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A espécie Chinavia impicticornis (Hemiptera: Pentatomidae) é uma praga que se encontra no 

grupo de insetos sugadores mais importantes para a soja no Brasil.1 Nesta cultura, várias medidas 

para a redução do uso de inseticidas têm sido propostas para o manejo de suas pragas, como o 

uso de cultivares com graus de resistência, liberações de parasitóides, uso de entomopatógenos e 

de plantas inseticidas, reduzindo os efeitos negativos da aplicação indiscriminada de inseticidas 

organossintéticos.2 A aroeira-salsa, Schinus molle L., Anacardiaceae, é uma árvore estudada 

quimicamente por seus compostos apresentarem várias propriedades médicas e insetistática.3,4 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de S. molle na mortalidade e preferência para 

alimentação de ninfas de 4o instar de C. impicticornis em soja com o extrato alcoólico e 

hidroalcoólico a 70% das folhas de S. molle. Os extratos foram preparados por turbólise, seguido 

de maceração, filtrados, concentrados em rotaevaporador e diluídos em água destilada a 5% 

(p/v). Para avaliação da mortalidade foram realizados a contaminação das cubas para 

contaminação tarsal do inseto e feita a aplicação tópica com 2 µl de cada extrato, sendo 

colocadas dez ninfas em cada cuba contaminada para mortalidade por contaminação tarsal e dez 

ninfas de mesma idade, contaminadas dorsalmente colocados em cubas não tratadas. As 

testemunhas foram constituídas de dez ninfas em cubas não tratadas e dez ninfas tratadas 

dorsalmente com água deionizada em cubas não contaminadas. As avaliações foram feitas a cada 

12 h até 264 h após o tratamento. Para o efeito de repelência para alimentação, vagens verdes de 

soja tratadas com os extratos 5% foram colocadas nas cubas de vidro em extremidades opostas à 

vagem tratada com água deionizada sendo então observados o comportamento de dez ninfas para 

alimentação em livre escolha. O delineamento experimental foi de blocos inteiramente 

casualizados com quatro repetições. Nas condições avaliadas, os resultados mostraram que os 

extratos hidroalcoólico e alcoólico de S. molle a 5% causaram baixa mortalidade em ninfas de 4º 

instar de C. impicticornis quando contaminados via tarsal e tópica, sendo a aplicação tópica do 

extrato alcoólico 5% a que proporcionou a maior mortalidade (37,5%). Houve não preferência 

para alimentação das ninfas de percevejos por vagens de soja tratadas com ambos os extratos de 

S. molle. Conclui-se que S. molle possui propriedades repelentes para a alimentação de C. 

impicticornis em soja, porém, com baixo potencial para mortalidade de ninfas de 4º instar por 

contaminação tarsal ou tópica.  
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