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Resumo - Estudou-se o efeito do potencial de utilização de diferentes partes da planta de pinhão manso, em 

diferentes concentrações, visando o manejo do pulgão-das-brassicas. Discos de folhas de couve (8cm de 

diâmetro) contendo 10 pulgões foram pulverizadas com auxilio de torre de Potter, aplicando-se 6 ml de solução 

por repetição. Foi avaliada a mortalidade em função do tempo pós-pulverização. A mortalidade de Brevicoryne 

brassicae seguiu um padrão crescente com os dias de avaliação, sendo que os maiores índices foram obtidos com 

72 horas. Todas as estruturas analisadas da planta de pinhão manso foram eficientes no controle do pulgão e, à 

medida que se passava o tempo pós-aplicação, esta mortalidade se tornava crescente. Porém, o óleo extraído das 

sementes foi o que apresentou maiores percentuais na mortalidade desta praga, mesmo em baixas concentrações. 

Desta forma, conclui-se que extratos e óleo de pinhão manso são eficientes no manejo de B. brassicae.  
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INTRODUÇÃO 
 

O pulgão-da-couve, Brevicoryne brassicae (L.), no Brasil, é considerada praga-chave da 

cultura da couve (Salgado, 1983), causando grandes prejuízos pela introdução de toxinas no 

sistema vascular das plantas, e transmissão de viroses (Silva Junior, 1987). 

Dentre os métodos utilizados para controle de pulgões na agricultura, o químico é o 

mais usual. Porém, o uso intensivo destes, principalmente os não registrados para determinada 

praga, pode provocar o ressurgimento da praga alvo, bem como o aparecimento de novas 

pragas (Brito et al., 2004). 

Desta forma, com o objetivo de reduzir e/ou substituir os agrotóxicos sintéticos por 

produtos ecologicamente corretos, esse projeto avaliou o potencial e estudou a aplicabilidade 

do uso de substâncias (extratos e óleos) das diferentes partes da planta J. curcas (pinhão 

manso), quanto à sua atividade inseticida sobre B. brassicae na cultura da couve. 

 

METODOLOGIA 
 

 O experimento foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo - Campus Itapina, em câmaras climatizadas a temperatura de 25 ± 1ºC, 

umidade relativa 70% ± 10 e fotofase de 12h.  

Folhas, caule sem casca, casca e raízes de pinhão manso foram secos em estufa e, 

posteriormente, submetidas à moagem em moinho de facas. As sementes de pinhão manso 

foram submetidas à extração do óleo mediante prensagem a frio. 

As concentrações de extratos aquosos de cada estrutura vegetal, e óleo de pinhão manso 

utilizadas no experimento foram de 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 e 3,0%. Para a diluição e 



 

 

aplicação do óleo de pinhão manso, bem como dos extratos aquosos, foi utilizada água 

destilada com espalhante adesivo Tween® 80 (0,05%). 

Bioensaios: 

Foram transferidos 10 pulgões para discos de folhas de couve (B. oleracea) em placas 

de Petri (10,0 X 1,2cm). Cada uma das concentrações dos referidos extratos, das diferentes 

partes vegetais do pinhão, e do óleo foram aplicadas sobre as folhas de couve, utilizando-se 

torre de Potter à pressão de 15 Lb/pol² e 6 mL de volume por repetição.  

Foram realizadas 10 repetições por tratamento, sendo cada placa de Petri, uma 

repetição. Foram realizadas avaliações da mortalidade dos indivíduos em 24, 48 e 72 horas 

após a pulverização. Os dados das diferentes concentrações de cada parte da planta e entre as 

diferentes estruturas vegetais, foram submetidos ao teste de Tukey, a 5% de significância. 

 

RESULTADOS 
 

Todas as estruturas analisadas da planta de pinhão manso foram eficientes no controle 

de B. brassicae. A mortalidade do pulgão foi crescente para todas as concentrações e 

diferentes partes da planta pós- pulverização. Porém, o óleo de pinhão manso se mostrou mais 

eficiente na mortalidade do pulgão em comparação com as outras estruturas vegetais nas 

concentrações de 0,5 a 1,5%, com mortalidade de 50,0 a 62,0% (Tabela 1). Na concentração 

de 2,0%, o óleo de sementes e o extrato de folhas se destacaram em relação às demais 

estruturas vegetais. Provavelmente, o óleo (principalmente) e o extrato de folhas foram mais 

eficientes no manejo de B. brassicae, devido á maior concentração desses compostos 

supracitados nessas estruturas vegetais em relação ás outras estruturas da planta de pinhão 

manso testadas no referido estudo. 

Porém, na concentração de 3,0%, não houve diferença estatística, na mortalidade de B. 

brassicae entre as diferentes estruturas vegetais de pinhão manso (Tabela 1). Conforme 

observado em todas as estruturas vegetais testadas, à medida que se aumenta a concentração, 

aumenta a mortalidade do pulgão. Provavelmente, isto está ocorrendo devido à redução na 

capacidade de destoxificação de B. brassicae nas maiores concentrações, pois nestas há um 

maior número de moléculas do principio ativo da planta por volume da solução, atuando de 

forma conjunta no aparelho digestivo, sistema nervoso e respiratório da praga, 

simultaneamente. 

 
Tabela 1. Mortalidade média (%) ±EP de Brevicoryne brassicae submetidas a diferentes concentrações das 

estruturas da planta de pinhão manso após 24, 48 e 72 horas pós- pulverização. 

 

24 Horas 

Concentração 

(%) 

                                                          Estruturas analisadas   

Óleo Casca Caule Folha Raiz 

0,0 2,00 ± 1,50 aA1 6,00 ± 2,40  aA 5,00 ± 2,42 aA 3,00± 4,56  aA 5,00 ± 2,00 aA 

0,5 8,00 ± 2,90 aA 10,00± 3,45  aA 6,00 ± 3,40 aA 9,00 ± 3,00 abA 8,00 ± 4,30 aA 

1,0 4,00 ± 1,63 aA 7,00 ± 2,00 aA 9,00 ± 2,42 aA 8,00± 6,00abA 12,00 ± 4,20 abA 

1,5 32,00 ± 10,41 bB 8,00 ± 5,60 aA 10,00 ± 4,44 abA 14,00± 2,00 bA 14,00 ± 3,80 abA 

2,0 41,33 ± 10,97 bB 9,00 ± 7,89 aA 11,00 ± 6,56 abA 15,00 ± 5,20 bA 18,00 ± 6,10 bA 

2,5 34,19 ± 5,85 bB 14,00± 3,45  aA 18,00 ± 2,67 bA 20,00± 8,50 bA 20,00± 7,00 bA 

3,0 38,58 ± 4, 19 bB 15,00± 1,80  aA 18,00 ± 2,89 bA 20,00 ± 5,60 bA 21,00 ± 3,89 bA 

 

 

 

 

 



 

 

48 horas 

Concentração 

(%) 

                                              Estruturas analisadas   

Óleo Casca Caule Folha Raiz 

0,0 5,00 ± 2,01  aA1 8,00 ± 3,00 aA 8,50± 2,00  aA 12,00± 4,50  aA 7,60 ± 5,80 aA 

0,5 22,52 ± 7,58 bA 11,00± 1,80  aA 8,00± 2,30  aA 13,00± 3,78  aA 10,00 ± 4,20 abA 

1,0 31,96 ± 7,38 bAB 13,00 ± 4,00 aA 10,00 ± 4,70 aA 13,80± 2,45  aA 15,00± 2,50 abA 

1,5 54,65 ± 9,88 cAB 14,50± 5,50 aA 11,80± 6,78 aA 15,00± 2,80  aA 16,80± 2,41 abA 

2,0 55,94 ± 9,94 cAB 15,60 ± 6,00 aA 13,00± 5,40  aA 21,00± 2,90 abA 20,00± 2,00 abA 

2,5 58,28 ± 6,62 cAB 16,00 ± 4,55 aA 16,00± 3,45  aA 24,00± 4.90 abA 23,80 ± 2,50 abA 

3,0 63,73 ± 7,56 cAB 17,00± 5,70 aA 18,00± 4,50  aA 27,00 ± 5,79 bA 25,00± 3,00  bA 

 

72 horas 

Concentração 

(%) 

                                                  Estruturas analisadas   

Óleo Casca Caule Folha Raiz 

0,0 5,00 ± 2,41 aA1 10,00± 4,40  aA 9,50± 2,80  aA 18,00± 5,90  aA 9,00 ± 3,00 aA 

0,5 50,00± 2,40  bB 16,00± 3,89 abA 20,00± 2,70  abA 19,00 ± 4,40 aA 21,00 ± 4,00 abA 

1,0 60,00± 1,80  bB 19,00± 5,46  abA 33,50 ± 5,60 abA 30,00 ± 2,00 abA 34,50± 3,40abcA 

1,5 62,00± 5,60  bC 31,00 ± 3,80 abcA 42,50± 4,30 bcB 49,00 ± 3,00 bcB 43,00 ± 5,00 bcdB 

2,0 70,00± 4,80  bB 40,00 ± 2,46 bcA 44,00± 2,56 bcAB 58,00 ± 3,50 cB 49,50 ± 6,50cdAB 

2,5 71,00 ± 2,60 bAB 47,00± 2,48  cA 62,00 ± 7,80 cAB 71,00 ± 3,90 cAB 54,50± 7,89 cdAB 

3,0 75,00 ± 6,90 bA 52,00 ± 3,70 cA 65,00 ± 5,30 cA 66,00± 5,00 cA 63,50 ± 6,00 cdA 

 

   Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas, não diferem estatisticamente 

pelo teste de Tukey (P>0,05). 

 

CONCLUSÕES 
 

As diferentes partes vegetais de pinhão manso são eficientes no manejo do pulgão-das-

brássicas, possibilitando ao agricultor utilizar esta planta na sua fase inicial no controle de B. 

brassicae. 
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