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REPELÊNCIA DO PULGÃO (Brevicoryne brassicae L.) EM COUVE (Brassica 

oleracea L.var. acephala) UTILIZANDO DIFERENTES COBERTURAS 

 

 

1. RESUMO 

 

A couve manteiga(Brassica oleracea) dentre as plantas hortícolas é uma das 

mais importantes na nutrição humana, por ser rica em ferro cálcio, vitamina A e 

ácido ascórbico. Por ser consumida in natura o manejo integrado de pragas visa 

conciliar produtividade e controle biológico, sendo assim objetivou-se avaliar 

diferentes tipos de cobertura, postos sobre o solo dos vasos sobre a repelência 

de pulgões (Brevicoryne brassicae) na cultura da couve manteiga. As coberturas 

testadas foram: palha de soja, palha de feijão, palha de arroz, palha de milho 

folha de mandioca coentro verde, pó-de-serra, lona branca, testemunha negativa 

(água) e testemunha positiva (Imidacloprido). O experimento foi montado em 

delineamento inteiramente casualizado, com dez tratamentos e oito repetições 

cada, onde se repicou quatro pulgões adultos em cada planta. Foram feitas três 

avaliações, com intervalo de sete dias entre as avaliações, contando-se o 

número total de pulgões em cada planta. Entre os tratamentos avaliados apenas 

o coentro apresentou eficiência significativa na repelência dos pulgões.  

Palavras – chave: Manejo integrado de pragas, Hemiptera, Couve-manteiga. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A couve manteiga (Brassica oleracea L. var. acephala), é cultivada 

mundialmente, sendo originária  da costa norte mediterrânea na Europa e Ásia 

menor. É uma hortaliça arbustiva anual ou bienal, cujo consumo no Brasil têm 

aumentado gradativamente devido, provavelmente, às novas maneiras de 

utilização na culinária e às recentes descobertas da ciência quanto as suas 

propriedades nutracêuticas (NOVO, et al. 2010). 

O pulgão da couve (Brevicoryne brassicae L.) é um afídeo pertencente a 

superfamília Aphidoidea na divisão Sternorrhyncha da ordem Hemiptera. 
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Constituem um grupo de insetos, de corpo mole, com aparelho bucal sugador, 

que, com frequência são encontrados em grande número sugando a seiva dos 

caules ou folhas das plantas, causando murchamento generalizado, enfezamento 

das folhas e a paralização do desenvolvimento da mesma, sendo também 

transmissores de vírus das plantas (TRIPLEHORN, JONNSON. 2011). 

Durante a última década, o nível de conscientização quando às relações da 

agricultura com o ambiente, os recursos naturais e a qualidade dos alimentos 

cresceram substancialmente, assim como o interesse pela adoção de práticas 

conservacionistas de produção agropecuária (MORAIS, MORANDO, TOSCANO, 

2009). 

O sistema de cultivo tradicional utiliza muitos inseticidas sintéticos, devido à 

eficiência, contudo a contínua utilização do controle químico com agrotóxicos não 

seletivos, sem a rotação de produtos, pode causar desequilíbrio mediante a 

eliminação de insetos benéficos, explosões populacionais de pragas. Acrescenta-

se ainda, aspectos negativos relativos à contaminação do ambiente (solo, água, 

atmosfera e seres vivos) e danos acidentalmente ocasionados pela má utilização 

de agrotóxicos (LUCCA, 2009). 

Atualmente, o uso do controle biológico vem assumindo importância dentro de 

programas de manejo integrado de pragas, num momento em que se discute a 

produção integrada rumo a uma agricultura sustentável. O sistema mais 

adequado para o controle de pragas baseia-se no manejo integrado com a 

utilização de diferentes técnicas harmoniosamente, em consonância com 

princípios ecológicos, econômicos e sociais com o objetivo de manter os 

organismos-pragas abaixo do nível de dano econômico (JUNIOR, 2008).  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho avaliou formas de controle biológico que sejam eficientes na 

repelência de pulgões na cultura da couve manteiga. As coberturas testadas foram 

escolhidas devido a referência em trabalhos científicos (COSTA & BLEICHER, 

2006), custos reduzidos para aquisição e emprego, simplicidade quanto ao manejo e 

aplicação e alta disponibilidade para aquisição. 
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4. METODOLOGIA 

 

O experimento foi conduzido no período de julho a outubro de 2010 no 

município de Várzea Grande – MT, em casa de vegetação, no campo 

experimental do UNIVAG – Centro Universitário da Várzea Grande. A estufa 

possui uma cobertura com 50% de sombrite, diminuindo a incidência de raios 

solares. 

 Com base nas informações de que a palha de arroz reflete os raios solares 

que os atingem, houve a ideia de testá-la, e também testar alguns outros tipos de 

palhas para verificar se tem o mesmo efeito. 

  Foi utilizado o híbrido Hi-Crop de couve manteiga (Brassica oleracea var. 

acephala). Para obtenção das plantas foram utilizados oitenta vasos plásticos 

com capacidade de 5L, contendo solo e adubo orgânico. O plantio foi realizado 

diretamente nos vasos, semeando três sementes por vaso, para assim garantir a 

germinação de cada vaso, onde posteriormente foi feito desbaste 12 DAE (dias 

após emergência), retirando as plantas menores, deixando apenas uma planta 

por vaso. 

 Os vasos foram mantidos em bancadas de um metro de altura, para facilitar o 

manejo e evitar contato com o solo e possíveis insetos que poderiam alimentar-

se do experimento. 

 Após 25 dias da emergência , foi feito uma cobertura com adubo 20-00-20 

utilizando 30g por vaso. O experimento foi montado em delineamento 

inteiramente casualizado, com dez tratamentos e oito repetições cada. Os 

tratamentos foram: 1- testemunha negativa (água); 2- Testemunha positiva – 

Evidence 700 WG® (Imidacloprido) na dose de 200g/ha; 3- palha de soja; 4- 

palha de feijão ; 5- palha de arroz; 6- palha de milho; 7- folha de mandioca; 8- 

coentro verde; 9- pó de serra e 10- lona branca. 

 A palha de soja, palha de feijão, palha de milho, folha de mandioca, coentro 

verde foram adquiridos no campo experimental da faculdade, a lona branca e o 

inseticida comercial (Imidacloprido) foram comprados em uma loja agropecuária, 

a palha de arroz adquirida em uma beneficiadora de arroz, e o pó de serra 

adquirido na marcenaria do UNIVAG. 
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 Com 30 DAE foi inoculado o pulgão com o auxílio de um pincel de ponta fina, 

utilizando caneta, papel e etiquetas para marcar os vasos, fita crepe para fixar a 

lona no vaso. 

 A aplicação do Evidence 700WG® foi feita com o auxilio de uma bombinha 

manual com capacidade de 3L, bico regulado manualmente. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A quantidade de cobertura usada em cada vaso foi equivalente para 

formar uma camada de 2 a 3 cm de espessura, inclusive para o coentro 

verde, que foi retirado de um canteiro no próprio campo experimental, e 

imediatamente colocado nos vasos. 

 Foram feitas três avaliações, a primeira sete dias após a montagem do 

experimento, e as demais também com intervalo de sete dias, onde era 

contado a quantidade de pulgão de cada planta. As contagens foram feitas 

visualmente observando o número de pulgões na parte abaxial das folhas 

mais jovens. Ao fim desta terceira avaliação havia pouca ou nenhuma 

cobertura nos vasos. 

 Foi realizado a análise de variância e o teste de agrupamento de 

médias de Tukey a 0,05% de significância, com o auxílio do programa Sisvar 

(FERREIRA, 2005). Os dados referentes a números de pulgões foram 

transformados para raiz quadrada de x+0,5. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Os resultados das avaliações estão presentes nas tabelas 1, 2 e 3, 

respectivamente para as três datas de avaliação. 
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Tabela 1. População de Brevicoryne brassicae em Brassica oleracea com diferentes 

coberturas, 7 dias após a repicagem dos pulgões. Várzea Grande – MT, 2010. 

Tratamentos Médias* Teste de Tukey 

Evidence® 0,771812 a1 

Coentro verde 2,149390 a1 a2 

Lona branca 2,186434 a1 a2 

Palha de arroz 2,652280 a1 a2 

Folha de mandioca 2,884251 a1 a2 

Pó de serra 2,985422 a1 a2 

Palha de milho 3,375137 a1 a2 

Testemunha 3,517240 a1 a2 

Palha de soja 3,624899 a1 a2 

Palha de feijão 3,696395      a2 

*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, a nível de significância de 0,05% pelo 

teste de Tukey. 

 

A primeira avaliação foi realizada no dai três de setembro, tendo o tratamento 

dois a melhor repelência (ou seja os pulgões preferiram menos aquela planta em 

relação as demais). Na primeira avaliação, o tratamento que apresentou resultados 

na repelência dos pulgões foi o coentro como cobertura, porém não houve 

diferenças estatísticas aos demais tratamentos, exceto a palha de feijão. 

 

Tabela 2. População de Brevicoryne brassicae em Bassica oleracea com diferentes 

coberturas, 14 dias após a repicagem dos pulgões. Várzea Grande – MT, 2010. 

Tratamentos *Médias Teste de Tukey 

Evidence® 0,771812  a1 

Coentro verde 4,289988 a1 a2 

Folha de mandioca 4,573993 a1 a2 

Pó de serra  5,341733 a1 a2 

Palha de arroz 5,553625 a1 a2 

Palha de soja 5,620774 a1 a2 
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Lona branca 6,171339 a1 a2 

Palha de feijão 6,840802 a1 a2 

Testemunha 7,708091 a1 a2 

Palha de milho 8,798707      a2 

*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, a nível de significância de 0,05% pelo 

teste de Tukey. 

 

A segunda avaliação foi realizada uma semana após a primeira, tendo a 

testemunha positiva como mais repelente, seguindo do coentro, porém não houve 

diferença estatística dos demais tratamentos, exceto para a palha de milho. 

 

Tabela 3. População de Brevicoryne brassicae em Bassica oleracea com diferentes 

coberturas, 21 dias após a repicagem dos pulgões. Várzea Grande – MT, 2010. 

Tratamentos *Médias Teste de Tukey 

Evidence® 1,094053  a1 

Palha de arroz 6,867760 a1 a2 

Pó de serra 6,996928 a1 a2 

Coentro verde  7,514625 a1 a2 

Palha de feijão 7,552260 a1 a2 

Folha de mandioca 8,679277 a1 a2 

Palha de soja 10,087234 a1 a2 

Testemunha 11,068506 a1 a2 

Lona branca 12,708571 a1 a2 

Palha de milho 15,930977      a2 

*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, a nível de significância de 0,05% pelo 

teste de Tukey. 

 

A terceira avaliação foi realizada uma semana após a segunda, mostrando a 

cobertura de palha de arroz com a maior repelência depois do inseticida. 

Posteriormente se destaca a cobertura com pó de serra e coentro. 

De acordo com os resultados, a maior repelência de pulgões foi obtida com a 

cobertura de coentro verde, pó de serra e palha de arroz. 
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BORGES (2006) obteve uma redução nos danos causados por trips em 

função da utilização de materiais de diversas cores como cobertura do solo. Este 

afirma que o uso de repelentes reflexivos tais como casca de arroz e superfície de 

alumínio, reduz sensivelmente a incidência de vírus transmitidos por afídeos. Esses 

produtos repelem os insetos alados em vôo, evitando que desçam nas culturas que 

estão com essas proteções. 

Uma questão a ser levada em consideração é o método utilizado para a 

repicagem dos pulgões, onde os pulgões foram repicados nas plantas manualmente, 

para que posteriormente continuassem o seu desenvolvimento. 

Como estes já foram instalados nas plantas forçadamente, é possível que os 

tratamentos utilizados não possuam o mesmo efeito se os mesmo já estivessem na 

planta naturalmente, porque por mais que as coberturas estejam refletindo os raios 

solares inseridos nelas, os pulgões já estão instalados nas plantas. Ou seja, seria 

mais fácil confundir os pulgões antes deles se instalarem na planta, no momento que 

eles estão procurando-as. 

É possível utilizar diversos métodos de prevenção a entrada do pulgão na 

cultura. Segundo BORGES (2006) o objetivo principal das superfícies colocadas no 

solo seria o de evitar a infecção precoce das plantas por viroses. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O coentro (Coriandrum sativum L.) apresentou eficiência até os 14 dias da 

repicagem dos pulgões, podendo ser utilizado no manejo integrado de pragas. A 

palha de milho, palha de soja e palha de feijão não apresentarão eficiência na 

repelência dos pulgões, assim não sendo indicada para esse tipo de controle.  
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