o controle da praga, foi calculada através da fórmula de 

ABBOTT (1925).  

𝐸% =
𝑇 − 𝑇𝑟

𝑇
𝑥 100 

E%: a porcentagem de eficiência do inseticida, T: Testemunha e Tr: 

Tratamento.  

 

Para a contagem de D. maidis em plantas de milho, foi utilizada uma 

armadilha denominada “Chapéu-de-bruxa” (utilizada para captura e avaliação da 

praga). Essa armadilha possui formato cônico, revestida com tecido nylon de 

coloração preta. Possui duas extremidades (inferior e posterior) de formato circular, 

com altura de 60 cm, base inferior com diâmetro de 35 cm e base superior medindo 

20 cm de diâmetro. A base inferior é aberta servindo para colocar sobre a planta, 

revestindo-a totalmente, e a base superior é vedada com uma garrafa de plástico 

tipo pet de coloração transparente. Desse modo, ao revestir a planta, com a 

armadilha, as cigarrinhas, atraídas pela claridade, deslocam-se para a garrafa de 

plástico transparente, na extremidade superior, favorecendo a realização da 

contagem das cigarrinhas. 
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3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram analisados com o auxílio do programa estatístico Sisvar 

(FERREIRA, 2011), as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de 

scott knott a 5% de probabilidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O número de cigarrinhas em relação ao efeito dos tratamentos nas semanas 

de avaliação dos tratamentos, após a emergência das plantas de milho. Houve um 

crescimento no número de cigarrinhas conforme o passar das semanas, 

apresentando um menor número de cigarrinhas na primeira semana após a 

emergência das plantas (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Número de cigarrinhas encontradas nos tratamentos em semanas após a 
emergência das plantas. 

Tratamentos 
1ª 

Semana 
2ª 

Semana 
3ª 

Semana 
4ª 

Semana 

T1- Tiamedoxam 7,43 bc 44,43 c 55,87 def 62,27 b 

T2- Tiamedoxam + Lambda-
cialotina  

7,88 cd 43,63 c 55,3 cdef 57,07 ab 

T3-Tiamedoxam + Endosulfan + 
NaCl 

6,28 ab 43,16 c 59,6 gh 62,00 ab 

T4- Tiamedoxam + imidacloprido 
+ imidacloprid 

7,79 cd 42,62 c 54,4 cde 59,2 ab 

T5- Imadacloprido + tiodicarbe 7,43 bc 37,64 b 55,2 cdef 57,73 ab 

T6- Imadacloprido + tiodicarbe + 
Tiamedoxam + Lambda-cialotina 

7,19 abc 43,57 c 53,67 cd 60,13 ab 

T7- Imadacloprido + tiodicarbe + 
Endosulfan + NaCl 

6,72 abc 38,27 b 57,47 efg 58,27 ab 

T8- Imadacloprido + tiodicarbe + 
imidacloprid 

6,73 abc 39,37 b 52,07 bc 53,20 a 

T9- Acetaprimido 7,72 cd 44,33 c 62,4 h 60,27 ab 

T10- Acetaprimido + Tiamedoxam 
+ Lambda-cialotina 

6,01 a 33,73 a 57,87 fg 53,73 a 

T11- Acetaprimido + Endosulfan 
+ NaCl 

5,97 a 32,58 a 49,6 ab 54,13 a 

T12- Acetaprimido + imidacloprid 
8,89 e 36,99 b 47,87 a 54,53 a 

T13-Testemunha 25,98 f 50,33 d 83,45 i 91,66 c 
Médias seguidas de mesma letra em coluna não diferem entre si pelo teste de scott knott, a 5% de 

probabilidade. 

Entre os tratamentos o que apresentou menor número de cigarrinha na 

primeira semana foi o T11- Acetaprimido + Endosulfan + NaCl, tendo uma média de 

5,97 cigarrinhas. Já na quarta semana o tratamento que apresentou um maior 

número de cigarrinhas foi o T1- Tiamedoxam com média de 62,27 indivíduos. 
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Tabela 3 - Porcentagem da eficiência dos inseticidas em semanas após a 
emergência das plantas 

Tratamentos 
1ª 

Semana 
2ª 

Semana 
3ª 

Semana 
4ª 

Semana 

T1- Tiamedoxam 71,40 b 11,72 c 33,05 b  32,06 b 

T2- Tiamedoxam + Lambda-
cialotina  

69,67 bc 13,31 c 31,61 b 39,64 b 

T3-Tiamedoxam + Endosulfan + 
NaCl 

75,83 a 14,25 c 25,70 c 34,98 b 

T4- Tiamedoxam + imidacloprido 
+imidacloprid 

70,02 b 15,32 c 34,81 b 35,41 b 

T5- Imadacloprido + tiodicarbe 71,40 b 25,21 b 30,82 b 39,78 b 

T6- Imadacloprido + tiodicarbe + 
Tiamedoxam + Lambda-cialotina 

72,32 b 13,43 c 27,94 c 41,45 a 

T7- Imadacloprido + tiodicarbe + 
Endosulfan + NaCl 

74,13 ab 23,96 b 31,13 b 36,43b 

T8- Imadacloprido + tiodicarbe + 
imidacloprid 

74,10 ab 21,78 b 37,60 b 41,96 a 

T9- Acetaprimido 70,28 bc 11,92 c 25,22 c 34,25 b 

T10- Acetaprimido + Tiamedoxam 
+ Lambda-cialotina 

76,87 a 32,98 a 30,65 b 41,38 a 

T11- Acetaprimido + Endosulfan 
+ NaCl 

77,02 a 35,27 a 40,56 a 40,94 a 

T12- Acetaprimido + imidacloprid 65,78 c 26,51 b 34,66 b 47,77 a 

T13- Testemunha 0 d 0 d 0 d 0 c 
Porcentagem seguida da mesma letra em colunas não diferem entre si, pelo teste de skott knott, a 

probabilidade de 5%. 

Na primeira semana após a emergência das plantas, os produtos 

Tiamedoxam + Endosulfan + NaCl, Acetaprimido + Tiamedoxam + Lambd-cialotina e 

Acetaprimido + Endosulfan + NaCl tiveram uma porcentagem maior de controle das 

cigarrinhas D. maidis. Acetaprimido + Tiamedoxam + Lambda-cialotina e 

Acetaprimido + Endosulfan + NaCl mostraram maior eficiência na segunda semana. 

A partir da terceira semana Acetaprimido + Endosulfan + NaCl foi o que apresentou 

maior eficiência e na última semana de avaliação o tratamento Acetaprimido + 

imidacloprid se destacou dentre os demais.  
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Os dados desta pesquisa foram similares ao realizado por Oliveira et al. 

(2008), que encontraram eficiência de 100% com os produtos thiamethoxan, 

imidacloprid e carbofuran nas primeiras horas de tratamento, o experimento foi 

realizado com plantas em vaso.  

Em experimento com o carbofuran os autores Bhirud e Pitre (1972) 

relataram sua eficiência sobre a cigarrinha D. maidis, controlando 100% dos insetos 

até 35 dias após aplicação a campo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos durante as semanas de coleta, permitem concluir que 

o tratamento de sementes de milho com Acetaprimido + Endosulfan + NaCl 

apresentam eficiência de controle para adultos de D. maidis em decorrer da  1°, 2° 

3° e  4° semana de desenvolvimento do milho. Levando em consideração que a D. 

maidis, da preferencia a lavouras com plantas jovens, podemos concluir que o 

tratamento 11 pode ser de maior interesse pois tem um maior controle nos estágios 

iniciais da cultura, podendo descartar uma aplicação de inseticida logo após a 

emergência das plantas, e mesmo assim garantindo a sanidade das plantas. 

Já o tratamento 12 teve uma maior eficácia na ultima semana de avaliação, 

sendo assim indicado a quem tem problemas D. maidis migrando de lavouras 

vizinhas, evitando assim a disseminação desses insetos na lavoura. 
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