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RESUMO 

A melancia tem grande importância sócio-econômica por ser cultivada 

principalmente por pequenos agricultores, fácil manejo e menor custo de produção 

quando comparada a outras hortaliças. Um dos fatores que contribuem para a 

redução da produtividade da melancia é a presença de pulgões. Deste modo, ações 

devem ser realizadas para minimizar os danos causados por esses insetos, porém 

com menor impacto ambiental possível como a utilização de cultivares resistentes e 

a indução de resistência em plantas. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi 

avaliar a resistência de cultivares de melancia ao pulgão Aphis gossypii submetidas 

à aplicação de silício. O experimento era para ser conduzido em casa-de-vegetação 

e em sala climatizada do Laboratório de Fitossanidade do Instituto de Educação, 

Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas. Para avaliação dos 

tratamentos seriam realizados os seguintes testes: preferência com chance de 

escolha, colonização de pulgões em plantas de melancia, estudo de parâmetros 

fisiológicos de plantas de melancia. A fonte de silício seria o ácido silícico a 1%. O 

delineamento experimental o inteiramente ao acaso, exceto para o teste de 

preferência com chance de escolha, que era para ser  montado em blocos 

completos casualizados. Os tratamentos seriam distribuídos em esquema fatorial 2 

(sem silício e com silício) x 3 (cultivar Crimson Sweet, ,cv. BRS Opara e cv. Pérola), 

com dez repetições. Os dados eram para serem submetidos à análise de variância 

utilizando-se o pacote computacional SISVAR, versão 4.0 e as médias comparadas 

pelo teste de Scott & Knott ao nível de 5% de probabilidade. Porém, devido ao 

atraso na aquisição do silício, a única etapa realizada de fato no experimento foi a a 

criação do pulgão em laboratório de fitossanidade do IEAA, UFAM em BOD com 

temperatura de 25 ± 2ºC . E que  está sendo mantida uma plantação escalonada de 

pepino da cultivar caipira em vasos de 5 kg na casa de vegetação para manutenção 

da criação dos pulgões e os tratos culturais necessários estão sendo realizados. 

 

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

    Originária da África Tropical, a melancia (Citrullus lanatus L.) tem a forma 

selvagem encontrada em muitas regiões de clima tropical e subtropical, sendo o 

fruto redondo e pequeno (TESSARIOLI NETO; GROPPO, 1992,RESENDE, COSTA, 

2003) e pertence a família das cucurbitáceas. ALAMEIDA (2003) descreve a 

melancia como planta herbácea de ciclo vegetativo anual, rasteira, com folhas 

grandes e flores pequenas, de cor amarela. O fruto é arredondado ou alongado, de 

polpa vermelha, doce, com alto de teor de água. A casca é verde e lustrosa, com 

estrias verde-escuro no sentido do comprimento. Além do alto teor de água, a fruta 

contém açúcar, vitaminas do complexo B e sais minerais, como cálcio, fósforo e 

ferro. 

 A melancia tem grande importância sócio-econômica por ser cultivada 

principalmente por pequenos agricultores. Tem fácil manejo e menor custo de 

produção quando comparada a outras hortaliças, constituindo-se em importante 

cultura para o Brasil pela demanda intensiva de mão-de-obra rural (ROCHA, 2010).  

Um dos fatores que contribuem para a redução da produtividade da melancia é a 

presença de insetos-praga na cultura. Os principais insetos que ocasionam danos na 

melancia são: Myzus persicae, Aphis gossypii, Thrips tabaci, Diaphania hyalina, 

Diaphania nitidalis, Liriomyza spp. Diabrotica spp. E Bemisia tabac (MARSARO 

JÚNIOR et al., 2007).  

Dentre os insetos que causam danos, destaca-se como um dos principais da 

cultura da melancia o pulgão Aphis  gossypii.  É uma espécie polífaga, cosmopolita e 

com ampla distribuição mundial. Alem das cucurbitáceas, tem como plantas 

hospedeiras várias culturas de grande valor econômico (BLACKMAN & EASTOP, 

1984). Esse inseto, em função de seu aparelho bucal do tipo sugador, se alimenta 

da seiva das plantas, provoca deformações nas folhas, brotos e ramos, causando 

encarquilhamento e enrolamento das folhas e gemas apicais, e reduz a capacidade 

fotossintética das plantas atacadas (PEREIRA et al., 2002).  Além dos danos diretos, 

esse pulgão pode transmitir viroses para a cultura. A infecção viral pode ocasionar 

perdas significativas, em função da redução do limbo foliar, enfezamento, 

deformação dos frutos e alteração de sua coloração. 
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  Outro dano indireto ocorre em razão da eliminação de substâncias excretadas 

pelos pulgões sobre as folhas, o que favorece o desenvolvimento do fungo 

Capnodium sp., conhecido como fumagina, o qual reveste as folhas da planta, 

dificultando, assim, a respiração e a fotossíntese, e contribuindo para o 

enfraquecimento da planta (PEREIRA et al., 2002) 

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 eco 

toxicológicos. Contudo, vale ressaltar que o uso de plantas resistentes a insetos não 

onera o custo de produção, não oferece riscos para a saúde humana e animal, reduz 

perdas quantitativas e qualitativas, não polui o meio ambiente e é compatível com 

outras estratégias de controle dentro de um programa de MIP (PALUMBO et al., 

2001). 

 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 et al., 

2001; MICHELOTTO et al., 2003). 

Outro método alternativo de manejo de pragas que vem sendo estudado é a 

proteção das plantas pela aplicação de silício.  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). Entretanto, a barreira mecânica não é o único mecanismo de defesa contra a 

penetração de hifas de fungos ou o ataque de insetos. Resultados de pesquisas 

sugerem que, em plantas de pepino, o silício age no tecido hospedeiro afetando os 

sinais entre o hospedeiro e o patógeno, resultado de uma ativação mais rápida e 

extensiva dos mecanismos de defesa da planta (CHÉRIF et al., 1994; SAMUELS et 

al., 1991).  

Deste modo, ações devem ser realizadas com o objetivo de minimizar os 

danos, o que permitirá boas produtividades, sendo que plantas tratadas com silício 

possam desecandear mecanismos naturais de defesa. 
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2. Fundamentação teórica 

2.1 A cultura da melancia 

            A planta de melancia é originária das regiões secas da África tropical e tem 

como centro de diversificação secundário o sul da Ásia. A melancia cultivada 

(Citrullus lanatus var. lanatus) deriva, provavelmente, da espécie Citrullus lanatus 

var. citroides, existente na África central. A domesticação ocorreu nesta região, onde 

é cultivada há mais de 5.000 anos. No Egito e no Médio Oriente é cultivada há mais 

de 4.000 anos. Disseminou-se pelo mundo e no século XVI foi introduzida na 

América (ALMEIDA, 2003). A planta de melancia é uma planta herbácea, de ciclo 

vegetativo anual. O sistema radicular é extenso, mas superficial, com um predomínio 

de raízes nos primeiros 40 cm de profundidade do solo. Os caules são rastejantes, 

angulosos, estriados, com gavinhas ramificadas. As folhas da melancia são 

profundamente recortadas. A espécie é monóica. As flores são solitárias, pequenas, 

de corola amarela. Tanto as flores femininas quanto as masculinas localizam-se nas 

ramas principais, nas axilas das folhas. As flores femininas, menos numerosas, 

localizam-se a partir do meio até as extremidades das ramas. Permanecem abertas 

durante menos de um dia e são polinizadas por insetos. As plantas são 

autocompatíveis e a percentagem de polinização cruzada é muito variável. O fruto é 

um pepônio cuja massa varia entre 1 a 25 kg. A forma pode ser redonda, oblonga ou 

alongada, podendo atingir 60 cm de comprimento. A casca é espessa (1a 4 cm). O 

exocarpo é verde, claro ou escuro, de tonalidade única, listrado ou manchado. A 

polpa é, normalmente, vermelha, podendo ser amarela, laranja, branca ou verde. Ao 

contrário dos frutos de melão e de abóbora, o da melancia não possui cavidade. As 

sementes encontram-se incluídas no tecido da placenta que constitui a parte 

comestível (ALMEIDA, 2003; FILGUEIRA, 2008). 

            A cultura da melancia desenvolve-se melhor sob condições de clima quente 

e umidade relativa do ar baixa, com temperaturas variando d de 18 a 25 ºC e 

extremos de 10 a 32 ºC. O melhor crescimento ocorre em temperaturas de 20 a 30 

ºC, sem muita variação entre diurnas e noturnas. É bastante sensível ao frio e a 

ventos fortes.  

            A produção mundial de frutos de melancia nos últimos oito anos atingiu 

média anual de 87.671.052,1 toneladas (t), em área de 3.343.192,1 hectares (ha), 

equivalendo a produtividade média no período de 26,2 t ha-1. Em termos de volume 
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de produção, a melancia ocupa o quarto lugar dentre as hortaliças mais importantes 

no Brasil, com média anual de 1.826.134,5 t, no período de 1999 a 2006, e área 

média anual cultivada de 81.891,8 ha, no mesmo período, o que corresponde a uma 

produtividade média de 22,2 t ha-1, inferior à produtividade média mundial. 

 

2.2 O pulgão Aphis gossypii 

O pulgão Aphis gossypii Glover é uma das principais pragas da melancia 

(PEREIRA et al., 2002). É uma espécie polífaga, cosmopolita e com ampla 

distribuição mundial. Alem das cucurbitáceas, tem como plantas hospedeiras várias 

culturas de grande valor econômico (BLACKMAN & EASTOP, 1984).  Esse inseto, 

em função de seu aparelho bucal do tipo sugador, se alimenta da seiva das plantas, 

provoca deformações nas folhas, brotos e ramos, causando encarquilhamento e 

enrolamento das folhas e gemas apicais, e reduz a capacidade fotossintética das 

plantas atacadas (PEREIRA et al., 2002). Além dos danos diretos, esse pulgão pode 

transmitir viroses para a cultura. A infecção viral pode ocasionar perdas 

significativas, em função da redução do limbo foliar, enfezamento, deformação dos 

frutos e alteração de sua coloração. Sintomas do vírus PRSV-W (da mancha-anelar-

do-mamoeiro – estirpe melancia) e do vírus ZYMV (do mosaico-amarelo-da-

abobrinha) já foram observados em Roraima em plantas com infestação de pulgões 

(HALFELD-VIEIRA et al., 2004). 

            Outro dano indireto ocorre em razão da eliminação de substâncias 

excretadas pelos pulgões sobre as folhas, o que favorece o desenvolvimento do 

fungo Capnodium sp., conhecido como fumagina, o qual reveste as folhas da planta, 

dificultando, assim, a respiração e a fotossíntese, e contribuindo para o 

enfraquecimento da planta (PEREIRA et al., 2002). 

 

2.3 Benefícos do silício às plantas 

A resistência da planta hospedeira ao ataque dos insetos representa uma 

estratégia crucial e colabora para uma solução prática, de baixo custo e longa 

duração para a manutenção de baixas populações de pulgões, reduzindo perdas de 

produção. Portanto, o uso de variedade resistente à pulgões apresenta-se como 

uma boa alternativa.  
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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 

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

de A. gossypii na cultura da melancia. 

3. Objetivos 
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3. 1 Geral 

- Avaliar a resistência de cultivares de melancia ao pulgão Aphis gossypii 

submetidas à aplicação de silício. 

 

     3.2 Específico 

- Verificar o efeito da aplicação de silício em três cultivares de melancia na 

preferência de A. gossypii; 

      - Analisar o efeito da aplicação de silício nos aspectos biométricos de plantas de 

melancia;  

      - Avaliar a proteção mecânica por ácido silícico entre cultivares de melancia na 

defesa ao ataque de A. gossypii. 

 

4. Descrição metodológica 

  O experimento será 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). Serão plantadas quatro 

sementes de Melancia, cultivares Crimson Sweet, BRS Opara, Pérola, 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 serão dispostos sobre bancada. Após 20 

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

por vaso. Será realizada análise do substrato a ser utilizado e correções necessárias 

conforme recomendações da 5a aproximação (Comissão... 1999), além dos tratos 

culturais para a cultura. O ácido silícico a 1 % será aplicado diretamente no 

substrato ao redor das plantas (equivalente a 1 t SiO2/ha), 25 dias após a 

semeadura para todos os ensaios.  

 

       4.1. Criação de manutenção de Aphis gossypii 

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

região de Humaitá – Amazonas estão sendo mantidos em câmaras climatizadas no 

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

fotofase de 12 horas (Foto 1A, 1B e 1C) . Para tanto, plantas de pepino, cultivar 

Caipira, estão sendo cultivadas em vasos de 5 kg em casa-de-vegetação para o 

fornecimento de substrato de criação de A. gossypii. Os insetos permanecem em 
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seções foliares de pepino de 8 cm de diâmetro que são lavadas em água corrente e 

colocadas em solução de hipoclorito a 1 %, por cinco minutos. Posteriormente são 

acondicionadas 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 são vedadas 

com plástico filme e perfuradas com alfinete entomológico para permitir a passagem 

de oxigênio para o interior (Foto 1D). À medida que as folhas apresentem coloração 

amarelada, estão sendo substituídas.  

 

Foto 1. Detalhe da porta da Câmara climatizada (A); Câmara climatizada com porta 

aberta (B); Câmara climatizada (C) e Detalhe das Placas de Petri com as folhas de 

pepino, pulgões, solução de ágar fechadas com papel filme perfurado com alfinete 

entomológico (D). 

 

A 

B C 

D 
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          4.2. Teste de preferência com chance de escolha 

Aos dez e vinte dias após a aplicação de e silício, em cada vaso, com auxílio 

de uma tesoura, destacar-se-á uma folha, a qual será colocada em saco de papel 

com identificação do tratamento e repetição correspondente. No laboratório, as 

folhas serão lavadas com água corrente e, posteriormente, imersas em solução de 

hipoclorito de sódio a 1% por três minutos. Depois de secas, serão recortadas em 

seções foliares de seis centímetros de comprimento e dois centímetros de largura, 

que serão fixadas em placas de Petri de 20 centímetros de diâmetro, contendo gel 

de Agar a 1%, e cobertas com filme de PVC perfurado com agulha. Cada placa 

constituirá um bloco, no total de 10 placas, que conterão uma seção foliar de cada 

um dos tratamentos, dispostos em círculo, formando uma arena. Posteriormente, 24 

pulgões adultos serão liberados no centro de cada placa e essas permanecerão em 

câmara climatizada do Laboratório de Fitossanidade do IEAA, com temperatura de 

25 ± 2 oC e fotofase de 12 horas até o final do ensaio. 

As avaliações serão realizadas 24, 48 e 72 horas após liberação dos pulgões, 

pela contagem do número de adultos e ninfas presentes em cada seção foliar, 

conforme Cruz et al. (1998). 

 

          4.3. Colonização de pulgões em plantas de melancia 

Este ensaio será conduzido em casa de vegetação do IEAA/UFAM, com 

temperatura e umidade ambiente, os quais serão medidos diariamente por meio de 

termohigrógrafo. Dez dias após a aplicação de silício nas plantas, três pulgões 

adultos serão liberados em cada vaso. Quando pelo menos uma planta do 

tratamento testemunha estiver em estado avançado de senescência devido à 

presença de pulgões, as plantas serão cortadas e embaladas em sacos plásticos e 

mantidas em freezer até o final da contagem do número de insetos (ninfas e adultos) 

por vaso, para que estes não continuem a se reproduzir. Para o ensaio serão 

utilizados 60 vasos, ou seja 10 vasos por tratamento. 

 

          4.4. Estudo de Parâmetros Biométricos de Plantas de Melancia 

 Dez dias após a aplicação do silício, 60 plantas (10 plantas de cada 

tratamento) serão transferidas para gaiolas individualizadas com armação em ferro, 
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envolta por tecido tipo voil dispostas aleatoriamente em bancada em casa-de-

vegetação do IEAA/UFAM. Nas plantas que receberão insetos, serão infestadas com 

50 adultos/planta, oriundo de criação de manutenção, que permanecerão nas 

plantas durante 10 dias e, posteriormente, serão retirados. Os parâmetros avaliados 

serão: altura (cm) das plantas aos 10, 20, 30 dias após a infestação; número de 

folhas por planta aos 10, 20 e 30 dias após a infestação; comprimento (cm) das 

raízes e, massa seca (mg) de partes aéreas e de raízes obtidas após 30 dias da 

infestação.  

 

          4.5. Estatística 

O delineamento experimental será o inteiramente ao acaso, exceto para o 

teste de preferência com chance de escolha, que será montado em blocos 

completos casualizados. Os tratamentos serão distribuídos em esquema fatorial 2 

(sem silício e com silício) x 3 (cultivar Crimson Sweet, ,cv. BRS Opara  e cv. Pérola), 

com dez repetições. Os dados serão submetidos à análise de variância utilizando-se 

o pacote computacional SISVAR, versão 4.0 (Ferreira, 2000). As médias serão 

comparadas pelo teste de Scott & Knott (1974) ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

5. Resultados e discussões 

            Devido ao atraso na aquisição do silício, a única etapa realizada de fato no 

experimento foi a  criação do pulgão em laboratório de fitossanidade do IEAA, UFAM 

em BOD com temperatura de 25 ± 2ºC como segue no item 4.1. E que  está sendo 

mantida uma plantação escalonada de pepino da cultivar caipira em vasos de 5 kg 

na casa de vegetação para manutenção da criação dos pulgões e os tratos culturais 

necessários estão sendo realizados. Esse projeto foi submetido a renovação e o 

pleito aceito. Desta forma, as etapas seguintes serão realizadas na vigência do 

PIBIC 2014-2015. 

. 
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