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Resumo - Estudou-se o efeito de armazenamento do óleo de pinhão manso, por um período de 150 dias, sobre o 

pulgão-das-brassicas Brevicoryne brassicae. Discos de folhas de couve contendo 10 pulgões foram pulverizados 

com auxilio de torre de Potter. Foram realizadas 10 repetições por tratamento. Não houve diferença estatística 

entre o tempo de armazenamento e as diferentes concentrações do óleo de Jatropha curcas sobre a mortalidade 

de B. brasicae. Todas as concentrações testadas nos diferentes tempos de armazenamento mostraram-se 

eficientes no manejo do pulgão da couve. 
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INTRODUÇÃO 
 

O pulgão-da-couve, Brevicoryne brassicae (L.), no Brasil, esta espécie de pulgão, é 

considerada praga-chave da cultura da couve (Salgado, 1983), causando grandes prejuízos 

devido à sucção contínua de seiva e introdução de toxinas no sistema vascular das plantas, 

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 de produtos químicos, pode provocar o ressurgimento da 

praga alvo, bem como o aparecimento de novas pragas, já que a maioria desses produtos 

utilizados possui amplo espectro biológico e persistência no ambiente, prejudicando assim a 

saúde do consumidor e dos profissionais envolvidos nos processos de produção (Brito et al., 

2004). 

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

produtos ecologicamente corretos, esse projeto visou avaliar a duração do efeito inseticida do 

óleo de pinhão manso com diferentes idades após sua extração sobre B. brassicae na cultura 

da couve. 

 

METODOLOGIA 

 

 O experimento foi realizado no Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Itapina, em 

câmaras climatizadas a temperatura de 25 ± 1ºC, umidade relativa 70% ± 10 e fotofase de 

12h. 

Sementes de pinhão manso foram submetidas à extração do óleo mediante prensagem a 

frio. Após este procedimento, o óleo foi armazenado em recipiente de vidro de cor âmbar 

envolto em papel alumínio. O recipiente foi acondicionado em temperatura de 25° ± 2C, 

fotofase de 12h e 70% ± 10 de umidade relativa do ar. O tempo de armazenamento do óleo foi 

de 0, 30, 60, 90, 120 e 150 dias após sua extração. 



 

 

As concentrações utilizadas no experimento com óleo de pinhão manso, nos diferentes 

tempo de armazenamento, foram de 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 e 3,0% (volume/volume). Para a 

diluição e aplicação do óleo foi utilizada água destilada com espalhante adesivo Tween® 80 

(0,05%). 

Foram transferidos 10 pulgões para discos de folhas de couve em placas de Petri (10,0 

X 1,2cm). Cada uma das concentrações, e tempo de armazenamento, 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, e o tempo de armazenamento do 

óleo de pinhão manso foram submetidos ao teste de médias Tukey á 5% de significância. 

 

RESULTADO 

 

   Não houve diferença estatística entre o tempo de armazenamento e as diferentes 

concentrações do óleo de J. curcas sobre a mortalidade de B. brasicae. Mesmo sendo 

armazenado por um período de 150 dias, o óleo de pinhão manso apresentou atividade 

inseticida sobre o pulgão da couve, mostrando-se eficiente no manejo dessa praga (Tabela 1). 

Conforme observado nos resultados, à medida que se aumenta a concentração, aumenta 

a mortalidade do pulgão (Tabela 1). 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. Além disso, como o óleo foi aplicado sobre o pulgão e o alimento (disco de 

folha), pode-se inferir que o ambiente estava totalmente saturado, dificultando ao máximo que 

esta praga escapasse da ação inseticida da planta.  

O tempo de armazenamento também não afetou o potencial do óleo de pinhão manso 

sobre o pulgão. Provavelmente, este fato está relacionado com a ausência da incidência da luz 

no óleo, pois o mesmo foi armazenado em vidro de cor âmbar, envolto por papel alumínio. 

Compostos secundários provenientes de plantas podem ser oxidados quando estes forem 

expostos diretamente à luz, ao pH e temperaturas de armazenamento inadequadas. 

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

de armazenamento do óleo de pinhão manso com 24, 48 e 72 horas após a pulverização. 

 

24 horas 

Concentração  

(%) 

                                                                 Idades do óleo 
   

0 30  60 
90 120 150 

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

0,5 8,00 ± 2,90 aA 7,00 ± 2,70 aA 10,00 ± 3,80aA 7,88 ± 4,90 aA 6,90 ± 2,00 aA 7,00 ± 5,50 aA 

1,0 4,00 ± 1,63 aA 10,00 ± 1,90 aA 9,00 ± 2,50  aA 8,00 ± 2,62 aA 12,00 ± 3,23 aA 8,60 ± 4,56 aA 

1,5 32,00 ± 10,41 bA 31,00 ± 9,80 bA 32,50 ± 8,00 bA 27,00 ± 7,00 bA 29,00 ± 6,05 bA 28,00 ± 5,80 bA 

2,0 41,33 ± 10,97 bA 42,00± 10,00 bA 41,00 ± 6,80 bA 40,00 ± 8,80 bA 41,00 ± 5,85 bA 39,00 ± 7,80 bA 

2,5 34,19 ± 5,85 bA 35,00 ± 5,95 bA 33.44 ± 5,80 bA 36,50 ± 5,85 bA 36,50 ± 6,00 bA 33,40 ± 8,00 bA 

3,0 38,58 ± 4, 19 bA 40,02 ± 4, 00 bA 37,67± 4, 30 bA 40,00 ± 6, 30 bA 40,00 ± 5,60 bA 38,00 ± 6,00 bA 

 

 

 



 

 

48 horas 

Concentração  

(%) 

                                                                       Idades do óleo    

0 30  60 90 120 150 

0,0 5,00 ± 2,01  aA1 6,00 ± 1,80  aA 4,50 ± 2,50  aA 6,00 ± 1,75  aA 6,80 ± 3,00  aA 5,60 ± 3,20  aA 

0,5 22,52 ± 7,58 bA 18,20 ± 7,00 bA 17,00 ± 4,50 bA 23,40 ± 6,48 bA 23,00 ± 5,43 bA 22,00 ± 8,45  bA 

1,0 31,96 ± 7,38 bA 30,00 ± 6,80 bA 29,90 ± 4,56 bA 28,80 ± 5,30 bA 32,76 ± 5,00 bA 29,00 ± 6,00  bA 

1,5 54,65 ± 9,88 cA 50,00 ± 7,50 cA 54,00 ± 9,00 cA 55,80 ± 6,00 cA 53,30 ± 7,80 cA 56,00 ± 6,01 cA 

2,0 55,94 ± 9,94 cA 57,30 ± 8,80 cA 53,25 ± 4,54 cA 50,00 ± 6,90 cA 54,00 ± 5,00 cA 52,10 ± 6,35 cA 

2,5 58,28 ± 6,62 cA 58,00 ± 5,00 cA 55,40 ± 4,30 cA 52,00 ± 3,00 cA 54,00 ± 7,80 cA 59,00 ± 4,50 cA 

3,0 63,73 ± 7,56 cA 60,00 ± 5,40 cA 61,00 ± 4,45 cA 58,90 ± 6,80 cA 64,50 ± 5,00 cA 62,00 ± 8,00 cA 

72 horas 

Concentração  

(%) 

                                                                       Idades do óleo 
   

0 30  60 
90 120 150 

0,0 5,00 ± 3,44  aA1 7,00  ± 3,35 aA 10,00  ± 4,42 aA 
12,00  ± 5,23 aA 9,00  ± 6,42 aA 7,00  ± 8,41 aA 

0,5 47,11 ± 7,44 bA 46,00 ± 6,99 bA 45,00 ± 6,41 bA 44,00 ± 7,44 bA 46,00 ± 6,5 bA 43,00 ± 6,90 bA 

1,0 65,87 ± 8,19 bA 64,00 ± 8,10 bA 63,00 ± 8,10 bA 63,00 ± 8,19 bA 65,00 ± 7,3 bA 63,00 ± 8,00 bA 

1,5 69,93 ± 8,31 bA 68,10 ± 8,20 bA 67,00 ± 7,69 bA 69,00 ± 8,31 bA   70,00 ± 4,6 bA 64,30 ± 8,00 bA 

2,0 68,89 ± 7,88 bA 68,00 ± 7,00 bA 68,80 ± 7,10 bA 68,45 ± 7,88 bA 71,00 ± 7,2 bA 67,00 ± 6,80 bA 

2,5 72,49 ± 6,09 bA 70,20 ± 5,30 bA 71,30 ± 5.98 bA 72,00 ± 6,09 bA 73,00 ± 6,20 bA 69,20 ± 6,20 bA 

3,0 75,24 ± 7,59 b A 76,21 ± 6,53 bA 70,00 ± 6,88 bA 76,45 ± 7,59 bA 74,00 ± 7,10 bA 70,30 ± 7,00 bA 

1
Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas, não diferem estatisticamente 

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

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que o óleo de pinhão manso é eficiente no manejo de B. brasicae na cultura 

da couve, mesmo sendo armazenado por um período de tempo. 
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