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A soja é o principal cereal exportado pelo Brasil e os índices de produtividade tiveram uma considerável
ascensão  ao  longo  dos  anos.  Mesmo  diante  de  tal  evolução  no  setor,  as  pragas  como  Anticarsia
gemmatalis continuam sendo um problema abrangente. Esse inseto, na fase de lagarta, se alimenta de
folhas  podendo  gerar  100%  do  desfolhamento  o  que  vem  a  prejudicar  a  quantidade  de  grãos  e  o
enchimento das vagens. Em muitos casos, é necessário o uso constante de inseticidas como é o caso do
Rimon  SUPRA®  e  herbicidas  como  o  Roundup  WG®.  A  compreensão  do  mecanismo  de  ação  de
agroquímicos sobre os insetos é indispensável para o sucesso na implementação de programas efetivos
de  manejo  de  pragas.  Entre  estes  mecanismos  destaca-se  a  defesa  hemocitária,  que  seria  a  resposta
imunológica. Nos insetos a defesa imunológica pode ser humoral e celular, sendo esta representada pelos
hemócitos.  O  presente  estudo  teve  por  objetivo  selecionar  concentrações  dos  produtos  fitossanitários
(Rimon SUPRA® e Roundup WG®) para serem utilizados em estudos de alterações dos hemócitos em A.
gemmatalis.  Foram  realizados  bioensaios  com  lagartas  de  3°  instar,  alimentadas  com  dieta  artificial
acrescida  dos  agroquímicos  na  dose  recomendada  pelo  fabricante  (100%),  50%,  25%  e  12,5%  e  um
controle  somente  com dieta  artificial.  As  taxas  de  mortalidade  foram avaliadas  diariamente.  O  produto
Rimon SUPRA®, em todas as doses avaliadas, em até 7 dias, causou 100% de mortalidade dos insetos . O
herbicida Roundup WG®, na dose recomendada e em 50%, causou 25% e 12,5 % de mortalidade após 7
dias. Novos bioensaios com o agroquímico Rimon SUPRA®, com doses reduzidas estão sendo realizados
para determinação da curva de sobrevivência.
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