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INTRODUÇÃO 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi avaliar a ação do extrato etanólico 

de Eupatorium triplinerve sobre a mortalidade de Anticarsia 

gemmatalis. 
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RESULTADOS  
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AGRADECIMENTOS 

COLETA 

EXTRAÇÃO 

BIOENSAIO 

CONTROLE 
1 mg/ml 

2,5 mg/ml 
5 mg/ml 

10 mg/ml 
15 mg/ml 

Nas condições avaliadas, ao comparar as diferentes 

concentrações do extrato etanólico, observou-se relação direta 

entre atividade inseticida e a concentração utilizada. Com o 

aumento das concentrações houve alterações no período de 

desenvolvimento até a fase adulta e alterações nos parâmetros 

biológicos. 

A lagarta Anticarsia gemmatalis é a principal praga agrícola da 

cultura  da soja (HOFFMAN- CAMPO et al., 2012). O método 

mais empregado para o controle desta praga é a utilização de 

agroquímicos, os quais podem ocasionar prejuízos para o 

ambiente devido ao acúmulo de substâncias recalcitrantes. 

Outro problema, é a pressão de seleção dos inseticidas sintéticos 

frequentemente aplicados que podem proporcionar o 

surgimentos de populações de insetos  resistentes aos seus 

princípio ativos, por isso alternativas de manejo são necessárias 

(AKTAR et al., 2009). Dessa forma o uso de compostos 

derivados de plantas com atividade inseticida, tais como 

biomoléculas oriundas da biodiversidade amazônica,  podem ser 

uma possibilidade para o controle de A. gemmatalis. 
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As taxas de mortalidade das lagartas foram de 6,7% no grupo 

controle aumentando até 50% na concentração de 15 mg/mL 

(Figura 1 e 3). Nos insetos sobreviventes verificou-se variação 

de 76,7 % a 25,7% na emergência de adultos. A CL50 foi 

estimada em 14,10 mg/mL e o TL50 foi de 7 dias (Figura 2). Em 

relação aos parâmetros biológicos observaram-se diferenças 

significativas no peso (0,293g até 0,225g), largura (4,98mm a 

4,47mm) e comprimento (16,85mm a 15,24mm) das pupas nos 

tratamentos comparados ao grupo controle. Na análise em CG-

MS identificou-se dois constituintes nitrogenados 1H-Indole-2-

carboxylic acid, 6-(4-ethoxyphenyl)-3-methyl-4-oxo-4,5,6,7-

tetrahydro-isopropyl ester e o composto N-Benzyl-N-ethyl-4-

isopropylbenzamide. 

Figura 1- Percentual de mortalidade das 

lagartas de Anticarsia gemmatalis 

submetidas em diferentes concentrações do 

extrato etanólico de Eupatorium 

triplinerve.  

 Figura 3- : Curva de sobrevivência (Kaplam Meier) 

durante o período que as lagartas estiveram expostas 

a diferentes concentrações do extrato etanólico de 

Eupatorium triplinerve.  

Figura 2- Inclinação da curva de concentração-

mortalidade, CL50, χ
2 e valor de P para o bioensaio 

com extrato etanólico de Eupatorium triplinerve 

sobre A. gemmatalis, determinado pela análise de 

Probit. 


