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Aproximadamente 70% das espécies vegetais estão dlstnbuidas em apenas 11 paises, dentre os QuaiS está o Brasil, Que pOSSUi dOIs ecossistemas considerados hotspots da biodiversidade Cerrado e Mata Atlãnllca Neste trabalho avaliou-se o eleito Inlbltóno de 
dez extratos vegetais na eclosão dos ovos do isolado resistente Haemonchus contortus Embrapa201 O As amostras foram coietadas no CPPSE, secas em estufa a 45°C, rnotdas e extrak1as por maceração estállca a frio com solventes de polaridade crescente e o 
extrato bruto obtido fOi concentrado em evaporador rotativo. Os extratos foram testados a 50mgJmL através do Teste de Eclosào de Ovos (TEO) Aproximadamente 100 ovos foram recuperados das fezes por meio de uso sequencial de peneiras e foram insendos em 
poços de placas de cultura de 24 poços com os extratos-teste. Após Incubação por 24h a 27"C, a eficácia fOi calculada Foram realizadas seiS repetições para cada teste e controles (água destilada e Tween 80 a 2%). Percentuais de miblção oblldos extrato 
metanóhco das sementes dos frutos verdes (1 ,1 %) e extrato hexãnico da potpa dos frutos verdes (11 ,5%) de Arlocarpus heterophyllus, extrato metanólico das sementes (0%) e extrato hexánico da polpa dos frutos maduros (8,2%) de Citrus sinensis, extrato hexánico 
das sementes dos frutos (80,4%) e extrato hexánico dos frutos verdes (8,8%) de Annona mUflcata, extrato hexánlco dos frutos maduros (56,0%) de Cordla abysslnlca, extrato hexánlco da polpa dos frutos maduros (22,8%) de Dlllenm Indica, extrato clorofórmico das 
sementes (7,5%) de Euterpe oleraceae, extrato hexãnico da Inflorescência (13,2%) de Guarea guidonia, Tween 80 a 2% (3,2%) e 100% água (2,2%). O extrato hexánico das sementes dos frutos de A. muricata (Annonaceae) foi então seleClonado para fracionamento 
por técnicas cromatográficas. As frações serão submetidas ao ensaio in vitro com o intuito de se isolar e identificar as mlcromoléculas responsáveis por essa allvidade 


