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Introdução: O Brasil destaca-se por ser um dos maiores produtores de soja no cenário
mundial. Assim como em outras partes do mundo, as plantações brasileiras sofrem
com ataques de diversas pragas, dentre elas, o Euschistus heros, conhecido também
como percevejo-marrom-da-soja. A principal alternativa para combater o E. heros é o
uso de defensivos agrícolas, porém, além da adaptação dos insetos a alguns
agrotóxicos, essa técnica pode gerar sérios problemas sociais e ambientais. Portanto,
existe uma crescente necessidade de prospecção de novas biomoléculas que possam
substituir o uso de produtos tóxicos no campo. 
 Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo testar o potencial inseticida de um
pirolenhoso extraído de eucalipto no combate ao percevejo Euchistus heros, em
condições de laboratório.  Metodologia: Todo o experimento foi conduzido em
laboratório, em condições de temperatura, umidade do ar e fotoperíodo controlados;
com insetos em duas fases de desenvolvimento - adultos e ninfas. Para a realização das
exposições, foram feitas cinco repetições com 10 insetos em cada vidro. Os insetos
adultos foram submetidos ao controle e às concentrações de 1x (1000 &#956;l) e 0,5x
(500 &#956;l). Em ninfas de 3° instar, foram testadas as concentrações 1x (1000
&#956;l), 0.5 (500 &#956;l), 0.3 (300 &#956;l) e 0.1 (100 &#956;l). As avaliações
dos sobreviventes foram realizadas 24h e 48h após a exposição. Resultados: Após as
avaliações em adultos, verificou-se as seguintes porcentagens médias de sobreviventes
após 24h: 98% Controle, 100% 1x, 99% 0.5x. E após 48h: 98% Controle, 85% 1x,
74% 0.5. Já nas ninfas, verificou-se as seguintes porcentagens após 24h: Controle
78.39%, 1x 57%, 0.5x 70,08%, 0.3x 70%, 0.1x 56%. Nos experimentos com adultos
observou-se uma alta porcentagem de sobreviventes em todas as exposições. Em
ninfas, observou-se um número elevado de mortes no controle e nas demais
exposições, porém, parte dos mortos estavam aderidos ao vidro, levantando a dúvida
da morte ter sido induzida unicamente pelo agente. 
 Conclusão: Apesar de haver mortes neste experimento, esta é insuficiente  para o
controle em comparação com a quantidade de substância necessária. Mesmo o
pirolenhoso não apresentando resultados significativos como agente principal, podem
ser realizados testes como o de preferência alimentar para analisar sua ação como
coadjuvante no combate a mesma.
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