
1 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO DE APHIS GOSSYPII GLOVER, 1877 (HEMIPTERA: 

APHIDIDAE) EM CULTIVARES DE MELANCIA SUBMETIDAS À APLICAÇÃO DE 

SILÍCIO. 

 

 

 

 

Bolsista: Roneres Deniz Barbosa, FAPEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMAITÁ 
2014 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

PRO REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARAMENTO DE APOIO A PESQUISA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 



2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

PRO REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARAMENTO DE APOIO A PESQUISA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

  

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

PIBIC  

COMPORTAMENTO DE APHIS GOSSYPII GLOVER, 1877 (HEMIPTERA: 

APHIDIDAE) EM CULTIVARES DE MELANCIA SUBMETIDAS À APLICAÇÃO DE 

SILÍCIO. 

 

 

 

 

Bolsista: Roneres Deniz Barbosa, FAPEAM 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rosane Rodrigues da Costa Pereira 

 

 

 
 
 

HUMAITÁ 
2014 

 



3 
 

RESUMO 

A melancia tem grande importância socioeconômica por ser cultivada principalmente 

por pequenos agricultores. No estado do Amazonas, a área plantada com melancia 

é de aproximadamente 2.700 hectares, envolvendo cerca de 4.200 agricultores 

familiares dos ecossistemas de várzeas e terra firme, afirmado a grande expressão 

econômica e social dessa cucurbitácea. Um dos fatores que contribuem para a 

redução da produtividade da melancia é a presença de insetos-praga sendo o 

pulgão Aphis gossypii Glover, 1877 (Hemiptera: Aphididae) uma das principais 

pragas dessa cultura. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a resistência 

de cultivares de melancia ao pulgão Aphis gossypii submetidas à aplicação de 

silício. Para tanto, pulgões, oriundos de coletas em lavouras comerciais de melancia 

da região de Humaitá – Amazonas foram mantidos em câmaras climatizadas no 

Laboratório de Fitossanidade do IEAA, UFAM e três cultivares de melancia 

(Charleston, Fairfax e Crimsom sweet) foram cultivadas em vasos em casa-de-

vegetação. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso. Os tratamentos 

foram distribuídos em esquema fatorial 2 (sem silício e com silício) x 3 (cv. Crimson 

Sweet, cv. Charleston e cv. Fairfax), com dez repetições. A fonte de silício foi o ácido 

silícico a 1 %. Foi realizado o ensaio de biologia e os parâmetros avaliados foram: 

período pré-reprodutivo, período reprodutivo, período pós-reprodutivo, longevidade e 

número de ninfas. Não houve resultados significativos nos períodos: pré-reprodutivo, 

reprodutivo, pós-reprodutivo e longevidade. Os resultados obtidos indicam que a 

aplicação de silício na cultura da melancia foi significativo apenas para o numero de 

ninfas, quando se aplicou silício independente da cultivar o numero de ninfas foi 

menor em relação aquelas plantas não tratadas com silício. 

  

 

Palavras-chave: Ácido silício, pulgões, cucurbitácea. 
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1. Introdução 

      Melancia (Citrullus lanatus) é o nome de uma planta da família 

Cucurbitaceae. Trata-se de uma erva trepadeira e rastejante originária da África. É 

cultivada ou aparece quase espontaneamente em várias regiões do Brasil, 

geralmente em áreas secas e de solo arenoso (ARAUJO, 2009). 

  Originária da África, foi trazida ao Brasil por negros de origem Banto e 

Sudanês no processo de escravidão. A planta é rasteira e anual, com folhas 

triangulares e trilobuladas e flores pequenas e amareladas, gerando um fruto 

arredondado ou alongado, de polpa vermelha, suculenta e doce, com alto teor de 

água (Cerca de 90%) e diâmetro variável entre 25 e 140 cm. A casca é verde e 

lustrosa, apresentando estrias escuras. Sua composição, além do alto teor de água, 

inclui carboidratos, vitaminas do complexo B e sais minerais, como cálcio, fósforo e 

ferro. 

           A Melancia possui propriedades nutricionais, terapêuticas e refrescantes que 

suscitam o interesse do consumidor pelo seu fruto. A Melancia de polpa vermelha, 

pela presença do carotenoide licopeno, predomina no mercado e na preferência dos 

consumidores. O teor de sólidos solúveis é também de interesse, pois o mercado 

demanda frutos doces (BARBOSA, 1982). 

 O plantio da melancia em terra firme adquire importância ímpar no período 

que coincide com o de várzea inundada (janeiro a julho/ agosto), devido ao melhor 

preço adquirido pelo produto em função da menor oferta. Na escolha da cultivar, 

além do bom despenho quanto ao rendimento e a qualidade dos frutos, também 

conta a preferência dos consumidores, além dos atributos de tolerância a doenças e 

distúrbios fisiológicos, entre outros (CARDOSO et al., 2009). 

         Os solos mais favoráveis são os de textura média, com boa fertilidade. 

Independente ente da textura, é importante que os solos tenham boa drenagem, 

sejam profundos e sem camadas compactadas (TESSARIOLI NETO et al, 1992). 

         Deve-se manter a cultura livre de plantas invasoras durante todo o ciclo, 

portanto desde a fase de preparo da área deve haver preocupação nesse sentido. É 

indispensável um controle efetivo na fase inicial de lançamento das ramas, porque 

tal procedimento é dificultado após as plantas estarem desenvolvidas. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erva
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banto
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sudan%C3%AAs&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polpa
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carboidrato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
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 A melancia é uma cultura importante como atividade agrícola para pequenos 

produtores do sul do Amazonas, devido à adaptação às condições climáticas locais 

que favorecem seu desenvolvimento, como altas temperaturas e intensidade 

luminosa elevada, associados à disponibilidade de água.  

Apesar dessas condições favoráveis, existem vários fatores responsáveis 

pela baixa produtividade verificada na região, o que provoca grandes perdas 

econômicas para os produtores rurais. Dentre os principais danos, tem-se aqueles 

ocasionados pelos insetos-praga, principalmente o pulgão Aphis gossypii Glover, 

1877 (Hemiptera: Aphididae). Esses insetos sugam a seiva das plantas e injetam 

toxinas causando o encarquilhamento das folhas, secretam o honewdew, que 

propicia a proliferação de fungos conhecidos como fumagina, dificultando a 

fotossíntese da planta. Além disso, são transmissores de vírus. São favorecidos 

pelas condições da região Amazônica, temperaturas elevadas, e nessas condições 

apresenta ciclo de vida reduzido e elevado número de descendentes a cada 

geração.  

O uso de produtos químicos ainda é o método mais utilizado no controle de A. 

gossypii em plantas de melancia, porém, existem diversas razões que justificam a 

adoção de métodos de controle que substituam ou diminuam a utilização dessa 

principal forma de controle, dentre elas: o desenvolvimento de resistência da praga 

ao princípio ativo, levando ao aumento da dosagem e das aplicações; o alto custo do 

controle químico e a persistência nos produtos; além dos problemas 

ecotoxicológicos. Assim, métodos alternativos de controle estão cada vez mais 

sendo estudados. 

Um método promissor no manejo de pragas é a aplicação de silício. Acredita-

se que além da proteção mecânica fornecida por esse elemento, ocorre a ativação 

da defesa das plantas, propiciando proteção contra fatores abióticos e bióticos, 

como a incidência de insetos-praga. 

Deste modo, justifica-se a realização de pesquisas neste campo para obter 

informações que possam subsidiar o manejo destes insetos. 
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2. Fundamentação teórica 

O uso de plantas resistentes a insetos é uma estratégia importante no 

Manejo Integrado de Pragas (MIP) e pode ser adotado juntamente com outros 

métodos de controle, sejam químicos ou biológicos. No Brasil, alguns estudos já 

realizados com o objetivo de avaliar a resistência de plantas ao ataque de A. 

gossypii demonstraram que existem genótipos que afetam negativamente aspectos 

biológicos desse pulgão. Nesses estudos as plantas avaliadas foram o crisântemo 

(SOGLIA et al., 2002) e algodão (FERNANDES, 2001; MICHELOTTO et al., 2003). 

 Outro método promissor no manejo de A. gossypii é a indução de resistência 

em plantas. Conforme DIXON et al. (1994), a resistência induzida (RI) é definida 

como o aumento da capacidade defensiva das plantas contra patógenos e pragas 

que é adquirida depois de um estímulo apropriado. A resistência induzida em plantas 

envolve a ativação dos mecanismos latentes de resistência nas plantas através do 

tratamento com agentes bióticos ou abióticos conhecidos como elicitores, ou seja, 

agentes capazes de desencadear o processo de indução de resistência. Envolve a 

ativação de defesas das plantas, provocando alteração na qualidade e na 

quantidade de substâncias secundárias e nutrientes, e alterações celulares e 

histológicas, que afetam o comportamento, a fisiologia, a biologia e a ecologia dos 

insetos e patógenos (PANIZZI & PARRA, 1991). 

 Inicialmente, achava-se que a proteção de silício era apenas devido ao seu 

acúmulo e deposição nas células da camada epidérmica, ou seja, barreira mecânica 

(EPSTEIN, 1994; MARSCHNER, 1995). Hoje se sabe que plantas tratadas com 

silício, provavelmente, desencadeiam mecanismos naturais de defesa, como por 

exemplo, a produção de compostos fenólicos, quitinases, peroxidases e acúmulo de 

lignina (CHÉRIF et al., 1994; EPSTAIN, 1999; GOMES et at., 2005), o que poderia 

interferir no crescimento e desenvolvimento de insetos-praga.  

Em pepino, a aplicação foliar de silício causou redução na preferência de B. 

tabaci biótipo B para oviposição, aumento no período de desenvolvimento do inseto 

e mortalidade de ninfas (CORREA et al., 2005). COSTA et al., (2011) verificaram 

que o silício aumentou a resistência de plantas de trigo ao pulgão Schizaphis 

graminum. Desta forma, tanto a resistência constitutiva de plantas de melancia, bem 

como a indução de resistência a esta praga, por meio da adubação silicatada 



8 
 

podem, agindo isoladamente ou de forma sinérgica, contribuir no manejo integrado 

de A. gossypii na cultura da melancia. 

Mas, para Andrade Junior et al. (2007), em determinadas regiões do País, a 

cultura ainda apresenta baixa produtividade, em razão da não adoção, pela maioria 

dos produtores, das tecnologias disponíveis. 

Segundo o IBGE (2006), a produção e a área cultivada, em termos mundiais, 

desta olerácea têm seguido uma tendência crescente no período de 1997 a 2004, 

com um incremento de 38,5% na área plantada e em 61,6% na produção. 

Aproximadamente 80% da produção mundial de melancia está concentrada em dez 

países. A China ocupa a liderança, seguida pela Turquia, Rússia, Irã e Brasil. No 

Amazonas são escassas as pesquisas relacionadas ao manejo de alternativo de A. 

gossypii na cultura da melancia, porém a demanda é crescente, devido à 

preocupação em associar a preservação ambiental e a produção agrícola 

sustentável das comunidades locais. 

3. Descrição metodológica 

  O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação e em sala climatizada do 

Laboratório de Fitossanidade do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente 

(IEAA) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Foram plantadas quatro 

sementes de Melancia, cultivares Crimson Sweet, Charleston e Fairfax, por vaso, 

com capacidade para 10 Kg de substrato, composto de terra de barranco e esterco 

de curral curtido, na proporção de 3:1, que ficaram dispostos sobre bancada. Após 

20 dias da semeadura foi realizado desbaste, deixando-se uma planta mais vigorosa 

por vaso. O ácido silícico a 1 % foi aplicado diretamente no substrato ao redor das 

plantas (equivalente a 1t SiO2/ha), 25 dias após a semeadura para todos os ensaios.  

 

 3.1 Criação de manutenção de Aphis gossypii 

 Os pulgões, oriundos de coletas em lavouras comerciais de melancia da 

região de Humaitá – Amazonas, foram colocados em câmaras climatizadas no 

Laboratório de Fitossanidade do IEAA, UFAM, em temperatura de 25 ± 2ºC.  Para 

tanto, plantas de pepino, cultivar Caipira, foram cultivadas em vasos de 5 kg em 

casa-de-vegetação para o fornecimento de substrato de criação de A. gossypii. Os 

insetos ficaram mantidos em seções foliares de pepino de 8 cm de diâmetro que 

eram lavadas em água corrente e colocadas em solução de hipoclorito a 1 %, por 



9 
 

cinco minutos. Posteriormente acondicionados em placas de Petri de 10 cm de 

diâmetro, contendo uma lâmina de Agar-água a 1%, para manter a turgescência das 

folhas. As placas foram vedadas com tecido de voil preso com elástico. À medida 

que as folhas apresentem coloração amarelada, eram substituídas.  

 

3.2 Biologia de A. gossypi 

 Este ensaio conduzido em casa-de-vegetação do IEAA, UFAM. Cinco dias 

após a aplicação do silício, duas fêmeas adultas, no início do período reprodutivo, 

retiradas da criação de manutenção, foram liberadas em gaiola cilíndrica de plástico 

transparente, com 0,5cm de altura e 0,8cm de diâmetro, com fundo fechado por 

tecido tipo organza e a outra extremidade circundada com espuma para evitar 

ferimentos nas folhas. Essas gaiolas foram fixadas às folhas das plantas de 

melancia por grampo metálico, sendo colocada uma gaiola/planta/vaso. Após 24h 

foram retiradas as duas fêmeas adultas e deixada apenas uma ninfa de primeiro 

instar/gaiola. 

  Quando se iniciou o período reprodutivo, ou seja, quando se detectou a 

presença de ninfas na gaiola, diariamente, com auxílio de um pincel, as ninfas foram 

contadas e retiradas. Durante o ensaio as gaiolas foram deslocadas para outras 

 partes da folha conforme estas se tornavam amareladas. Os parâmetros biológicos 

observados foram: períodos pré-reprodutivo, reprodutivo e pós-reprodutivo; número 

de ninfas e longevidade.   

Os tratamentos foram distribuídos em esquema fatorial 2 (sem silício e com 

silício) x 3 (cultivar Crimson Sweet, cv. Fairfax  e cv. Charleston), com dez 

repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando-se o pacote 

computacional SISVAR, versão 4.0 (Ferreira, 2000). As médias comparadas pelo 

teste de Scott & Knott (1974) ao nível de 5% de probabilidade. 
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4. Resultados e discussões 

             Não foram observadas diferenças significativas para os seguintes 

parâmetros: período pré-reprodutivo, período reprodutivo, período pós-reprodutivo e 

longevidade, ou seja, essas variáveis não foram afetadas pela aplicação de silício 

e/ou diferentes cultivares. 

Resultados obtidos por Costa & Moraes (2006) mostram que a duração dos 

períodos pré-reprodutivo e reprodutivo de S. graminium também não foi afetada pela 

adubação silicatada via solo e/ou foliar em trigo. GOMES (2005) observou que em 

plantas de batata inglesa a duração dos períodos pré-reprodutivo, reprodutivo e a 

longevidade do pulgão Myzus persicae não foram influenciados pela adubação 

silicatada. De forma semelhante Neri (2006) e Goussain et al. ( 2005) também 

verificaram que os períodos pré reprodutivo e pós reprodutivo não foram afetados 

pela adubação silicatada.  

Conforme analise de variância abaixo (tabela 1) verificar-se que não houve 

diferença significativa para o número de ninfas colocadas comparando as diferentes 

cultivares. No entanto, foram observados efeitos significativos no numero de ninfas 

quando se aplicou silício independente da cultivar o numero de ninfas foi menor em 

relação às plantas não tratadas com silício.  

Tabela 1.  Tabela de análise de variância para o numero de ninfas  

------------------------------------------------------------------------------- 

 Variável analisada: Numero de Ninfas 

 

 Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Silicio                 1        6080.266667       6080.266667     10.455 0.0021 

cultivar                2        1349.633333        674.816667      1.160 0.3211 

Silicio*cultivar        2        2410.233333       1205.116667      2.072 0.1358 

erro                   54       31403.800000        581.551852 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido        59       41243.933333 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              28.16 

Média geral:         85.6333333      Número de observações:           60 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Tabela 2. Número de ninfas colocadas por Aphis gossypii em planta de melancia 
submetidas à aplicação de silício, em casa de vegetação. 
 
SILÍCIO                                                                                     Numero de ninfas 

Sem silício                                                                                           95,7 a 

Com silício                                                                                           75,57 b 

CV(%)                                                                                                28,16 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de              

F (P  0,05). 

 

De forma semelhante Costa & Moraes (2006) observaram que o numero de 

ninfas de S. graminium nas plantas de trigo que receberam a aplicação de silício via 

solo foi quatro vezes menor do que nas plantas testemunhas (sem silício). Também 

Carvalho et al (1999) observaram que a produção de ninfas de S. graminium em 

genótipos de sorgo submetidos a aplicação de silício foi, em média, 32 % menor em 

relação a testemunha. De maneira semelhante em trigo Basagli et al. (2003) 

observaram que o numero de ninfas do pulgão verde S. graminium  presentes na 

testemunha foi duas vezes maior que em plantas de trigo adubadas com silício. Já 

Neri (2006) não observou efeitos da aplicação de silício na biologia de 

Rhophalosiphum maidis alimentadas em plantas de milho com silício.  

Goussain et al. (2005) ressaltam que indivíduos de S. graminium 

alimentados em plantas de trigo adubadas com silício apresentaram menor taxa de 

ingestão de seiva, isso pode conferir menor energia aos insetos que se alimentam 

de plantas com silício e também reduzir a fecundidade dos pulgões. O menor 

número de ninfas nas plantas com silício em relação às plantas não tratadas pode 

ser devido ao efeito desse elemento na fecundidade dos pulgões. 
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5. Conclusões  

Diante dos aspectos analisados, pode-se destacar que a aplicação de silício 

na cultura da melancia reduz o numero de ninfas.  
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