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Resumo: A palma forrageira é uma planta cactácea de fundamental importância nos diversos sistemas de 

produção agropecuária do semiárido brasileiro. Apesar de sua grande relevância, esta espécie vegetal vem 

sendo comprometida pela espécie de inseto-praga Diaspis echinocacti, conhecida vulgarmente por 

cochonilha de escamas, “mofo”; “lêndea” ou “doença”. Dentre os métodos alternativos, os óleos vegetais 

apresentam-se como eficaz na redução populacional de pragas em diversas culturas. O presente trabalho 

teve como objetivo avaliar a eficiência de óleos vegetais, óleo de girassol; óleo de gergelim; óleo de 

eucalipto; óleo de semente de uva; óleo de hortelã e óleo de algodão, todos na concentração de 1%, 

aplicados em cladódios de palma infectado por D. echinocacti. A pesquisa foi conduzida no laboratório 

Miguel Arraes do Instituto Nacional do Semiárido (INSA). As raquetes de palmas coletadas foram da 

variedade baiana ou IPA Sertânea (Nopalea sp.) do campo de pesquisa experimental do INSA, Campina 

Grande/Paraíba. Utilizou-se o Delineamento Inteiramente Casualizado composto por sete tratamentos e 

uma testemunha sem aplicação de produtos, com seis repetições para cada tratamento. O óleo de algodão 

controlou eficazmente a cochonilha de escamas com apenas uma aplicação, já o óleo de girassol e óleo de 

gergelim apresentaram-se eficazes após a segunda aplicação. 

 

Palavras–chave: Nopalea sp., óleos vegetais, inseto-praga, Semiárido 

 

Alternative control of scales of cochineal ( Diaspis echinocacti ) in fodder palm 

 

The fodder palm is a plant cactaceous of fundamental importance in the different agricultural production 

systems in the Brazilian semiarid region. Despite its great importance, this plant species has been 

compromised by the species of pest insect Diaspis echinocacti, commonly known for cochineal scale, 

"mofo"; "lêndea" or "doença." Among the alternative methods, vegetable oils appear as effective at 

reducing the population of pests on a variety of crops. This study aimed to evaluate the efficiency of 

vegetable oils, sunflower oil; sesame oil; eucalyptus oil; grape seed oil; mint oil and cotton oil, all of them 

at a concentration of 1%, on a palm cladode infected by D. echinocacti. The research was conducted in 

Miguel Arraes laboratory of the Instituto Nacional do Semiárido (INSA). Collected palms rackets were 

the Bahian variety or IPA Sertânea (Nopalea sp.) from the INSA experimental research field, Campina 

Grande / Paraíba. We used the completely randomized design consisting of seven treatments and a control 

without application of products, with six replications for each treatment. The cotton oil effectively 

controlled cochineal scales with only one application, on the other hand sunflower oil and sesame oil 

showed to be effective after the second application. 

 

Keywords: Nopalea sp., vegetable oils, pest insect, semiarid 

 

Introdução 

As plantas cactáceas são espécies bem adaptadas às condições  do semiárido, devido a sua 

fisiologia, caracterizada pelo processo fotossintético denominado metabolismo ácido das crassuláceas 

(CAM). Além disso, a maioria das cactáceas apresentam raízes superficiais, que penetram normalmente, 

até oitenta centímetros de profundidade no solo e atingem vários metros de extensão, formando 

verdadeira rede capilar, com elevada capacidade de absorção da água do solo (SANTOS, 1992).  

Além do metabolismo CAM, apresentam algumas estruturas que representam adaptações aos 

ambientes com déficit hídrico, tais como presença de tricomas e estômatos profundos no interior de 

criptas formadas por camadas de cutinas sobre a epiderme (SANTOS et al., 2006b). dentre as cactáceas 

presentes no semiárido destacam-se as exóticas palmas forrageiras consideradas como estratégicas nos 
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diversos sistemas de produção pecuários, são plantas de enorme potencial  produtivo, exploradas e 

distribuídas nas zonas áridas e semiáridas do mundo e com múltiplas utilidades, podendo serem usadas na 

alimentação animal e humana, na produção de medicamentos, cosméticos e corantes, na conservação e 

recuperação de solos, cercas vivas, paisagismo, entre outros. 

Apesar de suas vantagens a palma apresenta diversas pragas, porém no semiárido brasileiro dentre 

as pragas que realmente causam danos e prejuízos a cultura da palma forrageira existe a Diaspis 

echinocacti (Hemiptera, Diaspididae), inseto praga conhecido vulgarmente como Cochonilha de Escamas, 

piolho ou mofo da palma.   

D. echinocacti é um inseto sugador que infesta a palma recobrindo os cladódios com suas 

colônias, na forma jovem e adulta as fêmeas apresentam-se com uma escama de cera, ao sugar a planta 

causa inicialmente dano direto pela ação espoliadora, quando as raquetes começam apresentar clorose. O 

dano indireto, após o orifício aberto pelo aparelho sugador do inseto, é causado por microrganismos que 

penetram e consequentemente ocasionam apodrecimento e posteriormente queda dos cladódios da palma 

(ARRUDA, 1983 apud LIMA, 2014). Esta espécie de cochonilha apresenta um alto nível de evolução, 

pois elas apresentam-se séssil, quanto mais especializada a espécie, menor sua mobilidade, e com 

carapaça cerosa, uma excelente proteção natural. Sua propagação ocorre através do vento, animais e ações 

antrópicas, consequências de manejos e distribuição da cultura.  

O controle de D. echinocacti pode ser feito a curto e médio prazo. Em curto prazo consiste no 

controle mecânico, físico e químico. Em médio prazo por controle biológico e cultural. Os óleos são 

bastante utilizados para controle de pragas como cochonilhas, lepidópteros, afídeos e ácaros. Estes tem 

como vantagens a baixa toxidade para vertebrados; são seguros para manipulação; apresentam-se poucos 

nocivos para inimigos naturais benéficos; as pragas não podem desenvolver resistência a eles; dentre 

outros (RODRIGUES & CHILDERS, 2002).   

Diante da problemática instaurada em campos infestados com a praga, este trabalho objetivou 

verificar controle alternativo para D. echinocacti, utilizando produtos à base de óleos vegetais, que 

apresentasse controle ao inseto praga em um curto espaço de tempo e sem efeitos nocivos ao ambiente. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no laboratório Miguel Arraes, localizado na Estação Experimental 

do Instituto Nacional do Semiárido - INSA. Os cladódios de palma coletadas e selecionadas para o 

experimento foram da variedade baiana ou IPA Sertânea (Nopalea sp.) obtidas do campo de pesquisa da 

Estação Experimental do INSA em Campina Grande/PB. Foram selecionados cladódios de palma 

infestada com insetos de D. echinocacti para avaliação de mortalidade, sendo previamente marcados com 

áreas de dois centímetros quadrados contendo insetos fêmeas no estágio adulto, detectadas com auxilio de 

uma lupa estereoscópica. O delineamento utilizado foram o inteiramente casualizado com 10 tratamentos 

e seis repetições. 

Os tratamentos utilizados foram: Tratamento 1 – óleo de girassol; Tratamento 2 – óleo de 

gergelim; Tratamento 3 – óleo de eucalipto; Tratamento 4 – óleo de semente de uva; Tratamento 5 – óleo 

de hortelã; Tratamento 6 – óleo de algodão todos na concentração de 1%; Tratamento 7 – Extrato 

alcoólico da semente de Nim (Azadirachta indica A. Juss) na concentração de 1% e Tratamento 8 – Sem 

aplicação dos produtos (testemunha).  

Os cladódios foram submetidos à aplicação homogênea dos tratamentos com auxilio de 

pulverizadores manuais de 500 ml, e após 48 horas foi feita a primeira avaliação. Foram avaliados 20 

insetos por área de amostragem no cladódio e observado com auxilio de uma lupa estereoscópica. Logo 

após foram reaplicados os tratamentos e avaliados 48 horas após a segunda aplicação. 

Os dados médios referentes a taxa de mortalidade dos insetos foram comparadas pelo teste de 

Scott-Knott ao nível de 1% de probabilidade utilizando-se o programa estatístico ASSISTAT.  

 

Resultados e Discussão 

Houve diferença significativa na mortalidade de D. echinocacti de acordo com os produtos 

utilizados (Tabela 1). Pode-se observar que o tratamento 6, a base de óleo de algodão, foi o tratamento 

que apresentou melhor controle com apenas uma aplicação. Resultado este também observado por Souza 

(2014), onde obteve uma mortalidade em torno de 95% de D. echinocacti utilizando óleo de algodão na 

concentração de 1%. Por outro lado, os demais tratamentos, com exceção dos óleos de semente de uva e 

gergelim, não diferiram estatisticamente da testemunha. 
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Tabela 1. Índice de mortalidade em função dos tratamentos para uma e duas aplicações em 20 

insetos por área.  

 

Mortalidade (%) 

Tratamentos 1ª Avaliação 2ª Avaliação 

1 - Óleo de Girassol 11,65 c 76,65 a 

2 - Óleo de Gergelim 33,30 b 77,50 a 

3 - Óleo de Eucalipto 14,15 c 15,80 c 

4 - Semente de Uva 42,50 b 40,80 b 

5 - Óleo de Hortelã 14,15 c 16,65 c 

6 - Óleo de Algodão 66,65 a 71,65 a 

7 - Extrato de Nim 5,80 c 5,00 c 

8 – Testemunha  16,65 c 16,65 c 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott a 1% de probabilidade. 

 

Observa-se que após a segunda aplicação dos produtos (Tabela 1) houve um maior controle sobre 

D. echinocacti. Nota-se que o óleo de algodão manteve seu nível de controle após a segunda aplicação, 

entretanto os tratamentos com óleo de girassol e óleo de gergelim apresentaram melhor controle em 

relação à primeira aplicação, se igualando estatisticamente ao óleo de algodão, sendo estes três 

tratamentos superiores aos demais. Fato também comprovado por Celina et al. (2004) com produtos 

biodegradáveis, que em sua composição possuíam em média 80% de ácidos graxos, no controle da 

Cochonilha-do-Carmim (Dactylopius opuntiae) e comprovou que, quando realizada a segunda aplicação 

dos produtos, houve um incremento na porcentagem de mortalidade das cochonilhas nos seus diferentes 

estágios de desenvolvimento, principalmente, na mortalidade das fêmeas adultas.  

 

Conclusões 
O óleo de algodão apresenta maior efeito de mortalidade entre os óleos vegetais avaliados sobre D. 

echinocacti na concentração de 1% com apenas uma aplicação, mantendo-se o nível de controle na 

segunda aplicação.  

O controle de D. echinocacti com o óleo de girassol e óleo de gergelim, na concentração de 1% se 

torna mais eficaz após a segunda aplicação. 
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