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A  soja  constitui  um  dos  produtos  agrícolas  de  maior  importância  para  o  Brasil.  Dentre  as  pragas  que
afetam  esta  cultura,  Anticarsia  gemmatalis  apresenta-se  como  a  lagarta  desfolhadora  que  acarreta
maiores prejuízos. Algumas plantas apresentam potencial inseticida promissor e vem sendo estudadas no
controle  de  pragas  como  alternativas  aos  inseticidas  sintéticos.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a
atividade biológica do extrato hexânico de Piper  umbellatum sobre A.  gemmatalis  e  caracterização dos
compostos  fitoquímicos.  Para  elaboração  do  extrato  bruto,  50g  de  folhas  de  P.  umbellatum  foram
trituradas em moinho do tipo faca e misturadas com 500 mL de hexano.  Este material  foi  submetido a
ultrassom  (40  Khz)  durante  30  minutos.  Após,  o  produto  foi  filtrado  e  concentrado  em  rotavapor.  No
experimento  foram  utilizadas,  para  cada  concentração,  30  lagartas  em  3°  ínstar  individualizadas  em
copos plásticos de 50 mL contendo aproximadamente 1g de dieta com 0;  1;  2,5;  5;  10 e 15 mg/mL de
extrato hexânico, disponível por quinze dias. Após este período, os insetos foram alimentados com dieta
livre  de  extratos.  Os  parâmetros  avaliados  foram  mortalidade,  início  da  fase  pupal,  peso,  dados
morfométricos  (comprimento e  largura)  da pupa e  emergência  do adulto.  Para a  análise  fitoquímica foi
utilizada cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Os experimentos foram conduzidos
em  condições  controladas  (27  ±  1  °C  e  umidade  relativa  de  80  ±  5%).  O  ensaio  foi  inteiramente
casualizado.  Os  dados  foram  analisados  por  estatística  paramétrica  e  não  paramétrica.  O  extrato
hexânico induziu 80% de mortalidade na maior concentração, a CL50 e o TL50 ficaram estabelecidos em
9, 35 mg/mL e 4,8 dias, respectivamente. Ocorreram diferenças estatísticas entre comprimento e largura
das pupas, entretanto, não houve variação no peso. A emergência dos adultos foi 80% no grupo controle
decrescendo com o  aumento  das  concentrações.  Foram identificados  8  compostos  por  CG-MS,  sendo o
majoritário  o  1,1,2,2-tetrametilcicloproano  com  53,05  %,  seguido  do  Tolueno  com  20,48%.  O  extrato
hexânico de Piper umbellatum apresentou alta eficiência contra Anticarsia gemmatalis.
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