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RESUMO 
 

O psilídeo-de-concha (Glycaspis brimblecombei) é uma praga originária da Austrália, sendo detectado 
no Brasil em junho de 2003, na região de Mogi-Guaçu, SP. O ataque da praga causa descoloração 
das folhas, redução da área fotossintética com conseqüente redução no crescimento e secamento 
dos ponteiros, podendo levar as árvores à morte após ataques sucessivos. Devido à facilidade de 
dispersão deste inseto e aos danos causados em plantações de Eucalyptus, é considerada uma das 
principais pragas do eucalipto. Além do controle biológico com o parasitóide Psyllaephagus bliteus 
(Hymenoptera: Encyrtidae), há relatos de uso de inseticidas químicos e de espécies de eucalipto 
resistentes ou mesmo imunes ao psilídeo-de-concha. Entretanto, os mecanismos dessa resistência 
ainda são desconhecidos. A indução de resistência através do silício vem sendo estudado 
intensamente nos últimos anos, principalmente através da seleção de genótipos com elevada 
capacidade de expressão do silício. O presente trabalho teve como objetivo estudar a indução de 
resistência através da aplicação via foliar do Silício como forma alternativa para o controle do 
psilídeo-de-concha. O trabalho foi realizado em condições de laboratório, utilizando mudas do clone 
híbrido de E. grandis x E.camaldulensis (“grancam”), sendo esses materiais escolhidos por serem 
altamente susceptíveis à praga. Foram realizados quatro experimentos com aplicação de diferentes 
concentrações de silício em plantas de eucalipto para avaliar o efeito na preferência e capacidade de 
desenvolvimento das ninfas do psilídeo-de-concha. Verificou-se que as maiores concentrações de 
silício afetaram alguns parâmetros da biologia do psilídeo, sendo que a testemunha apresentou maior 
número de adultos produzidos, observou-se a preferência do inseto pelas plantas não tratadas. 
Quanto maior a concentração de silício, menor a quantidade de insetos nas plantas. 
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SUMMARY 
The psyllid-of-shell Glycaspis brimblecombei is a pest from Australia, being detected in Brazil in June 
2003, the region of Mogi-Guaçu, SP.The attack of the pest causes discoloration of leaves, reduced 
photosynthetic area with a consequent reduction in the growth and drying of hands, the trees may lead 
to death after successive attacks. Because of the ease of dispersal of this insect and the damage to 
Eucalyptus plantations, is considered a major pest of eucalyptus. In addition to biological control with 
parasitoids Psyllaephagus bliteus (Hymenoptera: Encyrtidae), there are reports of use of chemical 
insecticides and Eucalyptus species resistant or even immune to psyllid-de-shell. However, the 
mechanisms of this resistance are still unknown. Induction of resistance by Silicon has been studied 
intensively in recent years, mainly through the selection of genotypes with high expression capacity of 
Silicon. The present work aimed to study the induction of resistance by applying foliar Silicon as an 
alternative way to control the psyllid-de-shell. The work was conducted under laboratory conditions, 
using the hybrid clone seedlings of E. grandis x E.camaldulensis ("grancam"), these materials are 
chosen because they are highly susceptible to plague. Four experiments were conducted with 
application of different concentrations of silicon in eucalyptus plants to assess the effect on the 
preference and capacity development of the nymphs of the psyllid-de-shell. It was found that higher 
concentrations of silicon affect some parameters of the biology of psyllids, and the control showed a 
greater number of adults produced, there was a preference for the insect untreated plants. The higher 
the concentration of silicon, less the amount of insects on plants. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O Brasil detém uma das maiores áreas de florestas plantadas do mundo, com 

aproximadamente seis milhões e meio de hectares, com plantios constituídos 

basicamente pelos gêneros de Pinus e Eucalyptus (ABRAF, 2011). Entretanto, pela 

homogeneidade e extensão da área plantada, a cultura propicia diversos fatores 

limitantes ao seu desenvolvimento, como o estabelecimento de espécies de insetos-

praga nativos, como lagartas e formigas cortadeiras (SANTOS, 1986). 

Relativamente, além dos problemas com pragas nativas, as introduções de 

pragas exóticas também proporcionam sérios riscos à cultura, tendo como exemplo 

a brocado-eucalipto Phoracantha semipunctata (Coleoptera: Cerambycidae) e os 

besouros desfolhadores Gonipterus scutellatus e G. gibberus (Coleoptera: 

Curculionidae). Entretanto, os danos apresentados são considerados reduzidos, 

devido a fatores como ocorrência de inimigos naturais que provavelmente foram 

introduzidos junto com a praga ou porque as espécies de eucalipto encontradas no 

país não eram suscetíveis às pragas, evitando o aumento de suas populações 

(WILCKEN et al., 2003). 

Contudo, este quadro foi alterado devido a recente introdução do psilídeo-de-

concha Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera: Psyllidae), encontrado pela 

primeira vez no município de Mogi-Guaçu, SP, oferecendo grande potencial de 

destruição aos povoamentos de eucalipto, como verificado nos Estados Unidos e 

México (WILCKEN et al.,2003; DAHLSTEN et al, 2003). 

O silício tem demonstrado efeitos benéficos em diversas culturas, dentre os 

quais destacam menor perda de água por ter a transpiração regulada, com folhas 

mais eretas, com maior taxa fotossintética e maior absorção de CO2, maior teor de 

clorofila, tendo rigidez da estrutura dos tecidos com aumento na resistência da 

parede celular, maior resistência ao ataque de pragas como sugadores e 

mastigadores. Dessa forma, vai ter plantas com menor predisposição ao 

acamamento, tendo maior número de folhas e matéria seca, assim resultando em 

aumento da produtividade (KONRDÖRFER,; PEREIRA; CAMARGO, 2003). 

Com o acúmulo do silício abaixo da camada cuticular, vai provocar a 

formação de uma camada dupla, a qual diminui a transpiração, fazendo com que 

plantas tenham menor exigência de água para o seu desenvolvimento 

(KONRDÖRFER, PEREIRA, CAMARGO, 2003).. 



 
 

O silício apresenta várias funções nas folhas uma delas é a função física de 

regulagem da transpiração, assim o silício é capaz de se concentrar na epiderme, 

formando uma barreira de resistência mecânica à invasão de bactérias e fungos 

para o interior da planta, dessa forma, dificultando o ataque de insetos herbívoros e 

sugadores (EPSTEIN,1999). 

Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi verificar o efeito da aplicação de 

silício via foliar, visando um possível controle da praga. 

 
 
3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local de instalação 
 
 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Entomologia e Proteção 

Florestal da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, Itapeva, SP, sob 

temperatura de 26°C, UR 55 e fotofase de 12 horas. 

Foram utilizadas mudas do clone-híbrido 1277, de Eucalyptus grandis x 

Eucalyptus camaldulensis (“grancam”). Esse material foi escolhido por ser altamente 

susceptível à praga. 

As mudas foram cedidas pelo viveiro “Angicos Mudas e Ecoflora Serviços” 

localizado no município de Borebi-SP. As mudas tinham em torno de quatro meses e 

para o transplantio, utilizou-se garrafas descartáveis (Pet’s) contendo substrato 

comercial pronto, à base de composto de casca de pinus compostada, turfa vegetal,  

vermiculita e adubadas com adubo foliar 13-00-13 na proporção de 2g/L/H2O, após 

estes procedimentos foram transportadas ao viveiro para rustificar e apresentar um 

melhor desenvolvimento   

Aos quarenta e cinco dias após transplantio, as mudas foram devidamente 

vistoriadas para a completa eliminação de qualquer postura ou ninfa proveniente do 

viveiro, tratadas e levadas no laboratório para iniciar a pesquisa. 

Os tratamentos foram divididos em quatro parcelas com três plantas cada, e 

utilizado um pulverizador de jardim Bico de Pato com capacidade para 1 L de água. 

Cada tratamento foi pulverizado com dosagens diferentes de silício (Tabela 1) 

exceto o T1 (testemunha) que apenas recebeu água. Após a pulverização, foi 

deixado uma semana para surtir o efeito do silício nas plantas antes de iniciar o 

experimento. 



 
 

 

            Tabela 1.  Dosagens de silício por tratamento 

Tratamentos Dosagens de Silício 

por Litro de água destilada 

1 Testemunha (água) 

2 10 ml 

3 5 ml 

4 2,5 ml 

. 

 

3.2 Coleta de ovos de Glycaspis brimblecombei no campo 

 

Foram coletadas folhas com posturas de G. brimblecombei em uma plantação 

de Eucalyptus camaldulensis no campus da FAIT  (Figura 2), acondicionada em um 

balde plástico e transportadas ao laboratório de Proteção Florestal da Faculdade 

para realizar a contagem dos mesmos. Com a ajuda de um estereoscópio binocular 

foi realizado a contagem de 12000 ovos, depois recortadas as folhas com os ovos 

em formato de disco e espetadas 1000 ovos por plantas de cada experimento, as 

plantas foram separadas por tratamento e colocadas em gaiolas entomológicas 

confeccionadas em madeira revestidas com tecido tipo “voil”, com dimensão de 80 x 

40 x 44 cm.  

No interior de cada gaiola foi colocada uma bandeja plástica para 

acomodação das garrafas descartáveis contendo três mudas do clone 1277 com 

aproximadamente 40-50 cm de altura. 

 

As gaiolas foram acomodadas em prateleiras de metal com capacidade para 

doze unidades, com uma divisória horizontal no centro .Cada prateleira foi provida 

de duas lâmpadas fluorescentes de luz branca e uma lâmpada fluorescente de luz 

de planta (plantlight), ambas de 15 W  

 

 

3.3 Avaliação do número de ninfas de G. brimblecombei 

 

 A contagem das ninfas iniciou-se a partir do 4º dia e foi até o 18 dia, quando o 



 
 

G. brimblecombei atingiu a fase adulta. Todos os dias foram feita a contagem das 

ninfas por planta de cada tratamento. A partir do 18º dia só foi realizada a contagem 

dos G. brimblecombei adultos, onde eram contados e descartados em uma gaiola de 

criação separada do experimento, o ciclo durou até os 21 dias do experimento. 

  

3.4 Análises Estatísticas 

Em todos os experimentos, Os dados foram submetidos à análise de 

variância. O teste de comparação múltipla de Tukey foi empregado nos casos em 

que os fatores apresentaram  significância. O nível de significância do presente 

trabalho foi  de 5 % (α= 0,05). Os dados foram processados através do 

software R. (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011), e analisada graficamente 

através das possíveis correlações do número médio de adultos até o fim do 

tratamento. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1  Efeito das diferentes concentrações de silício aplicado em mudas de eucalipto 

na infestação de G. brimblecombei. 

  

Através da análise estatística observou-se que não houve diferença 

significativa entre o Tratamento 2 (10 ml) e o Tratamento 3 (5 ml) os quais 

receberam maiores concentrações de Silício  e apresentaram os menores índices de 

infestação da população do pslídeo de concha, porém diferiram estatisticamente da 

testemunha (T1) o qual recebeu só água e do Tratamento 4 que recebeu a menor 

desagem de silício (2,5ml), Resultado este também comprovado por Dal Pogetto 

(2007).(Figura 1). 



 
 

 

Figura 1. Número médio de ninfas de G. brimblecombei nas diferentes concentrações de silício. 

 

4.2 Desenvolvimento das ninfas de G. brimblecombei por tratamento. 

 

 Todos os tratamentos receberam ninfas eclodidas na mesma proporção, 

porém começaram a diminuir significativamente nas mudanças de instares até atingir 

a fase adulta onde houve 100% de mortalidade das ninfas nos tratamentos que 

receberam maior dosagem de silício T2 e T3, respectivamente  

 

         

4.3 Mortalidade de ninfas de G. brimblecombei nas diferentes concentrações de 

silício. 

 

A mortalidade  das ninfas variou de acordo com as concentrações de silício 

nos tratamentos. Os tratamentos que receberam maior índice de mortalidade foram 

o T2 e T3 ( 100% e 89% respectivamente). E os tratamentos que apresentaram 

menor índice de mortalidade foram os que receberam menor aplicação de silício, 

que foram o T1 e o T4 ( 49% e 62% respectivamente)  

 



 
 
 

4.4 Percentual de adultos de G. brimblecombei  nas diferentes concentrações de 

silício. 

 

 Dos tratamentos utilizados neste trabalho o que apresentou menor percentual 

de G. brimblecombei adultos foi o tratamento 2 com 0%, e os demais tratamentos 

obtiveram 51% na testemunha (água), 30% no tratamento 4 (2,5ml) e 11% no 

tratamento 3 (5ml). (Figura 2) 

 

 

          Figura 2. Total de G. brimblecombei adultos nos tratamentos. 

 

Contudo, quanto aos parâmentros de desenvolvimento, período ninfal e o 

ciclo total, houve diferença significativa, o que pode ser comprovado pela análise da 

mortalidade dos insetos nos tratamentos que obteve maior dosagem de silício. 

Segundo Dal Pogetto (2007), concluiu que esta mortalidade ocorreu, provavelmente, 

devido ao possível acúmulo de silício nas células epidérmicas das folhas logo abaixo 

da cutícula, formando uma barreira mecânica à penetração dos estiletes das ninfas 

de G. brimblecombei controlando significativamente a infestação do psilídeo de 

concha no genótipo 1277 (Eucalyptus grandis x Eucalyptus camaldulensis). 

 

5  CONCLUSÃO 

 
Conclui-se que o emprego de silício na concentração de 10 ml/L/H2O aplicado 



 
 

via foliar em Eucalyptus spp controla a infestação do Glycaspis brimblecombei, 

aplicado na dosagem correta como ocorreu no tratamento 2 o que obteve maior 

eficiência.  

Particularmente os resultados do presente estudo, servem apenas como 

alicerce inicial para o balizamento do desenvolvimento de novas pesquisas com o 

silício, principalmente em condições de campo, pois os plantios de eucalipto, 

juntamente com o psilídeo-de-concha, estão presentes em praticamente todos os 

estados do país, o que demanda resultados pontuais para cada região. 
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