
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

AVALIAÇÃO DA AÇÃO SISTÊMICA DE AMÊNDOAS DE NIM 
(Azadirachta indica) NO CONTROLE DE INSETOS SUGADORES EM 

COUVE 
 

Giovani Mansani de Araujo Avila1, Adalci Leite Torres2, Kamila Santana3 
 

1Acadêmico do Curso de Agronomia, UNICESUMAR-PG. Bolsista PIC/UniCesumar. Giovani_mansani@hotmail.com 
2Orientador, Doutor, Departamento de Agronomia, UNICESUMAR-PG. Professor/pesquisador do Curso de Agronomia. 

adalci.torres@unicesumar.edu.br 
3Co-Orientadora, Mestre, Departamento de Agronomia, UNICESUMAR-PG. Professora/pesquisadora do Curso de Agronomia. 

kamila.santana@unicesumar.edu.br 
 

RESUMO 
 
O pulgão verde (Myzus persicae) é considerado uma praga de diversas hortaliças que tem como principal 
problema a transmissão de viroses. O controle químico é considerado como a principal forma de controle da 
praga, porém, o uso indiscriminado de inseticidas pode afetar aos inimigos naturais da praga, além de 
proporcionar o surgimento de populações de insetos resistentes aos inseticidas. Visando o aprimoramento de 
métodos alternativos de controle, objetiva-se com esse trabalho avaliar a ação sistêmica de amêndoas de 
nim no controle de M. persicae. Frutos de nim (Azadirachta indica) foram coletados e conduzidos a estufa 
(40ºC por 48 horas), sendo retiradas as amêndoas e moídas até a obtenção de um pó fino com granulação 
uniforme. Como tratamentos, foram misturados 0,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0 e 20,0g de pó de amêndoas por 
kg de solo em vasos de 5 Litros onde foi feito o transplante de uma muda de couve/vaso. As avaliações foram 
realizadas a partir dos 15 dias após a aplicação (DAA) e, após, a cada sete dias e serão feitas até os 85 DAA 
para análise do efeito residual de A. indica sobre a população do pulgão. Foram avaliadas as folhas 2 e 3 (do 
ápice da planta para baixo) de cada planta sendo contabilizados os números de pulgões/folha, além de 
parâmetros da planta como o comprimento e largura de cada folha e altura da planta para verificar o efeito de 
fitotoxidade do nim. Conclui-se, parcialmente, que quando o pó de amêndoas de A. indica é aplicado via solo, 
o nim apresenta ação sistêmica exercendo efeitos diversos na população do pulgão da couve M. persicae 
com efeito residual significativo. Após o término do projeto, espera-se a validação e obtenção de uma nova 
alternativa para o controle de M. persicae em couve. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A couve-manteiga (Brassica oleracea var. acephala) é uma hortaliça cujo consumo 
no Brasil tem aumentado gradativamente devido às novas maneiras de utilização na 
culinária e às recentes descobertas da ciência quanto às suas propriedades nutracêuticas 
(NOVO et al., 2010). Perdas significativas que afetam a qualidade e a produtividade dessa 
hortaliça podem ocorrer devido ao ataque de insetos-praga. Entre as principais pragas que 
atacam a couve-manteiga no Brasil destacam-se os pulgões Brevicoryne brassicae 
(Hemiptera: Aphidadae) e Myzus persicae (CARVALHO et al., 2008).  

O pulgão-verde, Myzus persicae (SULZER, 1776) (Hemiptera: Aphidedae), é uma 
espécie polífaga de grande importância econômica devido aos danos ocasionados pela 
contínua sucção de seiva, provocando o enfraquecimento da planta, deformando suas 
folhas, desvalorizando ou impedindo, assim, a comercialização da hortaliça. Este inseto 
provoca também danos indiretos ao atuar como vetor de mais de 120 fitopatógenos 
(KASPROWICZ et al., 2008).  

O controle do pulgão é feito principalmente por aplicações de inseticidas sintéticos, 
porém seu uso indiscriminado pode causar problemas de natureza econômica, ecológica e 
ambiental devido à presença de resíduos nos alimentos, efeitos prejudiciais sobre os 
inimigos naturais e seleção de insetos resistentes (LORENCETTI et al., 2015).  

Na busca por métodos de controle alternativo, considerados saudáveis e 
sustentáveis, destaca-se a utilização de aleloquímicos extraídos de plantas com 
propriedades inseticidas. Derivados do nim (Azadiractha indica), como seu óleo e extrato 
vegetal, têm sido empregados no controle fitossanitário das culturas e a azadiractina, seu 
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principal composto bioativo, segundo estudos, possui amplo espectro capaz de atuar contra 
mais de 418 espécies de pragas (CIOCIOLA E MARTINEZ, 2002).  

A ação sistêmica de um produto é importante por proporcionar menor desequilíbrio 
ecológico, apresentar ação quase exclusiva em insetos sugadores, menores perdas devido 
a lavagens pela chuva ou irrigação e não precisar de cobertura perfeita sobre as plantas. 
Poucos são os estudos da ação sistêmica de plantas inseticidas, principalmente quando 
aplicadas via solo. Assim, esta pesquisa visa investigar os efeitos do nim quando aplicado 
via solo sobre o pulgão Myzus persicae em couve folha. 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 Frutos de nim foram conduzidos a estufa à temperatura de 40ºC por 48 horas para 
secagem. Após, foram retiradas as amêndoas e moídas em moinho de facas (peneira de 8 
mm) até a obtenção de um pó fino com granulação uniforme. 

Para formação dos tratamentos, foram misturadas diferentes quantidades de pó de 
amêndoas de A. indica por kg de solo em vasos de 5 litros de capacidade contendo 4 Kg 
de solo onde foi feito o transplante de uma muda de couve-folha Georgia com 35 dias de 
idade. As doses foram aplicadas de três formas: dose única em mistura com o solo, dose 
única na superfície e dose parcelada em duas aplicações. Como testemunha foi 
transplantada uma muda de couve em vaso contendo o substrato sem adição do nim. Para 
cada tratamento foram feitas irrigações com 100 mL de água por dia. 

As avaliações iniciaram 15 dias após a aplicação (DAA) e a partir disto foram 
realizadas a cada sete dias e serão feitas, tendo em vista que a pesquisa se encontra em 
andamento, até os 85 DAA para análise do efeito residual de A. indica sobre a população 
de M. persicae. Estão sendo avaliadas as folhas 2 e 3 (do ápice da planta para baixo) de 
cada planta, sendo contabilizados os números de pulgões/folha, assim como, mensurados 
o comprimento e largura de cada folha e a altura da planta, para verificar se o nim exerce 
efeito de fitotoxicidade na planta de couve. Também está sendo computada a incidência de 
outros insetos que oportunamente incidam sobre a cultura. 

O delineamento adotado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 7 x 3, 
sendo 7 doses (0,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0; e 20,0g/kg de solo) e 3 formas de aplicação 
(dose única com homogeneização no solo; dose única com aplicação subsuperficial e dose 
parcelada em 2 vezes com aplicação subsuperficial) repetidos seis vezes. 

Os resultados finais serão submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade, através do software ASSISTAT 
(SILVA e AZEVEDO, 2009). 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A pesquisa encontra-se em andamento e apresenta dados com resultados parciais 
que serão apresentados e discutidos neste artigo. 

Conforme observado na Figura 1, o pó da amêndoa de A. indica apresenta efeito 
sobre M. persicae reduzindo significativamente a população do pulgão em couve-folha. 
Pode-se observar que plantas tratadas com A. indica reduziram em até 100% a incidência 
do pulgão quando comparadas com as plantas em que não foram tratadas em todas as 
doses empregadas e nas diferentes formas de aplicação do nim. 

Segundo Martinez (2002), os efeitos da azadiractina sobre insetos incluem 
repelência, deterrência alimentar, interrupção do crescimento, interferência na 
metamorfose, esterilidade, anormalidades anatômicas, entre outros. Assim, o efeito da 
baixa incidência de M. persicae em couve-folha nesta pesquisa pode ser devido a ação 
sistêmica do nim sobre a alimentação do pulgão que suga seiva contendo substâncias 
deletérias ao inseto como a mortalidade de adultos e ninfas, efeito sobre a reprodução do 
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pulgão, pois se mantiveram presentes mas em baixa população como pode ser observada 
na Figura 1 na dose de 2,5 g/Kg de solo nas aplicações única superficial e parcelada, 
repelência e deterrência alimentar, além dos efeitos na biologia da praga. 

 

 
 

Figura 1 – Número médio de pulgões por folha de couve-folha cultivar “Geórgia” em diferentes doses de pó 
de amêndoa de nim em três formas de aplicação no solo. Ponta Grossa, 2019. Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 A ação sistêmica de A. indica tem sido relatada na literatura e, segundo Souza 
(2004), quando óleo a base de A. indica foi aplicado em folhas de tomateiro apresentou 
ação sistêmica e translaminar; entretanto, por ser aplicado nas folhas, o produto pode 
rapidamente sofrer fotodegradação. Nesta pesquisa, a ação sistêmica está evidente e o 
fato da aplicação do nim ser feita no solo, pode diminuir a perda do produto por 
fotodegradação. Pode-se observar isso na aplicação única em mistura do solo que 
apresentou menor população de M. persicae quando comparado as demais formas de 
aplicação na dosagem de 2,5 g/Kg de solo. A aplicação via solo também pode favorecer a 
seletividade de inimigos naturais, pois o produto exerce efeito direto na praga, não atingindo 
contato direto com agentes de controle biológico.    

Devido as avaliações serem parciais, não é possível ainda verificar o efeito residual 
das doses empregadas para determinar a mais adequada no controle e manejo de M. 
persicae em couve-folha. Até o momento, o nim apresenta efeito residual de 50 dias em 
plantas de couve-folha com 85 dias de idade (85 DAE). Porém, Júnior e Deschamps (2012) 
estudaram a ação sistêmica e translaminar do óleo do nim em tomateiro e relataram que o 
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nim desloca-se de forma translaminar e sistêmica em folhas da cultura e que a ação 
inseticida do óleo de nim sobre lagartas de Tuta absoluta, tanto por via sistêmica quanto 
translaminar, e relataram que o efeito do nim é dose-dependente quando aplicado em folhas 
de tomateiro. Segundo os mesmos autores, a ação inseticida sistêmica via foliar do óleo de 
nim contra a T. absoluta em folhas de tomateiro ocorre com concentrações de 2,5%, ao 
passo que a translaminar é eficaz em concentrações de 1%. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O pó de amêndoas de A. indica aplicado via solo apresenta ação sistêmica 
exercendo redução na população do pulgão da couve M. persicae com efeito residual 
significativo. Após o término do projeto, espera-se a validação e obtenção de uma nova 
alternativa de controle do pulgão verde em couve. Espera-se também determinar a 
concentração mais adequada do pó de amêndoa do nim para o controle eficiente das 
pragas sugadoras da couve-folha para que se possa recomendar a agricultores. A 
comprovação da ação sistêmica do nim e sua eficiência no controle de M. persicae poderá 
dar evidenciá-lo como uma ferramenta para o manejo integrado de pragas (MIP). 
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