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Introdução
 Os imaturos de Anticarsia gemmatalis Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) são conhecidos, comumente, como a lagarta-da-soja, esses são 

considerados pragas-chave da sojicultora, por causar das grandes perdas que ocasionam a esta lavoura em surtos populacionais (GALLO et 
al., 2002). Inseticidas químicos,provocam prejuízos financeiros, desequilibram a cadeia alimentar, elevam pragas secundárias à categoria de 
pragas-chave, causam surgimento de novas pragas e indivíduos resistentes quando utilizados de forma intensiva e indiscriminada. (HEGAZI et 
al., 2007). Em busca de uma amenização de tais consequências, vem se verificando uma crescente procura por defensivos naturais para o 
efetivo controle de insetos-praga. Os óleos essenciais vegetais são uma das classes de compostos oriundos do metabolismo secundário de 
plantas que tem se destacado no controle de insetos-prega, os quais, que já fazem parte de formulações de pesticidas, capazes de matar e 
repelir insetos (ISMAN, 2000).

Objetivos
 O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a toxicidade de concentrados dos óleos botânicos de menta (Mentha piperita) e tomilho (Thymus 

vulgaris) em imaturos de A. gemmatalis, após 24 de exposição com alimento contaminado.

Material e Métodos
 Folhas de soja (Glycine max) foram coletadas no campo experimental da Universidade Federal de Viçosa (UFV), onde foram retirados 

discos de 10,25 cm2 e imersos por 10 segundos nos concentrados de um, 5, 10, 15 e 20% (v/v) dos óleos essências de M. piperita (menta) , 
T. vulgaris (tomilho) e em etanol (controle), deixados secar em papel toalha ao ar livre por 10 minutos, e oferecidos às lagartas de terceiro 
estádio de A. gemmatalis (criados até essa fase em dieta artificial). Cada concentração foi repetida por 4 vezes, em cada repetição conteve um
grupo de 10 imaturos da lagarta-da-soja alimentados com discos foliares tratados com as concentrações dos óleos essenciais de menta e 
tomilho ou não. A mortalidade das lagartas foi registrada com 24 horas do inicio dos experimentos, e corrigida pela fórmula de Abbott 
(ABBOTT, 1925). Os valores de LC25, LC50, e os limites de confiança de 95% serão calculados por análise de probit (FINNEY, 1971).

Resultados e Discussão
 Imaturos de A. gemmatalis foram mais susceptíveis ao óleo essencial de T. vulgaris (tomilho), demonstrado pelos menores valores de 

CL25= 7,71 uL/mL (3,52 - 12,32 uL/mL) e CL50= 28,87 uL/mL (19,06 - 46,13 uL/mL) (P = 0,21) e lagartas de terceiro estádio foram menos 
susceptíveis ao óleo essencial de M. piperita (menta) com valores de CL25= 27,11 (17,81-37,49) e CL50= 22,6 (13,5 - 32,3) (P= 0,10). 
Especialmente, o óleo essencial de T. vulgaris (tomilho), mostrou potencial de controlar populações de A. gemmatalis,em baixas 
concentrações, qualificando-o como possível inseticida natural, passíveis de outras pesquisas como a seletividade sob os inimigos naturais 
dessa pragas.



Conclusão
 Imaturos de A. gemmatalis foram mais susceptíveis ao o óleo essencial de T. vulgaris (tomilho) do que aqueles individuos expostos ao 

alimento contaminado com o óleo essencial de M. piperita (menta),após 24 horas de alimentação.

Referências
 Abbott, W.S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18: 265 -267.  Finney, 

D.J. 1971. Probit Analysis. Cambridge University Press, London.  Gallo, D.; Nakano, O.; Silveira-Neto, S.; Carvalho, R.P.L.; Batista, G.C.; Berti 
Filho, E.; Parra, J.R.P.; Zucchi, R.A.; Alves, S.B.; Vendramin, J.D.; Marchini, L.C.; Lopes, J.R.S.; Omoto, C. 2002. Manual de entomologia 
agrícola.Piracicaba: FEALQ, 920p.  Hegazi, E.; Herz, A.; Hassan, S.A.; Khafagi, W.E.; Agamy, E.; Zaitun, A.; El-aziz, G.A.; Showeil, S.; El-Said,
S.; Khamis, N. 2007. Field efficiency of indigenous egg parasitoids (Hymenoptera, Trichogrammatidae) to control the olive moth (Prays oleae, 
Lepidoptera, Yponomeutidae) and the jasmine moth (Palpita unionalis, Lepidoptera, Pyralidae) in an olive plantation in Egypt. Biological 
Control 43: 171-187.  Isman, M.B. 2000. Plant essential oil for pest and disease management. Crop protection 19: 603-608.

Apoio
 FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Legenda
(4) Aluno Graduação  - Universidade Federal de Viçosa
(5) Aluno Pós-Graduação  - Universidade Federal de Vicosa
(9) Pesquisador - Universidade Federal de Vicosa
(8) Docente  - Universidade Federal de Vicosa


