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Resumo 

O objetivo deste experimento foi avaliar a interferência da aplicação de dois produtos a base 
de silicato de potássio na mortalidade e oviposição do ácaro rajado. O delineamento experimental 
adotado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 5x2x5, sendo cinco doses de silicato de 
potássio (0, 25, 50, 75 e 100%), dois produtos à base de silicato de potássio a 0,2% (Dephensor® e 
Chelal Si®) e cinco aplicações de cada produto com quatro repetições por tratamento. Para os testes 
foram utilizados discos (arenas) de 2 cm de diâmetros de folhas de mamoeiro em placas de Petri com 
25 cm de diâmetro onde foram acomodados cinco discos correspondentes a cada concentração da 
fonte de silicato de potássio, sem ligação entre eles para evitar a migração dos ácaros. Em seguida, 
foram liberadas 10 fêmeas adultas do ácaro em cada disco e após este procedimento as placas de Petri 
foram transferidas para câmara climatizada. Foram realizadas três avaliações, às 24, 48 e 72 horas 
após a liberação do ácaro. As fontes silicatadas são eficientes na redução da produção de ovos de 
fêmeas do ácaro rajado.  
 
Palavras-chave: reprodução, silício, indutor de resistência, manejo, ambiente.  
 
Abstract 

Mortality and oviposition Tetranychus urticae Koch from papaya tree submitted to 
foliar with potassium silicate.  

The objective of this experiment was to evaluate the interference of applying two products 
based on potassium silicate on mortality and oviposition spider mite. The experimental design was a 
5x2x5 factorial randomized block design, with five doses of potassium silicate ( 0 , 25 , 50 , 75 and 
100 % ), two products based on potassium silicate 0.2% (Dephensor® and Chelal® Si) and five 
applications of each product with four replicates per treatment . For testing disks (arenas), 2 cm 
diameter papaya leaves in Petri dishes of 25 cm diameter disks which were housed five 
corresponding to each source concentration of potassium, silicate with no connection between them 
have been used to prevent migration of mites. Then were released 10 adult females of the mite on 
each disk and after this procedure the Petri dishes were transferred to a climatic chamber. Three 
evaluations were performed at 24, 48 and 72 hours after the release of mite. Silicate sources are 
effective in reducing egg production of female spider mite. 
 
Keywords: reproduction, silicon, inducing resistance, management, environmental. 
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Introdução 
A cultura do mamão tem grande importância econômica para o Brasil, sendo o segundo 

maior produtor mundial, com área colhida de 35.531 hectares e 15,7% da produção mundial (FAO, 
2013).  

O mamão é atacado por diversas pragas, porém, os ácaros constituem a praga mais séria da 
cultura, pela sua distribuição por todas as regiões produtoras, pela proliferação rápida e por um alto 
potencial biótico (Flechtmann, 1985; Martins, 1998). O ataque de pragas nessa cultura pode reduzir 
consideravelmente a produção e a qualidade do fruto colhido, sendo que, uma das principais pragas 
é o ácaro rajado Tetranychus urticae Koch (1836).  

É uma praga chave na agricultura, principalmente por ser polífaga e cosmopolita, atacando 
várias espécies de plantas em várias regiões do país e do mundo (Flechtmann, 1985). 

Essa praga em todas as suas fases causa danos, principalmente pelo ataque direto em folhas 
mais velhas do terço inferior das plantas, se localizando na face inferior da mesma, próximo às 
nervuras, que lhes dá condições propícias para seu desenvolvimento e sua reprodução. No início, 
devido à perfuração das células epidérmicas e parenquimatosas pelos estiletes, o conteúdo celular 
extravasa, em consequência da retração dos estiletes, e esse líquido é então ingerido por sucção 
(Janssen et al., 1998; Moraes e Flechtmann, 2008). 

Hoje, o controle de T. urticae é realizado principalmente por meio de controle químico. Uma 
das maiores dificuldades em se manejar esta praga é o pequeno número de ingredientes ativos 
registrados para a cultura, o que propicia seu uso indiscriminado, podendo levar a vários problemas 
como contaminação do meio ambiente, dos homens e animais, surgimento de populações 
resistentes, sendo que este último problema já vem preocupando a comunidade científica desde a 
década de 70 (Silva, 1971; Watanabe et al., 1994; Sato et al., 2000; Sato, 2003; Sato et al., 2005; 
Sato et al., 2007). Outro ponto importante é a ação tóxica desses produtos em inimigos naturais que 
são altamente suscetíveis (Poletti et al., 2006). 

Atualmente, métodos de controle que visam diminuir a utilização de agrotóxicos estão sendo 
cada vez mais pesquisados para o manejo de pragas. Dentre esses métodos o fornecimento de silício 
para as plantas tem se destacado, pois tem beneficiado muitas espécies vegetais. Quando depositado 
na parede celular o silício traz efeitos benéficos para as plantas, sendo capaz de aumentar o teor de 
clorofila das folhas e a tolerância das plantas a estresses ambientais, além de reforçar a parede 
celular e aumentar a resistência contra pragas (Marschner, 2012). 

Já existem relatos de que a ação do silício não se restringe apenas à barreira mecânica para 
inserção dos estiletes nos tecidos foliares das plantas, podendo ainda interferir na duração do 
período reprodutivo, na longevidade e na fecundidade de afídeos (Goussain et al., 2005). 

O aumento do grau de resistência das plantas com silício pode ser resultado de alterações 
morfológicas das estruturas externas e internas da planta, bem como da produção de compostos 
deletérios a praga. Desta maneira, pode ocorrer alteração no comportamento do artrópode em 
plantas tratadas com silício (Goussain, 2006).  

Resultados negativos aos aspectos citados já foram verificados para Rhopalosiphum maidis 
(Fitch, 1856) (Hemiptera: Aphididae) em milho (Moraes et al., 2005). Além da não preferência de 
pulgões, o silício pode reduzir a reprodução dos insetos, como de Bemisia tabaci biótipo B 
(Gennadius, 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae) em feijoeiro (Peixoto et al., 2011) e do pulgão M. 
persicae em Zinnia elegans, planta da família Asteraceae (Ranger et al., 2009). 

Outro nutriente que pode induzir resistência às plantas é o potássio, ele atua na ativação de 
aproximadamente 50 enzimas, destacando-se as sintetases, oxiredutases, desidrogenases, transferases, 
quinases e aldolases (Marschner, 2012). As plantas bem nutridas deste nutriente apresentam redução 
na incidência, na severidade e nos danos causados por pragas. A explicação seria que altas 
concentrações de potássio nos tecidos favorecem a síntese e o acúmulo de compostos fenólicos, os 
quais atuam como inibidores de pragas (Wang et al., 2013) e doenças (Sarwan, 2012). 
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O silicato de potássio (K2SiO3) é uma das fontes mais utilizadas para o fornecimento de silício 
e potássio via aplicações foliares em plantas (Zenão Júnior et al., 2009), além disso, este adubo pode 
induzir resistência a vários polífagos (Gomes et al., 2009). Contudo, o efeito de K2SiO3 em mamoeiro 
ainda não foi relatado na literatura, justificando estudos que visam à indução de resistência a acaro, 
visto que esta praga apresenta um ciclo reprodutivo rápido e pode burlar esta pseudorresistência ou 
não. Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito de diferentes doses e fontes comerciais 
de silicato de potássio na mortalidade e oviposição do ácaro rajado T. urticae em folhas de 
mamoeiro. 
 
Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Núcleo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 
Manejo Fitossanitário de Pragas e Doenças (NUDEMAFI), situado no Centro de Ciências Agrárias 
da Universidade Federal do Espírito Santo, em Alegre – ES. O município está localizado a uma 
altitude de 250m, latitude 20º 45' S e longitude 41º 29' W.  

 
Delineamento estatístico e preparação dos bioensaios 
O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 

5x2x5, sendo cinco doses de silicato de potássio (0, 25, 50, 75 e 100%), dois produtos à base de 
silicato de potássio a 0,2% (Dephensor® e Chelal Si®) e cinco aplicações, com quatro repetições por 
tratamento. A parcela experimental foi composta por 5 placas de Petri, com cinco arenas (discos) de 
2 cm de diâmetro de folha de mamoeiro, sendo cada uma correspondente a uma concentração do 
silicato de potássio.  

 
Cultivo das mudas 
Foram utilizadas mudas de mamoeiro da variedade Sunrise Havaii produzidas por sementes 

Feltrin® em viveiro comercial no município de Alegre-ES. As mudas foram produzidas em bandejas 
com cinquenta células em substrato Basaplant® Hortaliça BX e após atingirem 20 cm de altura 
foram transplantadas para sacolas de polietileno de baixa densidade, com 40x45x25,5 cm de 
diâmetro, capacidade para 20 L, preenchidos com solo de barranco, devidamente adubado e 
corrigido de acordo com Manual de Recomendação de Calagem e Adubação para o estado do 
Espírito Santo 5° Aproximação (Prezotti et al., 2007) após análise química realizada no Laboratório 
de Análises de Solos Raphael M. Bloise do CCA-UFES. 

 
Aplicações dos tratamentos 
A aplicação dos tratamentos iniciou-se 20 dias após o transplantio das mudas, sendo 

realizadas 5 aplicações de cada tratamento com intervalos de 10 dias. As aplicações foram 
realizadas via foliar, com auxílio de um mini-pulverizador manual com pressão calibrada a 40 
lb/pol2, até o escorrimento da calda sob as plantas. As pulverizações de todos os tratamentos foram 
realizadas utilizando como solvente água destilada. Como testemunha foi utilizada água destilada 
nas pulverizações das plantas. Em todos os casos foi adicionado Tween 20 a 0,5 mL L-1. 

 
Criação de Tetranychus urticae 
Adultos de T. urticae foram coletados em campo e levados para o laboratório de 

Entomologia, onde foram transferidos para mudas de feijão-de-porco Canavalia ensiformis DC. e 
mantidos em vasos plásticos em sala regulada à temperatura 26 ± 1ºC. As trocas dos vasos 
ocorreram em um intervalo de 5 a 7 dias. 

 
Preparação dos bioensaios  
Três dias após cada aplicação com os produtos preestabelecidos, as folhas de mamão foram 

retiradas das mudas, imersas em hipoclorito de sódio 1% por 1 minuto e lavadas em água destilada, 
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para a eliminação de agentes patogênicos externos. Depois de lavadas, foram retirados discos de 2 
cm de diâmetro com auxílio de um cilindro de ferro, sendo denominados de arenas.  

Em placas de Petri (15 cm de diâmetro e 5 cm de altura), forradas com algodão hidrófilo 
umedecido, foram colocados cinco discos correspondentes às dosagens de 0, 25, 50, 75 e 100% da 
dosagem recomendada pelos fabricantes e 10 fêmeas adultas foram liberadas por disco. 

Após este procedimento as placas de Petri foram transferidas para câmara climatizada à 
temperatura de 25±1,0°C e 70±1,0% UR e fotofase de12 horas. 

 
Avaliações e análise estatística  
Foram realizadas três avaliações, às 24, 48 e 72 horas após a liberação da praga para cada 

produto, dosagem e aplicação.  
Os parâmetros avaliados foram a mortalidade e o número de ovos, através de um 

microscópio-estereoscópico. Foi considerado no parâmetro mortalidade, o ácaro que, com o toque 
de um pincel, apresentava movimento limitado, ou seja, que se locomovia a uma distância inferior 
ao próprio corpo (Stark et al., 1997). 

Os valores de número de ovos e de mortalidade foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelos testes de Tukey e Dunnett em 5% de probabilidade. 

 
Resultados e Discussão 

De modo geral, a porcentagem de mortalidade dos ácaros aumentou com o passar das horas, 
sendo o aumento de 8,9% entre 24 e 72 horas após a infestação com Tetranychus urticae Koch 
(Acari: Tetranychidae) (Quadro 1). 

Verificou-se interação entre as fontes de silicato de potássio, as doses recomendadas pelo 
fabricante e o número de aplicações dos produtos na avaliação da mortalidade de ácaro rajado nas 
arenas de mamoeiro. Nas arenas tratadas com 50% da dose recomendada pelo fabricante da fonte 
Chelal Si®, foi verificada uma maior mortalidade (40%) do ácaro rajado. Já as arenas tratadas com a 
fonte de silicato de potássio Dephensor®, não diferiram da testemunha (Quadro 2). 

Gomes et al. (2008) com o objetivo de avaliar o efeito da aplicação de ácido silícico e do 
inseticida imidaclopride, isoladamente ou em associação, na colonização de batata inglesa pelo 
pulgão Myzus persicae, verificaram que o silício diminuía colonização da batata pela praga e o uso 
da metade da dosagem recomendada de imidacloprid foi igualmente eficiente para impedir a 
colonização, tornando a adubação silicatada mais uma tática de manejo integrado no controle de 
pragas. 

O número de aplicações é importante para que ocorra o tempo necessário para ação do 
produto e a continuidade dos tratamentos ao longo do ciclo da cultura pode promover maior efeito, 
induzindo a redução no número de ovos e o incremento na mortalidade. A proteção induzida é 
dependente do intervalo de tempo que ocorre entre o tratamento com o indutor e a subsequente 
inoculação da planta, não sendo suficiente apenas uma aplicação para atingir o nível de resistência 
desejado, pois este processo envolve a síntese e o acúmulo de substâncias que conferem resistência 
à planta (Pascholati e Leite, 1995). 

Em pesquisa realizada por Vicentini (2010), na cultura do morangueiro e com a mesma 
praga, foi demonstrado que os tratamentos submetidos à argila silicatada e ao silicato de potássio 
apresentaram maior mortalidade quando comparados à testemunha, obtendo resultados 
significativamente melhores com três aplicações.  

Goussain et al. (2002) verificaram que a aplicação foliar de silicato de sódio em plantas de 
milho provocou aumento da mortalidade da lagarta-do-cartucho(Spodoptera frugiperda) em função 
do aumento da camada de silício na parede celular das folhas, funcionando, provavelmente, como 
uma barreira mecânica capaz de aumentar a dureza dos tecidos foliares e desgastar acentuadamente 
as mandíbulas das lagartas e, portanto, limitando sua alimentação.  
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Gomes et al. (2009) também atribuiram as fontes silicatadas como responsáveis pela 
formação dessa barreira física, além disso, relacionaram a produção de moléculas defensivas como 
taninos e lignina em função destas fontes. 

Parrela e Costamagna (2006) observaram aumento da resistência das plantas ao ataque da 
mosca minadora (Liriomyza trifolii) com a aplicação de silicato de potássio em crisântemo e ainda, 
verificaram redução significativa da emergência de adultos nas plantas tratadas com silício. 

A produção média de ovos por fêmeas de T. urticae Koch em arenas de mamoeiro tratadas 
com a fonte Chelal Si® foi reduzida a partir da dose 25% recomendada pelo fabricante. Nos 
resultados relacionados ao número de ovos com a aplicação do produto Dephensor®, houve queda 
na mortalidade apenas na dosagem de 100% do silicato de potássio (Quadro 3). 

Resultados similares a estes foram encontrados em várias culturas não acumuladoras de 
silício, sendo a mortalidade e a oviposição afetadas devido à redução na qualidade do alimento, 
fazendo com que as fêmeas não dispensem energia na oviposição, como Almeida et al. (2008) em 
feijão e tomate, Corrêa et al. (2005) em pepino, Parrella et al. (2006) e Polanczyk et. al. (2008) em 
crisântemo e Gomes (2008) em batata. 

Vicentini (2010), observou redução do número de ovos de T. urticae quando aplicou argila 
silicatada e silicato de potássio em morangueiro quando comparados à testemunha na terceira 
aplicação. O autor também verificou que o tratamento com silicato de potássio conferiu maior 
redução em relação à outra fonte silicatada. Esses resultados demonstram que a indução de 
resistência é uma medida com potencial para o manejo dessa praga. 

Gomes et al. (2009) ao verificarem o efeito da adubação com silício na incidência de insetos 
praga e na produtividade da cultura da batata inglesa em sistema orgânico, constataram que, 
independente da forma de aplicação (foliar ou diretamente no solo) e da fonte (ácido silícico e pó de 
rocha - Biocksil®) utilizada, houve aumento da resistência das plantas a Diabrotica speciosa e 
a Liriomyza spp. 

 
Conclusões 

As fontes silicatadas são eficientes na redução da produção de ovos de fêmeas do ácaro 
rajado; 

A dose de 25% recomendada pelo fabricante de Chelal Si® reduz a produção de ovos de 
fêmeas do ácaro rajado, gerando economia para o produtor; 

Somente a dose recomendada pelo fabricante de Dephensor® reduz a produção de ovos de 
fêmeas do ácaro rajado. 
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Quadro 1 - Percentual de mortalidade média de Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) 
criadas em plantas de mamoeiro avaliados aos 24, 48 e 72 horas após infestação 
 

Tempos (horas) Mortalidade (%) 
72            23,64 a 
48 20,28 b 
24 14,72 c 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, em 5% de 
probabilidade. 
 
 
Quadro 2 - Percentual de mortalidade média de Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) 
criados em plantas de mamoeiro tratadas com diferentes números de aplicações, doses e fontes de 
silicato de potássio (Chelal Si® e Dephensor®) 
 

Doses de 
silicato de 
potássio 

Chelal Si® 
Aplicações 

1 2 3 4 5 
0 24,0A 17,3A 20,0A 16,0A 24,0A 
25 28,6Ans 18,6Ans 18,0Ans 21,3Ans 25,3Ans 
50 40,0A* 7,3Cns 28,0ABns 17,3BCns 20,0Bns 
75 18,0Ans 23,3Ans 16,6Ans 14,0Ans 20,0Ans 
100 34,6Ans 10,0Bns 11,3Bns 18,6Bns 16,6Bns 

Doses de 
silicato de 
potássio 

Dephensor® 
Aplicações 

1 2 3 4 5 
0 28,6A 16,6B 14,6B 15,3B 22,6AB 
25 25,3Ans 16,6ABns 12,6Bns 20,0ABns 22,0 ABns 
50 22,6Ans 18,6Ans 12,6Ans 11,3Ans 22,0Ans 
75 22,6Ans 14,6Ans 21,3Ans 16,0Ans 20,0Ans 
100 20,6ABns 10,0Bns 18,0ABns 22,6Ans 20,0ABns 

CV (%) 64,05 
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey em 5% de 
probabilidade;ns e * – tratamentos não diferem ou diferem, respectivamente, da testemunha (dose 0 silicato de 
potássio) pelo teste bilateral de Dunnet em nível de 5% de probabilidade 
 
Quadro 3 - Produção média de ovos por fêmeas de Tetranychus urticae Koch (Acari: 
Tetranychidae) em arenas de mamoeiro avaliadas em função das doses e fontes de produtos à base 
de silício 
 
Doses de silicato de potássio Chelal Si® Dephensor® 

0 (Testemunha) 65,4 60,1 
25 46,1** 51,6ns 
50 51,7** 55,7ns 
75 46,7** 53,8ns 
100 51,1** 55,3** 

CV (%) 35,9 
ns e * – tratamentos não diferem ou diferem, respectivamente, da testemunha (dose 0 silicato de potássio) pelo 
teste bilateral de Dunnet em nível de 5% de probabilidade 




