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Prefácio

No ano de 2019 a produção brasileira de soja superou a americana, tornando

se a maior do mundo. Isso se deveu ao nível tecnológico alcançado pelo produtor 

desde a introdução dessa espécie no País. O sucesso deste livro, em sua primeira 

edição, superou até mesmo as melhores expectativas. Considerando que o livro 

técnicocientífico precisa ser dinâmico e acompanhar a evolução da ciência, os 

editores aproveitaram o ensejo para lançar a segunda edição da obra, reunindo 

especialistas de diferentes instituições em cada uma das áreas abordadas. 

A obra apresenta aos leitores, de forma clara e de fácil entendimento, as mais 

recentes e relevantes tecnologias para a produção da soja no Brasil. Aproveite!

Os organizadores
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importância econômica
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1.1 Origem da soja
A soja cultivada (Glycine max [L.] Merril) é originária do leste da Ásia, mais preci

samente do nordeste da China, região conhecida também como Manchúria 

(Hymowitz, 1970). Considerada uma das culturas mais antigas, a soja chegou ao 

Ocidente no final do século XV e início do século XVI. Após seu surgimento na 

China, a soja cultivada permaneceu no Oriente pelos dois milênios seguintes. Isso 

é atribuído ao fato de a agricultura chinesa não ter sido levada a outras partes do 

mundo (Harlan, 1975). Com o aumento de sua importância e do comércio, essa 

leguminosa foi levada para o sul da China, a Coreia, o Japão e o sudeste da Ásia.

Na Europa, a soja foi plantada pela primeira vez em 1739, no Jardim 

Botânico de Paris, e, em 1770, em Kew, na Inglaterra (Sediyama et al., 1985). 

Sua chegada às Américas ocorreu entre o final do século XVII e o início do século 

XVIII, nos Estados Unidos, na região da Pensilvânia (Piper; Morse, 1923). Nos 50 

anos seguintes, a soja foi introduzida em muitos jardins botânicos do Estado de 

Massachusetts (Bonetti, 1981). Anos mais tarde, em 1882, uma soja de semente 

amarela foi cultivada na Estação Experimental de Carolina do Norte. Por volta de 

1880, a maioria das estações experimentais de agricultura realizava experimen

tos com soja (Piper; Morse, 1923).
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Entre as oleaginosas, a soja é considerada a de maior destaque, tanto mundial 

quanto nacionalmente. Sua produção equivale a pouco mais de 60% do total 

de culturas oleaginosas no mundo e quase 95% no Brasil, considerando as três 

safras indicadas na tabela.

A produção de soja no mundo bateu recorde na safra 2018/19, com 

362  milhões de toneladas em uma área de 124,95 milhões de hectares. Ela 

restringese a praticamente três nações, Estados Unidos, Brasil e Argentina, 

que, juntas, são responsáveis por cerca de 80% da soja consumida no mundo 

(Tab. 1.2).

Tab. 1.1 Produção de grãos, oleaginosas e soja no mundo e no Brasil

mundo – 1.000 t Brasil – 1.000 t

2017/18 2018/19 2019/20¹ 2017/18 2018/19 2019/20¹

Grãos + 
oleaginosas

3.172.090 3.200.270 3.205.620 227.679 242.139 238.970

Oleaginosas 556.090 575.270 553.620 125.680 121.800 127.600

Soja 341.620 362.070 341.830 119.281 115.030 123.000

¹Estimativa de setembro de 2019.

Fonte: USDA (2019b) e Conab (2020).

Tab. 1.2 Principais países produtores de soja no mundo

país

área
(milhões de 

hectares)

produtividade média
(t ha–1)

produção
(milhões de toneladas)

2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19

Estados 
Unidos

36,2 35,7 3,3 3,5 120,1 123,7

Brasil 35,2 35,9 3,5 3,3 122,0 117,0

Argentina 16,3 16,6 2,3 3,3 37,8 55,3

China 8,3 8,4 1,9 1,9 15,3 15,9

Índia 10,4 11,0 0,8 1,1 8,4 11,5

Paraguai 3,4 3,3 3,0 2,7 10,3 9,0

Canadá 2,9 2,5 2,6 2,9 7,7 7,3

Outros 11,9 14,6 - - 20,1 22,5

mundo 124,6 128,0 2,7 2,9 341,6 362,1

Fonte: USDA (2019b) e Conab (2020).



Éder Matsuo
Engenheiro-Agrônomo, M.S., D.S. e Professor da Universidade Federal de Viçosa – Campus de Rio 
Paranaíba. E-mail: edermatsuo@ufv.br

Silvana da Costa Ferreira
Bióloga, M.S., D.S. e Professora da Universidade Federal de Viçosa – Campus de Rio Paranaíba. 
E-mail: silvanacferreira@ufv.br

Tuneo Sediyama
Engenheiro-Agrônomo, M.S., Ph.D. e Professor da Universidade Federal de Viçosa.
E-mail: tuneo@ufv.br

Botânica e fenologia

2

2.1 Aspectos taxonômicos
A taxonomia tem como objetivo classificar as plantas e facilitar os estudos nos 

diferentes grupos taxonômicos. Glycine max (L.) Merr. ganhou grande atenção 

dos pesquisadores em razão da sua importância econômica e, como consequên-

cia, houve maior interesse em entender suas relações taxonômicas com outras 

espécies morfologicamente relacionadas. Um dos grandes entraves na taxono-

mia de Glycine Willd. é a sua descrição vaga, aliada ao fato de existirem gêneros 

semelhantes morfologicamente. Como consequência, muitas espécies de gêne-

ros relacionados foram inicialmente descritas como pertencentes à Glycine, o 

que ocasionou problemas de delimitação da taxonomia no gênero (Müller, 1981).

Atualmente, a espécie G. max pertence ao gênero Glycine, circunscrito como 

membro da família Fabaceae, subfamília Faboideae, tribo Phaseoleae, subtribo 

Glycininae (Judd et al., 2009; Lewis et al., 2005). A partir de uma compilação 

de estudos filogenéticos, Lewis et al. (2005) reconheceram para Glycininae 

19 gêneros: Glycine, Amphicarpaea Elliott., Calopogonium Desv., Cologania Kunth, 

Dumasia DC., Eminia Taub., Herpyza C. Wright., Neocollettia Hernst., Neonotonia 

Lackey, Neorautanenia Schinz, Nogra Merr., Pachyrhizus Rich. ex DC., Phylacium 

Benn., Pseudeminia Verdc., Psedovigna Verdc., Pueraria DC., Sinodolichos Verdc., 

Teramnus P.Br. e Teyleria Backer.

Viviani et al. (1991), ao conduzir análises fenéticas para a tribo Phaseoleae, 

observaram que Glycininae não forma um grupo monofilético, incluindo vários 
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(Carretero, 2011). Portanto, é necessário aplicar, na prática, os conhecimentos 

teóricos, visando incrementar a frequência dessa característica no desenvolvi

mento de cultivares mais produtivos.

2.3 Aspectos fenológicos
2.3.1 Estádios de desenvolvimento

A caracterização dos estádios de desenvolvimento é fundamental para o esta

belecimento de um organizado sistema de produção, por meio do manejo 

adequado da lavoura. Portanto, a padronização da terminologia (Câmara, 

1998b) utilizada para a descrição dos estádios de desenvolvimento da soja é 

essencial para a melhor compreensão dos profissionais e dos produtores que 

trabalham com a cultura (Nogueira et al., 2013). Além disso, outras razões, 

como a possibilidade de comparações de estudos realizados em locais distin

tos e a facilidade na orientação e na tomada de decisão no manejo, justificam 

o uso de escalas de desenvolvimento de plantas (Nogueira et al., 2013). Nesse 

contexto, a metodologia deve apresentar terminologia única, objetiva, precisa 

e universal (Neumaier et al., 2000).

O desenvolvimento da soja compreende duas principais fases, a vegetativa e 

a reprodutiva. A duração de cada uma delas é controlada geneticamente e influen

ciada por condições ambientais. A classificação dessas fases é feita com base na 

observação das folhas e das flores e no desenvolvimento da vagem e da semente 

que se encontram nos nós da haste principal da planta (Nogueira et al., 2013).

Nogueira et al. (2013) apresentaram diferentes metodologias para identificar 

os estádios de desenvolvimento de plantas de soja, as quais, segundo os autores, 

embora sejam semelhantes, diferem quanto à terminologia adotada e ao seu uso. 

Apresentaram, também, a caracterização dos estádios de desenvolvimento da 

soja, incluindo a identificação do nó e da folha completamente desenvolvida; a 

fig. 2.9 Vagens de soja: (A, B) com quatro sementes e (C) com cinco sementes

Fonte: (A, B) Éder Matsuo e (C) Carretero (2011).
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O Quadro 2.3, com os estádios de desenvolvimento da soja, foi disponibi

lizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa, 2013b) 

para ser utilizado nos ensaios de registro e proteção de cultivares.

2.3.2 Fotoperíodo e período juvenil
Fotoperíodo (número de horas de luz) é o fator mais importante para determinar 

a proporção relativa entre os estádios vegetativos e reprodutivos da planta de 

soja, uma vez que influencia diretamente a indução floral e, consequentemente, 

o crescimento, a maturação, a altura de planta, o peso de sementes, o número 

de ramificações e outras características agronômicas (Barros; Sediyama, 2009). 

O fotoperíodo crítico é o número de horas de luz menor ou máximo capaz de 

induzir uma planta ao florescimento, desde que esta esteja apta à percepção da 

variação do comprimento do dia (a variação do comprimento do dia seja percep

tível na folha). Ou seja, é o ponto em que o número de horas mínimo de noite foi 

atingido, resultando na indução à floração (Bergamaschi, s.d.).

Bergamaschi (s.d.) discutiu, na sua revisão, o fotoperíodo em soja e mencio

nou que o fitocromo é o pigmento responsável por desencadear o processo de 

Quadro 2.3 Descrição dos estádios vegetativos e reprodutivos da cultura da soja

estádios de 
desenvolvimento

descrição

I. Fase vegetativa

VC Da emergência a cotilédones abertos

V1 Primeiro nó; folhas unifolioladas abertas

V2 Segundo nó; primeiro trifólio aberto

V3 Terceiro nó; segundo trifólio aberto

Vn Enésimo nó com trifólio aberto antes da floração

II. Fase reprodutiva – observação na haste principal

R1 Início da floração: 50% das plantas com uma flor aberta

R2 Floração plena: maioria dos racemos com flores abertas

R3
Início de formação de vagens: vagens com 5 mm no quarto nó da parte 
superior das plantas

R4
Etapa final de crescimento das vagens: vagens com 2 cm a 4 cm no quarto 
nó da parte superior das plantas

R5
Início do desenvolvimento dos grãos à etapa final, no quarto nó da parte 
superior das plantas

R6
Enchimento completo das vagens: grãos enchendo totalmente as lojas das 
vagens no terço superior das plantas

R7
Maturação fisiológica: uma vagem madura e a maioria delas amareladas no 
terço superior das plantas

R8 Maturação: 95% das vagens maduras (secas)

Fonte: adaptado de Costa (1996 apud Mapa, 2013b) e Ritchie, Hanway e Thompson (1982 apud Mapa, 2013b).
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O cultivo da soja no Brasil inicialmente era restrito à Região Sul, por ser uma 

planta originada e domesticada na China (30° a 45° de L norte), encontrando, 

assim, condições semelhantes nessa região do País. Até os anos 1970, a principal 

barreira era o fotoperíodo, uma vez que a soja é uma das espécies cultivadas 

mais sensíveis ao comprimento do dia, que regula a indução floral e o cresci-

mento da cultura. Desse modo, os cultivares até essa época possuíam período 

juvenil curto e floresciam muito precocemente sob baixas latitudes, o que limi-

tava, até então, o cultivo da soja nessas regiões. No entanto, a partir da década 

de 1970, os programas de melhoramento genético conseguiram introduzir genes 

que condicionaram as plantas a um período juvenil longo, possibilitando, assim, 

o cultivo em baixas latitudes.

Nas últimas décadas, com a correção da parte química dos solos 

do Cerrado, aliada a boas características físicas e de topografia e com melho-

rias nas práticas de manejo da cultura, a soja encontrou condições favoráveis 

para sua expansão e para a exploração de seu potencial produtivo. Sobre-

tudo, além do solo, as boas condições de temperatura e umidade também 

foram fatores fundamentais. Em razão disso, nas últimas safras, o Brasil vem 

alcançando as maiores médias de produtividade do mundo, tendo se tornado 

o maior produtor mundial dessa oleaginosa na safra 2019/20, ultrapassando 

os Estados Unidos, até então o maior produtor mundial. Dessa maneira, o 

conhecimento das condições de fotoperíodo, temperatura e umidade é 
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A área agrícola de uma propriedade rural pode ser compreendida como aquela 

destinada especificamente à produção vegetal e/ou animal, já consideradas à 

parte e de direito as áreas de preservação permanente e de reserva legal, além 

das superfícies destinadas à alocação das vias internas (estradas e carreadores). 

É sobre a área agrícola que se concentram as operações manuais e mecanizadas 

destinadas à instalação, à condução e à colheita das culturas, além do trans

porte interno de insumos e da produção, segundo um planejamento logístico 

operacional. Daí a importância dos ajustes prévios e dos preparos adequados, 

visando atender às demandas operacionais da semeadura, dos tratos culturais 

e da colheita.

4.1 Preparo da área agrícola
O preparo da área agrícola engloba planejamento, tomada de decisões e uma série 

de operações agrícolas que visam sistematizar e preparar a área de produção, 

objetivando a conservação do solo e da água, o aumento da eficiência opera

cional das práticas agrícolas subsequentes e a contribuição para que as metas 

sustentáveis de máxima produtividade agrícola e econômica sejam atingidas.

A área agrícola de produção de grãos deve ter como meta principal esta

belecer um sistema conservacionista dos recursos naturais e dos fatores de 

produção, com viabilidade econômica, resultando na conquista de melhor quali

dade de vida e sustentabilidade. Nesse sentido, o sistema de plantio direto (SPD) é 

o que melhor se aproxima dessa meta.

Em algumas situações, como áreas novas de expansão da cultura, onde 

todos os fatores de produção se encontram em fase inicial de estruturação, ou, 

em outras, onde o estado de degradação da área atingiu um ponto em que não se 

sustentam produtividades agrícolas economicamente rentáveis, a melhor opção 

é estabelecer um plano de operações agrícolas que envolva a sistematização da 
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químicas de outros insumos, levam à morte total das bactérias, perdendose por 

completo os benefícios da FBN.

A grande maioria dos insumos agrícolas para TS se apresenta em formu

lação fluida, de maneira que, quanto maior é o número de produtos em uma 

sequência de tratamentos, maior tende a ser o volume de líquido na calda.

O volume total de líquido aplicado às sementes não deve ficar abaixo de 

600  mL por 100 kg nem exceder esse valor. O excesso de umidade sobre as 

sementes determina embebição rápida e parcial delas; em consequência, ocorre 

inchaço dos cotilédones e do eixo hipocótiloradícula, além de rupturas no tegu

mento das sementes, as quais perderão a sua função antes ou durante a operação 

de semeadura. No uso de produtos com pouco líquido, devese acrescentar água 

até completar o volume máximo recomendado, visando à obtenção de uniformi

dade de cobertura do tegumento da semente pelo tratamento aplicado.

4.6 Semeadura
É a operação agrícola que responde diretamente pela instalação da cultura. 

Consiste em distribuir determinada quantidade de sementes no solo com o 

objetivo de proporcionar boas condições para a germinação e o estabelecimento 

de uma lavoura. Além das sementes, podemse distribuir os fertilizantes, que 

constituem a adubação de base da cultura.

4.6.1 Componentes básicos de semeadoras-adubadoras
Os implementos usados na instalação da cultura são as semeadoras ou as 

semeadorasadubadoras. Na Fig. 4.1 encontrase o esquema de uma semea

doraadubadora para o SPD. Durante a passada desse implemento, ocorre 

simultaneamente, em cada linha de semeadura, uma sequência ordenada de 

eventos, que se inicia pelo corte da palhada, passa pela distribuição do fertili

zante e pela distribuição das sementes, e termina com o fechamento dos sulcos 

e a leve compressão da terra lateral sobre eles. Também se encontra um par de 

discos marcadores de linha, situados nas laterais da barra de engate do imple

mento, que mantém a uniformidade do espaçamento entre os sulcos.

O corte da palhada sobre o solo é feito pelo disco de corte, que deve ser 

montado no barramento frontal do chassi, de maneira a ficar alinhado com o 

mecanismo sulcador, por onde cai a semente. Esse disco possui movimento de 

oscilação lateral para acompanhar curvas do terreno, além do movimento de 

oscilação vertical ou de flutuação, que permite monitorar as variações do relevo 

e transpor obstáculos.

Atrás do disco de corte encontrase o sistema de distribuição do fertili

zante, sobre o qual, na parte superior do chassi, há um depósito de fertilizantes. 

O mecanismo de distribuição de fertilizantes pode ser constituído por discos 
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Épocas de semeadura e população 
de plantas

5

Caracteres quantitativos, como a produtividade de grãos, são importantes na 

escolha dos cultivares para cultivo e os mais influenciados pelo manejo (Peixoto 

et al., 2000). Altas produtividades só são obtidas quando as condições ambien-

tais são favoráveis em todos os estádios de crescimento da soja (Oda; Sediyama; 

Barros, 2009). Porém, para se obterem altas produtividades, é necessário conhe-

cer práticas culturais compatíveis com a produção econômica, aplicadas para 

maximizar a taxa de acúmulo de matéria seca no grão (Ritchie et al., 1994).

A resposta da soja a épocas de semeadura depende principalmente do culti-

var, das condições ambientais e da interação do genótipo com o ambiente, sendo 

temperatura, fotoperíodo e distribuição das precipitações pluviais os fatores mais 

importantes. Dependendo da data de semeadura, o fotoperíodo geralmente atua 

como fator limitante. Entretanto, para cultivares pouco fotossensíveis, as épocas 

de florescimento e de maturidade são determinadas pelo acúmulo de somas 
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desenvolver a cultura em outra época do ano, sendo normalmente instalada 

entre 15 de abril e 25 de maio (Quadro 5.1) (Câmara, 2015).

Em razão de temperaturas mais elevadas nessa região, associadas à intensa 

radiação solar e à regularidade e à intensidade das precipitações, têmse obser

vado ciclos menores para a cultura da soja, variando de 90 a 110 dias. A soja 

produzida nessa região do Brasil é colhida no segundo semestre do ano, com 

concentração de colheita nos meses de agosto e setembro (Câmara, 2015).

5.2.8 Épocas de semeadura × vazio sanitário
Antes da ocorrência da ferrugemasiática da soja no Brasil, causada pelo fungo 

Phakopsora pachyrhizi, era prática comum, principalmente nos Estados de Mato 

Grosso, Goiás e Tocantins, a condução da cultura na entressafra (outono e 

inverno) em épocas muito tardias (fevereiro a abril), visando à multiplicação 

e à produção de sementes de soja na entressafra, pelo fato de a maturação da 

planta e a colheita ocorrerem em período sem chuvas e com temperaturas mais 

baixas, produzindo, consequentemente, sementes de alta qualidade fisiológica 

(Silva et al., 2015).

Com o aumento da pressão da doença, surgiu a necessidade de elevar a 

eficiência no seu controle, por meio de medida complementar ao manejo químico 

com fungicidas, com vistas a reduzir a possibilidade de incidência precoce da 

ferrugem nas lavouras produtoras de grãos semeadas em época normal. Assim, 

foi estabelecido no ano de 2006, para aqueles Estados, o período de vazio sani

tário da soja, objetivando a redução da quantidade de uredósporos no ambiente 

durante a entressafra (Consórcio Antiferrugem, s.d.).

Entendese por vazio sanitário o período de, no mínimo, 60 dias com ausência 

total de plantas vivas de soja, cultivadas ou voluntárias (tigueras), nas áreas de 

produção da cultura. Esse período mínimo foi estabelecido considerandose que o 

período máximo de viabilidade de uredósporos de Phakopsora pachyrhizi registrado 

é de 55 dias. Na prática, o vazio sanitário tem a finalidade de reduzir a sobrevivên

cia do fungo causador da ferrugemasiática durante a entressafra e, assim, atrasar 

a ocorrência da doença na safra subsequente (Consórcio Antiferrugem, s.d.).

Em 29 de janeiro de 2007, foi publicada pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa) a Instrução Normativa nº 2, instituindo o 

Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS), no qual, 

entre outras diretrizes, ficou estabelecido que os Estados deveriam criar seus 

Comitês Estaduais de Controle da Ferrugem Asiática da Soja e que as instân

cias intermediárias do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 

(Suasa), em cada Estado, deveriam estabelecer um calendário de semeadura de 

soja com um período de, pelo menos, 60 dias sem a presença de plantas cultiva

das ou voluntárias (Consórcio Antiferrugem, s.d.).
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Adubação

6

A vida na Terra depende da fotossíntese, por meio da qual o gás dióxido de 

carbono (CO2) presente na atmosfera é fixado organicamente, desde que haja 

disponibilidade de água e luz no ambiente. De maneira simples, a reação da 

fotossíntese líquida é assim expressa:

 6CO2 + 6H2O + luz + clorofila  C6H12O6 + 6O2 + ATP (6.1)

A respiração celular oxida os produtos da fotossíntese, reduzindoos a CO2 

e H2O, liberando energia para a formação de compostos orgânicos intermediá

rios. Estes, juntamente com a energia liberada, são utilizados na biossíntese 

de novos e vários compostos orgânicos (aminoácidos, proteínas, carboidratos, 

ácidos graxos e outros), que são usados pelas plantas para crescimento estrutu

ral, manutenção, desenvolvimento reprodutivo e armazenamento de reservas, 

que, no fim, serão empregadas em diversas cadeias tróficas, como fontes de 

alimentos, energia e fibras (Câmara; Heiffig, 2000).

Ao longo de sua vida (fenologia), as plantas acumulam matéria seca (cres

cimento em massa), que se diferencia fisiologicamente (desenvolvimento) 

em tecidos e órgãos com funções específicas. No caso da soja (Glycine max (L.) 

Merrill), toda essa diferenciação é visualizada, em sua parte aérea, na forma da 

haste principal e de suas ramificações, que dão sustentação física e fisiológica 

às folhas (unifólios e trifólios) e às flores (inflorescências), que, predominan

temente via autofecundação, dão origem aos frutos (infrutescências) e às 

sementes dentro destes. Na parte subterrânea, encontrase o sistema radicular 

com eixo principal (raiz pivotante) intensamente ramificado. Na raiz princi

pal e na coroa radicular, temse a concentração de nódulos, dentro dos quais 

as bactérias pertencentes ao gênero Bradyrhizobium realizam, eficientemente, a 

fixação biológica do N2 atmosférico.
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6.4 Adubação de correção para a cultura da soja
Essa categoria de adubação se aplica aos solos de áreas que serão introduzi

das ao sistema produtivo de grãos, como áreas novas da fronteira agrícola e/

ou de pastagens degradadas, que receberão a cultura da soja pela primeira vez. 

Predominam solos com maior participação da fração areia em suas composi

ções de textura e que apresentam baixos a muito baixos teores de macro e 

micronutrientes. Normalmente, as adubações de correção desses solos corres

pondem a calagem, gessagem, fosfatagem e potassagem.

6.4.1 Calagem convencional com incorporação ao solo
O calcário e as partículas de solo, na presença de umidade, liberam ânions 

hidroxila (OH–), que reduzem a acidez do solo, criando um ambiente favorável 

ao crescimento radicular da soja, à nodulação das raízes e à FBN.

A Fig. 6.2 ilustra os efeitos da correção do pH do solo para níveis menos ácidos 

ou levemente alcalinos sobre a disponibilidade dos elementos químicos no solo. 

Para a faixa de pH em água entre 6,0 e 6,5, observase neutralização do Al tóxico 

(Al3+), aumento da disponibilidade de todos os macronutrientes e dos micronu

trientes B, Cl e Mo, e redução da disponibilidade dos micronutrientes metálicos.

Para interpretações de acidez do solo com valores de pH determinados 

em solução de CaCl2, devese considerar a diferença de 0,6 unidade a menos em 

relação ao pH em água. Por exemplo, pH 6,5 em água = pH 5,9 em CaCl2 

(Malavolta, 2006).

A necessidade de calagem é revelada pela interpretação da análise química 

do solo relativa aos primeiros 20 cm de profundidade, com efeito residual de 

cinco anos. O cálculo da necessidade de calagem, apresentado a seguir, funda

mentase na saturação por bases (V).

Tab. 6.11 Classes de teores de micronutrientes para interpretação da fertilidade de solos do 
Estado de Minas Gerais

micronutrientes
teores

muito baixo Baixo médio Bom muito bom

Zn disponível1 < 0,4 0,5-0,9 1,0-1,5 1,6-2,2 > 2,2

Mn disponível1 < 2,0 3,0-5,0 6,0-8,0 9,0-12,0 > 12,0

Fe disponível1 < 8,0 9,0-18,0 19,0-30,0 31,0-45,0 > 45,0

Cu disponível1 < 0,3 0,4-0,7 0,8-1,2 1,3-1,8 > 1,8

B disponível2 < 0,15 0,16-0,35 0,36-0,60 0,61-0,90 > 0,90

¹Método Mehlich I.

²Método da água quente.

Fonte: Ribeiro, Guimarães e Alvarez (1999).
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Cultivares

7

A soja foi domesticada na China há cerca de 5.000 anos, mas somente nas últi-

mas cinco décadas tornou-se uma cultura de importância mundial. Antes de 

chegar ao Brasil, foi cultivada primeiramente na Europa e, depois, nos Esta dos 

Unidos, onde se iniciou a seleção de plantas mais adaptadas e produtivas. 

No Brasil, os primeiros cultivares plantados, oriundos dos Estados Unidos, como 

a Bragg e a Cobb, não eram adaptados às nossas condições de clima tropical, 

estabelecendo-se inicialmente na Região Sul, onde havia condições climáticas 

mais semelhantes às da sua região de origem.

A partir desses materiais genéticos, foram desenvolvidos os primeiros 

programas de melhoramento de soja para a obtenção de cultivares mais adap-

tados às nossas condições edafoclimáticas, aumentando, assim, seu potencial 

produtivo. O progresso genético para a produtividade estimada entre as décadas 

de 1950 a 1990 foi de 1,1% ao ano, ou 19 kg ha–1 ano–1. Os maiores aumentos em 

produtividade corresponderam às décadas de 1960 e 1970, com 24% e 11%, respec-

tivamente. A partir de meados da década de 1970, o ganho de rendimento reduziu 

e passou a ser aproximadamente de 0,3% ano (Lange, 1998). Embora os avanços 

genéticos tenham contribuído para o aumento da produtividade, os incrementos 

objetivando um manejo mais adequado também foram significativos.
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Tecnologias transgênicas

8

O período de comercialização de produtos agrícolas derivados de biotecnolo

gia, ou culturas geneticamente modificadas (GM), iniciado em 1996, responde 

por uma área cumulativa plantada no mundo de aproximadamente 2,3 bilhões 

de hectares até o ano de 2017, englobando as principais culturas agrícolas (soja, 

milho, algodão e canola GM). No período entre 1996 e 2016, as culturas GM foram 

adotadas por mais de 18 milhões de agricultores, 90% deles pequenos agriculto

res de países em desenvolvimento (ISAAA, 2017). Em 2017, 24 países plantaram 

culturas GM, sendo 19 deles países em desenvolvimento. Ainda considerando 

apenas 2017, a área cultivada com culturas GM no mundo cresceu 3% e totalizou 

aproximadamente 190 milhões de hectares. Segundo o relatório do Internatio

nal Service for the Acquisition of Agribiotech Applications (ISAAA) publicado 

em 2017, um conjunto de três países possui mais de três quartos da área plan

tada quando somados: Estados Unidos, com 73 milhões de hectares; Brasil, com 

mais de 50 milhões de hectares; e Argentina, com aproximadamente 24 milhões 

de hectares. No Brasil, foram registrados os maiores incrementos de área com 

tecnologias GM (13%) no período entre 2015 e 2017. Assim, do total de 50,2 milhões 

de hectares plantados no Brasil com culturas GM em 2017, quase 34 milhões de 

hectares foram destinados à soja GM, sendo 40% destinados aos cultivares tole

rantes a herbicidas (TH) e 60% aos cultivares resistentes a insetos/tolerantes a 

herbicidas (RI/TH). A taxa de adoção da soja GM foi de 97% nesse período.
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Esse fato pode ser observado na Fig. 8.2, que mostra o aumento da porcentagem 

de adoção de culturas tolerantes a herbicidas nos Estados Unidos.

No Brasil, o primeiro evento aprovado para plantio comercial em território 

nacional foi o GTS4032 (Roundup Ready), em 1998, desenvolvido pela Monsanto 

(Quadro 8.1). No entanto, após a aprovação desse evento, houve extensos proces

sos e embargos judiciais em torno da liberação dos cultivares transgênicos, 

tendo, por fim, ocorrido a permissão efetiva para plantio na safra 2003/04 em 

todo o território brasileiro. Desde então, foi aprovada pela Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança (CTNBio) mais de uma dezena de eventos dentro da 

cultura da soja (Quadro 8.1).

0

20

40

60

80

100

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Á
re

a 
p

la
n

ta
d

a 
(%

)

Ano

HT soja HT milho

HT algodão

fig. 8.2 Adoção de culturas GM nos Estados Unidos de 1996 a 2018. HT = tolerância a herbicida

Fonte: adaptado de USDA (s.d.).

Quadro 8.1 Soja GM aprovada para comercialização

nome comercial* característica proteína requerente ano de aprovação

Roundup Ready Tolerante a herbicida CP4-EPSPS Monsanto 1998

Cultivance Tolerante a herbicida Csr-1-2 Basf e Embrapa 2009

Liberty LinkTM Tolerante a herbicida PAT Bayer 2010

Liberty LinkTM Tolerante a herbicida PAT Bayer 2010

Intacta RR2 PRO
Tolerante a herbicida e 

resistente a insetos
CP4-EPSPS, 

Cry1Ac
Monsanto 2010

EnlistTM Tolerante a herbicidas aad12, pat
Dow 

Agrosciences
2015

*** Tolerante a herbicidas hppd, 2mepsps Bayer 2015

Enlist E3 Tolerante a herbicidas
aad-12 v1, pat, 

2mepsps
Dow 

Agrosciences
2015

*** Tolerante a herbicidas
hppd,

2mepsps, pat
Bayer 2015

Conkesta
Tolerante a herbicida e 

resistente a insetos
cry1Ac,

cry1F, pat
Dow 

Agrosciences
2016
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rotação e sucessão

9
O conceito de rotação de culturas fundamentase na hipótese de que o monocul

tivo sucessivo empobrece o sistema como um todo, ou seja, o físico, o químico 

e o biológico.

Cultivandose uma única cultura produtora de grãos por períodos longos, há 

naturalmente redução de material orgânico no solo. Isso ocorre principalmente 

no Cerrado, uma vez que as condições climáticas só permitem, se não houver 

irrigação, um cultivo por ano. Nesse caso, o solo permanece por longo período 

sem nenhuma cobertura vegetal. Ao final da safra, isto é, logo após a colheita da 

soja, ainda há condições climáticas para uma rápida decomposição dos restos 

culturais. Normalmente a temperatura ambiente é elevada e, nesse período, o 

solo ainda estará úmido, ou seja, em condições favoráveis para a rápida decom

posição da palhada da soja. Devese considerar também que a palhada da soja, 

naturalmente, possui predisposição a uma decomposição rápida, com relação 

carbono/nitrogênio (C/N) baixa.

Para garantir uma cobertura de solo satisfatória e que resista a todo o 

período de estiagem, o uso de espécies forrageiras se destaca como uma alter

nativa viável e com potencial para implementar renda ao sistema produtivo por 

meio da integração lavourapecuária.

A fertilidade do solo, para atender às exigências nutricionais da soja, natu

ralmente será alterada por práticas de correção e adubação. Nesse caso, espécies 

com exigências nutricionais diferentes serão suprimidas e, consequentemente, 

ocorrerá diminuição da biodiversidade microbiológica do solo. O monocultivo, 

principalmente no Cerrado, acelera a seleção de espécies e, assim, o desequi

líbrio da fauna e da flora, culminando na maior suscetibilidade da espécie 

cultivada (soja) ao ataque de pragas e doenças exóticas.

Diante disso, a alternância de culturas com foco em produção de grãos e/

ou carne é uma necessidade, uma vez que um sistema desequilibrado física, 

química e biologicamente não é sustentável e, com isso, tornase ao longo do 

tempo economicamente inviável à produção de soja.
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Manejo da irrigação

10

A irrigação consiste no fornecimento de água às plantas de forma artificial, a fim 

de oferecer condições para que as culturas expressem seu potencial produtivo.

No passado, a área irrigada de soja no Brasil era pouco expressiva, pois 

os cultivos desse grão eram realizados em regiões com distribuição regular de 

chuvas ou a semeadura era feita de modo que o ciclo da cultura coincidisse com 

o período chuvoso. Além disso, os sistemas de irrigação apresentavam elevados 

custos de implantação.

Nos dias atuais, a soja é cultivada em diferentes épocas e praticamente em 

todas as regiões do País, com os mais diversos tipos de clima. Sendo assim, na 

maioria das lavouras brasileiras de soja, a disponibilidade hídrica durante os está-

dios de desenvolvimento da planta tem sido o gargalo de produtividade. Devido à 

escassez de água e a períodos de veranicos, seu potencial produtivo não tem sido 

alcançado. Mesmo as áreas mais produtivas do Brasil, com distribuição adequada 

de chuvas, necessitam de complementação com irrigação para obter boa 
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Esse sistema apresenta algumas desvantagens: i) é difícil mudálo de área 

quando o modelo é fixo; ii) não possuindo o braço articulado (torre corner), perde 

20% da área, aproximadamente (com um raio de 400 m, irriga 50 ha a 54 ha de 

cada 64 ha); iii) tem alta intensidade de aplicação na extremidade, o que limita 

sua utilização em solos com menor capacidade de infiltração de água; e iv) apre

senta elevado custo inicial com o projeto (Bernardo; Soares; Mantovani, 2006).

Sistema linear

O sistema de irrigação linear tem estrutura e mecanismo de deslocamento 

similares aos do pivô central, mas deslocase continuamente em posição trans

versal e na direção longitudinal da área. Todas as torres deslocamse com a 

mesma velocidade. O suprimento de água é feito por meio de canal ou linha 

principal, dispostos no centro ou na extremidade da área (Fig. 10.3) (Bernardo; 

Soares; Mantovani, 2006).

Poço ou linha
adutora enterrada

Área irrigada

Conjunto de
motobomba

Área sem
irrigação Fonte de

água

Linha
principal

Torres

Pivô central

fig. 10.2 Esquema 

de organização 

de um sistema de 

pivô central

Área irrigada

Conjunto de motobomba

Área a ser irrigada

Fonte
de água

Linha principal

Linha lateral

Torres propulsoras

fig. 10.3 Esquema 

de organização de 

um sistema linear
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manejo de plantas daninhas

11

Plantas daninhas são espécies vegetais que se desenvolvem onde não são 

desejadas e competem com as culturas pelos recursos naturais. Essa compe

tição é notada principalmente nos estádios iniciais de desenvolvimento da 

cultura, devido às perdas na produtividade, que podem ser superiores a 80% 

ou, até mesmo, em casos extremos, inviabilizar a colheita. Além de prejudicar 

a produção, a planta daninha pode causar vários problemas: reduz a quali

dade dos grãos; causa maturação desuniforme; dificulta a operação da colheita; 

serve de hospedeiro para pragas e doenças; e diminui o valor comercial da 

terra. As plantas daninhas também podem liberar aleloquímicos que inibem 

a germinação de sementes e/ou o desenvolvimento de culturas e outras espé

cies, inclusive de outras plantas daninhas (Silva et al., 1999).

As principais características das plantas daninhas são: rápida germinação e 

crescimento inicial; sistema radicular abundante; grande capacidade de absor

ver água e nutrientes do solo; alta eficiência no uso da água; e elevada produção 

e eficiente disseminação de propágulos. Essas características lhes conferem alta 

capacidade de competir com as culturas pelos recursos do ambiente. A compe

tição é a disputa que se estabelece entre a cultura e as plantas daninhas por 

recursos (por exemplo, água, luz e nutrientes) disponíveis em determinado 

nicho (local e tempo), cujo suprimento é escasso.
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adaptamse melhor a determinadas culturas; assim, se a mesma cultura for 

cultivada em anos seguidos, a tendência é de que as espécies daninhas que 

melhor se adaptam àquelas condições se tornem predominantes. A rotação, 

além de criar diferentes dinâmicas competitivas na área, oportuniza o uso de 

diferentes tipos de herbicidas, colaborando para o controle das plantas dani

nhas na cultura da soja e nas culturas subsequentes.

11.2.3 Controle físico/mecânico
O controle físico das plantas daninhas, representado pelo uso de fogo e arran

quio manual, é a forma mais antiga usada pelo homem. Por sua vez, o controle 

mecânico consiste no uso de equipamentos que eliminam as plantas dani

nhas, como a enxada e os cultivadores, que são bastante econômicos para o 

agricultor. Mesmo após a introdução dos herbicidas no mercado, o uso desses 

equipamentos é comum, principalmente em pequenas propriedades, onde a 

utilização de outros métodos de controle é limitada devido à falta de equi

pamentos e/ou à topografia do terreno. Em grandes propriedades, o controle 

mecânico de plantas daninhas é pouco empregado, em razão da praticidade e 

da eficiência dos herbicidas.

Os principais tipos de cultivador são a enxada fixa, arrastada por trator, e 

a enxada rotativa, com acionamento por meio da tomada de força do trator ou 

pela resistência do terreno ao deslocamento.

Segundo Fleck (1992), os principais mecanismos responsáveis pelo controle 

das plantas daninhas por meio do método físico/mecânico são:

 ± enterrio: as plantas morrem por falta de luz para fotossíntese;

 ± corte: consiste na separação da parte aérea das raízes;

 ± dessecação: as raízes, os rizomas e os estolões são expostos e morrem 

por desidratação;

 ± exaustão: a estimulação repetida da brotação das gemas leva à exaustão das 

reservas e à morte das gemas (esse método é de grande importância para 

plantas perenes);

 ± supressão: a cobertura morta atua sobre a passagem de luz, a tempera

tura e a umidade do solo e, ainda, pode liberar substâncias alelopáticas, 

criando condições adversas para a germinação e o estabelecimento das 

plantas daninhas.

As principais vantagens do método mecânico são: economicidade em rela

ção ao químico; eficiência em condições ambientais que impeçam o uso  de 

herbicidas; quebra de crostas que eventualmente se formam na superfície do 

solo, aumentando a aeração e a infiltração da água; ausência de possível conta

minação ambiental pelo uso de herbicidas; controle de plantas daninhas não 
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manejo de pragas
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A soja é uma cultura exótica, porém, desde a sua introdução no Brasil, no início 

do século XX, tem sido atacada por diversos insetos nativos que se associaram 

ao seu cultivo. As mudanças nos tratos culturais, na arquitetura de plantas e 

nos próprios agroecossistemas têm levado insetos que não eram importantes 

na cultura a se tornarem pragaschave ou secundárias e outros que anterior

mente eram de grande importância a diminuírem ou perderem sua relevância. 

Além disso, a frequência da introdução de insetos exóticos associados a essa 

cultura em outros países ou continentes tem dificultado o manejo. Essa maior 

complexidade, associada a tomadas de decisão de controle sem monitoramento, 

falta da identificação adequada da praga, escolha de produtos com critérios 

inapropriados e tecnologia de aplicação deficiente, tem conduzido a situações 

de reduzida reversibilidade para solucionar as falhas de controle.

Análises comparativas da frequência de aplicações para o controle de 

pragas confirmaram que o número de aplicações é superior (de 1,3 a 2 vezes) 

entre agricultores sem orientação quando comparado com aplicações feitas por 

agricultores acompanhados por agentes de extensão.

No manejo das pragas, devemse considerar os seguintes pontoschave: 

identificar corretamente a praga, porque a suscetibilidade aos produtos difere 

de espécie para espécie; determinar a densidade da praga na qual há a neces

sidade de aplicar medidas de controle; priorizar o uso de inseticidas seletivos, 

principalmente no início do ciclo da cultura, pois, quanto maior for a seletivi

dade, menores consequências deletérias ocorrerão ao longo do ciclo da cultura 
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A soja (Glycine max (L.) Merr.) é uma das mais importantes culturas do agronegó-

cio brasileiro. Na safra 2018/2019, a produção nacional atingiu patamar recorde 

de 113,823 milhões de toneladas de grãos (Conab, 2019), tornando cada vez mais 

realista a projeção de que o Brasil se tornará o maior produtor mundial dessa 

leguminosa nos próximos anos (Sediyama; Teixeira; Barros, 2009).

O aumento da produção de soja está relacionado com a redução de fatores 

limitantes, por exemplo, a ocorrência de doenças. Estima-se que 15% a 20% das 

perdas ocorridas na cultura sejam devidas ao ataque de fitopatógenos (Almeida 

et al., 2005; Henning et al., 2009; Embrapa, 2013). No Brasil, 47 doenças já foram 

relatadas na cultura, sendo 33 causadas por fungos, seis por nematoides, quatro 

por vírus e quatro por bactérias (Embrapa, 2013). No entanto, tais números 

tendem a aumentar, em virtude da expansão da soja para novas áreas, da prefe-

rência pela monocultura em algumas regiões e do constante risco de introdução 

de patógenos quarentenários.

Atualmente, as doenças mais comuns na cultura da soja são ferrugem-

-asiática, oídio, mofo-branco, doenças de final de ciclo (mancha-púrpura e 

mancha-parda), podridão de carvão, podridão de Phytophthora, mancha-alvo, 

antracnose, mela, cancro da haste e mancha olho de rã, além das nematoses 

(Henning, 2009; Matsuo et al., 2012; Embrapa, 2013).

Algumas doenças ocorrem apenas em determinados estádios de desenvolvi-

mento da cultura, por exemplo, o crestamento de Cercospora (ou mancha-púrpura) 

e a septoriose, consideradas doenças de final de ciclo. Por sua vez, outras 
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Aliado a isso, o agricultor deve evitar semeadura tardia e aplicar fungicidas 

quando a severidade atingir 40% a 50% da área foliar das plantas (Dhingra; 

Mendonça; Macedo, 2009; Embrapa, 2013).

13.1.3 Mofo-branco ou podridão-branca da haste
O mofobranco ou podridãobranca da haste, causado pelo fungo Scleroti-

nia scle rotiorum, é uma das doenças mais antigas da soja e ocorre em diversas 

regiões produtoras do Brasil (Dhingra; Mendonça; Macedo, 2009; Embrapa, 2013). 

Vários fatores favoreceram a disseminação e o aumento da doença no País, prin

cipalmente no Cerrado, por exemplo: a) uso de sementes contaminadas com 

escleródios do fungo (Fig. 13.4A); b) intensificação da semeadura direta sem 

rotação de culturas; c) introdução de culturas altamente suscetíveis em áreas 

infestadas, a exemplo de naboforrageiro, crotalária, girassol, algodão e feijão; 

e d) cultivo de soja irrigada por aspersão (Dhingra; Mendonça; Macedo, 2009; 

Siqueri; Yorinori; Yuyama, 2011).

O fungo infecta a planta em qualquer estádio de desenvolvimento. No entanto, 

o período mais vulnerável compreende o estádio da floração plena até o início 

da formação das vagens (Fig. 13.1) (Dhingra; Mendonça; Macedo, 2009; Embrapa, 

2013). Os sintomas iniciamse a partir das inflorescências e das axilas das folhas 

e dos ramos laterais, com o aparecimento de manchas encharcadas (anasarca). 

Em seguida, tais manchas adquirem coloração castanhoclara, resultando no 

aparecimento de micélio branco e denso (Fig. 13.4B,C) (Siqueri; Yorinori; Yuyama, 

2011). Em poucos dias, o micélio transformase em escleródios, estruturas negras 

e rígidas capazes de aumentar a sobrevivência do fungo sob condições desfavorá

veis. As folhas, quando infectadas, apresentam sintomas iniciais com coloração 

verdeacinzentada passando para marrom (Dhingra; Mendonça; Macedo, 2009).

O fungo é favorecido por alta umidade relativa e temperaturas entre 10 °C e 

21 °C. A dispersão ocorre por meio de sementes contaminadas (longa distân cia) 

e ascósporos ejetados a partir de apotécios formados nos escleródios (curta 

fig. 13.4 Mofo-branco em soja: (A) sementes contaminadas com escleródios de Sclerotinia 

sclerotiorum e (B e C) micélio branco e denso do fungo sobre as hastes

Fonte: (A) A. A. Henning (Henning et al., 2009), (B) J. T. Yorinori (Siqueri; Yorinori; Yuyama, 2011) e 

(C) Éder Matsuo.
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14.1 Variabilidade espacial nas lavouras
As áreas utilizadas para a exploração agrícola não são obrigatoriamente unifor

mes e a prática da agricultura numa visão mais ampla precisa ser minimamente 

sustentável. Por isso, dentro da mesma porção de uma gleba, ocorrerão dife

renças no solo e no relevo, que podem significar necessidade de tratamentos 

diferenciados. Os agricultores, enquanto trabalhavam em pequenas áreas de 

forma manual e com a mecanização primitiva, já tinham essa percepção.

O cenário mudou radicalmente em muitas regiões do mundo, onde as 

máquinas utilizadas continuam aumentando em potência, largura de trabalho e 

capacidade operacional. Assim, a agricultura passou a ser conduzida em escala, 

induzindo o agricultor a simplificações e tratando grandes áreas de maneira 

uniforme. Esse método não pode ser considerado otimizado, pois normalmente o 

solo e a cultura não são uniformes dentro dessas áreas, requerendo insumos em 

doses que variam e, como consequência, obtendose a resultados que também 

não são uniformes ao longo da lavoura.

Num dado momento, passouse a observar isso com mais afinco, a resga

tar a capacidade que o agricultor tinha no passado e a conciliar as grandes 

extensões de lavouras e suas operações mecanizadas com as diferenças intrín

secas dentro delas. Entretanto, a avaliação visual humana e os ajustes manuais 

nas operações não são mais possíveis, especialmente em grandes operações, e 

assim passouse a desenvolver técnicas e tecnologias que auxiliam nessa tarefa. 

Ao conciliar a investigação da variabilidade com o conhecimento agronômico 

já acumulado com o uso de máquinas com automação, é possível reproduzir 

boa parte daquele detalhamento que o agricultor fazia no passado para geren

ciar pequenas glebas.

Paralelamente, a agricultura moderna apresenta contradições, princi

palmente de cunho ambiental. Especialmente os fertilizantes minerais, os 



15
colheita

Gil Miguel de Sousa Câmara
Engenheiro-Agrônomo, M.S., D.S. e Professor da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

da Universidade de São Paulo. E-mail: gil.camara@usp.br

Os sistemas de produção vegetal caracterizamse por uma sequência orde

nada de operações agrícolas realizadas cronologicamente, acompanhando as 

fases de instalação, tratos culturais e colheita das culturas. A colheita é a última 

operação feita no campo e tem por objetivo retirar o produto agrícola da área de 

produção com a máxima qualidade e o mínimo de perdas.

15.1 Momento de colheita
De acordo com a Fenologia de Fehr e Caviness (1977), o estádio R7 corresponde 

ao ponto de maturidade fisiológica, quando surge na planta a primeira vagem, 

fisiologicamente madura, com o máximo acúmulo de matéria seca em suas 

sementes. Entretanto, o teor de água é superior a 40%, impossibilitando assim a 

colheita mecânica. O estádio R8 corresponde à maturidade de campo, quando, 

pelo menos, 95% das vagens se encontram maduras. Entre esses estádios, os 

grãos de soja estão armazenados no campo dentro das vagens, sujeitos às 

variações ambientais de temperatura e umidade, que não contribuem para a 

manutenção da qualidade do produto.

O ponto de colheita de uma lavoura de soja corresponde ao estádio de 

maturidade a campo (R8), associado à faixa de umidade nos grãos (13% a 15%), 

compatível com a trilha mecânica. A colheita deve ser iniciada tão logo possí

vel, para minimizar a ocorrência de danos mecânicos aos grãos. Esses danos 

geralmente aumentam quando o teor de água é superior a 15% (dano mecânico 

latente) ou inferior a 13% (dano mecânico imediato). No momento indicado para a 

colheita, as plantas apresentamse praticamente sem folhas e com vagens secas.

15.2 Dessecação
Muitos produtores preferem iniciar a colheita quando a umidade dos grãos é 

igual ou inferior a 13%, pois, dessa forma, não há necessidade de secagem antes 
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Em alguns modelos, o cilindro batedor foi substituído por um cone de transi

ção, que transfere de forma suave o material colhido do alimentador para o rotor, 

com baixo impacto sobre as sementes e menor demanda de potência do motor.

15.4.3 Sistema de separação e limpeza
Esse sistema é constituído de sacapalhas, peneiras, ventilador e correias de 

canecas elevatórias (Fig. 15.6).

O primeiro trabalho corresponde à seção de separação, cujo principal elemento 

é o sacapalhas, que, devido ao seu movimento de “solavanco” e à forma de suas 

peças, encaminha a palha e os grãos em direção à parte posterior da máquina, 

ao mesmo tempo que permite a separação dos grãos, que alcançam as peneiras 

localizadas em posição inferior. Ao serem remessados pelo cilindrocôncavo junta

mente com a palha remetida pelo cilindro batedor traseiro sobre o sacapalhas, os 

grãos são interceptados por uma lona separadora (cortina) em posição vertical, 

ocasionando assim a queda desses grãos sobre a seção de limpeza (Fig. 15.1).

A seção de limpeza é cons

tituída pelo ventilador e pelas 

peneiras. Nessa seção, as impu

rezas de diferentes tamanhos são 

separadas das sementes. A peneira 

superior descarta os materiais maio

res, e a inferior, as impurezas miúdas. 

A peneira superior permite a passa

gem dos grãos trilhados e da palha 

miúda (pedaços de vagens), vedando 

a passagem das vagens não trilha

das e da palha graúda. Se a abertura 

dessa peneira for insuficiente, haverá 

a condução de grãos para a retrilha; 

quando muito aberta, haverá sobre

carga da peneira inferior.

Fig. 15.6 Esquema do sistema de separação e limpeza de 

uma colhedora de grãos automotriz

Fonte: Mesquita et al. (1998).

Batedor Peneira
superior Saca-palhas

Bandejão Peneira
inferior

Extensão
da peneira
superior

Ventilador

Fig. 15.5 Máquina de fluxo axial utilizando 

rotores duplos: 1) rotores; 2) barra de 

raspagem; 3) côncavo de trilha; 4) côncavo 

de separação; 5) batedor; 6) grade do 

batedor; e 7) peneiras de limpeza

Fonte: Srivastava, Goering e Rohrbach (1993).
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mecanizada, seja por crescerem demais em altura e acamarem, seja por 

crescerem pouco, resultando em lavoura de pequeno porte e com baixa 

altura de inserção de vagens e de ramificações na haste principal.

 ± Manejo inadequado da população de plantas: população elevada resulta em 

lavouras com excessivo crescimento em altura e de elevado risco de acama

mento de plantas; já população aquém da recomendada resulta em plantas 

de pequeno porte com baixa altura de inserção de vagens e de ramificações.

 ± Infestação tardia de mato: a presença de plantas daninhas, principalmente 

daquelas mais vigorosas e suculentas, faz com que a umidade permaneça 

alta por muito tempo, prejudicando o bom funcionamento da máquina e 

exigindo maior velocidade no cilindro trilhador. Disso resulta maior dano 

mecânico às sementes, transferência de umidade a elas e facilidade para 

desenvolvimento de fungos. Além disso, elevadas infestações de plantas 

daninhas reduzem a velocidade de colheita e exigem maior altura de corte, 

aumentando a quantidade de vagens não colhidas pela máquina.

Redução das perdas na colheita

A redução das perdas na colheita iniciase pelo bom planejamento dessa opera

ção, que, por sua vez, depende de um plano adequado de sistema de produção. 

Portanto, devem ser considerados:

 ± O manejo da lavoura: compreende semeadura em terreno com topografia 

adequada; bom preparo do solo; utilização de cultivares com características 

favoráveis à colheita mecânica; emprego de espaçamento e densidade de 

semeadura que possibilitem a formação de plantas com boas características, 

permitindo o rápido sombreamento do terreno e o melhor rendimento das 

combinadas; e controle adequado das plantas daninhas e adubação equi

librada. É interessante, também, a diversificação de época de semea dura 

associada ao manejo de diferentes cultivares, pois possibilita a ampliação 

do período de colheita e o seu melhor planejamento. Entre os procedimen

tos mais importantes para a redução das perdas, destacase a colheita no 

momento adequado.

 ± A regulagem correta da máquina colhedora: engloba todos os seus componen

tes, principalmente dos sistemas de corte e alimentação (molinete, barra 

de corte, facas segadoras, condutor helicoidal ou de esteiras e esteira de 

alimentação), de trilha (cilindro ou rotor, côncavo, cilindro batedor traseiro) 

e de separação e limpeza (bandejão, peneiras superior e inferior, saca

palhas, ventilador, condutores de grãos limpos e de retrilha, coletor de 

pedras e tanque graneleiro). A velocidade de deslocamento mais adequada 

é aquela que proporciona o melhor rendimento de trilha, associado aos 

menores índices de perdas e danos mecânicos sobre as sementes.
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A partir do crescimento da produção mundial associado à melhoria dos padrões 

de qualidade das safras, seu escoamento e sua armazenagem, come çouse 

a difundir os conceitos da comoditização da produção, da padronização de 

contratos e da normatização dos mercados físicos dos produtos. Esse foi um 

passo fundamental para que o Brasil pudesse expandir a sua produção de soja, 

café, algodão, milho e laranja, todas culturas de exportação que atendem aos 

padrões internacionais. Vale ressaltar que a regulamentação também serviu, 

e ainda serve, para criar barreiras não tarifárias, aplicadas muitas vezes sob o 

manto da proteção sanitária. Esse fato ocorre com certa frequência no mercado 

de carnes, mas, nos últimos anos, com o advento das sementes transgênicas, 

também tem sido usado para impor restrições a algumas variedades geneti

camente modificadas, denominadas organismos geneticamente modificados 

(OGMs), por determinados países importadores. Essa diferenciação de produtos 

pela via da transgenia pode, em um segundo momento, iniciar um movimento 

de modificação substancial dos produtos, na contramão da comoditização, 

porém, por enquanto, as principais características dos OGMs têm como objetivo 

a melhoria da produtividade, preservando as características das commodities em 

sua essência.

16.1 Definição de commodity agrícola
É um produto agrícola básico negociado em grande escala comercial normal

mente com alta liquidez, sendo fungível ou intercambiável com outras 

mercadorias do mesmo tipo. É mais frequentemente utilizado como insumo 

para a produção de outros bens através do beneficiamento e/ou da indus

trialização. A qualidade do produto pode ser ligeiramente diferente, mas é 
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de preço do café físico). Por outro lado, se o mercado estiver em USD 140,00 no 

vencimento, você simplesmente não exerce a put e perde o que pagou de prêmio.

16.8 Importância da logística na formação de preços
Considerando o tamanho continental do Brasil, é de se esperar que o item trans

porte assuma um papel importante na precificação das commodities agrícolas, 

sobretudo nos casos das culturas que apresentam menor valor por tonelada 

transportada, como é o caso da soja e, mais evidente ainda, o caso do milho. 

Entretanto, esse quesito perde força quando se fala de algodão ou café, que 

apresentam elevado valor em contraponto ao do custo do transporte.

Nesse contexto, um dos aspectos funcionais mais importantes na gestão de 

uma empresa exportadora de grãos recai sobre as suas operações de logística. 

É na logística, e aí se incluem a armazenagem e os transbordos também, que 

reside o maior risco de prejuízos para as tradings. Como exemplo, vale lembrar 

a greve dos caminhoneiros em maio de 2018, que gerou enormes prejuízos para 

contratantes de frete de grãos e insumos de vários segmentos da economia. No 

entanto, esse não é foco deste trabalho, e tangenciase o assunto com o simples 

objetivo de fazer uma preparação para a próxima seção, onde será abordada a 

formação de preço, em que o custo logístico é relevante, como será visto.

16.9 Formação de preços no mercado físico usando o mercado 
futuro

Esse é um ponto de consolidação dos conhecimentos adquiridos neste capí

tulo. Para demonstrar melhor a questão da formação de preços, será adotado 

um modelo mais complexo, de maneira a obrigar o uso de boa parte do que se 

aprendeu nas seções anteriores. Dessa forma, será precificada a exportação de 

soja com base na CBOT. Na Tab. 16.1 calculamse os preços para a compra de 

soja em meses distintos, dando uma visão da dinâmica do mercado e dos fatores 

influenciados pelo tempo.

Como se vê, podese colocar os valores dos contratos na CBOT no topo da 

tabela (linha “Cotação”). Na segunda linha, têmse as bases (basis ou prêmios), 

números que podem ser encontrados em suplementos econômicos de jornais, 

em sites especializados (por exemplo, www.simconsult.com.br) ou através de 

Tab. 16.1 Precificação para a exportação direta de soja nos meses de março e maio com base 
nos valores empregados pela CBOT

março de 2016 maio de 2016
Cotação USD 8,6875 USD 8,7125

Bushel
Prêmio (basis) USD 0,3400 USD 0,2600

Conversão de bushel para Ton*

FOB estivado USD 331,72 USD 329,70
Ton

Fobbing USD 10,00 USD 10,00




