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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

A soja, no Brasil, é uma cultura de grande destaque para a agricultura e
economia nacional, mas apresenta fatores de risco, como o surgimento
de pragas, a exemplo da lagarta da soja Anticarsia gemmatalis (Figura
1), considerada uma das principais pragas desta cultura ( Tonhasca,
1994; Kamali et al., 2016). A bioprospecção de compostos fitoquímicos
extraídos de espécies vegetais, tais como Justicia acumiatissima (Figura 2)
pode ser uma alternativa para o controle deste inseto-praga (Xiong et
al., 2016).

A mortalidade das lagartas variou de 17% (1 mg/mL) a 63,3 % (15
mg/mL) (Figura 3) com CL50 de 8mg/mL e TL50 de 8 dias (Figuras 4 e 5).
A mortalidade nos estágios de lagarta e pupa foi superior a 70 % a
partir da concentração 2,5 mg/mL. Não se verificou diferenças
significativas no peso e morfometria das pupas. Dentre os 14 compostos
identificado em CG-MS, o 1-Ethyl-1-methylcyclopentane foi o composto
majoritário com 28,91 % seguido do Cyclotetrasilano com 15,40 %.
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Figura 1 – Anticarsia gemmatalis

Figura 2 – Justicia acumiatissima
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Figura 3 Percentual de mortalidade das lagartas de Anticarsia gemmatalis submetidas às diferentes
concentrações do extrato hexânico de Justicia acuminatissima.

OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade inseticida
do extrato hexânico de J. acuminatissima sobre A.
gemmatalis.

METODOLOGIA
Processamento do material botânico
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Figura 4: Inclinação da curva de concentração-mortalidade; CL50 ; intervalo de confiança superior e
inferior, X2 e valor de P para o bioensaio com extrato hexânico de Justicia acuminatissima sobre A.
gemmatalis, determinado pela análise de Probit.
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Figura 5: Curva de sobrevivência (Kaplam Meier) das lagartas expostas a diferentes concentrações do
extrato hexânico vegetais de de Justicia acuminatissima.
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O ambiente de trabalho foi condicionado a 27
± 1 ° C e umidade relativa de 80 ± 5%. Os
dados foram analisados por Qui- quadrado
para variáveis qualitativas; análise de
variância seguido pelo teste de Tukey (P
<0,05); Probit e Kaplan meier.

O extrato hexânico de J. acuminassima apresentou potencial inseticida
sobre A. gemmatalis. Entretanto, não foram observados efeitos
secundários nos insetos sobreviventes. Outros bioensaios devem ser
realizados utilizando extratos com diferentes polaridades para a
seleção do extrato da planta mais efetivo para o controle de pragas.
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