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RESUMO:  
  

A soja (Glycine max), também conhecida como feijão-soja ou feijão-chinês, é empregada 

na alimentação humana e animal (rações). Este grão, é um dos principais alimentos 

produzidos pela agricultura brasileira e representa um importante produto de exportação. 

Apesar de sua importância, nossa produção poderia ser maior se não fossem as perdas 

ocasionadas por fatores climáticos e também pelos ataques de pragas agrícolas, 

destacando-se a lagarta da soja  (Anticarsia gemmatalis). Pensando em reduzir os prejuízos 

causados por esta praga, o objetivo deste projeto é criar um inseticida natural através da 

planta Babosa (Aloe vera), extraindo-se a Aloína (composto produzido pela planta) para sua 

produção.   
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo GLOOR et al, a soja é uma das principais culturas agrícolas do Brasil, com 

destacada importância econômica e social nas diversas regiões do país em que é cultivada.  

A soja tem muitos benefícios sendo extremamente rica em proteína, o que fortalece os 

animais, aumentando a demanda de carne. Além disso, o óleo da soja é o óleo vegetal mais 

consumido no mundo, tendo 25% do mercado global. 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho, totalizando 53,2 milhões de 

toneladas na safra 2009/2010. (MINISTÈRIO DA AGRICULRUTA, 2010) Cultivado em 

diferentes sistemas produtivos, o milho é plantado principalmente nas regiões Centro-

Oeste, Sudeste e Sul.  

Apesar do destaque em produção, os produtores brasileiros precisam ficar atento as 

perdas podem elas podem ocorrer por vários fatores como as mudanças climáticas, 

escassez ou excesso de chuva e ataques de pragas. A cultura da soja pode ser atacada 

por várias espécies de percevejos e lagartas. Entre as lagartas, destaque a lagarta da soja 

(Anticarsia gemmatalis), onde os danos podem atingir até 75,8% de perdas por desfolha e 

uma redução da produtividade de até 1214 kg/ha quando não há controle (SILVA, et al. 

2003).  

Como parte do Manejo Integrado contra Pragas (MIP), há vários métodos que podem 

auxiliar no controle destas pragas como o biológico e o químico. Além disso, a rotação de 

culturas e o uso de inseticidas muitas vezes é recomendado. Para os agricultores orgânicos, 

o uso de inseticidas naturais pode ser uma alternativa viável.  

Há diversas plantas que podem ser utilizadas para produção de venenos naturais 

entra ela a babosa. A Babosa é uma planta medicinal que é utilizada em diversos 

tratamentos de beleza, é utilizada para tratar a anemia, artrite, dor de cabeça, queimaduras 

e insônia. Esta planta possuí um composto chamado aloína que pode ser utilizada para 

eliminar algumas pragas, por ter propriedades tóxicas. 

  

 

 

 

 

 



 
REVISÃO DE LITERATURA 

A cultura da soja Brasil 

 

O cultivo da soja iniciou-se no sul do país em 1980, que fez com que essa parte do 

país evoluísse em grande quantidade, gerando uma grande quantidade de empregos na 

área do agronegócio.   

Apresentando uma grande quantidade do mercado brasileiro, representando uma 

importância econômica gigante, apresentando 26,5% e 31,3% da exportação em todo o 

mundo com 2.927,0 kg. de soja em 2009.  

O óleo da soja representa mais de 80% da matéria prima do Brasil para produzir 

biodiesel, outra forma de economia da provinda da soja. 

                             

Figura 1: Planta da soja (fonte: google imagens)   Figura 2:Máquina colhendo a soja (fonte: google imagens)          

 

Lagarta da soja 

 

A lagarta-da-soja, Anticarsia gemmatalis é considerada a principal desfolhadora nas 

Américas e é uma das espécies mais comuns na cultura da soja. A lagarta da soja apresenta 

coloração verde, com estrias brancas na parte superior, sendo que, quando em grande 

população, ou em situações de escassez de alimento, a coloração se torna mais escura, é 

uma espécie tropical de lagarta e mariposa.  

A lagarta é mais encontrada entre novembro e março, e seu pico populacional dá-se 

em janeiro e fevereiro, dependendo da região, segundo a Embrapa/agência de informação 

e tecnologia, as lagartas se locomovem medindo palmos e, podem ser confundidas com 

lagartas pequenas da falsa-medideira. As lagartas maiores do que 15 mm, podem ser 

verdes ou pretas e apresentam três linhas longitudinais brancas no dorso e quatro pares de 

pernas abdominais, além de um par terminal. As lagartas, inicialmente, perfuram as folhas, 

mas deixam as nervuras centrais e laterais intactas.  



 

             

            Figura 3: lagarta (fonte: google imagens)     Figura 4: Mariposa (fonte: google imagens)          

 

Método de controle alternativo na sanidade da cultura da soja 

 

 Várias estratégias são recomendadas para o controle da doença tais como: o uso 

de cultivares resistentes, o tratamento de sementes, a rotação/sucessão de culturas com 

milho e espécies de gramíneas e pulverizações com fungicidas. 

O uso de cultivares, para garantir a sanidade da cultura e uma boa produtividade 

agrícola é importante conhecer as técnicas e estratégicas de controle de praga, levando em 

sempre em consideração o espaço geográfico, a sustentabilidade agrícola, a realidade 

social do produtor e o impacto econômico sobre o cultivo. Considerando os métodos de 

controle de pragas.  

Já o tratamento, consiste na aplicação de defensivos químicos e/ou biológicos às 

sementes. O objetivo é suprimir, controlar ou afastar fungos, insetos ou outras pragas que 

atacam sementes, mudas e plantas. 

A Rotação de culturas é uma técnica agrícola de conservação que visa a diminuir a 

exaustão do solo. Isto é feito trocando as culturas a cada novo plantio de forma de que as 

necessidades de adubação sejam diferentes a cada ciclo. Consiste em alternar espécies 

vegetais numa mesma área agrícola. 

 

 
Figura 5: Rotação de cultura (fonte: google imagens) 

 



 
OBJETIVO  

Combater a lagarta da soja (Anticarsia gemmatalis), através de extratos de diferentes 

plantas.  

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

Apesar de sua importância, a cultura da soja tem inúmeros fatores que podem limitar 

sua produção como por exemplo a lagarta da soja (Anticarsia gemmatalis), que segundo o 

site koppert.com, é considerada a principal desfolhadora nas Américas e é uma das 

espécies mais comuns na cultura da soja, que raspam as folhas, causando pequenas 

manchas claras, inicialmente perfurando as folhas, mas deixando as nervuras centrais e 

laterais intactas. Segundo (SILVA, et al. 2003), os danos ocasionados pela lagarta-da-soja 

nas folhas se dão pelo consumo do limbo foliar e nervuras, podem atingir até 75,8% de 

perdas por desfolha e uma redução da produtividade de até 1214 kg/ha quando não há 

controle. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A primeira etapa desta metodologia constitui em fazer pesquisas teóricas sobre a 

área de estudo. Para isto foram utilizados sites, vídeos e leituras de artigos científicos. Em 

relação a parte experimental está será realizada no laboratório de ciências do colégio 

Interativa, possivelmente no ano que vem, após o retorno definitivo das aulas ocasionadas 

devido a paralisação pela pandemia de Covid-19. Os procedimentos experimentais serão 

feitos da seguinte forma:   

Produção do extrato: A planta será obtida em uma floricultura na cidade de Londrina 

(PR). Cortaremos a babosa em pequenos pedaços e deixaremos em repouso em uma bacia 

com água por 12 horas. Após esta etapa, faremos a filtragem do líquido e bateremos  cerca 

de 500 ml no liquidificador. Depois o líquido será colocado em um borrifador e estará pronto 

para realização dos testes.  

Teste de eficiência: As lagartas que serão utilizadas nos experimentos, serão 

obtidas em parceria com o laboratório de entomologia da Embrapa Soja, localizada na 



 
cidade de Londrina (PR). Para os testes, as lagartas serão colocadas em placas de Petri e 

colocadas em uma dieta para sua alimentação. Nesta dieta, será colocada algumas gotas 

do veneno que foi produzido e diariamente, será observado a taxa de mortalidade das 

lagartas. O experimento será realizado durante um período de 15 dias.  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em relação a eficiência dos extratos botânicos, o projeto ainda não apresenta 

resultado pois a parte experimentar está prevista para acontecer em 2022. Abaixo segue o 

cronograma das atividades a serem realizadas.  

 

Tabela 1: Cronograma de pesquisa (Fonte: autor)  

Atividade  Out. Nov. 2022 

Montagem do relatório X X  

Produção do vídeo para FITEC X X  

Participação na feira FITEC  X  

Seleção das plantas e produção dos extratos   X 

Realização dos testes de eficiência   X 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este projeto tinha como objetivo produzir extratos vegetais que pudessem combater 

a lagarta da soja (Anticarsia gemmatalis) pois este inseto é uma das principais pragas 

desfolhadoras presentes no Brasil.  

Com base nas pesquisas teóricas realizadas, concluímos que o Brasil se desta de 

uma maneira gigante no cenário mundial de produção de alimentos, sendo esta área uma 

das mais importante economicamente para nosso PIB (Produto Interno Bruto).  

 Em relação a parte experimental ainda não foi possível chegar a nenhum conclusão 

final de sua eficiência pois como já descrito, está programada para acontecer no próximo 

ano devido as restrições que ainda são impostas pela pandemia de Covid-19. 
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