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O  Brasil  é  o  segundo  maior  produtor  mundial  de  Soja,  e  a  lagarta  da  soja,  Anticarsia  gemmatalis  é
considerada  a  principal  praga  agrícola  relacionada  a  esta  cultura.  O  uso  de  plantas  com  propriedades
nseticidas  apresenta  diversas  vantagens  quando  comparados  com  os  sintéticos:  são  renováveis,
facilmente  degradáveis,  e  nos  insetos  a  resistência  a  estas  substâncias  é  mais  lenta.  O  objetivo  deste
studo foi avaliar a ação do extrato hexânico de Eupatorium riplinerve sobre A. gemmatalis e a descrição
dos  compostos  fitoquímicos  esentes  no  extrato  vegetal.  Para  elaboração  do  extrato  bruto,  folhas  de  E.
triplinerve foram desidratadas em estufa e trituradas em moinho do tipo faca. Posteriormente 50g desse
material acrescido de 500 mL de hexano foram submetidos duas vezes a ultrassom sob requência de 40
kHz  por  30  min,  evaporado  o  solvente  e  terminando-se  o  peso  do  extrato.  Para  os  testes  biológicos,  o
extrato hexânico da planta foi solubilizado em Tween-80 a 1% (v/v) nas oncentrações de 0; 1; 2,5; 5; 10 e
15 mg/mL e adicionados na dieta artificial. Foram utilizadas 30 lagartas de 3º instar para cada ratamento.
As lagartas foram individualizadas em copos plásticos contendo 1g de dieta artificial  com o extrato.  As
taxas  de  mortalidade  das  lagartas  e  os  efeitos  secundários  (peso,  largura  e  comprimento  das  pupas  e
emergência dos adultos) foram avaliados diariamente. Para a análise estatística foram realizados testes
paramétricos  e  não  paramétricos,  CL50  e  TL50  foram  estimadas  usando  Probit  e  Kaplan  Meier,
respectivamente. A análise fitoquímica foi realizada em romatografia Gasosa acoplada a Espectrometria
de  Massas.  As  taxas  de  mortalidade  das  lagartas  variaram  de  36,7  %  a  50  %  e  o  percentual  de
emergência dos adultos foi de 23,3 a 33,3 %. A CL50 foi estimada em 11,8 mg/mL e o TL50 foi de 19 dias.
Foram  bservadas  diferenças  significativas  no  peso,  comprimento  e  largura  das  pupas  entre  os
tratamentos.  Em  CG-MS  identificou-se  10  compostos  sendo  o  composto  majoritário  o  1,4-bis(1,1-
imetiletil)benzeno com 43,24 % seguido do β-Selineno com 22. 69%.
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