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Apresentagao

A pub/icaoao Recomendaooes Técnicas para a Cu/tura da
Soja na Regiéio Central do Brasi/, ano agricola 1999/2000, foi atu-
alizada na XX/ Reuniéo de Pesquisa de Sofa da Reg/'50 Central
do Brasi/, rea/izada em Dourados, MS, de 37 de agosto de 02 de
setembro de 7999. E uma pub/icaoao conjunta entre Embrapa Soja
e Embrapa Agropecuaria Oeste, resu/tado do traba/ho de técnicos
de diversas instituiooes pub/icas e pr/'vadas /igadas ao agronego’cio
da soja.

Esta pub/icapao visa, principa/mente, apoiar 0 traba/ho dos
profissionais da assisténcia técnica agronomica, por condensar as
principais topicos referentes a cultura da soja e informar as tecno/o-
gias disponiveis para a obtenpao de altas produtividades com baixo
impacto ambienta/, as quais deverao ser adaptadas a rea/idade de
cada produtor.

Pe/a sua abrangéncia e representaoao instituciona/, esta
pub/icag:a"o tem a finalidade de ser documento orientador das indi-
capoes e recomendaooes técnicas para soja em toda a Regiao Cen-
tral do Brasil. A Embrapa Agropecuaria Oeste e a Embrapa Soja
esperam, ass/'m, contribuir na divu/gag:a‘o das tecno/ogias para a
soja, buscando estabi/idade de produoao e sustentabi/idades técni-
ca e economica dessa cultura no Brasil.

José Francisco Ferraz de Toledo José Ubirajara Garcia Fontoura
Chefe Geral da Embrapa Sofa Chefe Gerai da Embrapa Agropecuéria Oeste
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Das regl6es geopolltlcas brasilelras, a Centro-Oeste é a se-
gunda malor produtora de soja, com 4.942,2 mil hectares cultiva-
dos e producéo de 13.198,2 mil toneladas, na safra de 1998/99.
Nesta, como nas demals regl6es brasilelras, a cultura da soja fol
desenvolvlda com padr6es tecnoléglcos modernos, na forma como
vlnha sendo cultlvada nos Estados Unldos, ressalvadas as diferen-
cas edafo-cllmaticas e econémlcas. A pesquisa brasllelra, particu-
larmente a gerada pela Embrapa, teve um papel preponderante no
sucesso da soja na Reglao Centro-Oeste, pela geracao de cultlvares
e de processos de cultlvo adaptados aos solos e cllma do cerrado
brasllelro. A partlr da década de 90, a soja passou a ser 0 principal
produto agricola da regléo, com altos nivels de produtlvldade. No
entanto, devido aos altos custos de producéo e a grande dlstancla
dos centros consumldores e dos portos, a rentabilldade da soja é
balxa. Além da necessérla reducéo nos custos de transporte, 0 que
jé esté sendo buscado via transporte fluvial, aspectos tecnolégicos
fitotécnlcos devem continuar sendo pesqulsados, com 0 flm de
aumentar a produtlvldade elou reduzlr os custos, com o menor dano
possivel ao ambiente.

Produpao de Soja
A producéo de soja no Brasil concentrou-se na reglao Cen-

tro-Sul até o ln|'clo dos anos 80. A partlr dal, a partlclpacao da
Regléo Centro-Oeste aumentou slgniflcatlvamente. A expansao da
area cultlvada de soja no Brasil é resultado tanto da incorporacao
de novas areas, nas Regi6es Centro-Oeste e Norte, quanto da subs-
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tltuicao de outras culturas, na regiao Centro-Sui. De acordo com
ZOCKUN (1975), a substituicao de culturas, prlnclpalmente arroz,
feljao, mandloca, batata, cebola, mllho e café, fol a causa de 88%
da expansao da soja entre 1970 e 1973 na regiao tradlclonal de
cultlvo (Sao Paulo, Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sui). No
mesmo perlodo, a expansao de novas fronteiras resultou apenas
em 12% do aumento da producao. Essa situacao prevaleceu até
meados da década de 70. A partlr dal, a regiao em expansao (Minas
Gerais, Goias, Mato Grosso do Sui, Mato Grosso e Distrito Federal)
comecou a apresentar acréscimos substancials na area semeada,
enquanto na regiao tradlclonal a area semeada permaneceu a mes-
ma.

O grande aumento da area e producao de soja na regiao em
expansao deu-se na década de 80. De uma area lgual a 1,29 mi-
lh6es de hectares e uma producao de 2,2 milh6es de toneladas em
1980, aquela regiao passou a cultlvar 5,08 mllh6es de hectares,
com uma producao de 10,3 mi|h6es de toneladas em 1989. Nesse
ano, a producao dessa regiao representou 45% da producao naclo-
nal. N0 processo de lncorporacao de 3,79 mllh6es de hectares na
producao de soja, durante o periodo 1980/89, houve contrlbuicao
liqulda da cultura, traduzida na expansao da frontelra agricola, in-
corporando ao processo produtlvo areas antes inexploradas. No
entanto, pode ter havldo substitulcao de culturas em determlnada
parcela. Segundo estudos realizados por GOMES (1990), no perio-
do 1970/80, o crescimento da area com soja, tanto na regiao tradi-
clonal como em expansao, deveu-se quase que excluslvamente ao
efeito-substltulcao, que atinglu mais de 98% dessa expansao. Dos
produtos anallsados na regiao em expansao, verificou-se que 0 al-
godao, amendolm e feljao sofreram reducao de area cultlvada, en-
quanto arroz, café, cana-de-acucar, laranja, mandloca, mllho, pas-
tagens e soja tlveram expansao de area.

Este lncremento na producao resultou dos varlos incenti-
vos governamentals, (credlt|'ci0s, pesqulsas, apolo técnlco, e ou-
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tros). ROESSING & GUEDES (1993, p.32) destacam que isso fol
posslvel também graoas a uma forte demanda do mercado externo,
prlnclpalmente de farelo de soja.

Na safra 1998/99, a Reglao Centro-Oeste contribulu com
42% da producao nacional de soja, enquanto a contrlbulcao da
Regiao Sul fol de 43%. Verificou-se, através de uma regressao line-
ar, que no periodo correspondente as safras 1989/90 a 1998/99, a
producao da regiao apresentou uma taxa médla anual de cresci-
mento de 7,5%. Este crescimento deveu-se mais ao aumento da
produtlvldade do que da area semeada, pols a area apresentou uma
taxa médla de crescimento de 3,3% ao ano, enquanto que a produ-
tlvldade cresceu a uma taxa de 4,2% ao ano. Anallsando separada-
mente os estados que constltuem a Reglao Centro-Oeste, o Estado
de Mato Grosso destaca-se com uma taxa médla anual de cresci-
mento da producao de soja de 9,60%. Este percentual reflete o
desempenho positlvo obtldo pela produtlvldade, com uma taxa de
2,50% e, prlnclpalmente, pelo aumento da area cultlvada com 7,10%
ao ano. O Estado de Mato Grosso produziu, na safra de 1998/99,
7,08 mllh6es de toneladas de soja, numa area de 2,54 mllhao de
hectares, atlngindo uma produtlvldade de 2.780 kg por hectare. A
particlpaoao do estado na area total do Pals fol de 19,75% e na
producao, de 22,67%.

N0 Estado de Goias, no mesmo periodo, ocorreu um au-
mento da producao decorrente mais do acrésoimo da produtlvldade
do que da area. A taxa anual médla de crescimento da producao
durante 0 referldo perlodo fol de 8,04%, sendo a area responsavel
por 2,86% e a produtlvldade por 5,18%. Nesse estado, fol produ-
zido, na safra de 1998/99, 3,3 milh6es de toneladas de soja, numa
area de 1,3 mllhao de hectares, atlngindo uma produtlvldade de
2.520 kg por hectare. A partlclpaoao do estado na area total do
Pals foi de 10,16% e na producao, de 10,58%.

No Mato Grosso do Sul, nesse periodo, a area apresentou
reducao de 2,88% a0 ano, porém a taxa de crescimento da produ-
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cao foi positlva, porque a produtlvldade cresceu a uma taxa médla
anual de 4,91%, sendo fator determlnante para 0 aumento da pro-
ducao em 2,03% ao ano. Esse excelente aumento de produtlvldade
deveu-se ao malor emprego das tecnologias exlstentes e colocadas
a disposicao dos produtores pela pesquisa e assisténcia técnlca,
prlnclpalmente a cultlvares reslstentes a doencas e com malor po-
tencial produtlvo. Na safra de 1998/99, 0 estado produzlu 2,74
milh6es de toneladas de soja, numa area de 1,05 milhao hectares,
atlngindo uma produtlvldade de 2.600 kg por hectare. Sua partici-
pacao na area total do Pals foi de 8,17% e na producao, de 8,77%.
A Tabela 1 apresenta os dados de area, producao e produtlvldade
de soja no Brasil, por estado, das safras de 1997/98 e 1998/99.

Caracterizaoao do Produtor de Soja

E dificil conhecer 0 ntlmero de pessoas ocupadas na produ-
cao de soja, ja que nao exlstem estatisticas que fornecam essa
informaoao de manelra dlreta. E posslvel, no entanto, fazer uma
estlmatlva do ntimero de pessoas ocupadas nessa producao. O pes-
soal ocupado com lavouras temporarlas no Brasil, no ano de 1996,
era de 6.780.333 trabalhadores em 1.844.451 estabeleclmentos
agropecuarlos. lsto significa aproximadamente 3,67 pessoas por
estabelecimento que possul lavoura temporarla como uma das ati-
vidades economicas. Sabendo-se que exlstem, entre os estabeleci-
mentos que possuem culturas temporarlas, 242.998 que se dedi-
cam também ou excluslvamente ao cultlvo de soja (13,17%), pode-
se estimar a existéncia de 891.802 pessoas ocupadas diretamente
com a producao de soja no pals. Naturalmente essa é uma estima-
tiva baseada em apenas um critério e sujeita a erros. Sabe-se que a
soja é uma cultura totalmente mecanizada, nao possuindo portanto
0 mesmo nL'imero de pessoas ocupadas quando comparado com
outras culturas.

Na Tabela 2 encontra-se a estlmatlva da populacao dlreta-
mente ocupada com as lavouras de soja no Brasil.
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TABELA 2. Estlmatlva da populagao ocupada na produgao de soja no Brasil, segundo o
CENSO agropecuarlo de 1995/96.

Estado Populagao
rural total

Nfimero de Estlmatlva°/ C10estabeleclmentos ° do pess°a|
agropecuarlos Estabe|'

Total Com soja
com soja ocu pado

com soja

Brasil
Sao Paulo
Parana
Santa Catarina
Rio G. do Sul
Mato G. do Sul
Mato Grosso
Goias
Minas Gerais
Bahia
Maranhao
Plaui
Distrito Federal
Tocantlns
Flondonia
Para
Paraiba
Roraima
Outros

33.993.332
2.351.492
1.991.814
1.310.114
2.054.711

323.516
540.284
642.145

3.598.761
4.714.832
2.511.008
1.116.970

129.698
307.633
466.551

2.561.832
1.043.630

72.854
12.837.685

4.858.457 242.998
218.016 6.126
369.875 69.738
203.347 9.980
429.958 142.487

49.423
78.763

1 1 1 .791
496.677
699.1 26
368.191
208.1 10

2.459
44.913
76.956

206.404
146.539

7.476
1 1 40433

4.217
2.746
3.482
2.562

747
184

5
189
55
68

138
65
25

184

5,00
2,81

18,85
4,91

33,14
8,53
3,49
3,11
0,52
0,12
0,05

7,69
0,12
0,09
0,07
0,04
0,33
0,02

891 .802
22.482

255.938
36.627

522.927
15.476
10.078
12.779
9.403
2.742

675
18

694
202
250
506
238

92
675

Fonte: FIBGE. Censo Agropecuario de 1995/96.

Em praticamente todos os estados ja existiam pessoas ocu-
padas com soja em 1996. O nL'1mero de pessoas ocupadas com a
cultura nao inclui o complexo todo, ou seja, as pessoas que direta
ou indiretamente atuavam no processo de agroindustrializacao e
comercializacao.

A partlr dos dados censitarios de 1996, observa-se que o
produtor médio de soja ocupou uma area de 38,02 ha e produzlu
88,84 toneladas de graos, equivalente a uma produtlvldade de 2.273
kg/ha (Tabela 3).
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Com relacao a situaoao de posse da terra dedicada a soja
nota-se, com os dados do censo de 1996, que:

os proprletarios sao 82,26% dos produtores de soja, produzindo
84,81 % da safra total e ocupando 84,57% da area total desti-
nada a cultura. Os dados nos permitem observar que o volume
produzido, em médla, pelo produtor proprietario da terra é de
91,60 toneladas, muito préximo da médla do conjunto dos pro-
dutores. A produtlvldade médla obtlda pelos proprletarios é de
2.296 kg/ha, que também nao difere muito da obtlda pelo con-
junto dos produtores;
os arrendatarios constituiram 8,68% dos produtores, e produzi-
ram 12,12% da soja, com um volume médio de 124,06 tonela-
das, 35% a mais do que 0 obtldo pelo produtor médio. De certa
forma, essa observaoao é logica, ja que 0 objetivo do arrenda-
mento é justamente aumentar a disponibilidade de terra para a
exploracao agrlcola. A produtlvldade do produtor arrendatario
era de 2.304 kg/ha, 0 que nao difere muito da médla, lndicando
que a tecnologia utilizada é mais ou menos a mesma;
os parceiros constituiram 5,70% dos produtores, mas sua produ-
cao atinge apenas 2,13% da producao total, o que corresponde a
observacao de que 0 tamamho médio da area do produtor parceiro
esta bem abaixo da médla geral. A producao médla individual é de
33,30 toneladas. A produtlvldade obtlda pelos parceiros é lgual a
produtlvldade obtlda pelo proprietario e pelo arrendatario, ou seja,
2.293 kg/ha, lndicando o uso da mesma tecnologia;
os ooupantes constituiram 3,36% dos produtores de soja, ge-
rando apenas 0,90% do volume oolhido. Cada produtor ocupan-
te contribulu em médla com um volume menor que a médla ge-
ral, ja que a producao individual do grupo foi de 24,41 tonela-
das. A produtlvldade obtlda por este grupo de produtores foi um
pouco mais baixa, com 2.252 kg/ha.

Observa-se, com base nos dados anteriores, que o malor
ganho na produtlvldade, por hectare de soja, ocorre dos dois prl-
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meiros estratos para o estrato com area entre 100 e 1.000 ha. A
partlr dos 1.000 ha 0 efeito do aumento da area da propriedade
sobre a produtlvldade é pequeno. 0 impacto positivo da area sobre
a produtlvldade deve ser 0 resultado de um aumento do nivel de
tecnologia utilizado, dlretamente proporcional ao aumento da area
da propriedade, obviamente até determlnado tamanho, a partir do
qual nao exlstem diferencas no emprego de tecnologia. Pode-se
supor que a dlferenca entre o nivel tecnologico empregado em propri-
edades de 1.000 ha e 10.000 ha seja minimo, porém, a mesma dife-
renca entre propriedades de 10 ha e 100 ha deve ser slgnlflcativa.

Em relacao a area trabalhada pelos produtores de soja nas
" - lTbl4diversas Unidades da Federacao, observa se pe a a e a que:

a) no Rio Grande do Sul e no Parana, os produtores que trabalham
areas menores que 100 ha representam quase 50% da area cul-
tlvada com soja. Os produtores que trabalham areas entre 100

TABELA 4. Area cultlvada com soja, segundo grupos de area total dos estabeleclmentos
nos estados de malor participacao na producao - 1995/96 (mil ha).

Grupos de Area Brasil RS PR MT MS GO Outros

O - 10 ha
10 - 100 ha
100 - 1000 ha
1000 - 10000 ha
10000 ha e mais
Sem dados
Total

0 - 10 ha
10 - 100 ha
100 - 1000 ha
1000 - 10000 ha
10000 ha e mais
Sem dados

195
2168
3759
2810

383
1

9316

2,09
23,27
40,35
30,16
4,12
0,01

112
1070
977
244

2403

72 1
1002 4
1007 383

182 1122
5 230

2268 1740

.. em termos percentuals
4,67

44,53
40,66
10,14

3,17 0,06
44,18 0,23
44,40 22,01

8,02 64,48
0,23 13,22

3
47

332
315

5O

747

0,40
6,29

44,44
42,18

6,69

Total 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00

26
392
429

16

863

3,02
45,42
49,71

1,85

100,00

7
19

668
518

83

1295

0,54
1,47

51,58
40,00

6,41

100,00

Fonte: FIBGE - Censo Agropecuarlo do Brasil de 1995/96.
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ha e 1.000 ha representam 40% da area total cultlvada no Rio
Grande do Sui e 44% no Parana. Os produtores com mais de
1.000 ha representam 10% e 8% da area cultlvada, no Rio Grande
do Sui e Parana, respectivamente. No entanto, a producao nas
areas acima de 100 ha, em ambos os estados, representa 54%
do total e a producao das areas abaixo de 100 ha, 46%;

b) no Mato Grosso, Mato Grosso do Sui e Goias, a area cultlvada
por produtores de menos de 100 ha representa uma parcela muito
reduzida da area total, sendo 0,3% no Mato Grosso, 6,5% no
Mato Grosso do Sui e 3% em Goias. A area cultlvada entre 100
ha e 1.000 ha representa entre 22% (Mato Grosso) e 45% (Goias).
A area cultlvada por produtores cuja propriedade possul mais de
1.000 ha representa 64% no caso do Mato Grosso, 42% no
Mato Grosso do Sui e 50% em Goias.

Observa-se assim que os produtores do Centro-Oeste (prin-
cipaimente no caso do Mato Grosso) ocupam areas bem maiores do
que os da Regiao Sui. Essa observacao permlte inferlr que a grande
expansao da soja no Centro-Oeste se reailzou e esta se realizando
com base em cuitivos extenslvos, aproveitando economias de es-
caia, enquanto que no Sui houve e esta havendo uma tendéncia de
aumento da area das propriedades produtoras de soja, pols a produ-
cao de graos nao se sustenta mais em pequenas propriedades que
procuram fazer dessa atividade a sua principal fonte de receita.

Para se ter uma idéia da tendéncia da producao de soja
quanto aos parametros anallsados, procura-se compara-ios com os
dados do Censo Agropecuario de 1985, mostrados nas Tabelas 5 a
7. Observando os dados, houve uma diminuicao de 177.206 esta-
beleclmentos que produziam soja de 1985 a 1996. Naturalmente a
malor parte desses estabeleclmentos possuiam pequenas areas. Por
exempio, as propriedades de areas abaixo de 100 ha dlminuiram,
nesse periodo, em 13,50%. As areas, na faixa de 100 ha a 1000
ha permaneceram no mesmo percentual, em torno de 40%. No
entanto, as areas acima de 1000 ha passaram de 18% para 30%.



TABELA 5. Estimatlva da populacao ocupada na producao de soja no Brasil.

Estado Populacao
total

Name“) de % de estabe- jstimativalestabeleclmentos
agropecuarlos

Total Com soja

. o essoalecimentos p. ocupadocom soia _com S018

Brasil

Sao Paulo
Parana
Santa Catarina
Rio G. do Sui
Mato G. do Sui
Mato Grosso
Golas
Outros

23394876

1357113
1855063
887287

1747932
253993
359221
616338

16317929

5801809

282070
466397
234973
497172

54631
77921

131365
4057280

420204

7404
85624
59067

249103
6706
3040
3460
5800

7,24 1 694409

2,62
18,36
25,14
50,10
12,28
3,90
2,63

35623
340564
223044
875784

31178
14015
16234

157967

Fonte: FIBGE. Censo Agropecuario de 1985.

TABELA 6. Producfio cle soja no Brasil segundo a condicfio e area do produtor.

lnformante Quantldade Area
(numero) (toneladas) (hectares)

Médla por produtor
Quant. (t) Area (h_aL

Totals

Proprietarios
Arrenddatarios
Parceiros
Ocupantes

Menos de 10 ha
10 A - 100
100 A - 1.000
1.000 - 10.000
Mais de 10.000
Nao informado

420204

329441
31149
37061
22553

125175
263150

28225
3388

149
117

16730087

Condiciio do produtor
13370284
2497916

572357
289529

Grupos de area
521844

5644254
6971811
3111418
476614

4144

9434686

7466409
1432821
354855
180599

370324
3293734
3824098
1694021
249289

3218

39.81

40,58
80,20
15,44
12,84

4,17
21,45

247,00
918,36

3198,75
35,42

22,45

22,66
46,00

9,57
8,00

2,96
12,53

135,49
500,00

1673,08
27,50

Fonte: FIBGE - Censo Agropecuario do Brasil de 1985. p. 130.
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TABELA 7. Area cultlvada com soja, segundo grupos de area total dos estabeleclmentos nos
estados de malor participacao na producao - 1985 (mil ha).

Grupos de Area Brasil as PR NIT MS GO Outros

O - 10 ha
10 - 100 ha
100 - 1000 ha
1000 - 10000 ha
10000 ha e mais
Sem dados
Total

O - 10 ha
10 - 100 ha
100 - 1000 ha
1000 - 10000 ha
10000 ha e mais
Sem dados
Total

370
3294
3824
1694
249

3
9435

3,92
34,91
40,53
17,95
2,64
0,03

100,00

239
1761
1326
280

1
3

361 1

Em termos percentuais ....... ..

6,62
48,77
36,72

7,75
0,03
0,08

100,00

73 ..

1017 15
842 246
136 461

8 101

2080 823

3,75 —
48,89 1,82
40,48 29,89

6,54 56,01
0,38 12,27

4
78

448
328
101

959

0,42
8,13

46,72
34,20
10,53

100,00 100,00 100.00

30
312
237
20

600

5,00
52,00
39,50
3,33

100.00

49
393
650
252

18

1362

Fonte: Stulp Bi Pia. Tabela 6, p. 17.

Na verdade, a grande produoao de soja nos anos est concen" 90 a -
trada em propriedades cuja area esta acima de 200 ha (65%) e a
tendéncia é dessa producao se concentrar cada vez mais em proprie-
dades acima dos 500 ha.

lnsumos

A compra de lnsumos é um indicador importante das inten-
c6es de plantlo de uma nova safra e de seu volume: a quantidade
de fertilizantes adquiridos é importante indice tecnologico da quan-
tidade e, portanto, garantia de que as lavouras estarao menos de-
pendentes dos fatores naturals para atingir niveis adequados de
rendlmento agricola (MONTEIRO, 1995, p.25)

Entre os varlos lnsumos modernos utilizados para 0 plantlo
da soja, o fertiiizante é 0 que representa um dos maiores custos de
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aquisicao para o produtor. Verifica-se na Tabela 8, 0 comportamen-
to dos principals lnsumos modernos que c0mp6em as despesas da
lavoura de soja.

TABELA 8. Estimativa de custo de lnsumos para producao de soja (R$/ha-
ago/99).

Unid. Quant. Valor (R$) %

lnsumos
1. Caicario
2. Fungicidas
3. inoculantes
4. Sementes
5. Herbicidas

5.1. Herbicida1- Glyphosate
5.2. Herbicida2 - 2,4D amina/ester
5.3. Herbicida3 - Chiorimuron-ethii
5.4. Herbicida4 - Clethodln

6. Fertiiizante - 00-20-20
7. lnseticidas

7.1. lnseticlda1- Endossulfam
7.2. lnseticida2 - Monocrotofos

l<9
K9
kg
kg

K9

250,00
0,17
1,00

80,00

1 ,50
1 ,0O
0,05
0,40

300,00

5,86
4,04
5,40

41,00
97,94
15,07
9,03

28,55
45,29

112,50
10,88

0,250 3,86
0,375 7,02

Subtotal 1 277,62

2,11
1,46
1,95

14,77
35,27

5,43
3,25

10,28
16,31
40,52

3,92
1,39
2,53

Fonte: Embrapa Soja.

Pode-se observar, segundo a estlmatlva da Embrapa SO18,
que 0 fertilizante representa 40,52% da formacao do custo dos
lnsumos, a semente melhorada 14,77% e herbicidas 35,27%, cons-
tituindo-se, dessa manelra, os itens de malor peso no bolso do agri-
cuitor.

Um dos fatores determinantes do consumo de fertllizantes
sao os ganhos de produtlvldade proporcionando uma malor produ-
cao, sem necessariamente aumentar a area cultlvada. O consumo
de fertllizantes para a soja, a nivel nacional, tem representado, em
médla, 22,8% do total oonsumldo no Brasil (Tabela 9).
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TABELA 9. Consumo de fertilizante. Participaofio da soja no consumo total.

Ano

Consumo de Fertiiizante (mil t)
Total Br
(todas

culturas)

Soja
Soja-
Brasil

Sojal
total (%)

Centro
Oe§te_' GO' MS' MT'

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Méma

8.510
9.280

10.543
11.959
10.839
12.248
13.845
11.032

1.460
1.840
2.440
2.633
2.486
2.796
3.957
2.516

17,1
19,8
23,1
22,0
22,9
22,8
28,6
22,8

1.014
1.108
1.288
1.461
1.590
1.295
1.369
1.922

275
284
339
376
387
314
345
331

272
240
272
283
280
215
220
254

468
584
677
802
923
766
804
718

Fonte: ANDA (1996) estimativa.

Observa-se que no periodo de 1991 a 1997, houve um
aumento significativo do consumo nacional de fertilizante para a
soja, em torno de 171%, apesar da queda observada em 1995
equivalente a 5,6%, em comparaoéo ao ano anterior. A colheita
recorde obtida na safra 1994/95 nao foi suficiente para evitar 0
colapso financeiro observado no campo durante a comercializaoéo
da safra. Além dos baixos preoos recebidos pelos agricultores, a
crise de endividamento rural e a escassez de fontes de financiamen-
to para o custeio e investimento da safra 95/96 foram os principais
fatores responsaveis pela redugao da area plantada na safra 95/96
e, conseqiientemente, pelo arrefecimento na comercializagao de
insumos.

A média de utilizaoéo de fertilizantes na Regiéo Centro-
Oeste é bem maior que na Regiao Sul. Em Goias, de acordo com 0
levantamento do componente tecnolégico da safra de soja de 1996/
97, realizado pela CONAB/Embrapa Soja, utiliza-se 345 kg/ha de
fertilizante. De acordo com o mesmo levantamento, no Mato Grosso
do Sul essa média é de 255 kg/ha e no Mato Grosso de 402 kg/ha. Na
Regiao Sul, a maior média foi observada no Parana, com 189 kg/ha.
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Quanto ao setor de méquinas e equipamentos agrfcolas,
pode-se observar, no per|'odo de 1985 a 1995, as osci|a<;6es
registradas nas vendas destinadas ao mercado interno.

0 ano de 1986 apresenta 0 melhor desempenho do per|'o-
do, sendo marcado pela implantaoao do Plano Cruzado, que entre 0
conjunto de medidas adotadas destacava-se o congelamento de
preoos e reduoéo das taxas de juros, impulsionando a demanda e
favorecendo 0 setor. Tanto é que, entre 1985 e 1990, o Brasil obte-
ve o melhor |'ndice de mecanizaoéo da sua agricultura (Tabela 10).

Ao contrério do bom desempenho das vendas em 1986
(61.735 unidades), no ano de 1992 o setor so comercializou 16.160
unidades. Somente 0 segmento das colhedoras apresentou uma
timida reagao em comparaoéo ao ano anterior (1991), que também
foi um ano desfavorével para o setor de maquinas agricolas.

Em 1993 e 1994, as vendas das maquinas agricolas apre-
sentaram uma recuperaoao. Os dados do ano de 1995 correspondem

TABELA 10. Brasil - venda de méquinas agricolas ao mercado interno, de 1985
a 1995 (em unidades).

Cultivadores Tratores de Tratores deAno . . Colhedoras_ Motonzados rodas estenra _

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Jan.aseL 1994
Jan.aseL 1995

3.139
6.558
3.593
1.854
2.617
1.911
1.983
1.570
1.096
1.538

859
1.050

41.243
46.388
39.802
30.604
26.955
22.012
13.896
12.054
21.885
42.372
30.343
16.112

1.600
2.245
2.010
1.360
1.493
1.140

589
532
908

1.705
858
957

5.775
6.544
5.747
4.753
3.942
2.350
1.718
2.004
2.735
5.326
2.874
1.325

Fonte: Anfavea, apud MONTEIRO, 1995, p.26.
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somente as vendas do més de janeiro a setembro. A0 comparar
esse mesmo per|'odo com 1994, verifica-se uma queda nas vendas
em torno de 44%. 0 segmento das colhedoras registrou uma queda
de 53,9% e tratores de rodas de 46,9%.

Através da Tabela 1 1, verifica-se o |'ndice de mecanizacao
da agricultura brasileira de 1960 a 1995, podendo-se verificar a
evolucao da frota de tratores frente a evolucao da area cultivada
nesse periodo.

TABELA 11. indice de mecanizaoao da agricultura brasileira, de 1960 a 1995.

Area cultlvada Frota de tratores de indice de mecanizacao
A"° (1.000 ha) roda (unidades) (ha/trator de rodas)

1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995

25.671,7
31.637,3
34.911,7
41.811,1
47.640,6
49.528,7
47.666,4
50.038,2

62.684
76.691
97.160

273.852
480.340
551.036
515.815
481.316

410
413
359
153

99
90
92

107

Fonte: ANFAVEA, IBGE, apud Anuario Estatistico ANFAVEA, 1995, p. 42 * estimado.

Em 1960 havia um trator para cada 410 hectares cultiva-
dos no pals; ja em 1985 verifica-se um significativo aumento da
frota de tratores de rodas mudando o perfil da atividade agricola no
pa|'s, ou seja, havia um trator para cada 90 hectares cultivado.
Apesar do valor estimado para o ano de 1995, verifica-se uma re-
ducao do |'ndice de mecanizacao da agricultura brasileira, indicando
a descapitalizacao do produtor rural.

A0 comparar a quantidade de maquinas agricolas utilizadas
na agricultura brasileira com a Argentina, nota-se a precariedade
existente no setor agricola do Brasil (Tabela 12).
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TABELA 12. Mecanizaoao da agricultura no Brasil e Argentina - 1992.

Area Frota (unidades) Hectare Hectare
Pais cultivada Tratores de c°|hei(a- aravel por colhido por

(1.000 ha) roda W den-as trator colheitadeira

Brasil‘ 50.038 481.316 60.000 104,0 834,0
Argentina 25.000 280.000 50.000 89.3 500,0

Fonte: FAO (ONU), IBGE, apud Anuario Estatlstico da lndustria Automobillstica Brasileira, 1996, p. 42.
' 0s dados do Brasil referem-se a 1995 e sao estimados.

Armazenagem
O segmento armazenagem participa, com maior ou menor

intensidade, de todo o ciclo economico de produtos alimentares: na
producao, na comercializacao "in natura”, na fase de industrializa-
oao, consumo no atacado e no varejo e nos estagios de exportacao
e importacao (COSTA & TOSTA, 1995, p.18). Dessa maneira, a
falta de uma estrutura quantitativa e qualitativa na rede de armaze-
nagem de um estado ou regiao, pode vir a se constituir num ponto
de estrangulamento economico e social.

Os armazéns distinguem-se quanto a modalidade e posse.
No que se refere a modalidade estes podem ser convencionais, para
0 armazenamento de produtos ensacados, industrializados e fibras;
e/ou a granel, que sao utilizados para a estocagem de produtos
granelizaveis como a soja, milho, entre outros. Ouanto a posse, os
armazéns podem ser privados ou publicos. Enquadram-se na pri-
meira categoria aqueles que limitam os servicos para uso préprio,
como os pertencentes as industrias de processamento. Os arma-
zéns de uso publico dividem-se em governamentais ou particula-
res. Segundo COSTA & TOSTA (1995, p. 19) os armazéns das
cooperativas, para efeito de planejamento macroeconomico, sao
consideradas de uso publico.

O Estado de Goias possui a maior capacidade de
armazenamento da Regiao Centro-Oeste, tanto nos armazéns per-
tencentes ao setor publico, como ao setor privado e cooperativas.
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Somente quando analisados por modalidade, verifica-se que os ar-
mazéns convencionais das cooperativas de Mato Grosso apresen-
tam maior capacidade estatica que os mesmos armazéns em Goias,
mas isto nao influencia no resultado final. O setor privado é respon-
savel pela maior oferta de armazenagem na Regiao Centro-Oeste,
representando, entre armazéns convencionais e a granel, 78% de
toda a capacidade estatica. Deste total, a capacidade de estocagem
a granel é de 13.501.348 toneladas (64,2%) e dos armazéns con-
vencionais é de 7.532.847 toneladas (35,8%).

A armazenagem a granel é a mais importante para a soja.
Nessa modalidade Golas tem a maior capacidade na regiao, poden-
do armazenar 5.880.351 toneladas, ou seja, 43,5% da capacidade
a granel da regiao. O Distrito Federal contribui com uma capacidade
para armazenar 22.350 toneladas de graos nessa modalidade. Em
segundo Iugar encontra-se o Estado do Mato Grosso, que tem uma
parcela significativa da capacidade ofertada, 35,8%, que represen-
ta 4.830.185 toneladas estocadas a granel. Mato Grosso do Sul
fecha com 20,7% da capacidade nos armazéns a granel. Na moda-
lidade convencional a oferta de armazenagem é menor. O Estado de
Golas representa quase 50% da capacidade de armazenamento
nesta modalidade, seguido pelo Estado do Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul com 38,4% e 11,8%, respectivamente. As coopera-
tivas ofertam uma capacidade total de armazenagem da ordem de
3.525.191 toneladas, equivalente a 13% do total da regiao. Nessa
categoria os armazéns a granel representam 74% do total ofertado,
com 2.607.178 toneladas, e os armazéns convencionais totalizam
espaco para 918.013 toneladas. No Estado de Goias, as cooperati-
vas detém a maior capacidade de estocagem a granel, representan-
do 42% nesta modalidade. Os estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul detém 36% e 22%, respectivamente, da oferta a
granel.

Os armazéns oficiais disp6em de uma capacidade armaze-
nadora de 2.441.902 toneladas, o que corresponde a 9% do total
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ofertado no Centro-Oeste. Desses, a modalidade a granel contribui
com a maior oferta de estocagem, 1.307.458 toneladas, ou 53,5%
da capacidade total de armazéns oficiais. A capacidade dos arma-
zéns oficiais do Estado de Goias (incluindo-se o Distrito Federal),
na modalidade convencional, corresponde a 579.716 toneladas
(51,1% da modalidade) e a granel 618.638 toneladas (47,3% da
modalidade). Na seqiiéncia vem o Estado do Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul.

A principio, pode-se concluir que a capacidade global de
armazenamento na Flegiao Centro-Oeste é satisfatoria para 0 volu-
me total de graos produzido na regiao. A0 se comparar a capacida-
de de armazenamento no Centro-Oeste, em 1994, em relaoao as
duas espécies de graos mais produzidas na regiao, soja e milho,
verifica-se que a producao das duas culturas, na safra 1993/94,
totalizou 14.739.800 toneladas para uma oferta de estocagem a
granel de 17.415.984 toneladas. Considerando-se que para anall-
sar a oferta dinamica pode-se utilizar um |'ndice de rotacao de uma
vez e meia para estes dois produtos (COSTA & TOSTA, 1995,
p.27), constata-se que a oferta dinamica seria de 26.123.976 to-
neladas, ou seja, um superavit em torno de 43%. Mas, deve- se
atentar que a soja também concorre em espaoo com a producao de
arroz, estoques anteriores, e outros, reduzindo esta oferta.

Cabe ressaltar que tem sido registradas perdas significati-
vas na Regiao Centro-Oeste devido a falta de depositos com insta-
lacoes adequadas ao beneficiamento primario do grao e razoavel-
mente proximos aos locais de producao. Esta situacao resulta da
alta taxa de expansao da cultura de soja na regiao (STULP & PLA,
1992, p.28). A maior demanda de armazenamento ocorre no final
do primeiro semestre, devido a necessidade de estocar as colheitas
de verao (STULP & PLA, 1992, p.28). Ouanto a estocagem da soja,
esses autores estimaram entre algumas variaveis, que os meses de
maio e junho apresentam um pico de demanda para o armazena-
mento, em relacao aos outros meses do ano.
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Transportes

A estabilizacao da eoonomia, que vem mantendo a inflacao
numa trajetoria decrescente, recuperou, entre os agentes economi-
cos, a nocao de preoos relativos, trazendo a tona ineficiéncias no
campo da infra-estrutura e distor<;6es que reduzem a competitividade
dos produtos brasileiros (BARROS et alii, 1997, p.3). Um dos seg-
mentos que interfere na eficiéncia de varios setores da economia de
um pals é o transporte. No caso brasileiro, em que a maior parte do
transporte é feita por rodovias, essa fase da comercializacao acaba
onerando o produto. No caso especifico do transporte da safra de
soja, que passa por algumas etapas como a transferéncia do grao
aos armazéns, ou as industrias esmagadoras, ou aos portos com
destino a exportacao, essa etapa afeta a competitividade do produ-
to ao nivel mundial. Ao verificar a comercializaoao que envolve nao
somente 0 produto ”/'n natura” como também todo o complexo soja,
pode-se estabelecer trés etapas que participam de todo processo:
' a primeira etapa consiste no transporte entre o produtor e a indus-

tria de esmagamento, ou armazenamento do produto. Segundo
STULP & PLA (1992, p.22), esta etapa representa um custo mais
elevado, em decorréncia das estradas rurais nao serem pavimen-
tadas, ocasionando um deslocamento mais lento, periodos de in-
terrupcao por causa das chuvas, além de elevar os custos de
manutencao do caminhao;

~ a segunda etapa caracteriza-se pelo transporte do grao armazena-
do para a industria de processamento ou dos armazéns ou indus-
trias para a exportacao; e

+ a terceira fase inclui os produtos derivados da soja com destino
ao mercado interno (centros de consumo) ou ao mercado externo.

Observa-se que, no periodo compreendido entre 1985 a
1994, a modalidade de transporte rodoviario tem absorvido mais da
metade dos transportes de cargas no Brasil, sendo, em 1994, res-
ponsavel por 56,1 % contra 21 ,4% do transporte ferroviario e 18,4%
do transporte hidroviario.
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Conforme CAIXETA FILHO (1996, p.4), "essa predominan-
cia do modo rodoviario pode ser explicada pelas dificuldades que
outras categorias de transporte enfrentam para atender eficiente-
mente aos aumentos de demanda em areas mais afastadas do pais,
as quais nao sao servidas por ferrovias ou hidrovias”.

Em relacao ao transporte do complexo soja no Brasil, em
1995, observa-se uma concentracao ainda maior na utilizaoao da
modalidade rodovia, com 67%, as ferrovias com 28% e as hidrovias
com apenas 5% do total (ABIOVE, 1996). Dessa maneira, o trans-
porte da soja esbarra na estrutura apresentada pelas estradas do
Pals, gerando perdas do produto e também, devido ao desgaste
sofrido pelo caminhao, um aumento do preco do frete. Segundo
PUZZI (1986, p.86), "...no Brasil um dos componentes que mais
pesam no custo final dos graos é o frete, devido a falta de hidrovias,
insuficiéncia de ferrovias e precariedade de estradas asfalticas".
(Tabela 13).

A parcela que o frete absorve do preco que o produtor
recebe pela soja (seja essa voltada para exportacao, ou para indus-
trias de esmagamento) é significativa. Deve-se salientar que nos

TABELA 13. Custo de Transporte de Soja Grao de cidades selecionadas.

Origem 7 Destino Km R$/t 7 R$/t/km

Alto Araguaia MT
Alto Garcas MT
C. N. dos Parecis MT
C. N. dos Parecis MT
C. N. dos Parecis MT
Jatai G0
Jatai G0
Rio Verde G0
Dourados MS
Maracaju MS
S.G. do Oeste MS

Uberlandia MG
Paranagua PR
Maringa PR
Paranagua PR
Rondonopolis MT
Londrina PR
Santos SP
Sao Paulo SP
S. F. do Sul SC
Paranagua PR
Tres Lagoas MS

608
1499
1748
2100

621
829

1046
899

1045
686
454

24,00
57,50
65,00
75,50
25,00
23,00
31,00
38,00
40,00
27,00
19,00

0,0395
0,0384
0,0372
0,0360
0,0403
0,0277
0.0296
0,0423
0,0383
0,0394
0,0419

Fonte: Sifreca-sistema de informacao de fretes agrlcolas. lmp://sifreca.esalq.usp.br/
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valores médios dos fretes rodoviarios, nao estao incluidos impostos
(ICMS para comercializacao interna) e seguros. Considerando a si-
tuaoao do mercado de soja e o mercado de frete em abril de 1999,
o transporte de soja, da cidade de Campo Novo dos Parecis (MT),
com destino ao porto de Paranagua (PR), absorve 40,00% do preco
recebido pelo produtor. Esse alto custo de transporte pode vir a se
tornar um fator limitante da expansao da cultura da soja no Brasil.
Com a ocupacao intensiva das terras da Regiao Sul do Pals, o au-
mento da area cultivada com soja se direciona para a Regiao Cen-
tro-Oeste. Mas, para que a producao de soja nao se torne inviavel
nessa regiao, devera haver investimentos em infra-estrutura, princi-
palmente, na criacao de uma rede de transporte inter-modal que
proporcione suporte ao aumento da producao de soja na regiao.

A malha rodoviaria da Regiao Centro-Oeste enfrenta varios
problemas para transportar a safra de soja. Dos principais corredo-
res de escoamento de safras do Estado de Mato Grosso, poucos
apresentam boas condic6es de trafego, contribuindo para o encare-
cimento do frete.

Entre alguns objetivos propostos para a melhoria da infra-
estrutura de transportes na Regiao Centro-Oeste e no Brasil, deve-
se mencionar os seguintes corredores multimodais:
* Corredor Centro-Norte: envolvendo cerca de 80 milh6es de ha

distribuidos por todo o Estado do Tocantins, sul do Maranhao
(regiao de Balsas) e Piaui, sudeste do Para, leste do Mato Grosso
e Nordeste de Goias. Os principais modais de transporte envolvi-
dos neste corredor sao: Rios Araguaia, das Mortes (afluente do
primeiro) e Tocantins; Rodovia BR-010 (Belém-Brasilia); Ferrovias
Norte-Sul e Carajas; Portos de Ponta da Madeira e de Itaqui-MA.

* Corredor Centro-Li/c_§: abrange os arredores do Distrito Federal,
o noroeste de Minas Gerais e a regiao de Belo Horizonte. Caracte-
riza-se principalmente pela Estrada de Ferro Vitoria-Minas (entre o
Porto de Tubarao e Belo Horizonte), da Companhia Vale do Rio
Doce, e pela Ferrovia entre Belo Horizonte e Pirapora-MG. Planeja-



0

O

O

O

ill‘

se estender este ramal ferroviario para a cidade de Unai, no extre-
mo oeste de Minas, e a partir dai até o sul de Goias.
Corredor Noroeste: abarca a area de atuacao do Grupo André
Maggi, por meio da sua empresa Hermasa S/A, com o uso dos
Rios Madeira e Amazonas e as rodovias BR-364 (entre Porto Ve-
lho-RO e o noroeste do Mato Grosso). A Hermasa, articulando
investimentos préprios do Grupo André Maggi, do Governo do
Amazonas e linhas de financiamento do BNDES, construiu dois
portos modernos no corredor (ltacoatiara e Porto Velho) e tem
conseguido uma reducao de até US$ 30-35 por tonelada para
colocar a soja oriunda de Sapezal e Chapada dos Parecis em
Rotterdam. Envolve também a rodovia que interliga Cuiaba-MT a
Santarém-PA, esta fora do escopo do projeto do Grupo Maggi.
Corredor Nordeste: envolve principalmente os Estados de Minas
Gerais (porcao norte), Bahia e Pernambuco, tendo ampla influen-
cia sobre toda a Regiao Nordeste do pals. A sua base é o Rio Sao
Francisco e afluentes (especialmente a extensao navegavel de
Pirapora-MG a Petrolina/Juazeiro-BA), a malha rodoviaria a partir
de Pirapora e a partir de Petrolina/Juazeiro até Recife e Fortaleza.
Este corredor pode também interligar-se ao Centro-Leste via
Pirapora.
Corredor Cuiaba-Santarém: envolve a rodovia Cuiaba-Santarém
(BR 163) e os Rios Teles Pires-Tapajés (para os quais precisam
ser realizados investimentos em eclusas), com amplo potencial de
escoamento de regi6es produtores aos arredores de Cuiaba e ao
norte do Mato Grosso.

- I\Corredor -Parana" abrange 0 complexo hidroviario dos RiosTiete .
Tieté, Parana e Paraguai, com potencial de integracao regional
entre os Estados de Sao Paulo, Parana, Mato Grosso do Sul, sul
de Goias e Triangulo Mineiro. A Santista anunciou investimentos
em uma planta de processamento de soja no municipio de Peder-
neiras-SP, proximo a este corredor. A processadora Caramuru tem
utilizado tal rota para o transporte de soja.
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~ Corredor Parana-Paraguai: também chamado de “Hidrovia do
Mer-cosul”, apresenta amplo potencial de interligar regi6es produ-
toras do Brasil, Argentina e Paraguai, tendo como principais eixos
as cidades de Corumba-MS e Buenos Aires, ja havendo operac6es
também a partir de Caceres-MT.

Cita-se também os impactos da futura expansao da
Ferronorte, cuja construcao foi retomada com recursos de fundos
de pensao e outros investidores, que entraram no projeto como
socios, com o apoio do BNDES com linhas de financiamento para a
ferrovia. Em cinco anos, ela devera atingir Cuiaba, passando por
Alto Taquari e Rondonopolis (planeja-se também futuras extens6es
de Cuiaba para Porto Velho e Santarém). Um possivel gargalo asso-
ciado a Ferronorte é que ela sera interligada a malha ferroviaria de
Sao Paulo (FEPASA) e ao Porto de Santos, que ainda necessitam de
ganhos de eficiéncia, muito embora as privatizacfies em curso pos-
sam reduzir esse problema.

No que diz respeito ao transporte rodoviario de produtos
agricolas, deve-se destacar os principais agentes deste setor. Do
lado da demanda de servicos estao os produtores rurais, agroindus-
trias e tradings‘; e, ofertando a prestacao de servico, encontram-se
as transportadoras e os autonomos e seus agenciadores. Os produ-
tores rurais, individualmente, movimentam baixos volumes de car-
ga, e dificilmente colocam sua producao ou trazem mercadorias de
pontos distantes de sua fazenda. Podem realizar o transporte atra-
vés de uma cooperativa, agroindustria ou pulverizadamente. A
agroindustria exerce a atividade mais abrangente no setor, sendo
um elemento bastante capacitado para administrar o abastecimen-
to de matérias-primas ou o escoamento da producao. Ouanto as
tradings, suas operacées podem assumir caracteristicas tipicamen-
te especulativas, representando importante facilitador para a liquidez
dos negocios no agribusiness e na movimentacao de commodities
(SOARES & CAIXETA FILHO, 1996, p.21).

’ Empresas ou departamentos responsaveis exc/usivamente por operapfies de comercializaoao.
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Por outro lado, disputando o mercado de fretes rodoviari-
os, encontram-se as transportadoras e os motoristas autonomos
(carreteiros). Segundo SOARES & CAIXETA FILHO (1996), a dife-
renca entre esses dois agentes consiste no preco do frete. As trans-
portadoras sao empresas que concentram a maior parte do trans-
porte nos veiculos da propria frota, realizam planilha de custos,
permitindo, ao oferecer o preco minimo de tarifa, isentar a empresa
de prejuizos, oferecem seguro por perdas que possam ocorrer em
funcao de quebras durante o transporte. Mas a frota das transpor-
tadoras nao é suficiente para movimentar o volume gerado pelas
safras, fazendo com que os motoristas autonomos desempenhem
uma importante funcao na oferta de veiculos. No transporte de
graos e outras mercadorias ensacadas, os autonomos acabam por
dominar o mercado, tendo como principal fator de competitividade
o baixo preco a que se sujeitam a operar. O contato entre os moto-
ristas autonomos e os embarcadores, é implementado pelos agen-
ciadores, que intermediam as negocia<;6es entre os carreteiros e os
proprletarios de cargas. Estes agenciadores nao se responsabilizam
por quebras de transporte, havendo necessidade de que
embarcadores providenciem seguro, caso desejem. Mas segundo
demandantes, a perda obtida com transporte de cargas de baixo
valor agregado nao é significante, sendo p.refer|’vel assumir o risco
de se trabalhar com autonomos.

Ouanto as peculiaridades do transporte da soja em graos e
farelo de soja, cabe destacar os principais pontos que caracterizam
a movimentacao e o escoamento desta commoditie, baseado no
trabalho publicado por SOARES et al. (1997). Ha uma intensa utili-
zacao dos servicos de transporte no escoamento da safra de soja,
provocando grande desestabilizacao no mercado de frete. lsso é
ocasionado devido a oferta de veiculos nao ser suficiente para co-
brir a demanda existente para movimentacao da soja e outros pro-
dutos agricolas, proporcionando aumento significativo dos fretes.
Devido a existéncia de uma boa capacidade de armazenamento da
soja em cooperativas e empresas privadas, ha um pico no mercado
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de fretes em trechos que tém como origem a unidade agricola. No
transporte da soja, é comum o agricultor se responsabilizar pelos
custos de transporte, mas com a agroindustria ou tranding repre-
sentando-o nas negociac6es.

Os principais portos de escoamento da producao de soja se
situam na Regiao Sul e sao: Santos (SP) e Paranagua (PR). Ao nivel
da Regiao Norte e Nordeste pode-se citar os portos de ltacoatiara
(AM), Ponta da Madeira (MA) e ltaqui (MA). Ouanto ao farelo, este
pode ser transportado em caminh6es graneleiros ou comuns (quan-
do ensacados). Conforme SOARES et al. (1997, p.28), ”o escoa-
mento do farelo de soja nao tem como caracteristica picos de ativi-
dade, pois a soja em graos é estocada de modo a estabilizar a
producao das esmagadoras. O seu armazenamento, por outro lado,
torna-se caro em virtude da sua baixa relacao valor/volume, haven-
do algumas implicacées de ordem logistica. Os administradores
devem operar de modo a minimizar o tempo de estocagem dentro
da empresa, despachando o produto 0 quanto antes".

0 mercado de frete para cargas liquidas, como o oleo de
soja e o suco de laranja, exigem caminh6es mais especificos para o
transporte. Os grandes demandantes consideram a especificidade,
o risco e a frequéncia do servico. Na pratica, para esses segmen-
tos, os negocios no mercado de frete sao firmados frente a contra-
tos com graus mais elevados de formalizacao (SOARES & CAIXETA
FILHO, 1996, p.24).

Industrializaoao
A capacidade de processamento de oleaginosas no Brasil

corresponde a 166.280 toneladas/dia, sendo que 96,7% é esma-
gamento de soja. A Regiao Centro-Oeste, em 1996, contribuia com
uma capacidade de esmagamento de 22.560 toneladas/dia, ou
13,5% da capacidade de esmagamento nacional (Tabela 14). Den-
tre as oleaginosas processadas na Regiao Centro-Oeste, 98,6% é
soja.



TABELA 14. Capacidade instalada de processamento
Estados do Centro-Oeste e do Nordeste.

.1?!)

de oleaginosas em MG, nos

Empresa Localizaofio da Capacidade de
Unidade _ esmagamento

Processo de Oleaginosa
Extraeao Processada

_9_'l’?_9.9__...._...--..§ETi..........

Ceval Mimoso

_Q'_‘EE?_i?_____ Ba"°"as .E5"...._____._§Q9__'E@l?_....
BA 1 .700 t/dia Solvente Soja

Solvente Soja

I9EISA Fortaleza 200 t/dia Prensa/Solv. Soja .

Caramuru ltumbiara
Caramuru Sao Simao
Ceval Luziania
Coinbra Jatal
Comigo Rio Verde
Granol Anapolis
Lasa lpameri
Olvego Pires do Rio
Total GO

ABC Uberlandia
Cargill Uberlandia

.-E!E.°.!!?.'1‘?.‘E..-....
Ceval Campo Grande
Fatisul Dourados
Matosul Trés Lagoas
Pacaembu Fatima do Sul
Sadia Campo Grande
Socepar Bataguassu
Total MS

Ceval Cuiaba
Ceval Rondonopolis
Encomind Cuiaba
Olvepar Cuiaba
Sadia Rondonopolis
Perdigao Cuiaba

If%PFi!.!"'..I.-...........

..........................._______9§.-......................-.._._i_._-_______i*
9.5 _._.?.;999__'£@_‘E._.......§'?.'Y$'?!1?fi.
GO 1.500 t/dia Solvente
GO 1.500 t/dia Solvente
GO 1.000 t/dia Solvente
G0 900 t/dia Solvente
GO 800 t/dia Solvente
GO 550 t/dia Solvente
GO 600 t/dia Solvente
GO 600 t/dia Solvente

7.450 t/dia

MG 1.700 t/dia Solvente
MG 1.600 t/dia Solvente

...M9.._.-._-J.:Q‘%L-_.-.§9.')f§E1FE
MS
MS
MS
MS
MS
MS

880 t/dia
1.500 t/dia
1.250 t/dia

650 t/dia
1.000 t/dia
1.500 t/dia
6.780 t/dia

1.600 t/dia
1.800 t/dia

900 t/dia
1.500 t/dia
1.330 t/dia
1.200 t/dia

Solvente
Solvente
Solvente
Solvente
Solvente
Solvente

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Solvente
Solvente
Solvente
Solvente
Solvente
Solvente

Dureino Teresina Pl 260 t/dia Solvente
_ _______*E?_¢l9_E/_d.i?_._............-..__..

....§9i.?
Soja
Soja
Soja
Soja
Soja
Soja
Soja
Soja

Soja
Soja

.§2i.?.
Soja
soja
Soja
Soja
Soja
Soja

Soja
Soja
Soja
Soja
Soja
Soja

Soja,Babacu

Fonte: ABIOVE (1996).
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No Estado de Goias, a capacidade de processamento de
oleaginosas corresponde a 9.000 toneladas/dia, das quais 96% é
para o esmagamento da soja, estando apenas 86% em funciona-
mento, 0 que reduz a capacidade para 7.450 toneladas/dia. A mai-
or capacidade instalada de esmagamento de oleaginosas do estado
encontra-se na Regiao Sul, representando 82% da capacidade total
(somente o sudoeste detém 37%). 0 restante se encontra distribu-
|'do no centro e leste do estado.

No Estado do Mato Grosso, as empresas processadoras de
oleaginosas operam apenas com soja, contando com capacidade
para esmagar de 8.330 toneladas. As empresas encontram-se con-
centradas somente em duas cidades do estado: Cuiaba e
Rondonopolis. A primeira possui a maior capacidade de proces-
samento com 5.200 toneladas/dia, ou seja, 62,4% do total ofertado,
e em Rondonépolis a capacidade corresponde a 3.130 toneladas/
dia.

A capacidade de esmagamento de oleaginosas no Mato
Grosso do Sul é de 6.980 toneladas/dia. Entre as empresas
processadoras, uma unidade (de Ponta Pora) encontra-se desativada,
proporcionando uma reducao na oferta para 6.780 toneladas/dia.
Tomando por base os dados referentes a capacidade instalada de
processamento de oleaginosas e a quantidade de soja processada
no Brasil, em 1996, observou-se que ha uma ociosidade em torno
de 40% na industria moageira nacional. Atualmente, as dificulda-
des que impedem o setor de funcionar em plena capacidade consis-
tem em: insuficiéncia de matéria-prima frente a demanda industrial
existente; falta de capital de giro e os altos juros dos financiamen-
tos, dificultando a formacao de estoques de matéria- prima; forte
concorréncia entre os industriais e os exportadores pela aquisicao
do grao de soja, forcando os primeiros a pagarem agio sobre o
preco de exportacao (STULP & PLA, 1992, p.94).

Além da capacidade ociosa ja existente no pa|'s, a principal
barreira ao ingresso na atividade de industrializacao de soja diz res-
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peito ao aporte de capital necessario para operar uma planta econo-
micamente viavel. Segundo dados do IEPE llnstituto de Estatistica
e Pesquisa Economica, 1993), uma planta extratora de oleo de soja,
passa a ser mais competitiva quando ela trabalha com uma escala
m|'nima de processamento de 1.500 toneladas de soja por dia du-
rante 300 dias/ano (CANZIANI, 1995, p.56). No Estado de Goias,
22% das unidades enquadram-se nesta faixa, representando 35%
da capacidade instalada. No Mato Grosso, metade das empresas
possuem uma capacidade minima de processamento de 1.500 to-
neladas/dia, correspondendo a quase 60% da capacidade do esta-
do. E no Mato Grosso do Sul verifica-se que 28,5% das empresas
situam-se nesta faixa, o que representa 43% da capacidade instala-
da no estado.

Um dos problemas enfrentado pelo setor industrial é em
relacao ao teor de proteina contido no grao de soja. A demanda da
industria é de um grao com maior teor de proteina, porém este fator
esta inversamente relacionado ao aumento da produtividade. Dessa
maneira, nem sempre as variedades mais produtivas em campo sao
as mais interessantes para a industria. Este fato é menos marcante
na soja produzida na Regiao Centro-Oeste, tornando o produto re-
quisitado para "blend" com a soja produzida no sul do pais. O farelo
comercializado com 48% de proteina, é considerado um produto
altamente protéico. Com 46% de proteina é classificado como nor-
mal, e entre 43% a 44% é tido como um farelo com baixo teor de
proteina. Como o Brasil é o segundo maior exportador mundial de
farelo de soja, isto se torna preocupante na medida que o mercado
externo demanda um produto de boa qualidade.

De acordo com OTTMANN (1997), nao ha uma distincao
por variedade de soja recebida. O que se realiza sao descontos de
umidade, impurezas, entre outros. Torna-se inviavel realizar uma
recepcao pagando por teor de proteina, pois a soja é recebida de
varias regi6es, sem contar com 0 intenso fluxo do produto durante
a safra. Assim, através do melhoramento genético, deve-se tentar



3/I.

alcancar um ponto de equilibrio entre o rendimento e o teor de
proteina no grao.

Embora a caracterizacao do agronegocio da soja na Regiao
Centro-Oeste nao tenha sido esgotada, os dados levantados permi-
tem algumas inferéncias:
1 - ha uma tendéncia de diminuicao do numero de propriedades

produtoras de soja e aumento da area de cada estabelecimento
(efeito escala);

2 - a tendéncia da producao de soja na Regiao Centro Oeste do
Brasil é de expansao, tanto de area como de produtividade;

3 - semente e fertilizante sao os insumos que mais oneram 0 custo
de producao;

4 - em relacao ao consumo total de fertllizantes no Brasil, a soja
tem participado, em média, com 22,8%, tendo aumentado sua
participacao, na Regiao Centro-Oeste, em torno de 35% no
per|'odo de 1991 a 1997;

5 - o indice de mecanizacao da agricultura brasileira (ha araveis/
trator de rodas) evoluiu de 1960 (410 ha/trator) até 1985 (90
ha/trator) apresentando posteriormente reducao, chegando em
1995 a 107 ha/trator, embora nao se tenha levantado esses
dados por regiao;

6 - no que diz respeito a industrializacao, ha um espaco para deslo-
camento da capacidade de esmagamento para a regiao Centro-
Oeste, o que aumentaria a competitividade do agronegocio bra-
sileiro da soja;

7 - o sistema de transporte, concentrado em rodovias, constitui-se
num item extremamente oneroso ao sistema de comercializacao
da soja, podendo inviabilizar o avanco da fronteira agricola des-
sa oleaginosa em regi6es como no norte e no oeste do Estado
de Mato Grosso, no Estado de Rondénia, no Estado de Para, e
nos estados do nordeste, caso nao haja investimentos em di-
versificacao do transporte.
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Essas consideracoes permitem inferir que algumas ac6es
(demandas), politicas ou tecnologicas, devem ser postas em prati-
ca para aumentar a competitividade do sistema agroalimentar da
soja no Brasil, especialmente na Regiao Centro-Oeste:
1 - programa governamental de apoio a pequenas propriedades que

desejam diversificar suas atividades, uma vez que a producao
de soja esta cada vez mais se tornando uma atividade de gran-
de escala;

2 - intensificar as pesquisas e desenvolvimento na area de fertili-
zantes, uma vez que esse é um dos insumos mais caros no
custo de producao;

3 - investimento em infraestrutura de transporte (transporte inter-
modal), principalmente para manter a competitividade da ca-
deia produtiva da soja na regiao do Brasil Central;

4 - reforma tributaria, evitando o excesso de taxas, principalmente
no transporte interestadual e para exportacao de produtos com
maior valor agregado;

5 - melhoria das condic6es de armazenamento, principalmente trel-
namento de mao-de-obra, para diminuir os gastos com o
processamento.
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1. 1. Exigéncias Hidricas

A agua constitui aproximadamente 90% do peso da plan-
ta, atuando em, praticamente, todos os processos fisiologicos e
bioquimicos. Desempenha a funcao de solvente, através do qual
gases, minerais e outros solutos entram nas células e movem-se
através da planta. Tem, ainda, papel importante na regulacao termi-
ca da planta, agindo tanto no resfriamento como na manutencao e
distribuicao do calor.

Uma das principais causas da variacao da produtividade da
soja no Brasil tem sido a ocorréncia de déficit hidrico. Pela Fig. 1.1
podemos observar quedas na produtividade média da soja no Brasil
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FIG. 1.1. Produtividade média e area cultivada com soja no Brasil nas safras de 1975/76 a
1998/99.
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nas safras 1977/78, 78/79 e 85/86 com perdas de 31%, 30% e
22%, respectivamente, causadas por deficiéncia hidrica.

A disponibilidade de agua é importante, principalmente, em
dois periodos de desenvolvimento da soja: germinacao-emergéncia
e floracao-enchimento de graos. Durante o primeiro periodo, tanto
o excesso quanto o déficit de agua, sao prejudiciais a obtencao de
uma boa uniformidade na populacao de plantas. A semente de soja
necessita absorver, no minimo, 50% de seu peso em agua para
assegurar uma boa germinacao. Nesta fase, o conteudo de agua no
solo nao deve exceder a 85% do total de agua disponivel e nem ser
inferior a 50%.

A necessidade de agua na cultura da soja vai aumentando
com o desenvolvimento da planta, atlngindo o maximo durante a
floracao-enchimento de graos (7 a 8 mm/dia), decrescendo apos
este periodo. Déficits hidricos expressivos, durante a floracao e
enchimento de graos, provocam alteracfies fisiologicas na planta,
como o fechamento estomatico e o enrolamento de folhas e, como
conseqiiéncia, causam a queda prematura de folhas, queda de flo-
res e abortamento de vagens, resultando, por fim, na reducao do
rendlmento de graos.

Para obtencao do rendlmento maximo, a necessidade de
agua na cultura da soja, durante todo 0 seu ciclo, varia entre 450 a
800 mm, dependendo das condicées climaticas, do manejo da cul-
tura e da duracao do seu ciclo.

1.2. Exigéncias Térmicas e Fotoperiddicas
As temperaturas a que a soja melhor se adapta estao entre

20°C e 30°C, sendo que a temperatura ideal para seu desenvolvi-
mento esta em torno de 30°C.

Sempre que possivel, a semeadura da soja nao deve ser
realizada quando a temperatura do solo estiver abaixo de 20°C por-
que prejudica a germinacao e a emergéncia. A faixa de temperatura



4.7

do solo adequada para semeadura varia de 20°C a 30°C, sendo
25°C a temperatura ideal para uma emergéncia rapida e uniforme.

O crescimento vegetativo da soja é pequeno ou nulo a tem-
peraturas menores ou iguais a 10°C. Temperaturas acima de 40°C
tém efeito adverso na taxa de crescimento, provocam estragos na
floracao e diminuem a capacidade de retencao de vagens. Estes
problemas se acentuam com a ocorréncia de déficits hidricos.

A floracao da soja somente é induzida quando ocorrem
temperaturas acima de 13°C. As diferencas de data de floracao,
entre anos, apresentadas por uma cultivar semeada numa mesma
época, sao devido as variac6es de temperatura. Assim, a floracao
precoce é devido, principalmente, a ocorréncia de temperaturas mais
altas, podendo acarretar diminuicao na altura de planta. Este pro-
blema pode se agravar se, paralelamente, ocorrer insuficiéncia hidrica
e/ou fotoperiodica durante a fase de crescimento. Diferencas de
data de floracao entre cultlvares, numa mesma época de semeadu-
ra, sao devido, principalmente, as respostas destas ao comprimen-
to do dia (fotoperiodo).

A maturacao pode ser acelerada por ocorréncia de altas
temperaturas. Ouando vem associadas a periodos de alta umidade,
as altas temperaturas contribuem para diminuir a qualidade das se-
mentes e, quando associadas a condicées de baixa umidade, pre-
disp6em as sementes a danos mecanicos durante a colheita. Tem-
peraturas baixas na fase da colheita, associadas a periodo chuvoso
ou de alta umidade, podem provocar um atraso na data de colheita,
bem como ocorréncia de retencao foliar.

A adaptacao de diferentes cultivares a determinadas regi-
6es depende, além das exigéncias hidricas e térmicas, de sua exi-
gencia fotoperiodica. A sensibilidade ao fotoperiodo é caracteristi-
ca variavel entre cultivares, ou seja, cada cultivar possui seu
fotoperiodo critico, acima do qual o florescimento é atrasado. Por
isso, a soja é considerada planta de dia curto. Em funcao dessa
caracteristica, a faixa de adaptabilidade de cada cultivar varia a
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medida que se desloca em direcao ao norte ou ao sul. Entretanto,
cultivares que apresentam a caracteristica “periodo juvenil longo"
possuem adaptabilidade mais ampla, possibilitando sua utilizacao
em faixas mais abrangentes de latitudes (locais) e de épocas de
semeadura.



_i . 1 _-| ‘ I , ,_..._, . ,
, I.\r . -| .

A monocultura ou mesmo o sistema continuo de sucessao
trigo-soja, com o passar dos anos, tende a provocar a degradacao
fisica, quimica e biolégica do solo e queda da produtividade das cul-
turas. Também proporciona condicoes mais favoraveis para o desen-
volvimento de doencas, pragas e plantas daninhas. Nas regi6es de
cerrados do Brasil central, predomina a monocultura de soja entre
as culturas anuais. Ha necessidade de se introduzir, no sistema
agricola, outras espécies, de preferéncia gramineas, como o milho,
pastagem e outras.

A rotacao de culturas consiste em alternar espécies vege-
tais, no correr do tempo, numa mesma area agricola. As espécies
escolhidas devem ter propositos comercial e de recuperacao do
meio ambiente.

As vantagens da rotacao de culturas sao inumeras, consis-
tindo em um processo de cultivo capaz de proporcionar a producao
de alimentos e outros produtos agricolas, com minima alteracao
ambiental. Se adotada e conduzida de modo adequado e por um
periodo longo, essa pratica preserva ou melhora as caracteristicas
fisicas, quimicas e biologicas do solo; auxilia no controle de plantas
daninhas, doencas e pragas; rep6e matéria organica e protege o
solo da acao dos agentes climaticos; e ajuda a viabilizacao da se-
meadura direta e a diversificacao da produoao agropecuaria.

Para a obtencao de maxima eficiéncia, na melhoria da ca-
pacidade produtiva do solo, o planejamento da rotacao de culturas
deve considerar plantas comerciais que produzam grandes quanti-
dades de biomassa e plantas destinadas a cobertura do solo, culti-
vadas quer em condicao solteira ou em consorcio, com culturas
comerciais.
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Nesse planejamento, é necessario considerar que a rotacao
de culturas nao é uma pratica isolada e deve ser precedida de uma
série de tecnologias a disposicao dos agricultores, entre as quais
destacam-se: sistema regional de conservacao do solo (microbacias);
calagem e adubacao; cobertura vegetal do solo; processos de culti-
vo como preparo do solo, época de semeadura, cultivares adapta-
das, populacao de plantas, controle de plantas daninhas, pragas e
doencas; semeadura direta e a integracao com agropecuaria; e silvi-
cultura.

2. 1. Selecao de Espécies Para Rotagao de Culturas
A escolha das culturas e do sistema de rotacao, deve ter

flexibilidade, de modo a atender as particularidades regionais e as
perspectivas de comercializacao dos produtos.

0 uso da rotacao de culturas conduz a diversificacao das
atividades na propriedade, que pode ser, excluslvamente, de cultu-
ras anuais, tais como: soja, milho, arroz, sorgo, algodao, feijao e
girassol, ou de culturas anuais e pastagem. Em ambos os casos,
requer planejamento da propriedade a médio e longo prazos, para
que a implementacao seja exeqiiivel e economicamente viavel.

As espécies vegetais envolvidas na rotacao de culturas, de-
vem ser considerados do ponto de vista de sua exploracao comercial
ou serem destinadas somente a cobertura do solo e adubacao verde.

A escolha da cobertura vegetal do solo, quer como adubo
verde, quer como cobertura morta, deve ser feita no sentido de se
obter grande quantidade de biomassa. Plantas forrageiras, gramineas
e leguminosas, anuais ou semi-perenes, sao apropriadas para essa
finalidade. Além disso, deve-se dar preferéncia a plantas fixadoras
de nitrogénio, com sistema radicular profundo e abundante, para
promover a reciclagem de nutrientes.

Para a recuperacao de solos degradados recomenda-se o
uso de espécies que produzam grande quantidade de massa verde e
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com abundante sistema radicular. Uma forma de viabilizar isso é o uso
do consércio milho-guandu. Para tanto, deve-se semear um milho pre-
coce, em setembro-outubro e semear guandu nas entrelinhas do mi-
lho, aproximadamente 30 dias apos a emergéncia do milho.

Em areas onde ocorre o cancro da haste da soja, o guandu
e o tremoco nao devem ser cultivados, antecedendo a soja. O
guandu, apesar de nao mostrar sintomas da doenca durante o esta-
dio vegetativo, reproduz o patégeno nos restos de cultivos. Dessa
forma, apos o consorcio milho/guandu, recomendado para a recu-
peracao de solos degradados, deve-se usar uma cultivar de soja
resistente ao cancro da haste. O tremoco é altamente suscetivel ao
cancro da haste.

Em areas infestadas com nematoides das galhas da soja
nao devem ser usados tremoco e lab-lab.

2.2. Planejamento da Propriedade
A rotacao de culturas aumenta o nivel de complexidade

das tarefas na propriedade. Exige o planejamento do uso do solo e
da propriedade, segundo principios basicos, onde deve ser conside-
rada a aptidao agricola de cada gleba. A adocao do planejamento
deve ser gradativa para nao causar transtornos organizacionais ou
economicos ao produtor.

A area destinada a implantacao dos sistemas de rotacao
deve ser dividida em tantas glebas, ou piquetes, quantos forem os
anos de rotacao. Apos essa definicao, deve-se estabelecer o pro-
cesso de implantacao sucessivamente, ano apos ano, nos diferen-
tes talh6es, previamente, determinados.

2. 3. Rotacao de Culturas com a Soja no Sul do Maranhao

ldealizada a partir de uma visita a regiao, em fins de feve-
reiro de 1996. O grupo foi integrado por técnicos da Embrapa, re-
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presentantes das Unidades: Embrapa Soja (Londrina), Embrapa Ar-
roz e Feijao (Goiania), Embrapa Cerrados (Brasilia), Embrapa Meio
Norte (Teresina) e Embrapa Amazonia Oriental (Belém do Para).

Foram realizadas observacfies, quanto a possibilidade de
culturas, para entrarem em rotacao com a soja, enfatizando-se que
o clima regional é caracteristico de cerrados. Novas orientac6es,
para 0 sistema, deverao ser realizadas por pessoas conhecedoras
das possibilidades regionais.

A sugestao é preliminar e tem o objetivo de treinamento.
Para tal, devera se constituir numa Unidade Demonstrativa a ser
comparada a uma Testemunha regional.

Ciclo de rotacao: 8 anos.
Foi identificado como favoravel para a soja:

- Dois anos com soja, seguidos de dois anos sem soja.
- Trés anos com soja, no maximo. Maior numero de anos implica

em problemas mais sérios com pragas e doencas.
As propor<;6es de culturas, dentro da rotacao, poderao ser

alteradas, conforme esta mostrado no esquema de sugestao para
rotacao de culturas, na Tabela 2.1. O talhao 2, onde se inicia o
ciclo de rotao6es no 2° ano, recebe, no 1° ano, a sucessao de
culturas programada para o 8° ano do talhao 1. O mesmo raciocinio
deve ser seguido para os demais talh6es, até alcancar o talhao 8,
que recebera, no 1° ano, a sucessao de culturas programada para o
2° ano no talhao 1.
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TABELA 2.1 . Sugestao para rotaoao de culturas com soja no sul do Maranhao.

Ano
Talhao

1° 20 30 40 50 6° 70 8°

AB AB AB AB AB AB AB AB

AR/FJ PS1/MT SJ/MS SJ/PS ALZ/PS
AR/FJ PS‘/MT SJ/MS SJ/PS

AR/FJ PS‘/MT SJ/MS
AR/FJ PS‘/MT

AR/FJ

(XJ\lO)0'l-Pf-010-‘

ML/MT3
ALZ/PS
SJ/PS
SJ/MS
PS1/MT
AR/FJ

SJ/PS SJ/PS"
ML/MT“ SJ/PS
AL2/PS ML/MT3
SJ/PS AL’/PS
SJ/MS SJ/PS
PS‘/MT SJ/MS
AR/FJ PS‘ /MT

AR/FJ

...ComInuer;lo

Continua...

Ano 9° 10" 11° 12° 13° 14° is; K
B A B A BTalhfio A B A B A B A B Af

OZJ\|(DU'|-§OONJ—\

SJ/PS"
SJ/PS

ML/MT3
AL2/PS
SJ/PS
SJ/MS
PS‘/MT

SJ/PS *
SJ/PS SJ/PS*

ML/MT3 SJ/PS SJ/PS1’
AL2/PS ML/MT3 SJ/PS SJ/PS"
SJ/PS AL2/PS ML/MT3 SJ/PS SJ/PS"
SJ/MS SJ/PS AL2/PS ML/MT3 SJ/PS SJ/PS1

A = Primeira Cultura: 50% Soja (SJ); 12,5% Milho (ML): 12,5% Algodao (AL); 12,5% Pousio (PS);
12,5% Arroz (AR) = 87,5% Graos.

B =
50.0% Pousio (PS) = 25% Graos.

‘ O Pousio pode ser substituido por ML (25%) ou Soja (62,5%).
2 O Algodao pode ser substituido por ML ou SJ ou Arroz (25%).

Segunda Cultura (Safrinha): 12,5% Feijao (FJ); 25,0% Milheto (MT); 12,5% Milho Safrinha (MS);

3 0 Milheto pode ser substituldo por Girassol l?) ou outra cultura safrinha ou cobertura vegetal.



0 atual sistema de exploracao agricola tem induzido o solo
a um processo acelerado de degradacao, com desequilibrio de suas
caracteristicas fisicas, quimicas e biologicas, afetando, progressi-
vamente, o seu potencial produtivo.

Os fatores que causam a degradacao do solo agem de for-
ma conjunta e a importancia relativa de cada fator varia com as
circunstancias do clima, do proprio solo e das culturas. Entre os
principais fatores destacam-se a compactacao, a auséncia da co-
bertura vegetal do solo, a acao das chuvas de alta intensidade, o
uso de areas inaptas para culturas anuais, 0 preparo do solo com
excessivas gradagens superficiais e o uso de praticas conservacio-
nistas isoladas.

O manejo do solo consiste num conjunto de operacfies re-
alizadas com objetivos de propiciar condic6es favoraveis a semea-
dura, ao desenvolvimento e a producao das plantas cultivadas, por
tempo ilimitado. Para que tais objetivos sejam atingidos, é impres-
cindivel a adocao de diversas praticas na realizacao do preparo do
solo.

3. 1. Manejo de Residuos Culturais
O manejo dos residuos culturais deve ser uma das preocu-

pac6es nas operacfies de preparo do solo, uma vez que pode ocasi-
onar perdas de agua e solo.

A queima dos residuos culturais ou das vegeta<;6es de co-
bertura do solo, além de reduzir a infiltraoao de agua e aumentar a
suscetibilidade a erosao, contribui para a diminuicao do teor de
matéria organica do solo e, conseqiientemente, influi na capacida-
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de da retencao de cations trocaveis. Durante a queima, existe uma
conversao dos nutrientes da matéria organica para formas inorganicas
de nitrogénio, enxofre, fosforo, potassio, calcio e magnésio. Estes
nutrientes, contidos nas cinzas, podem ser perdidos por volatilizacao,
lixiviacao e erosao.

O pousio, por nao oferecer a protecao adequada ao solo,
nao é aconselhavel. Entretanto, quando a pratica de pousio for ine-
vitavel, deve-se preparar 0 solo somente na época da semeadura da
proxima cultura. Nesta periodo de pousio, as plantas daninhas de-
vem ser controladas com rocadeira, rolo-faca ou mesmo com
herbicidas, ao invés de grade.

Na colheita, o uso de picador de palha é indispensavel para
facilitar as operac6es de preparo do solo, a semeadura e o controle
de invasoras através de herbicidas. O picador deve ser regulado
para uma distribuicao uniforme da palha sobre o solo, numa faixa
equivalente a largura de corte da colhedora.

Para a cultura do milho, havera necessidade de uma opera-
cao complementar para picar melhor os residuos. Para tanto,
recomenda-se a utilizacao da rocadeira, da segadeira, do tarup, do
rolo-faca ou da grade niveladora fechada.

O manejo das culturas destinados a protecao, a recupera-
cao do solo e a adubacao verde devem ser realizados através do
uso da rocadeira, da segadeira, do taru,p, do rolo-faca ou de
herbicidas, durante a fase de floracao. Os residuos das culturas sao
deixados na superficie do solo, quando da semeadura direta, ou
incorporados, quando do preparo do solo.

Embora o rolo-faca seja usado e recomendado, deve-se ter
em mente que é um implemento que pode causar compactacao,
devendo-se tomar maior cuidado principalmente em areas de seme-
adura direta.
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3.2. Preparo do Solo

No manejo do solo, a primeira e talvez a mais importante
operacao a ser realizada é o seu preparo. Longe de ser uma tecnologia
simples, o preparo do solo compreende um conjunto de praticas
que, quando usadas racionalmente, podem permitir um aumento da
produtividade das culturas a baixo custo. Entretanto, quando usa-
das de maneira incorreta, tais praticas podem levar, rapidamente, o
solo a degradacao fisica, quimica e biologica e, paulatinamente,
tera diminuido o seu potencial produtivo.

E necessario que cada operacao seja realizada com imple-
mentos adequados. O solo deve ser preparado com o minimo de
movimentacao, nao implicando isso, numa diminuicao da profundi-
dade de trabalho, mas sim numa reducao do numero de operac6es,
deixando rugosa a superficie do solo e mantendo os residuos cultu-
rais, total ou parcialmente, sobre a superficie.

Em areas onde o solo foi sempre preparado superficialmen-
te, principalmente no caso de solos distroficos e alicos, o preparo
profundo podera trazer para a superficie a camada de solo nao
corrigida, contendo aluminio, manganés e ferro em niveis toxicos e
com baixa disponibilidade de fésforo, podendo prejudicar o desen-
volvimento das plantas. Neste caso, é necessario conhecer a distri-
buicao dos nutrientes e o pH no perfil do solo.

O preparo primario do solo (aracao, escarificacao ou grada-
gem pesada), deve atingir profundidade suficiente para romper a
camada superficial compactada e permitir a infiltracao de agua.

Em substituicao a gradagem pesada, no preparo primario
do solo, deve-se utilizar aracao ou escarificacao. A escarificacao,
como alternativa de preparo, substitui, com vantagem, a aracao e a
gradagem pesada, desde que se reduza o numero de gradagens
niveladoras. Além disso, possibilita a permanéncia, do maximo pos-
sivel, de residuos culturais na superficie, o que é desejavel.
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O preparo secundario do solo (gradagens niveladoras), se
necessario, deve ser feito com o minimo de operac6es e proximo da
época de semeadura.

As semeadoras, para operarem eficazmente em areas com
preparo minimo e com residuos culturais, devem ser equipadas com
disco duplo para a colocacao da semente e roda reguladora de pro-
fundidade e para que facam um pequeno adensamento na linha de
semeadura.

O preparo do solo, portanto, nao é so revolvimento, mas o
seu manejo correto e deve ser realizado considerando o implemento,
a profundidade de trabalho, a umidade adequada e as condic6es de
fertilidade.

Ouando 0 preparo é efetuado com o solo muito umido, pode
haver formacao de camada subsuperficial compactada além de haver
possibilidade do solo aderir, com maior forca, aos implementos (em
solos argilosos) até o ponto de impossibilitar a operacao desejada.

Por outro lado, deve-se, também, evitar o preparo do solo
muito seco pois sera necessario maior numero de gradagens para
obter suficiente destorroamento que permita efetuar a operacao de
semeadura. Caso seja imprescindivel o preparo com o solo seco,
realizar as gradagens apos uma chuva.

A condicao ideal de umidade para preparo do solo pode ser
detectada facilmente a campo: um torrao de solo, coletado na pro-
fundidade média de trabalho e submetido a uma leve pressao entre
os dedos polegar e indicador, deve desagregar-se sem oferecer re-
sisténcia.

Ouando for usado 0 arado e a grade, para preparar o solo,
considerar como umidade ideal a faixa variavel de 60% a 70% da
capacidade de campo para solos argilosos e de 60% a 80% para
solos arenosos, ou seja, quando o solo estiver na faixa de umidade
friavel. Ouando for usado o escarificador e subsolador, a faixa ideal
de umidade encontra-se entre 30% a 40% da capacidade de cam-
po, para solos argilosos.
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3.3. Alternancia do Uso de implementos no Preparo do Solo

O uso excessivo de um mesmo implemento no preparo do
solo, operando sistematicamente na mesma profundidade e, princi-
palmente, em condic6es de solo umido, tem provocado a formacao
de camada compactada. A alternancia de implementos de preparo
do solo, que trabalham a diferentes profundidades e possuam dife-
rentes mecanismos de corte, além da observancia do teor adequa-
do de umidade para a movimentacao do solo, sao de relevante im-
portancia para minimizar a sua degradacao.

Assim, recomenda-se, por ocasiao do preparo do solo, al-
ternar a profundidade de trabalho, a cada safra agricola e, se possi-
vel, utilizar alternadamente os implementos de discos e os
implementos de dentes.

3.4. Rompimento da Camada Compactada

A compactacao do solo é provocada pela acao e pressao
dos implementos de preparo do solo, especialmente quando estas
operac6es sao feitas em condic6es de solo muito umido e, continu-
amente, na mesma profundidade, somadas ao trafego intenso de
maquinas agricolas.

Tais situac6es tem contribuido para a formacao de duas
camadas distintas: uma camada superficial pulverizada e outra
subsuperficial compactada (pé-de-arado ou pé-de-grade). Estes pro-
blemas podem resultar num aumento do custo de producao por
unidade de area e na diminuicao da produtividade do solo.

A presenca de camada compactada no solos pode acarre-
tar baixa infiltracao de agua, ocorréncia de enxurrada, raizes defor-
madas, estrutura degradada e resisténcia a penetracao dos
implementos de preparo, exigindo maior poténcia do trator. Além
disso, solos compactados favorecem o aparecimento de sintomas
de deficiéncia de agua na planta, mesmo sob pequenos periodos de
estiagens.
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Apos a identificacao do problema, a utilizacao de pequenas
trincheiras possibilita a determinacao da profundidade de ocorrén-
cia de compactacao, através da observacao do aspecto morfologico
da estrutura do solo, ou da verificacao da resisténcia oferecida pelo
solo ao toque com um instrumento ponteagudo qualquer. Normal-
mente, 0 limite inferior da camada compactada nao ultrapassa a
30cm de profundidade.

O rompimento da camada compactada deve ser feito com
um implemento que alcance profundidade imediatamente abaixo do
seu limite inferior. Podem ser empregados, com eficiéncia, arado,
subsolador ou escarificador, desde que sejam utilizados na profun-
didade adequada.

O sucesso do rompimento da camada compactada esta na
dependéncia de alguns fatores:
* profundidade de trabalho: o implemento deve ser regulado para

operar na profundidade imediatamente abaixo da camada
compactada;

* umidade do solo: no caso de arado, seja de disco ou aiveca, a
condicao de umidade apropriada é aquela em que o solo esta na
faixa friavel; em solos muito Umidos, ha aderéncia deste nos com-
ponentes ativos dos implementos e em solos secos ha maior difi-
culdade de penetracao (arado de discos). Para escarificador ou
subsolador, a condicao apropriada é aquela em que o solo esteja
seco. Ouando umido, o solo nao sofre descompactacao mas
amassamento entre as hastes do implemento e selamento dos
poros, no fundo e nas laterais do sulco; e

* espacamento entre as hastes: quando for usado o escarificador
ou o subsolador, o espacamento entre as hastes determina o grau
de rompimento da camada compactada pelo implemento. O
espacamento entre as hastes devera ser de 1,2 a 1,3 vezes a
profundidade de trabalho pretendida.

A efetividade desta pratica esta condicionada ao manejo
do solo adotado apos a descompactacao. Sao recomendadas, em
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seqiiéncia a esta operacao, a implantacao de culturas com alta pro-
ducao de massa vegetativa, com alta densidade de plantas e com
sistema radicular abundante e agressivo, além de reducao na inten-
sidade dos preparos de solo subsequentes.

3. 5. Sistema de Semeadura Direta

3. 5. 1. Requisitos para a implantacao

Para a implantacao do Sistema de Semeadura Direta (SSD)
é necessario que sejam atendidos alguns itens relativos a aspectos
humanos, técnicos e de infra-estrutura. A seguir, sao apresentados
de forma resumida alguns aspectos importantes para obtencao de
sucesso no uso desse sistema de producao.

3. 5. 1. 1. Conscientizacao

O sistema de producao de soja predominante na regiao
central do Brasil, tem como forma de preparo do solo, o uso conti-
nuado de grades de discos, em varias operacées anuais. Como re-
sultado de tais operac6es, temos um intenso processo de degrada-
cao dos solos, por alterac6es em sua estrutura, com a formacao de
camada compactada e encrostamento superficial, com conseqUén-
cias desastrosas como a erosao do solo, reducao na taxa de infiltra-
cao de agua no solo, menor volume de solo disponivel para as raizes,
perda de nutrientes, aumento nos custos de producao e maior
suscetibilidade a ocorréncia de veranicos.

Como alternativa para este quadro, recomenda-se a ado-
cao de SSD onde os problemas antes apontados nao ocorrem, pois,
o uso continuo das tecnologias que comp6em o SSD proporcionam
efeitos significativos na conservacao e melhoria do solo, da agua,
no aproveitamento dos recursos e insumos, na fertilidade do solo,
na reducao dos custos de producao, na estabilidade de producao e
nas condic6es de vida do produtor rural e da sociedade.
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Tanto os agricultores, como a assisténcia técnica, devem
estar predispostos a mudancas, conscientes de que o sistema é
importante par alcancar éxito e sustentabilidade na atividade agri-
cola. Assisténcia técnica capacitada é fundamental, pois as
tecnologias, principalmente na fase inicial de adocao, requerem
acompanhamento permanente e continuo.

3. 5. 1.2. Levantamento dos recursos

O conhecimento detalhado da propriedade agricola é es-
sencial para obtencao de sucesso no Sistema de Semeadura Direta
(SSD), para tanto é necessario o levantamento dos recursos.
Solos: Coletar e organizar informac6es referentes ao tipo de solo,
fertilidade, presenca de camadas compactadas, topografia, ocor-
réncia de erosao, praticas conservacionistas exlstentes, vias de
acesso, reservas, drenagem, corregos, acudes, etc. Deverao ser
observadas as recomenda<;6es especificas para coleta de amostras
de solo, quanto a forma de coleta, numero de subamostras e envio
ao laboratorio.
Vegetacao: O levantamento e o mapeamento da ocorréncia de er-
vas daninhas sera muito util, para definir a programaoao de aplica-
cao dos herbicidas. Existem recomendacées especificas quanto a
forma e periodo de amostragem para realizar tal mapeamento. O
manuseio de tais informa<;6es deve gerar um mapa de uso atual da
propriedade, a ser utilizado como base, para o mapeamento das
atividades.
Maquinas e equipamentos: No SSD é essencial a existéncia de pul-
verizador de herbicidas dotado de bicos adequados e capaz de ope-
rar nas condicoes ideais de pressao e vazao. O uso de equipamen-
tos de calibracao e a avaliacao das condic6es climaticas sao muito
uteis. Ouanto as plantadoras, exlstem disponiveis no mercado vari-
os modelos especificos para o SSD, além de adaptac6es de siste-
mas de corte da palha para plantadoras convencionais, com baixo
custo e boa eficiéncia operacional.
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Humanos: Para a execucao do SSD a mao-de-obra devera estar
conscientizada dos principios do sistema e adequadamente informada
quanto ao uso das tecnologias que comp6em o sistema. Sao necessa-
rios treinamentos, especialmente para os operadores de maquinas,
quanto ao uso de plantadoras e pulverizadores, além de conhecimen-
tos sobre plantas daninhas e herbicidas. A participacao do produtor e
da assisténcia técnica em associacées ou grupos de troca de informa-
c6es e experiéncias como Grupo de Plantio Direto, Clube Amigos da
Terra, etc, sao ideais para facilitar e impulsionar a adocao do SSD.

3. 5. 1.3. P/anejamento

Em qualquer atividade o planejamento é importante fator
para reducao de erros, riscos e maior chance de sucesso. Sao eta-
pas do planejamento: I) analise dos resultados e produtos do levan-
tamento dos recursos humanos e materiais, ll) elaboracao e inter-
pretacao de mapas, croquis e esquemas de trabalho, onde uma das
principais ac6es é a divisao da fazenda em glebas e a selecao cro-
nologica para adocao do SSD. Esse sistema de producao inclui a
rotacao de culturas como tecnologia essencial, para tanto a divisao
da propriedade em glebas ou talh6es sera necessario, devendo ser
utilizadas as informac6es obtidas dos levantamentos de fertilidade,
topografia, vias de acesso, etc. Nao exlstem padr6es estabelecidos
de tamanho das areas, devendo o critério técnico prevalecer nesta
decisao. Ill) cronograma de ac6es, onde devem ser organizadas,
para as varias glebas, as acoes para correcoes de acidez e fertilida-
de, operacées de incorporacao de adubos e corretivos, pulveriza-
c6es, manejo de coberturas vegetais, semeadura, sucessao de cul-
turas, etc. E importante, ao adotar o SSD, fazé-lo apenas em parte
da area, iniciando pela melhor gleba, para familiarizar-se com as
tecnologias e elevar as chances de sucesso. lncluir novas glebas de
forma gradual, até abranger o total da propriedade, mesmo que
varios anos sejam necessarios. Estabelecer com base no levanta-
mento do solo, a seqiiéncia e forma de adequaoao quimica e fisica
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do solo através de uso de corretivos, subsolagem, etc, conforme
recomendacoes disponiveis.

O cultivo da soja em SSD, em areas de campo bruto, em-
bora haja alguns exemplos de sucesso no Rio Grande do Sul e no
Parana, ainda nao esta recomendada para as condic6es de cerrado,
estando em fase de estudos e experimentacées. O treinamento da
mao-de-obra deve ser planejada de forma que, no momento de rea-
lizar as operac6es, haja conhecimento suficiente para as ac6es.

3.5.2. Cobertura do so/o

O Sistema de Semeadura Direta pressup6e a existéncia de
adequada quantidade de palha sobre a superficie do solo. Tal cober-
tura devera resultar do cultivo de espécies que disponham de cer-
tos atributos, como: produzir grande quantidade de massa seca,
possuir elevada taxa de crescimento, resisténcia a seca e ao frio,
nao infestar areas, ser de facil manejo, ter sistema radicular vigoro-
so e profundo, elevada capacidade de reciclar nutrientes, facil pro-
ducao de sementes, elevada relacao de C/N, entre outras.

A baixa producao de palha de soja, principal cultura dos
cerrados, aliada a rapida decomposicao das palhadas em geral, re-
sulta em grandes dificuldades para manter a quantidade de palha
ideal a viabilidade do plantio direto na palha.

Para contornar estes problemas, necessita-se um perma-
nente cuidado visando repor palhada e manter o maximo de cober-
tura verde. lsto é possivel, fazendo uso de culturas para cobertura
do solo, compondo sistemas de producao.

3. 5. 2. 1. Espécies

Em funcao de que os estados de Mato Grosso do Sul e
Mato Grosso apresentam grande diversidade de solo e clima, a re-
comenda<;6es das espécies a serem cultivadas para cobertura e
producao de palha devem ser regionalizadas o maximo possivel.
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r Centro-Sul de Mato Grosso do Sul
Nesta regiao as condic6es climaticas sao favoraveis ao

cultivo o ano todo, incluindo varias culturas de inverno, possibili-
tando um bom numero de opc6es para cobertura do solo, atenden-
do satisfatoriamente a um programa de rotacao de culturas no sis-
tema de plantio direto.
Outono - a semeadura das culturas de inverno em sucessao as
culturas de verao vai de inicio de abril até meados de maio, poden-
do ir até o final de maio, se houver boa disponibilidade de umidade
do solo. Sao recomendadas a aveia, nabo forrageiro, ervilhaca pelu-
da, centeio, ervilha forrageira e outras produtoras de graos como:
trigo, triticale, aveia industria e canola. Resultados de pesquisa apon-
tam melhores rendimentos com as seguintes sucess6es, por ordem
preferencial: soja apos: aveia, trigo, triticale, centeio; e milho apos:
nabo forrageiro, ervilhaca peluda, canola, aveia.
Primavera - neste caso, recomenda-se o uso de espécies, principal-
mente para producao de palha (milheto comum, milheto africano,
sorgo e Crota/aria juncea). Em pequena escala é possivel cultivar o
girassol, visando a producao de graos. O milheto destaca-se como
a principal cultura, devido ao seu rapido desenvolvimento vegetativo,
pois atinge 5 a 8 t/ha de matéria seca aos 45 a 60 dias apos a
semeadura, proporcionando excelente cobertura do solo. O uso
destas alternativas, e principalmente do milheto, visam a reposicao
de palhada em area de plantio direto com deficiéncia de cobertura.
Esta opcao exige uma programacao, visto que, em sequéncia vem a
cultura da soja que ocorrera ja em final da sua época recomendada
(final de novembro a inicio de dezembro), praticamente inviabilizando
o plantio da safrinha de milho. Em sucessao ao girassol e Crota/aria
juncea é recomendado 0 plantio de milho.
Safrinha - consiste na semeadura em época imediatamente posteri-
or a recomendada para a cultura, na safra normal, resultado geral-
mente em produtividades inferiores as normalmente obtidas. A prin-
cipal cultura utilizada é o milho, que, neste caso, deve ser semeado
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logo apos a colheita da soja até, no maximo, 15 de marco, quando
espera-se produ<;6es relativamente razoaveis de graos e boa quan-
tidade de palha. O girassol também pode ser cultivado nesse perio-
do, visando producao de graos e seus efeitos supressivos sobre
plantas daninhas, podendo ser plantado até final de marco. A cultu-
ra da "safrinha", mesmo que feita com espécie diferente da cultiva-
da anteriormente, na época normal, deve ser utilizada com cuidado,
visto que esta pode transformar-se em meio de abrigo, propagacao
e disseminacao de doencas e pragas, inviabilizando a propria cultu-
ra comercial principal. O cultlvo do sorgo para grao, de duplo propo-
sito ou forrageiro, também é viavel, sendo que para producao de
graos, o plantio vai até final de fevereiro. O milheto é semeado
nesta época, principalmente para producao de sementes, e seu plan-
tio vai até 20 de marco.
Verao - o cultivo de leguminosas solteiras no verao apresenta exce-
lentes resultados na recuperacao e/ou melhoramento do solo, mas
isto geralmente implica na impossibilidade de cultivar soja ou milho
em sua melhor época. Algumas tentativas de consorciacao de
leguminosas (mucuna-preta, calopogonio, feijao-bravo, crotalarias,
etc.) com milho, arroz e girassol, foram desenvolvidas na regiao, e
adaptam-se perfeitamente para consorcio com milho: mucuna pre-
ta, guandu, feijao-bravo do ceara e feijao de porco. O arroz com
calopogonio também é uma forma de consorcio viavel, tecnicamen-
te. Os consorcios nao tem despertado interesse dos agricultores,
devido algumas dificuldades de manejo e conducao das culturas em
consércio, mas estas opc6es sao perfeitamente viaveis a nivel de
pequenas propriedades ou em areas menores.

O milho com guandu ou calopogonio, sao consorcios que
permitem a mecanizacao normal das culturas envolvidas, adaptan-
do-se para areas maiores.
Pastagens - a semeadura de soja sobre pastagem dessecada, vem
destacando-se como uma interessante forma de adocao do sistema
plantio direto, pois a pastagem contribui para aumentar a matéria



6'2

organica do solo e permite a rotacao de culturas. Esta tecnologia
consiste na implementacao da lntegraoao entre lavoura e pasta-
gem, num sistema de elevada produtividade. Ja existem alguns
resultados de pesquisa disponiveis e experiéncias com sucesso de
produtores na regiao, que dao suporte a recomendacao deste siste-
ma de producao. Esse sistema é recomendado para areas de pasta-
gem degradada, com elevada condicao de suporte de animais e
fertilidade do solo, compativel com o cultivo de soja.

* Centro-Norte do Mato Grosso do Sul, Chapad5es (MS, G0, MT) e
Sul do MT

Em funcao das condic6es climaticas destas regioes, a se
meadura de espécies para producao de palha fica muito limitada,
sendo viaveis as semeaduras realizadas apos a colheita das cultu-
ras de verao, soja ou milho, aproveitando as ultimas chuvas do
periodo chuvoso e a umidade do solo. Tais semeaduras sao chama-
das de "safrinha", e as espécies possiveis de serem cultivadas sao:
o milheto, sorgo, milho, girassol, nabo forrageiro, guandu e outros.

Eventualmente, com a ocorréncia de chuvas antecipadas,
no final de setembro, parte da area podera ser semeada com milheto
e dessecado antes da semeadura de soja.

' Médio-Norte, Centro-Leste do Mato Grosso

A partlr de alguns resultados disponiveis para a regiao de
Lucas do Rio Verde, recomenda-se a semeadura de milheto, sorgo
ou milho, imediatamente apos a colheita da soja, cultivar precoce
de preferéncia, de modo a permitir um bom estabelecimento das
culturas de cobertura com as ultimas chuvas do periodo.

3.5.2.2. Manejo da cobertura do solo

As formas de manejo da cobertura do solo podem ser divi-
didas em manejos mecanicos ou quimicos. Constituem-se em ope-
rac6es que objetivam matar as plantas, mantendo os restos cultu-
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rais (palha) sobre a superficie do solo, formando a camada de palha
que protege o solo e permite o funcionamento do SSD. As diferen-
tes espécies recomendadas apresentam particularidades de mane-
jo, que devem ser conhecidas e utilizadas de forma a obtencao dos
melhores resultados, quanto a cobertura do solo, controle de ervas,
reciclagem de nutrientes e facilidade de semeadura da soja (desem-
penho de plantadoras). A cultura da aveia normalmente nao é ma-
nejada durante seu crescimento, podendo-se realizar a colheita das
sementes apos o final do ciclo, que é a melhor forma de maneja-la.
O nabo forrageiro deve ser manejado na fase final de floracao e
quando apresentar a formacao das primeiras sementes. Essa cultu-
ra apresenta elevada taxa de decomposicao (relacao C/N baixa),
assim as formas de manejo que fragmentam mais lntensamente a
massa verde e proporcionam maior contato com o solo, resultarao
na decomposicao mais rapida. Neste caso a cobertura do solo sera
menos duradoura, porém a disponibilizacao dos nutrientes reciclados
se dara antecipadamente. O manejo quimico podera ser efetuado
com os herbicidas 2,4-d na dosagem de 1,5 l/ha, diquat na dosa-
gem de 2,0 I/ha. O milheto, quando semeado na primavera, anteci-
pando-se a soja, devera ser manejado quimicamente com herbicida
Glyphosate na dosagem de 720 g i.a./ha ou Paraquat na dosagem
de 400 g.i.a./ha + 0,2% de adesivo. Havendo rebrota, reaplicar, se
necessario. O inicio da aplicacao devera ser realizado quando a cul-
tura apresentar cerca de 5% das plantas com panicula, que é um
limite seguro para que nao haja formacao de sementes e conse-
qlliente infestacao da area.

O manejo quimico das pastagens, para a semeadura direta
de soja, deve ser efetuado em areas de pastagem que apresente
intenso desenvolvimento vegetativo. Para as braquiarias B.
decumbens e B. brizantha, com o herbicida Glyphosate na dose de
1260 g i.a./ha, cerca de 20 dias antes da semeadura; podera tam-
bém ser utilizada uma combinacao de Glyphosate com aplicacao
seqiiencial de Paraquat + Diuron na dosagem de 300 + 150 g i.a./
ha, logo apos a semeadura da soja. Também o uso do herbicida
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Sulfosate na dose de 1200 g i.a./ha apresenta boa eficiéncia. O
controle das plantas oriundas de sementes devera ser efetuado com
produto graminicida pos-emergente.

3.5.2.3. Sucessao e rotacao de culturas
A escolha do melhor sistema, para compor um programa de

rotacao de culturas, deve levar em conta varios fatores, entre os quais,
o principal objetivo do sistema. Para cobertura do solo e/ou suprimen-
to inicial de palha, optar por espécies e cultivares que produzam quan-
tidades elevadas de massa seca e que permitam manejo que retarde a
decomposicao. Considerar também o custo das sementes e possivel
retorno financeiro na comercializacao dos graos. Sendo para minimizar
a ocorréncia de doencas, considerar o tipo do patogeno. Se necrotrofico
(cancro da haste), nao devera existir palha de cultura suscetivel, quan-
do da semeadura da soja; para controle de pragas, considerar o ciclo e
habitos do inseto e o sistema de culturas implantado.

A rotacao de culturas no plantio direto na palha é um fator
muito dinamico, pois além dos aspectos técnicos conhecidos, os
aspectos economicos influenciam nas culturas selecionadas para
cultivo, e estes podem variar num curto espaco de tempo. Por isto
é importante conhecer as recomendacoes (Tabelas 3.1 e 3.2).

Algumas sucess6es ja foram identificadas pela pesquisa e
sao conhecidos alguns detalhes:
- Aveia - Milheto - Soja (para producao de palha).
- Soja - Milheto - Soja (para producao de palha e reciclagem de

nutrientes).
- Aveia - Soja - Nabo forrageiro - Milho (para reciclagem de nutrien-

tes K e N para o milho).
- Soja (2/3) e milho (1/3) (para controle de doencas na soja).
- Nabo forrageiro/milheto na primavera/soja: boa descompactacao

superficial do solo, alta producao de palha reciclagem de potassio
e controle de invasoras.
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- Soja/girassol safrinha/milho: bom para produtividade do milho e
estruturacao do solo.

TABELA 3.1. Sugestoes de culturas sucessoras em sistemas de rotaoao e sucessao
de culturas para o Centro-Sul do Mato Grosso do Sul‘.

Preferencial Com restrigfio

..................................................... ..
Milheto, girassol, nabo forrageiro, sor-
go, trigo, aveia, arroz, milho e ervilhaca
peluda
.....................................................
Aveia, soja, nabo forrageiro, trigo, gi-
rassol, milheto, feijao, sorgo e arroz
...................................................
Aveia, nabo forrageiro, trigo, soja, mi- Ervilhaca peluda, feijao e girassol
lho, sorgo, arroz e milheto
...................................................
Arroz, milho, milheto, aveia, trigo, nabo Soja, algodao e feijao
forrageiro e sorgo

Feiiao ................................................... ..
Milho, sorgo, arroz, trigo, milheto e Algodao. nabo forrageiro, sola e giras-
aveia sol
.................................................... ..
Girassol, feijao, nabo forrageiro, ervilha- Milho. milheto. arroz e zrigo
ca peluda, mucuna, guandu, soja e
aveia
............................................ .. Arroz de
Girassol, nabo forrageiro, guandu, ervi- Trigo, sorgo, milheto e milho
Ihaca peluda, mucuna, feijéo, soja e
aveia
..................................................... ..Trigo
Mucuna, girassol, crotalaria, soja, fei- Milho e arroz
jao, algodao, milheto, guandu e sorgo
.....................................................
Todas Trigo apos aveia preta para semente

' Adaptado do relato da Comissao de Ecologia, Fisiologia e Praticas Culturais, da publicacao:
Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Central do Brasil, 18., 1996: Uberlandia. Ata e
Resumos. UFU/DEAGRO, 1997.446 p.
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TABELA 3.2. Sugestoes de culturas antecessoras em sistemas de rotaoao e
sucessao de culturas para o Centro-Sul do Mato Grosso do Sul‘.

Preferencial Com Restrioao

..................................................... ..
Milho, sorgo, arroz, aveia, milheto, tri- Nabo forrageiro, feiiao e ervilhaca pelu-
go, mucuna, guandu e girassol da
.....................................................
Ervilhaca peluda, mucuna, guandu, cro- Sorgo, arroz, milheto e trigo
talaria, nabo forrageiro, soja, girassol e
aveia
...................................................
Milho, soja, milheto, trigo e aveia Nabo forrageiro, girassol, guandu, feijao

e ervilhaca peluda
........................................ .............Girassol
Milho, soja, sorgo, arroz, milheto, aveia Nabo forrageiro, feijao, guandu, ervilha-
e trigo ca peluda e mucuna
.................................................... ..
Milho, sorgo, arroz, milheto, aveia e Ervilhaca, nabo forrageiro, girassol, al-
mucuna godao, guandu e soja
.............................................
Milho, soja, guandu, aveia, mucuna, Milheto e arroz
crotalaria, ervilhaca, trigo e nabo forra-
geiro
............................................ .. Arroz de sequeiro.............................................
Nabo forrageiro, mucuna, guandu, soja, Trigo, sorgo e milheto
ervilhaca peluda, girassol, crotalaria,
aveia, milho e feijao
..................................................... ..Trigo
Mucuna, guandu, girassol, feijao, cro- Arroz de sequeiro, sorgo e aveia preta
talaria, soja, milho e algodao para semente
.....................................................
Todas Nenhuma

' Adaptado do relato da Comissao de Ecologia, Fisiologia e Préticas Culturais, da publicaoao:
Reuniao de Pesquisa de Soja da Flegiao Central do Brasil, 18., 1996: Uberlandia. Ata e
Resumos. UFU/DEAGRO, 1997. 446 p.
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4. 1. Acidez do Solo

A reacao do solo pode ser acida, basica ou neutra. Nos solos
situados em regi6es sob clima tropical e subtropical predominam solos
com reaoao acida.

Os nutrientes tém sua disponibilidade determlnada por va-
rios fatores, entre eles o valor do pH, medida da concentracao (ati-
vidade) de ions hidrogénio na solucao do solo. Assim, em solos
com pH excessivamente acido ocorre diminuicao na disponibilidade
de nutrientes como fésforo, calcio, magnésio, potassio e molibdénio
e aumento da solubilizacao de ions como zinco, cobre, ferro,
manganés e aluminio que, dependendo do manejo do solo e da
adubacao utilizados, podem atingir niveis de deficiéncia e toxicidade
as plantas, respectivamente.

A Fig. 4.1 ilustra a tendéncia da disponibilidade dos diversos
elementos quimicos as plantas em funcao do pH do solo. A disponibi-
lidade varia como consequéncia do aumento da solubilidade dos diver-
sos compostos na solucao do solo.

4. 2. Calagem .
A determinacao da quantidade de calcario a ser aplicada ao

solo pode ser feita, segundo duas metodologias basicas de analise
do solo: a) neutralizacao do aluminio e suprimento de calcio e
magnésio; e b) saturacao de bases do solo.
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Di mud d 0 Fe, Cu, Mn e Zn '
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crescent: I/ Acl

Q1_ a .°‘__Z en _______ on
I I >1 El ELI] pH em H20

4,4 5.4 5.9 5.4 7.4 pH em Ca Clz

FIG. 4.1. Relaoao entre o pH e a disponibilidade dos elementos no solo

a) Neutralizaoao do AF“ e suprimento de Ca“ e Mg“
Este método é, particularmente, adequado para solos sob

vegetacao de cerrados, nos quais ambos os efeitos sao importan-
tes.

O calculo da necessidade de calagem (NC) é feito através
da seguinte formula:

NC (t.ha"/ = AP" x2 + [2 - (Ca2+ + Mg2")},

considerando o calcario com PRNT = 100% e os teores
das bases expressos em cmolc.dm'3 solo. A NC (t.ha“) do calcario
comercial, sera inversamente proporcional ao seu PRNT.

b) Saturacao de bases do solo
Este método consiste na elevacao da saturacao de bases

trocaveis para um valor que proporcione o maximo rendimento eco-
nomico do uso de calcario.

0 calculo da necessidade de calcario (NC) é feito através
da seguinte formula:
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NC (t.ha") = - x f
100

em que:
V1 =valor da saturacao das bases trocaveis do solo, em porcenta-

gem, antes da correcao. (V1 = 100 S/T) sendo:
S =Ca2"‘ + Mg“ + Kt (cmolc.dm'3);
V2 =Valor da saturacao de bases trocaveis que se deseja;
T =capacidade de troca de cations, T = S + (H +Al3*)(cmolc.dm'3);
f =fator de correoao do PRNT do calcario f = 100/PRNT.

Ouando o potassio é expresso em mg.dm'3,na analise do
solo, ha necessidade de transformar para cmolc.dm'3 pela formula:

cmo/c.dm'-" de K = (0,0026/ mg.dm'3 de K

Para o estado do Parana, a recomendacao da quantidade
de calcario, em funoao da saturacao em bases, deve ser quantificada
para atingir 70%. No estado de Sao Paulo, é sugerida a saturacao
V=60% e 0 teor de magnésio no minimo de 5 mmolc.dm'3. Para a
regiao sul do Mato Grosso do Sul, a recomendacao deve ser feita
para a saturacao em bases atingir 60%. Nos demais estados da
Regiao Central, formados basicamente por solos sob vegetacao de
cerrado, o valor adequado de saturacao é de 50%. Nesse ultimo
tipo de solo, a saturacao de bases superior a 60% tem causado
menor disponibilidade de micronutrientes, principalmente de Mn,
com conseqiiente deficiéncia na planta e menor produtividade de
graos.

c) Calagem para solos arenosos
Ouando se tratar de solos arenosos (teor de argila menor

que 20%), a quantidade de calcario a ser utilizada (NC) é dada pelo
maior valor encontrado de uma destas duas formulas:

NC (t.h8"i = (2 X Al) x f
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NC (t.ha") = [2 - (C8 + Mg)]Xf

Deve-se ressaltar que os solos arenosos tem uso agricola
limitado, devido ao fato de apresentarem baixa capacidade de troca
de cations, baixa capacidade de retencao de agua e maior
suscetibilidade a erosao.

4. 3. Qualidade do Calcério e Condicoes de Uso
Para que a calagem atinja os objetivos de neutralizacao do

aluminio trocavel e/ou de elevacao dos teores de calcio e magnésio,
algumas condicoes basicas devem ser observadas:
* o calcario devera passar 100% em peneira com malha de 0,3

mm;
' o calcario devera apresentar teores de CaO + MgO > 38%,

dando preferéncia ao uso de calcario dolomitico (> 12,0% MgO)
ou magnesianos (entre 5,1 % e 12,0% MgO), em solos com larga
relacao Ca/Mg; no caso de haver interesse no uso de calcario
calcitico, aplicar outras fontes de Mg para atender o suprimento
do nutriente;

* a reacao do calcario no solo se realiza eficientemente sob condi-
coes adequadas de umidade; recomenda-se a aplicacao do calcario
com antecedéncia minima de 60 dias da semeadura, preferencial-
mente;

' a incorporacao do calcario deve ser feita em toda a camada ara-
vel do solo, através da gradagem e da aracao. Ouando a aracao
nao for possivel no primeiro ano, devido ao grande volume de
raizes ou outra razao, incorporar 0 calcario com grade no primeiro
ano e fazer a aracao no segundo ano. A incorporaoao do calcario,
pode, ainda, ser feita com grade pesada (32 polegadas); e

~ na escolha do corretivo, em solos que contenham menos de 0,8
cmolc.dm'3 de Mg, deve ser dada preferéncia para materials que
contenham o magnésio (calcario dolomitico e ou magnesiano) a
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fim de evitar que ocorra um desequilibrio entre os nutrientes.
Como os calcarios dolomiticos encontrados no mercado contém
teores de magnésio elevados, deve-se acompanhar a evolucao
dos teores de Ca e Mg no solo e, caso haja desequilibrio, pode-se
aplicar calcario calcitico para aumentar a relacao Ca/Mg.

4. 4. Correcao da Acidez Subsuperficial
Os solos dos cerrados apresentam problemas de acidez

subsuperficial, uma vez que a incorporacao profunda (>20cm) do
calcario nem sempre é possivel, ao nivel de lavoura. Assim, cama-
das mais profundas do solo (abaixo de 35cm ou 40cm) podem con-
tinuar com excesso de aluminio toxico, mesmo quando tenha sido
efetuada uma calagem considerada adequada. Esse problema, alia-
do a baixa capacidade de retencao de agua desses solos, limitam a
produtividade, principalmente nas regioes onde é mais freqiiente a
ocorréncia de veranicos.

Com a aplicacao de gesso agricola, diminui-se, em menor
tempo, a saturacao de aluminio nessas camadas mais profundas,
uma vez que o sulfato existente nesse material, ao contrario do
carbonato do calcario, arrasta repentinamente calcio, magnésio e
potassio para camadas abaixo da incorporacao. Desse modo, criam-se
condicoes para o sistema radicular das plantas se aprofundar no
solo, explorar melhor a disponibilidade hidrica e, conseq(.ientemen-
te, mini-mizar o efeito de veranicos, obtendo-se melhores indices
de produtividade. Além disso, todo esse processo pode ser feito em
um periodo de um a dois anos. Deve ficar claro, porém, que o gesso
nao neutraliza a acidez do solo.

O gesso deve ser utilizado em areas onde a analise de solo,
na profundidade de 30 cm a 50 cm, indicar a saturacao de aluminio
maior que 20% e/ou quando a saturacao do calcio for menor que
60% (calculo feito com base na capacidade de troca efetiva de
cations). A dose de gesso agricola (15% de S) a aplicar é de 700,
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1200, 2200 e 3200 kg.ha“ para solos de textura arenosa, média,
argilosa e muito argilosa, respectivamente. O efeito residual destas
dosagens, é de no minimo cinco anos.

Caso o gesso seja aplicado apenas como fonte de enxofre,
a dosagem deve ser ao redor de 200 kg.ha" por cultivo.

4.5. Exigéncias Minerais e Adubacao Para a Cultura da Soja

4. 5. 1. Exigéncias minerais

A absorcao de nutrientes por uma determlnada espécie
vegetal é influenciada por diversos fatores, entre eles as condicoes
climaticas como chuvas e temperaturas, as diferencas genéticas
entre cultivares de uma mesma espécie, o teor de nutrientes no
solo e dos diversos tratos culturais. Na tabela 4.1 sao apresentadas
as quantidades médias de nutrientes, contidos em 1.000 kg de
restos culturais de soja e em 1.000 kg de graos de soja.

TABELA 4.1. Quantidade absorvida e concentraofio de nutrientes na cultura da soja.

Pane da N P205 K20 Ca Mg S B CI Mo Fe M11 Zn Cu
planta kg (1000 kg)” ou g.kg" g (1000 kg)” ou g.kg"

Graos 5110.0 20 3,0 2,0 5,4 20 237 5 70 30 40 10
Flestos Culturais 32 5,4 18 9,2 4,7 10,0 57 278 2 390 100 21 16

Obs.: a medida que aumenta a matéria seca produzida por hectare, a quantidade de nutrientes nos
restos culturais da soja nao segue modelo linear.

Observa-se, através destes dados, que a maior exigéncia
da soja refere-se ao nitrogénio e ao potassio, seguindo-se o fosforo,
o enxofre, o calcio e o magnésio. Nos graos, a ordem de remocao,
em porcentagem, é bastante alterada. O fosforo é o mais translocado
(67%), seguido do nitrogénio (66%), do potassio (57%), do enxofre
(39%), do magnésio (34%) e do calcio (26%). Em relacao aos
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micronutrientes, é importante observar as pequenas quantidades
necessarias para a manutencao da cultura, porém, nao se deve
deixar faltar, pois sao essenciais e sem eles nao ha bom desenvolvi-
mento e rendlmento de graos.

4. 5. 2. Diagnose foliar
Além da analise do solo, para recomendacao de adubacao,

existe a possibilidade complementar da Diagnose Foliar, principal-
mente para micronutrientes pois os niveis criticos destes no solo
apresentados na secao 4.6.3, sao ainda preliminares. Assim, a
Diagnose Foliar apresenta-se como uma ferramenta complementar
na interpretacao dos dados de analise de solo, para fins de reco-
mendacao de adubos.

Basicamente, a Diagnose Foliar consiste em analisar, qui-
micamente, as folhas e interpretar os resultados conforme a Tabela
4.2. Os trifolios, sem o peciolo, a serem coletados sao o terceiro e/
ou o quarto, a partlr do apice de, no minimo, 40 plantas no talhao,
no inicio da floracao. Ouando necessario, para evitar a contamina-
cao com poeira de solo nas folhas, sugere-se que estas sejam mer-
gulhadas em uma bacia plastica com agua, simplesmente para a
remocao de residuos de poeira e em seguida colocadas para secar a
sombra e apos embaladas em sacos de papel (nao usar plastico).

Caso haja deficiéncia de algum nutriente, dificilmente esta
deficiéncia podera ser corrigida, na mesma safra. A analise de fo-
(has é mais uma "ferramenta auxiliar” para que o agronomo possa
fazer um quadro diagnostico da lavoura e com maior seguranca,
efetuar a recomendacao de calcario e adubos para a proxima safra.
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TABELA 4.2. Concentraooes de nutrientes usadas na interpretaoao dos resultados das
analises de folhas de soja do teroo superior no inicio do florescimento.
Embrapa Soja. Londrina, PR. 1985‘.

Deficiente ou . Suficiente ou Excessivo ouElemento . . Baixo . Alto ,muito baixo médio muito alto

..............................................
N < 32,5 32,5 -45,0 45,1 - 55,0 55,1 — 70,0 > 70,0

P < 1,6 1,6 - 2,5 2,6 - 5,0 5,1 - 8,0 > 8,0

K < 12,5 12,5 -17,0 17,1— 25,0 25,1 - 27,5 > 27,5

Ca < 2,0 2,0 - 3,5 3,6 - 20,0 20,1 - 30,0 > 30,0
Mg 1,0 1,0- 2,5 2,6 - 10,0 10,1 - 15,0 >15,0

S 1,5 1,5 - 2,0 2,1- 4,0 > 4,0 -/\/\

............................................ .. mg.kg"
Mn < 15,0 15,0 -20,0 21,0 -100,0 101,0 -250,0 > 250,0
Fe < 30,0 30,0 -50,0 51,0 -350,0 351,0 -500,0 > 500,0
B < 10,0 10,0 -20,0 21,0 - 55,0 56,0 - 80,0 > 80,0

Cu < 5,0 5,0 - 9,0 10,0 - 30,0 31,0 - 50,0 > 50,0
Zn < 11,0 11,0 -20,0 21,0 - 50,0 51,0 - 75,0 75,0
M0 < 0,5 0,5 - 0,9 1,0 - 5,0 5,1 - 10,0 10,0VV

‘ Estes indices podem apresentar alteracoes em funcao do solo, cllma e material genético.

4. 6. Adubacao

4. 6. 1. Regiao de Cerrados

4. 6. 1. 1. Adubacao fosfatada
A recomendacao da quantidade de nutrientes, principalmen-

te em se tratando de adubacao corretiva, é feita com base nos resul-
tados da analise do solo.

Para os estados que compreendem esta regiao, o método
utilizado pelos laboratorios, para a extracao de fosforo do solo, é 0
Mehlich l. Na Tabela 4.3 sao apresentados os teores de P extraivel,
obtidos pelo método Mehlich I e a correspondente interpretacao,
que varia em funcao dos teores de argila. Os niveis criticos de P
correspondem a 3, 8, 14 e 18 mg.dm‘3 para os solos com teores de



TABELA 4.3. lnterpretaoao de analise de solo para recomendaoao de adubaoao fosfa
tade (fosforo extraldo pelo método Mehlich I).

Teor de argila Teor de P lmg.dm'3)
(%) Muito Baixo Baixo‘ Médio Bom

61a80
41a60
21a40

0a1,0
Oa3,0
0a5,0

1,1 a 2,0
3,1 a 6,0
5,1a10,0

2,1 a 3,0
6,1 a 8,0

10,1 a 14,0
12,1 a 18,0

> 3,0
> 8,0
> 14,0

<20 Oa6,0 6,1a12,0 >18,0

Fonte: Embrapa Cerrados.
' Ao atingir niveis de P extralvel acima dos valores estabelecidos nesta classe, utilizar somente

adubaoao de manutencao.

argila de 61% a 80%, 41% a 60%, 21% a 40% e menos de 20%,
respectivamente. Em solos com menos de 15% de argila nao se
recomenda praticar agricultura intensiva.

Duas proposicoes sao apresentadas para a recomendacao
de adubacao fosfatada corretiva: a correcao do solo de uma so vez,
com posterior manutencao do nivel de fertilidade atingido e a corre-
oao gradativa, através de aplicacoes anuais no sulco de semeadura
(Tabela 4.4). No primeiro caso, recomenda-se aplicar a adubacao

TABELA 4.4. Recomendacao de adubaoao fosfatada corretiva, a Ianoo e adu-
bacao fosfatada corretiva gradual, no sulco de semeadura, de
acordo com a classe de disponibilidade de P e 0 teor de argila.

Adubaoao fosfatada (kg Pz0s.ha“)1
Teor 3,/zarglla A Corretiva total 7 Corretiva gradual

P muito baixo’ P baixo’ P muito baixo’ P baixo’

61a80
41a60
21a40

<20

240 120 100
90 90
60 80
50 70

180
120
100

90
80
70
60

Fonte: Embrapa Cerrados.
1 Fosforo solfivel em citrato de amonio neutro mais agua, para os fosfatos acidula dos;

solovel em acido citrico 2% lrelaoao 1:100); para termofosfatos e escorias.
2 Classe de disponibilidade de P, ver Tabela 4.3.
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corretiva total a lanco e incorporar o adubo a camada aravel, para
corrigir um maior volume de solo, a fim de que as raizes das plantas
absorvam agua e nutrientes. Doses inferiores a 100 kg de P2O5.ha",
no entanto, podem ser aplicadas no sulco, a semelhanca da aduba-
cao corretiva gradual.

A adubacao corretiva gradual pode ser utilizada quando
nao se tem a possibilidade de fazer a correcao do solo de uma so
vez. Essa pratica consiste em aplicar, no sulco de semeadura ou
lanco, uma quantidade de P de modo a acumular, com o passar do
tempo, o excedente e atlngindo, apos alguns anos, a disponibilida-
de de P desejada. Ao utilizar as doses de adubo fosfatado sugeridas
na Tabela 4.4, espera-se que, num periodo maximo de seis anos, o
solo apresente teores de P em torno do nivel critico.

Além da adubacao corretiva, deve-se fazer, ainda, a aduba-
cao de manutencao. A adubacao de manutencao é indicada quando
o nivel de P do solo esta classificado como Médio ou Bom (Tabela
4.3), a qual, para a cultura da soja, é de 20 kg de P205.ha", para
cada 1000 kg de graos produzidos. Na maioria dos casos, para
produtividades maiores, a adubacao de manutencao deve ser pro-
porcionalmente aumentada.

4. 6. 1.2. Adubacao potassica
A recomendacao para adubacao corretiva com potassio, de

acordo com a analise do solo, é apresentada na Tabela 4.5. Esta
adubacao deve ser feita a lanco, em solos com teor de argila maior
que 20%. Em solos de textura arenosa (< 20% de argila), nao se
deve fazer adubacao corretiva de potassio, devido as acentuadas
perdas por lixiviacao.

Como a cultura da soja retira grande quantidade de K nos
graos (aproximadamente 20 kg de K2O.t" de graos), deve-se fazer
uma manutencao de 60 kg.ha" de K20. lsto, se a expectativa de
producao for de trés toneladas de graos.ha"‘, independentemente
da textura do solo.
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TABELA 4.5. Adubacao corretiva de potassio para solos de Cerrados com teor
de argila > 20%, de acordo com dados de analise de solo.

TBOIGS d6 K BX1f8lV9| Adubaoao recomendada
(mg.dm'3) cmoI¢.dm'3 (K9-113" de KzOl

0 - 25 < 0,06 100
26 - 50 0,07 - 0,13 50
> 50 > 0,13 0

Fonte: Embrapa Cerrados.
' Estando o nivel de K extralvel acima do valor critico (50 mg.dm'3). recomenda-se a

adubacao de manutencao de 20 kg de K20 para cada tonelada de grao a ser produzida.

A aplicacao dos adubos potassicos (KCI), nos solos de Cer-
rados, deve ser feita, preferencialmente, a lanco, pois estes solos
possuem baixa capacidade de retencao de cations. A alta concen-
tracao, provocada por grandes quantidades de adubo (em torno de
100 kg.ha" de K20), distribuidas em pequeno volume de solo, favo-
rece as perdas por lixiviacao. Nas dosagens de K20 acima de 50
kg.ha“, utilizar a metade da dose em cobertura, principalmente em
solos arenosos, 30 ou 40 dias apos a germinacao, respectivamente
para cultivares de ciclo mais precoce e mais tardio.

4.6.2. Estado de S50 Paulo

Na Tabela 4.6 constam as doses a serem aplicadas que
variam com a analise do solo e a produtividade esperada.

Observacoes:
a) A ma distribuicao e/ou a incorporacao muito rasa do calcario pode

causar ou agravar a deficiéncia de manganés, resultando em que-
da de produtividade.

b)No cultivo de primavera-verao, a inoculacao das sementes dis-
pensa a adubacao nitrogenada. Entretanto, no cultivo de outono-
inverno, devido a baixa atividade simbiotica, recomenda-se, além
da inoculacao, a aplicacao de 50 kg.ha" de N, sendo 1/4 dessa
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TABELA 4.6. Adubaoao mineral de semeadura para o Estado de Sao Paulo.

produtividade P resina, mg.dm'3 K‘ trocavel, mmol¢.dm'3
9599731131 O-6 7-15 16-40 >40 0-0,7 0,8-1,51,6-3,0 >3,0

t.ha" Pz0s, kg.ha" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. K20, kg.ha" ......... ..
1 ,5-1,9 50 40 30 20 60 40 20 0

2,0-2,4 60 50 40 20 70 50 30 20

2,5-2,9 80 60 40 20 70 50 50 20

3,0-3,4 90 70 50 30 80 60 50 30

3,5-4,0 * 80 50 40 80 60 60 40

' N50 é possivel obter essa produtividade com aplicaoao localizada de fosforo em solos com teores
muito baixos de P.

Fonte: Mascarenhas, H.A.A. e Tanaka, R.T. Boletim Técnico n° 100 - IAC. 1997.

dose com adubacao no sulco de semeadura e o restante em co-
bertura antes do florescimento.

c) Em solos arenosos acidos pode ocorrer deficiéncia de Mo, o que
acarreta ma fixacao biologica de nitrogénio. A deficiéncia deve
ser resolvida pela calagem, que aumenta a disponibilidade do
nutriente. Na impossibilidade de aplicar o calcario, empregar 50
g.ha" de molibdato de amonio misturado as sementes.

d)Deficiéncias de micronutrientes na soja sao raras no estado de
Sao Paulo. Na suspeita de sua ocorréncia, realizar analise de solo
e foliar e, uma vez constatada a deficiéncia, pode-se aplicar, com
a adubacao de semeadura, as seguintes quantidades: 5 kg.ha"
de Zn, e/ou 2 kg.ha" de Cu, e/ou 1 kg.ha" de B.

e) Empregar 15 kg.ha" de S para cada tonelada de producao espera-
da.

f) Nas dosagens de K20 acima de 50 kg.ha", utilizar a metade da
dose em cobertura, principalmente em solos arenosos, 30 ou 40
dias apos a emergéncia, respectivamente para cultivares de ciclo
mais precoce e mais tardio.
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4.6.3. Adubaoao com Enxofre
O uso de técnicas agricolas modernas, tais como o aumen-

to do potencial produtivo de variedades de soja e o uso de fertiliza-
coes mais adequadas tém incrementado progressivamente a produ-
tividade da cultura da soja e, com isso, a retirada de enxofre dos
solos tem crescido, pois 40% do enxofre (S) absorvido pela planta
é exportado através dos graos. Associados a esse fato, a correcao
de acidez dos solos proprios para a cultura dasoja, o uso intensivo
de fertllizantes concentrados, sem ou com baixos teores de S, e o
manejo inadequado dos solos, promovendo decréscimo acentuado
no teor de matéria organica, estao diminuindo a disponibilidade do
enxofre, pois sintomas visuais de deficiéncia desse nutriente em
lavouras de soja ja é uma realidade.

A absorcao deste nutriente, pela planta de soja, é de 15 kg
para cada 1000 kg de graos produzidos, quantidade essa que deve
ser adicionada anualmente como manutencao, ou seja, 45 kg quan-
do se espera uma produtividade de 3000 kg.ha" de graos.

Além disso, para determinar a necessidade correta de S,
deve-se fazer a analise de solo e/ou de folhas, cujos niveis criticos
sao de 10 mg.dm'3, no solo, e de 3 g.kg", nas folhas. Com a analise
do solo efetuada, utilizar a Tabela 4.7. e 4.8. A analise de folhas
deve ser feita, caso haja dovidas com a analise do solo.

TABELA 4.7. Limites para a interpretacao dos teores de enxofre (S) e de micro-
nutrientes no solo, com extrator Mehlich I, para culturas anuais.

Teor 5 B Cu Mn Zn
Ca(HzP04)2 (agua quente) |v|eh|ich |

...................................... .. mg.dm‘3
"Baixo" < 5 < 0,2 < 0,4 < 1.9 ,/ < 1,0
"Médio” 5 - 10 0,3 - 0,5 0,5 - 0,8 2,0 - 5,0 .‘ 1,1 - 1,6
“Alto” > 10 > 0,5 > 0,8 > 5,0 ‘\ > 1,6

Fonte: 1. Micronutrientes: Galrao (1998). Dados nao publicados.
2. Enxofre (S): Sfredo, Lantmann & Borkert, 1999.
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TABELA 4.8. Limites para a interpretaoao dos teores de enxofre (SI e de micronutrientes
no solo, com extrator DTPA.

Teor s B Cu Fe Mn Zn __
Ca(HzP04)z (agua quente) DTPA

............................. mg.dm‘3
"Baixo" < 5 < 0,2 < 0,2 < 4 < 1,2 < 0,5
"Médio" 5 - 10 0,3 - 0,5 0,3 - 0,8 5 - 12 1,3 - 5,0 0,6 -1,2
"Alto” > 10 > 0,5 > 0,8 > 12 > 5,0 > 1,2

Fonte:1. Raij, B.van; Quaggio, A.J.; Cantarelle, H. & Abreu, C.A. lnterpretaoao de analise de solo. In:
Raij, B.ven; Cantarella, H.; Ouaggio, A.J.; Furlani, A.M.C. Recomendacoes de adubaoao e
calagem para o estado de Sao Paulo. 2ad.rev.atual. Campinas, lnstituto Agronomicol
Fundaoao IAC, 1997. p.8-13. (Boletim Técnico, 100).

2. Enxofre (S): Sfredo, Lantmann & Borkert, 1999.

Existem duas fontes conhecidas desse nutriente que sao o
gesso agricola (15% de S) e 0 superfosfato simples (12% de S).

4.6.4. Adubacao com micronutrientes
Como sugestao para interpretacao de micronutrientes em

analises de solo, com os extratores Ca(H2PO4)2 e, Mehlich I e DTPA,
respectivamente, sao apresentados os teores limites para as faixas,
baixo, médio e alto (Tabelas 4.7 e 4.8).

A recomendacao da aplicacao de doses de enxofre (S) e de
micronutrientes no solo estao contidas na Tabela 4.9.

TABELA 4.9. Recomendaoao da aplicaoio de doses de enxofre (S) e de micronutrientes
no solo, para a cultura da soja.

S B Cu Mn Zn
Teor

kg.ha" ............................................ ..

"Baixo" 60 1,5 2,5 6,0 6,0
"Médio" 45 1,0 1,5 4,0 5,0
"Alto" 30 0,5 0,5 2,0 4,0

Fonte: 1. Micronutrientes: Galrao (1998). Dados nao publicados.
2. Enxofre (S): Sfredo, Lantmann 81 Borkert, 1999.
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Esses elementos, de fontes soluveis ou insoloveis em agua,
sao aplicados a lanco, desde que o produto satisfaca a dose indicada.
Q efeito residual dessa recomendacao atinge, pelo menos, um pe-
M d_e chi al. Para reaplicacao de qualquer um destes
micronutrientes recomenda-se a analise foliar como instrumento
indicador. A aplicacao de micronutrientes no sulco de plantio tem
sido bastante utilizada pelos produtores, neste caso aplica-se 1/3
da recomendacao a lanco por um periodo de trés anos suscessivos.

No caso do Mo _e Co, recomenda-se Q tratamento das se-
mentes com as doses de 12 a 30 g.ha" de Mo egaggia” QQ,
conforme especificacao no rotulo dos produtos comerciais, deven-
do esses produtos apresentar alta solubilidade.

Esta pratica pode ser efetuada juntamente com o trata-
mento das sementes com fungicida e com lnoculante (ver Capitulo 7).

4.6.5. Adubaoao foliar com macro e micronutrientes
No caso da deficiéncia de manganés constatada através de

exame visual recomenda-se a aplicacao de 350 g.ha" de Mn (1,5
kg de MnSO4) diluido em 200 litros de agua com 0,5% de uréia.

Esta pratica nao é recomendada a outros macro ou micro-
nutrientes para a cultura da soja, uma vez que nao tém sido obtidos
aumentos de rendlmento em varios trabalhos de pesquisa realiza-
dos nos Estados de Rio Grande do Sul, Parana e Mato Grosso do
Sul, sob diversas condicoes de solo, clima e métodos de aplicacao.
Portanto, o crédito agricola nao deve ser liberado para essa pratica.

4.6.6. Formulas de adubacao para o cultivo da soja
Uma vez definida as quantidades de fosforo e potassio, em

funcao dos teores desses elementos no solo e das expectativas de
produtividade, é necessario adequar essas, através de formulas de
adubacao. O mercado de fertllizantes tem procurado colocar a dis-
posicao dos usuarios, uma diversidade de composicoes que se ajus-
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tam as mais variadas combinacoes entre as doses de fosforo e
potassio. Na tabela 4.10 sao apresentadas algumas das formulas
mais comuns para a soja bem como a suas composicao.

TABELA 4.10.Exemplos de composigao de algumas formulas de adubaoao para
soja, com as respectivas quantidades de fosfato monoamonico
(MAP), superfosfato simples (S. simples), superfosfato triplo (S.
triplo), cloreto de potassio (KCI) ), enxofre (S) e calcio (Ca).

Composioao
F°"““'a MAP s. Triplo s. Simples KCI s CaN P205 K20

............... .. kg em 1.000 kg %

00-20-20
00-20-25
00-20-10
00-10-30
00-30-10
00-20-30
00-25-25
00-25-20
00-18-18
00-30-1 5
02-20-20
02-20-10
02-28-20

2
133

2

265
326
142

9
519
387
515
454
164
580
42

0
344

401
257
691
491
314
113
68

212
536
170
442
673
140

334
417
167
500
167
500
417
334
300
250
334
167
334

10,0
9,0

14,0
9,0

12,0
6,8
7,4
9,5

12,0
10,0
9,0

12,0
6,8

Outras formulas também poderao ser usadas, desde que atendam as quantidades dos
nutrientes reoomendados para as diferentes situaooes de fertilidade dos solos. Para fins de
registro iunto ao Ministério da Agricultura, as garantias minimas de Ca e S, sao apresen-
tadas na forma de nomeros inteiros.

4. 6. 7. Sistema internacional de unidades

Os laboratorios brasileiros adotaram o Sistema internacio-
nal de Unidades, visando atender a um acordo internacional que
visa uniformizar as expressoes de medidas (Tabela 4.11).



TABELA 4.11. Sistema lnternacional de Unidades.

8.7

Determinaoao Anterior ...................... .. Atual ................ ..

PH
Matéria Organica

P
S

Ca
M9
K

H + Al
Soma de Bases (S)

CTC (T)
Al

Saturacao de Bases (V%)

Macronutrientes
Micronutrientes

............... .. Solo
admensional admensional admensional

2,4 % 24,0 g.dm'3 24,0 g.dm'3
8.3 ppm 8,3 mg.dm‘° 8,3 mg.dm'3

10,0 ppm 10,0 mg.dm'3 10,0 mg.dm'3
1,2 meq.(100ml)"
0,8 meq.(100ml)"
0,2 meq.(100ml)"
3,1 meq.(100ml)"
2,2 meq.(100ml)"
5,3 meq.(100ml)"
0,5 meq.(100ml)"

41,5 %

........ .. Tecido Vagetal
0,50 %
5.0 PP")

1,2 cmo|=.dm'3 12,0 mmolc.dm'°
0,8 cmol<=.dm'3 8,0 mm0l=.dm‘3
0,2 cm0|¢.dm'3 2,0 mm0l=.dm“
3,1 cmol¢.dm'3 31,0 mmol=.dm'°
2,2 cmol¢.dm‘3 22,0 mmole.dm'3
5,3 cmol¢.dm'3 53,0 mmol¢.dm'°
0,5 cmol=.dm‘° 5,0 mmoI.=.dm'3

41,5 % 41,5 %

5,0 g.kg" 5,0 g.kg"
5,0 mg.kg" 5,0 mg.kg"
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O desenvolvimento de cultivares de soja com adaptacao as
condicoes edafo-climaticas das principais regioes do pais, especial-
mente as dos cerrados e as de baixas latitudes, vem propiciando,
nos Liltimos vinte anos, a expansao da fronteira agricola brasileira.
Esse trabalho de melhoramento genético e de selecao de linhagens
é realizado por diversas instituicoes de pesquisa que atuam nessas
regioes.

Durante a vigéncia do Sistema Brasileiro de Avaliacao e
Recomendacao de Cultivares (1981-97), instituido pelo Ministério
da Agricultura e do Abastecimento (M.A.), os testes das linhagens,
visando a recomendacao de cultivares, vinham sendo feitos em re-
des estaduais compostas por organizacoes dos governos federal e
estaduais, do setor cooperativo e da iniciativa privada. As recomen-
dacoes, cujas propostas passavam por analise e aprovacao pelas
Comiss6es Regionais de Avaliacao e Recomendacao de Cultivares
de Soja (CRCs-Soja), eram homologadas pelo M.A. e oficializadas
mediante publicacao no Diario Oficial da Uniao.

Com a aprovacao, em 1997, da Lei de Protecao de Cultiva-
res e a instituicao do decreto que a regulamenta, as relacoes
institucionais tendem a deslocar-se do ambiente anterior de um certo
grau de cooperacao para uma nova situacao mais caracterizada pela
competicao.

As posteriores instituicao do Registro Nacional de Cultiva-
res e extincao das CRCs, naquele mesmo ano, vieram marcar mais
nitidamente essa dissociacao, ao condicionar a producao e a
comercializacao de sementes e mudas no Pais a inscricao prévia
das cultivares no Cadastro Nacional de Cultivares Registradas, por
iniciativa e responsabilidade unicamente dos respectivos obtentores.
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As normas anteriores de realizacao das redes oficiais de ensaios e
de critérios para avaliacao, recomendacao e exclusao de cultivares
foram substituidas pela responsabilidade exclusiva do obtentor da
cultivar pela execucao dos ensaios para determinacao do Valor de
Cultivo e Uso (VCU) da mesma, podendo os resultados ser obtidos
dlretamente pelo interessado ou por pessoa fisica ou juridica, de
direito poblico ou privado, de comprovadas capacidade e qualifica-
cao para tal. O VCU é definido, na mencionada Portaria, como "o"
valor intrinseco de combinacao das caracteristicas agronomicas da
cultivar com as suas propriedades de uso em atividades agricolas,
industriais, comerciais e/ou de consumo in natura". Outra disposi-
cao da Portaria é de que as cultivares recomendadas até 1997 e
disponiveis no mercado seriam, automaticamente, inscritas no Re-
gistro Nacional de Cultivares.

Evidentemente, essa nova situaoao nao obsta a coopera-
cao das instituicoes de pesquisa entre si e com outras empresas do
setor produtivo, porém é também evidente que tais associac6es
somente ocorrerao na confluéncia de interesses na troca de servi-
cos durante a fase de pesquisa ou que culminem em beneficios
mutuos na comercializacao de sementes. O intercambio de infor-
macoes manteve-se em bom nivel, conforme constatado nas reuni-
oes regionais de pesquisa nos dois ultimos anos.

Embora caiba ao M.A., através do SNPC - Servico Nacional
de Protecao de Cultivares, a elaboraoao da informacao atualizada
das espécies e cultivares disponiveis no mercado e a publicacao
periodica da Lista Nacional de Cultivares Protegidas e Registradas,
considera-se essencial que tal informacao continue a ser divulgada
anualmente através desta publicacao, ja que as mencionadas mu-
dancas legais em nada alteram a necessidade de a assisténcia téc-
nica e dos produtores terem facil acesso a essas e as demals
tecnologias indicadas para o cultivo da soja.

Considerando que a divulgacao das cultivares nesta publi-
cacao deixa de ter o carater de recomendacao, limitando-se a infor-
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mar sobre o registro das mesmas para producao e oomercializacao,
as tabelas nao mais farao acepcao das categorias de preferenciais e
toleradas (os usuarios farao opcoes por outras informac6es/publi-
cacoes oferecidas pelas instituicoes obtentoras) e o foro de decisao
de inclusao e exclusao de cultivares da lista passa a Iimitar-se aos
titulares de direito sobre as mesmas e o M.A.

Nas Tabelas 5.1 a 5.10 sao apresentadas, separadamente,
as cultivares registradas e aquelas em processo de registro e de
extensao de indicacao para producao e comercializacao em cada
estado. A ampliaoao geografica de indicacao de uma cultivar deve
estar baseada também em comprovacao do seu VCU para a nova
regiao. Observe-se que as cultivares sao agrupadas segundo o ciclo
(grupo de maturacao), visando facilitar a tomada de decisao sobre
época de semeadura, diversificacao de ciclos das cultivares na pro-
priedade e sistemas de sucessao com outras culturas.

A Embrapa Soja foi incumbida, pelas demals instituicoes
que realizam o melhoramento genético da soja no Brasil, para coor-
denar um trabalho de regionalizacao edafo-climatica para cultivares
de soja, visando adaptar a experimentacao e a indicacao das culti-
vares as exigéncias legais para registro no Cadastro Nacional de
Cultivares.

Recomenda-se atencao as notas de rodapé das tabelas e
sugere-se a leitura do Capitulo 11, no que tange a reacao das culti-
vares as doencas mais importantes.
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TABELA 5.5. Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas
para 0 Estado de Goiés e o Distrito Federal - Safra 1999/2000.

i Grupo de Maturat;5o i
Precoce (até 125 dias) Médio (126 a 140 dias) Tardio_(> de 140 dias)

---- I. Cultivares registradas (31/07/99}
BR-4 '1 BRS 158 (Milena) BR-9 (Savana) 3
DM 118 3 BRS Carla 3 BRS Celeste 3
DM Rainha 3 [=BRS 62 (CarIa)] [=BRS 60 (Celeste)]
Embrapa 1 (IAS 5 RC) 4 MT/BRS 159 (Crixés) GO/BRS 161 (Cataléo)
Embrapa 4 (BR-4 RC) ‘1 BR/IAC-21 3 GO/BRS 163 (Jataf)
EMGOPA-302 3 CAC-1 BR/EMGOPA-314
EMGOPA-304 (Campeira) 3 DM 247 (Gama Branca)
EMGOPA-309 (Goiana) 3 DM Soberana DM 339
EMGOPA 316 EMGOPA-315 DM Nobre

[=EMGOPA-316 (Rio Verde)] 3 (Rio Vermelho) 3 DM Vitéria
FT-2000 MG/BR 46 (Conquista) 3 Embrapa 20 (Doko RC)
FT-2001 3 M-SOY 109 EMGOPA 313
FT-Estrela 3 M-SOY 8110 [=EMGOPA-313
IAS 5 '1 M-SOY 841 1 (Anhangiiera)]
MG/BR 48 (Garimpo RCH) 3 Suprema FT-104
M-SOY 2002 3 FT-106

FT-107 3
FT-Cristalina RCH
GO/BRS 160 (Goiatuba)
GO/BRS 162 (Bela Vista)
M-SOY 108
M-SOY 8800
M-SOY 9001

II. Em processo inicial ou de extens-50 de registro ------------------------ '-
BRSGO Goiénia 1 Monarca 1 DM 309 1
BRSMG 68 3 BRSMG Garantia 1 M-SOY 8720 1

[=MG/BRS 68 (Vencedora)] CS 301 3 M-SOY 8757 1
BRSMG Lideranea 3 M-SOY 8200 1 M-SOY 9010 1

[=MG/BRS 66 (Lideran¢a)] M-SOY 8400 3 M-SOY 9030 1
CS 201 3 M-SOY 8550 1 M-SOY 9359 1
M-SOY 6101 3'3
M-SOY 7901 3' 3
M-SOY 8001 3'3

1 Cultivar em |an¢amento.
3 Cultivar em extensfio de indicaqéo.
3 Cultivar indicada apenas pare a regiéo sul de Golés e o Distrito Federal (latitude maior que 19).
'1 Cultivar indicada apenas para a micro-regifio sudeste de Goiés (Qulrln6polls, Gouveléndia e Acredna).
Note: Foram excluidas de indicaeéo, em 1999, as cultivares FT-101 e FT-Eureka.
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TABELA 5.6. Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas
para o Estado do Mato Grosso - Safra 1999/2000.

Grupo de Maturaqio _
Precpc_a!S_qn§iErecoce Médio_ _ Semitardio/Tardio i i

----------------~-—~-———-——--—~-~~— I. Cultivares registradas (31/07/99) ----------------------------~
DM 118 BR/IAC-21 BR/EMGOPA—314
DM 247 BRSMT Pintado (Gar<;a Branca)
DM Soberana [=MT/BRS 63 (Pintado)] BRSMT Uirapuru
FT-2000 3 CAC-1 [=MT/BR 55 (Uirapuru)]
FT-Estrela 3 DM Vitéria DM 339
MG/BR 46 (Conquista) FT-101 Embrapa 20 (Doko RC)
M-SOY 109 M-SOY 8605 EMGOPA 313
M-SOY 8110 M-SOY 8411 [=EMGOPA-313
MT/BR 49 (Pioneira) MT/BR 45 (Paiagués) (Anhang(Jera)]

MT/BR 50 (Parecis) FT-103
MT/BR 51 (Xingu) FT-104
Suprema FT-106

FT-107
FT-Cristalina RCH
M-SOY 108
M-SOY 8914
MT/BR 47 (Canério)
MT/BR 52 (Curid)
MT/BR 53 (Tucano)

------——--~----———-—-- II. Em processo inicia! ou de axtenséo de registro
BRSMG 68 Z BRSGO Goiénia ‘ BRS Celeste 2

[=MG/BRS 68 (Vencedora)] BRSMT Apiakés 1 [=BRS 60 (Ce|este)]
BRSMG Seguranga 3 BRSMT Bororo 1 BRSMT Anhumas 1

[=MG/BRS 58 (Seguram;a)] BRSMT Caxara 1 BRSMT Arara Azui 1
BRSMT Matrinché 1 BRSMT Piraiba 1 BRSMT Beija-Flor 1
CS 201 3 BRSMT Tucunaré 1 BRSMT Gralha 1
Kl-S 801 2 CS 301 2 DM 3091
M-SOY 8200 1 EMGOPA-315 DM Nobre 2
RB 604 2 (R10 Vermelho) 2 M-SOY 8998 1

Monarca 1 M-SOY 9001 3
M-SOY 8400 3 M-SOY 9010 1
M-SOY 8550 1 M-SOY 9030 1
M-SOY 8720 1 M-SOY 9350 1
M-SOY 8757 1

1 Cultivar em |an<;amento.
3 Cultivar em extenséo de indicacéo.
3 Cultivar indicada apenas para a regiéo sul do estado (btitude > 15°)-
Nota: Foi excluida de indicaq;5o, em 1999, a cultivar FT-489.



.98

TABELA 5.7. Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e
indicadas para o Estado de Rondénia - Safra 1999/2000.

Grupo de Maturaqfio
Precoce (até 110 dias) Médio (111 a 125 dias) Tardio ( > 125 dias)

--------------------------- -- I. Cultivares registradas (31/07/99)
MG/BR 46 (Conquista) BR/EMGOPA-314 MT/BR 47 (Canério)
MT/BR 49 (Pioneira) (Garoa Branca) MT/BR 52 (Curio)

Embrapa 20 (Doko RC) BRSMT Uirapuru
MT/BR 50 (Parecis) [=MT/BRS 55 (Uirapuru)]
MT/BR 51 (Xingu)
MT/BR 53 (Tucano)
EMGOPA 313

[= EMGOPA-313
(AnhangC|era)]

------------------ -- II. Em processo inicia! ou de extensfio de registro ------------------
- - BRSRO Aurora 1

BRSRO Pirarara 1
BRSRO Seleta 1

1 Cultivar em Ianoamento.
3 Cultivar em extenséo de indicaoéo (néo hé em 1999).
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TABELA 5.8. Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e
indicadas para 0 Estado de Tocantins - Safra 1999/2000.

Grupo de Maturaqfio
Precoce (até 120 dias) Médio (121 a 135 dias) Tardio (>135 dias)

I. Cultivares registradas (31/07/.99) ---------------------------
BR/IAC-21 BR/EMGOPA-314 MA/BRS 64 (Parnafba) '1
EMGOPA 313 (Gar<;a Branca) BRSMA Sambafba 3’

[=EMGOPA-313 Embrapa 20 (Doko RC) [=MA/BRS 65 (Samba(ba)]
(AnhangiJera)] Embrapa 63 (Mirador) '1 MA/BRS 165 (Serido RCH) '1

FT-Cristalina RCH 3 EMGOPA-305 (Caraiba)
GO/BRS 163 (Jatai) EMGOPA-308
MA/BRS 164 (Pati) '1 (Serra Dourada)
MG/BR 46 (Conquista) 3 FT-106 3

FT-107 3
GO/BRS 162 (Bela Vista) 3
M-SOY 108 3
Suprema 3

--»-~--------—------~---~--------------- II. Em processo de registro -----~-------------~-----------—---~

BRSMA Boa Vista 1' '1 BRSMA Juoara 1' '1 BRSMA Babagu 1' '1
BRSMA Tracajé 1"‘ DM Soberana 33 DM 309 1'3
M-SOY 8550 "3 M-SOY 9001 3' 3 DM 339 3'3
M-SOY 8998 " 3 M-SOY 9010 ‘Y 3 o|v| Nobre 3- 3

DM Vitéria 2’ 3

M-SOY 9530 " 3
1 Cultivar em lanoamento.

Cultivar em extensao de indicaoéo.
Cultivar indicada para a micro-regiéo de Gurupi.
Cultivar indicada para a micro-regiao de Pedro Afonso.

2

3

4
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TABELA 5.9. Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional do Cultivares e indicadas
para o Estado da Bahia - Safra 1999/2000.

5 5 Grupo de Maturagio
Médio (até 120 dias) Semitarcio (121 a 130 dias) _Tardio (>130 dias)

-------------------------------------- I. Cultivares registradas (31/07/99) -—-—-———-----~-----------~-—-----
BRSMG Seguranoa BRS Celeste BRSMT Uirapuru

[=MT/BRS 58 (Seguran¢a)] [=BRS 60 (Celeste)] [=MT/BR 55 (Uirapuru)]
CAC-1 BR/EMGOPA-314 FT-106
CS 301 (Gar<;a Branca) FT-107
FT-2000 Embrapa 20 (Doko RC) M-SOY 108
FT-Estrela FT-103 M-SOY 9001
MG/BR 46 (Conquista) FT-104 MT/BR 52 (Curio)
M-SOY 109 FT-Cristalina RCH
MT/BR 50 (Parecis) MT/BR 53 (Tucano)
MT/BR 51 (Xingu)
Suprema

—---------------- ------- II. Em processo Inicial ou de extansdo de registro -------------------
BRS Carla 3 M-SOY 8914 3 BRSMA Sambafba 3

[=BRS 62 (Car|a)] M-SOY 8998 1 [=MA/BRS 65 (Samba(ba)]
DM 247 3 DM 309 1
DM Soberana 3 DM 339 3
DM Vitéria 3 DM Nobre
EMGOPA-315 Embrapa 63 (Mirador)

(Rio Vermelho) 3 M-SOY 9010 1
Monarca 1 M-SOY 9350 1
M-SOY 8411 3
M-SOY 8550 1
MT/BRS 159 (Crixas) 3
UFV-18 (Patos de Minas) 3

2

2

1 Cultivar em lancamento.
3 Cultivar em extenséo de indicaoao.
Note: Foi exclufda de recomendaoéo, em 1999, a cultivar FT-101.



TABELA 5.10. Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indica-
das para as Regifies Norte e Nordeste do Brasil3 - Safra 1999/2000.

. I0!

Grupo de Maturaoao/Cultivar Estado
MA Pl PA RR

----------------------------------- I. Cultivares registradas (31/07/99/
Precoce (até 110 dias)

Embrapa 20 (Doko RC)
EMGOPA-308 (Serra Dourada)
FT-104
FT-Cristalina RCH
MA/BRS 164 (Pati)

Médio (111 a 125 dias)
BRSMA Sambaiba [=MA/BRS 65 (Samba(ba)]
Embrapa 30 (Vale do Rio Doce)
Embrapa 63 (Mirador)
FT-106
FT-107
MA/BRS 64 (Parnaiba)
M-SOY 108

Tardio (>125 dias)
BR-28 (Seridé) X
Embrapa 9 (Bays) X
MA/BRS 165 (Serid6 RCH) X

><><><><><

><><X><><><><

Precoce (até 110 dias)
BRSMA Boa Vista 1 X
BRSMA Tracaja 1 X
DM Soberana 3 X
MG/BR 46 (Conquista) 3 -

MédiO (111 8 125 dias)
BR/EMGOPA-314 (Garoa Branca) 3 —
BRSMA Ju<;ara 1 X
BRSMG Nova Fronteira 1 —
DIVI Vitoria 2 X
M-SOY 9001 2 X
M-SOY 9010 1 X

Tardio (>125 dias)
BRSMA Babaou 1
DM 309 1
DM 339 2
DM Nobre 3
M-SOY 9350 1 N__N__N _ ><><X><X

-—-—~~— II. Em processo inicia! ou do extensfio do registro -

X2

X
X

><X><><X NM

X
X2

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X2

X2

X

X

X

X
X

X

X

X

1 Cultivar em lanoamento.
3 Cultivar em extenséo de indicaoéo.
3 Excetuam-se os estados de Rondonia, Tocantins e Bahia, que possuem indicaofies especificas.
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No Brasil, dois sistemas de produoéo de sementes operam
integrados nos diversos estados, o de certificaoéo e o de fiscaliza-
oéo, que ofertam sementes certificadas e fiscalizadas, respectiva-
mente. Nessas duas classes de sementes, a qualidade é garantida
através de padr6es minimos de germinaoao, purezas fisica e varietal
e sanidade, exigidos por normas de produoao e comercializaoao
estabelecidas e controladas pelo governo.

6. 1. Qualidade da Semente
Na compra de sementes, recomenda-se que o agricultor

conheoa a qualidade do produto que esta adquirindo. Para isso,
existem laboratorios oficiais e particulares de analise de sementes
que podem prestar esse tipo de servioo, informando a germinaoao,
as purezas fisica e varietal e a qualidade sanitaria da semente. Esta
Ultima informaoao é extremamente importante para a decisao do
tratamento da semente com fungicida.

Alternativamente a analise em Iaboratério, o agricultor po-
dera avaliar a qualidade fisiologica do lote de semente a ser adqui-
rido, através do teste de emergéncia em campo. Para tanto, a partir
de uma amostra representativa, separam-se quatro sub-amostras
de 100 sementes cada, que sao distribuidas em quatro linhas de
quatro metros. E importante que a semeadura seja realizada a uma
profundidade de 4 a 5 cm. A avaliaoao (porcentual de pléntulas
emergidas) podera ser efetuada quando as plantas estiverem com o
primeiro par de folhas completamente aberto, aproximadamente 10
a 15 dias apos a semeadura. Nesse teste, é importante manter a
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umidade do solo com irriga<;6es periédicas e instalé-Io quando a
temperatura do solo estiver entre 20 a 30 graus centigrados.

Outra maneira de conhecer a qualidade do produto que se
esta adquirindo é consultando o Atestado de Garantia de Semente,
fornecido pelo vendedor. Esse atestado transcreve as informag:6es
dos laudos oficiais de analise de semente que tém validade até
cinco meses apos a data de analise. A0 consultar o Atestado de
Garantia de Semente, 0 agricultor deve prestar atenoéo as colunas
de germinaoao (%), pureza fisica (%), pureza varietal (outras
cultivares-OC e outras espécies, sementes silvestres, sementes
nocivas toleradas), mancha-café (%), mancha pL'1rpura (%) e valida-
de da germinaoéo. Esses valores devem estar de acordo com os
padr6es minimos de qualidade de semente estabelecidos para cada
estado. O padrao de semente de soja fiscalizada, nos diversos es-
tados brasileiros, é mostrado na Tabela 6.1.

6. 2. Armazenamento das Sementes
Apés a aquisioéo, as sementes sao armazenadas na propri-

edade, até a época de semeadura. As sementes, como seres vivos,
devem receber todos os cuidados necessarios para se manterem
vivas e apresentarem boa germinaoao e emergéncia no campo. Assim
sendo, devem ser tomados cuidados especiais no seu armazena-
mento, tais como:
* armazenar as sementes em galpéo bem ventilado, sobre estrados

de madeira;
~ nao empilhar as sacas de sementes contra as paredes do galpao;
~ nao armazenar sementes juntamente com adubo, calcario ou

agroquimicos;
3 0 ambiente de armazenagem deve estar livre de fungos e roedo-

res; e
' dentro do armazém a temperatura nao deve ultrapassar 25°C e a

umidade relativa néo deve ultrapassar 70%.
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7. 1. Introdugéo
A falta de cuidados fitossanitarios e a rapida expansao da

cultura da soja, nas Liltimas trés décadas, permitiram que, na sua
maioria, os patégenos da soja fossem disseminados através das
sementes a todas as regi6es produtoras.

A implantaoéo adequada da cultura da soja, com diminui-
oéo de riscos e com possibilidades de retorno econémico, depende
da correta utilizaoéo de diversas praticas. O bom preparo do solo ou
a utilizaoao de semeadura direta, na época adequada e em solo com
boa disponibilidade hidrica, a utilizaoéo correta de herbicidas e a
boa regulagem da semeadora (densidade e profundidade) sao prati-
cas essenciais, estando o seu sucesso condicionado a utilizaoao de
sementes de boa qualidade. Todavia, freqflentemente, a semeadu-
ra nao Q realizada em condir_:6es ideals, Q gue resulta em sérios
problemas na emergéncia da soja, havendo, muitas vezes, a ne-
cessidade de ressemeadura. Em tais circunsténcias, o tratamento
da semente com fungicidas (sistémico + contato) oferece garantia
adicional ao estabelecimento da lavoura a custos reduzidos (menos
de 0,5% do custo de instalaoéo da lavoura).

O uso intensivo do solo com a c_ultura da soja e a falta de
manejo adequado tém provocado reduc;6es dos teores de matéria
organica e aumentado a acidez dos solos. Como conseqiiéncia, a
ocorréncia de deficiéncia de alguns micronutrientes, essenciais a
cultura da soja e, especialmente, ao processo de fixaoéio simbiotica,
tém acontecido com freqiiéncia, em varias regi6es do Brasil. Res-
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postas significativas no rendimento tem sido verificadas com a apli-
caoéo de micronutrientes, especialmente, molibdénio e cobalto.

A soja obtém a maior parte do nitrogénio de que necessita
através da associaoao simbiotica com a bactéria do género
Bradyrhizobium, espécies B. japonicum e B. e/kan/i, vulgarmente
conhecidas como bradirrizobio. A adubagao nitrogenada é desne-
cessaria e prejudicial a fixaoao simbiética do nitrogénio. Mesmo em
solos com grandes quantidades de restos vegetais, nao ha efeito
positivo da aplicaoao de nitrogénio na produoao de graos. Por isso,
além das praticas citadas acima, a inoculaoao das sementes de soja
necessita ser feita, pois ela representa acréscimos de rendlmento
de 4% a 15%, com custo também em torno de 0,5% do custo de
instalaoao da lavoura.

Para que a associaoéo simbiotica entre a soja e o bradirrizobio
seja eficiente, deve-se inocular as sementes todos os anos, de for-
ma que a nodulaoao ocorra, preferencialmente, com as estirpes
presentes no lnoculante e nao com aquelas estabelecidas no solo,
que podem ser de baixa eficiéncia.

As trés opera<;6es, tratamento de sementes com fungicidas,
aplicaoéo de micronutrientes na semente e inoculaoéo, podem ser
realizadas conjuntamente, mas para isso alguns cuidados devem
ser tomados.

7. 2. Tratamento de Sementes

O tratamento de sementes com fungicidas, além de con-
trolar patogenos importantes transmitidos pela semente, evitando a
sua introduoéo em areas indenes, é uma pratica eficiente para asse-
gurar populaoées adequadas de plantas, quando as condio6es
edafocliméticas, durante a semeadura, sao desfavoraveis a germi-
naoao e a emergéncia da soja, deixando a semente exposta por
mais tempo a fungos do solo como: Rhizoctonia so/ani, Pythium
spp., Fusarium spp. e Asperg/'//us spp. (A. f/avus) que, entre outros,
podem causar a sua deterioraoao no solo ou a morte de plantulas.
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A eficiéncia de diversos fungicidas e/ou misturas desses,
no controle de alguns dos principais patogenos transmitidos pela
semente de soja (Cercospora kikuch/'/', Cercospora so/'/na, Fusarium
sem/tectum, Phomopsis spp. (anamorfo de D/aporthe spp.) e
C0//etotrichum truncatum) é anualmente avaliada na Embrapa Soja.
Melhor controle dos quatro primeiros patogenos citados é propicia-
do pelos fungicidas do grupo dos benzimidazéis. Dentre os produ-
tos testados e hoje recomendados para o tratamento de sementes
de soja, benomyl, carbendazin e thiabendazole sao os mais eficien-
tes no controle de Phomopsis spp., podendo assim ser considera-
dos opcao para o controle do agente do cancro da haste, em semen-
tes, pois Phomopsis é a forma imperfeita de D/aporthe. Os fungicidas
de contato tradicionalmente conhecidos (captan, thiram e tolylfluanid)
que tém bom desempenho no campo quanto a emergéncia, nao
controlam, totalmente, Phomopsis spp. e Fusarium sem/rectum nas
sementes que apresentam indices elevados desses patogenos
(>40%). Por essa razfio, tais produtos devem ser sempre utilizados
em misturas com um dos fungicidas sistémicos (benomyl,
carbendazin ou thiabendazole).

7. 3. Aplicagao de Micronutrientes

O aumento progressivo das produoées de soja, fruto do
uso intensivo de técnicas agricolas modernas, vem promovendo
retirada crescente de micronutrientes do solo, sem que se estabele-
ca reposioao adequada. Associados a esse fato, a ma correcao da
acidez e 0 manejo inadequado do solo, promovendo decréscimo
acentuado no teor de matéria organica, provavelmente, tém altera-
do a disponibilidade de micronutrientes essenciais a nutricéio da
soja e ao perfeito estabelecimento da associacao bradirrizobio x
soja. Estudos realizados em diferentes regi6es do Brasil tém de-
monstrado deficiéncia ou toxicidade aguda de varios elementos no
solo, inclusive com sintomas visuais nas plantas. O molibdénio (Mo),
o cobalto (Co), o zinco (Zn), o cobre (Cu), o manganés (Mn) e 0
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boro (B) sao os elementos mais deficientes, principalmente nos so-
los do Cerrado, afetando drasticamente as espécies cultivadas na-
quela regiao. Entretanto, mesmo nas regi6es onde os micronutrientes
nao apresentavam problemas, como a Regiao Sul, jé foram detecta-
das deficiéncias de Mo e Co.

Atualmente, a dose recomendada de molibdénio é de 12 a
30 g de Mo/ha e a de cobalto é de 2 a 3 g de Co/ha. A aplicacéo
podera ser efetuada em mistura com os fungicidas sobre as semen-
tes, por ocasiao da semeadura. Logo apos a aplioaoéo dos fungicidas
e dos micronutrientes, aplica-se o inoculante. A aplicaoao de Mo e
Co na semente reduz a sobrevivéncia do Bradyrhizobium e, por
isso, a aplicacao desses micronutrientes podera ser efetuada na
mesma dose acima, em pulverizacéo foliar junto com o herbicida
pos emergente, com o baculovirus, com o inseticida para lagarta ou
sozinho em pulverizacao, até o inicio da floracao. Alternativamen-
te, esses micronutrientes podem ser aplicados no solo juntamente
com outros fertilizantes nas doses de 250 g/ha de Mo e 250 g/ha
de Co.

7.4. Inoculagéo das Sementes com Bradyrhizobium

Os trabalhos de pesquisa de soja, no Brasil, tém desenvol-
vido novas tecnologias de cultivo de soja com aumentos sucessi-
vos de produtividade o que, por conseqiiéncia, implicam em maior
necessidade de nitrogénio para a cultura. Assim, como todo o pro-
cesso é dinamico, trabalhos intensivos da pesquisa em fixaoéo bio-
logica do nitrogénio sao necessarios, na busca de novas tecnologias
de inoculacao e de novas estirpes de bradirrizobio que compitam
com as estirpes naturalizadas no solo e que apresentem maior ca-
pacidade de fixar nitrogénio. Atualmente, quatro estirpes sao reco-
mendadas, pela pesquisa, para a fabricacao de inoculantes comer-
ciais, em todo 0 Pais: SEMIA 5019 (=29w), SEMIA 587, SEMIA
5079 (=CPAC 15) e SEMIA 5080 (=CPAC 7). Essas estirpes de-
vem ser utilizadas em combinacées duas a duas, a critério do fabri-
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cante de inoculantes, nao importando a combinacao, pois todas
tém mostrado alta eficiéncia de fixacao do nitrogénio.

As areas de primeiro cultivo com soja sao desprovidas de
populac6es de B. japon/cum e/ou B. e/kani e, conseqiientemente, as
respostas a inoculacao sao expressivas. Entretanto, em areas jé culti-
vadas com a soja, os solos possuem altas populac6es naturalizadas
desses organismos e a resposta a reinoculacao nem sempre apresenta
o mesmo sucesso. Uma maneira de incrementar a nodulacéo e a efici-
éncia de fixacao do nitrogénio nessas areas é aumentar o numero de
células na semente. Assim, cuidados devem ser tomados no sentido
de melhorar os inoculantes e os métodos de inoculaoéo para garantir
maior populaoao da bactéria nas sementes. Ouanto maior a popula-
cao da bactéria na semente maior sera a competicao com as estir-
pes do solo, resultando na formacao de nodulos com as estirpes
introduzidas pelo lnoculante, as quais sao maiseficientes no pro-
cesso de fixacao simbiotica de nitrogénio. Além disso, a presenoa da
bactéria na semente favorece a formacéo de nodulos nas raizes princi-
pais e na coroa radicular, os quais sao maiores e mais eficientes no
processo de fixaoao simbiotica do nitrogénio do que os nodulos loca-
lizados nas raizes secundarias. Nesse contexto, cabe aos sojicultores,
ao efetuarem a inoculacao da semente de soja, observar com muito
rigor os cuidados a serem tomados quando se faz tratamento de se-
mente, aplicacao de micronutrientes e a inoculacao da soja. Os
fungicidas e os micronutrientes, se nao forem corretamente aplicados
a semente (antes da inoculacao), causam reduoao do numero de célu-
las viaveis na semente e, conseqiientemente, reduzem a nodulaoao
das raizes e a eficiéncia de fixacao de nitrogénio.

7.5. Como Tratar com Fungicidas, Aplicar Micronutrientes e Inocu-
/ar as Sementes

A aplicacao de fungicidas e micronutrientes, deve ser feita
de forma conjunta, antes da inoculaoao, pois isso ira garantir boas
cobertura e aderéncia dos fungicidas e dos micronutrientes as se-
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mentes, diminuindo, assim, efeitos toxicos sobre as células do
bradirrizobio. O papel dos fungicidas de contato é proteger a semente
contra fungos do solo e o dos fungicidas sistémicos é controlar
fitopatogenos presentes nas sementes. Assim, é importante que os
fungicidas estejam em contato direto com a semente. O tratamento
de semente com fungicidas, a aplicacao de micronutrientes e a
inoculacéo podem ser feitos com maquinas especificas de tratar se-
mentes (Fig. 7.1), tambor giratorio (Fig. 7.2) ou com betoneiras.
Evitar 0 uso de Iona ou o tratamento direto na semeadora.

7. 5. 1. Tratamento utilizando méquinas de tratar sementes
Até recentemente, um dos maiores obstaculos para a ado-

oao da pratica do tratamento de sementes era a inexisténcia de
equipamento adequado para isso. Hoje, existem no mercado ma-
quinas de tratar sementes que realizam todas as operac6es: trata-
mento com fungicidas, aplicacao de micronutrientes e inoculacéo
com bradirrizobio, ao mesmo tempo (Fig. 7.1). Dentre as diversas
vantagens que essas maquinas apresentam, em relacao ao trata-
mento convencional (tambor), destacam-se:

INOCULANTE (:=0)\ /-..\
/’ \

FUNGlClDA(LiQUlD0) -\
+MlCRONUTRlENTES\§./ \ .‘--' _

\' ‘ \ 3'»
SEMENTES " \_"\ N: 3 1-"\ X. .4’ - ‘-. /_.

\
\J

\ ‘ IIQSCARGA\
F§\\'(- .1.-:3-'--',,s\~:
%'-@311 1- //* - \'.\v"-_ ,1 -3 REGULAGEM
§ I" (LIQUIDO)

FIG. 7.1. Méquina de tratar sementes (Adaptado de Grazmec).
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FIG. 7.2. Tambor giratorio com eixo excéntrico para tratar sementes.

a) menor risco de intoxicacao do operador, uma vez que os fungicidas
sao utilizados via liquida;

b) melhores cobertura e aderéncia dos fungicidas, dos micronutrientes
e do inoculante as sementes;

c) rendlmento em torno de 60 a 70 sacos por hora; e
d)maior facilidade, ja que o equipamento pode ser levado ao cam-

po, pois possui engate para a tomada de forca do trator.
Com essas maquinas, a calda dos fungicidas (sistémico +

contato) e micronutrientes (Mo e Co) pode ser preparada em mistu-
ra a solucao acucarada de 10% a 15% (100 a 150 gramas de
acucar e completar para um litro de agua). Essa calda é colocada no
primeiro compartimento e sera a primeira a entrar em contato com
a semente. No segundo compartimento, é colocado o inoculante
turfoso. O inoculante nao deve estar com excesso de umidade,
caso contrario ficaré aderido ao mecanismo da maquina e nao sera
distribuido homogeneamente sobre as sementes. O produtor deve
tomar cuidado ao adquirir os fungicidas e os micronutrientes, op-
tando por formulac6es liquidas ou pé que possibilitem que o volume
final da mistura, fungicidas + micronutrientes, seja completado com
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a solucao acucarada, sem ultrapassar 300 ml de calda por 50 kg de
semente. As doses dos fungicidas, dos micronutrientes e do
inoculante sao sempre as mesmas, independentemente do equipa-
mento utilizado. Os detalhes quanto a regulagem do equipamento
sao fornecidos pelos proprios fabricantes. A maquina deve ser bem
regulada para que as sementes tratadas (com fungicidas +
micronutrientes) e inoculadas recebam distribuicao uniforme dos
produtos (tratamentos e inoculante).

7.5.2. Tratamento utilizando tambor girat0'ri0 ou betoneira

Ouando for utilizado o tambor giratorio, com eixo excéntri-
co, ou a betoneira, 0 tratamento podera ser efetuado tanto via seca
(fungicidas e micronutrientes em po) ou via umida (fungicidas e
micronutrientes liquidos ou a combinacao de uma formulacao liqui-
da com outra formulacao po).

No caso do tra1amentgv_iz=1@a, adicionar 250 a 300 ml de
solucao acucarada por 50 kg de semente e dar algumas voltas na
manivela para umedecer uniformemente as sementes. Apos essa
operacao, aplicar os fungicidas (Tabela 7.1) e, em seguida, os
micronutrientes, nas dosagens recomendadas. O tambor é, entao,
novamente girado até que haja perfeita distribuicao dos produtos
nas sementes. Por ultimo, é adicionado o inoculante turfoso e, no-
vamente, o tambor é girado até a distribuicao uniforme do inoculante
sobre as sementes.

No caso do tratamento v_ia1 liguida, ou seja, utilizando-se
fungicidas e os micronutrientes, ambos ou nao, na forma liquida,
em primeiro Iugar, tomar o cuidado em utilizar produtos que conte-
nham pouco liquido, ou seja, com no maximo 300 ml de solucao
gg 5_0 kg de sementes, pois o excesso de liquido pode causar da-
nos as sementes, soltando 0 tegumento e prejudicando a germina-
cao. Caso esse volume de liquido seja inferior a 300 ml por 50 kg
semente, utilizar a solucao acucarada para completar o volume de
300 ml de calda por 50 kg de semente. Assim, o produtor deve usar
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TABELA 7.1. Fungicides e respectivas doses, para o tratamento de sementes de soja.
XXI Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Central do Brasil. Dourados,
MS. 31/08 a O2/O9/1999.

Nome Comum
~ Produto ComerciaI1

Dose/100 kg do Semente
Ingredients Ativo (g)

¢ Produto Comercial (g ou ml)

Benomyl + Captan3
0 Benlate 500 + Captan 750 TS

Benomyl + Thiram3
¢ Benlate 500 + Rhodiauran 500 SC

Benomyl + Tolylf|uanid3
' Benlate 500 + Euparen M 500 PM

Carbendazin + Captan3
~ Derosal 500 SC + Captan 750 TS

Carbendazin + Thiram3
¢ Derosal 500 SC + Rhodiauran 500 SC

Carbendazin + To|ylfluanid3
' Derosal 500 SC + Euparen M 500 PM

Carboxin + Thiram
v Vitavax + Thiram PM
6 Vitavax + Thiram 200 SC3

Difenoconazole + Thiram3
~ Spectro + Rhodiauran 500 SC

Thiabendazole + Captan3
~ Tecto 100 (PM e SC) + Captan 750 TS

Thiabendazole + PCNB3
Thiabendazole + Thiram3
' Tecto 100 (PM e SC) + Rhodiauran 500 SC
v Tegram

Thiabendazole + To|ylf|uanid3
3 Tecto 100 (PM e SC) + Euparen M 500 PM
' Tecto 100 (PM e SC) + Euparen M 500 PM

Tiofanato metilico + captan3
* Cercobin 700 PM ou 500 SC + Captan 750 TS

Tiofanato metilico + thiram3
' Cercobin 700 PM ou 500 SC+Rhodiauran 500 SC

Tiofanato metilico + Tolylfluanid 3
* Cercobin 500 SC + Euparem M 500 PM

30g+90g
*60g+120g

30g+70g
*60g+140ml

30g +50g
*60g+100g

30g+90g
*60ml+ 120g

30g+70g
*60m|+140ml

30g+50g
¢60ml+100g

75g+75gou50+50g
~200g
¢250ml

5g +70g
¢33ml+140ml

15g+90g
*150gou31 ml + 120g

159+ 112,5g
17g+70g

¢170gou35m|+140ml
~200ml

15g+50g
~150gou31ml + 100g
*150gou31 ml + 100g

70g(ou50g) +90g
*100gou100ml+120g

70g(ou50gl +70g
~100gou100ml +140ml

50g+50g
*100m| +1009

1 Poderao ser utilizadas outras mercas comerciais, desde que sejam mantidos a dose do ingrediente
ativo e o tipo de formulacao.

3 Fazer o tratamento com pré-diluicao, na proporcao de 250 ml do produto + 250 ml de agua para
100 kg de semente.

3 Mistura nao formulada comercialmente.

bula dos produtos.
Cuidados: devem ser tomadas precaucfias na manipulaqio dos fungicidas, seguindo as orlantacfies da
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os micronutrientes e os fungicidas em formulac6es que permitam rigo-
roso controle do volume final a ser adicionado as sementes.

Nao se aconselha o tratamento da semente dlretamente na
caixa semeadora, devido a baixa eficiéncia (pouca aderéncia e co-
bertura desuniforme das sementes).

7. 6. Cuidados com 0 lnoculante
a) Os inoculantes disponiveis no mercado a base de turfa, protegem

melhor a bactéria dos efeitos toxicos dos fungicidas, dos micronu-
trientes e das variac6es de temperatura e incidéncia de raios sola-
res. No momento, outras formulac6es de inoculante estao sendo
testados pela pesquisa e algumas delas estao apresentando tam-
bém bons resultados;

b)Adquirir inoculantes devidamente registrados no Ministério da
Agricultura e do Abastecimento. 0 numero de registro devera
estar impresso na embalagem;

c)N§o usar inoculante com prazo de validade vencido e que nao
contenha uma populacao minima de 1 x 103 células viaveis por
grama de turfa;

d)Ao adquirir o inoculante, certificar-se de que 0 mesmo estava
armazenado em condio6es satisfatorias de temperatura e areja-
mento. Transporta-Io e conservé-lo em Iugar fresco e bem arejado;

e)Os inoculantes devem conter as estirpes recomendadas para 0
Brasil (SEMIA 587, SEMIA 5019, SEMIA 5079 e SEMIA 5080);

f) Em caso de duvida sobre a qualidade do inoculante, contatar o
fiscal do MA.

7. 7. Cuidados com a InocuIa¢50

a)Fazer a inoculacao da semente a sombra e, preferencialmente,
efetuar a semeadura no mesmo dia, mantendo as sementes ino-
culadas protegidas do sol e do calor.
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b) Evitar o aquecimento, em demasia, do deposito das sementes na
semeadora, pois altas temperaturas reduzem o numero de bacté-
rias viaveis aderidas as sementes.

7. 8. Qualidade e Ouantidade de lnoculante a ser Utilizado
A reuniao conjunta da comissao designada pelo Ministério

da Agricultura (MA) e da VIII RELARE, realizada em Londrina, PR, de
2 a 5/06/98, definiu que a fiscalizaoao pelo MA, quanto a qualidade
e quantidade dos inoculantes para soja, no Brasil, seguiré as mes-
mas normas estabelecidas pelo regulamento técnico adotado para o
comércio regional de inoculantes do Mercosul.

7. 8. 1. Qualidade
Todo inoculante para soja, no Brasil, devera conter uma

populacao minima de 1 x 103 células por g ou ml de inoculante.

7. 8. 2. Ouantidade

A quantidade minima de inoculante por 50 kg de sementes
devera ser aquela que forneca pelo menos 80 000 células do
bradirrizobio por semente de soja. Cabe a cada fabricante definir a
dose de inoculante a ser utilizada, em funcao da qualidade do seu
produto. No entanto, como existe um efeito fisico de protecao da
turfa em relacao as células de bradirrizobio e, também, porque vari-
os estudos tém mostrado que quantidades maiores do que 80 000
por semente proporcionam aumentos ainda mais expressivos no
rendlmento da soja, a pesquisa recomenda a dose de 500 g de
inoculante turfoso por 50 kg de semente como padrao. Essa dose
de inoculante com populaoao de 1 x 103 células/g, fornece aproxi-
madamente 160 000 células por semente (cultivares com 16 g por
100 sementes).
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7.9. Inoculaoao em /ireas com Cultivo Anterior de Soja
Em areas ja cultivadas com soja, os ganhos com a inoculacao

sao menos expressivos do que em solos de primeiro ano. Todavia,
tém sido observado ganhos de 4% a 15% no rendlmento de graos,
com a reinoculacao. Por isso, recomenda-se reinocular todos os
anos. lsso favorece a competicao das estirpes inoculadas com as
estirpes do solo, aumentando a formacao dos nodulos na regiao da
coroa do sistema radicular, onde os nodulos sao mais eficientes
quanto a eficiéncia ara a fixacao simbiotica do N2.

7. 10. Inaculacao da Soja em /ireas de Primeiro Ano de Cultivo
Como a soja nao é uma espécie nativa do Brasil, a bactéria

que fixa o nitrogénio, o bradirrizobio, nao existe naturalmente nos
solos brasileiros. Assim, é indispensavel que se faca a inoculaoao
da soja em areas de primeiro cultivo com essa leguminosa, para
maior garantia de obtencao de alta produtividade. A produtividade
da soja, nessas condic6es, depende de uma boa nodulacao e fixa-
cao simbiotica de nitrogénio, especialmente em solos com baixos
teores de matéria organica. Ouanto maior for o nfimero de células
viaveis da bactéria na semente, melhor sera a nodulacao e maior
podera ser a produtividade da soja. Nessas situac6es, é indispensa-
vel a aplicacao de no minimo 160.000 células do bradirrizobio por
semente.

7. 1 1. Nitrogénio Mineral

Nao se recomenda adubaoao nitrogenada para a cultura da
soja. No entanto, se as formulas de adubo que contém nitrogénio
forem mais econémicas do que as formulas sem nitrogénio, essas
poderao ser utilizadas, desde que nao sejam aplicados mais do que
20 kg de N/ha.
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O sucesso da implantaoao de uma lavoura de soja depen-
de, além da semente de boa qualidade, das seguintes condic6es
que devem ser observadas com atencao.

8. 1. Cuidados Relativos a0 Manuseio das Sementes

8. 1. 1. Umidade do solo

A semente de soja, para a germinacao e a emergéncia da
plantula, requer absorcao de agua de, pelo menos, 50% do seu
peso seco. Para que isso ocorra, no menor tempo possivel, é funda-
mental que o grau de umidade e a aeracao do solo sejam adequados
e que 0 processo de semeadura propicie o melhor contato possivel
entre solo e semente, para assegurar os processos de germinacao e
emergéncia.

A semeadura em solos com insuficiéncia hidrica, ou seco,
"no po", prejudica o processo de germinacao, expondo as semen-
tes as pragas e microorganismos do solo que prejudicam o estabe-
lecimento de uma populacao adequada de plantas. Vale lembrar
que, nesse caso, o tratamento de sementes com fungicidas reco-
mendados pode-se constituir numa garantia de prolongamento da
capacidade de germinacao das mesmas, até que ocorra condioao
favoravel de umidade no solo.

8. 1.2. Temperatura do solo

Sempre que possivel, a semeadura da soja nao deve ser
realizada quando a temperatura média do solo estiver abaixo de
20°C, porque prejudica a germinacao e a emergéncia.
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A faixa de temperatura média de solo adequada para seme-
adura da soja vai de 20°C a 30°C, sendo 25°C a ideal para uma
rapida e uniforme emergencia. Semeadura em solo com temperatu-
ra média inferior a 18°C pode resultar em reducao nos indices de
germinacao e de emergéncia. Temperaturas superiores a 40°C po-
dem prejudicar o processo de estabelecimento das plantas no cam-
po.

8. 1.3. Profundidade de semeadura

Efetuar a semeadura a uma profundidade de 3 a 5 cm.
Semeaduras em profundidades superiores as citadas dificultam a
emergéncia, principalmente em solos arenosos, sujeitos a
assoreamento, ou em situa<;6es onde ha risco de compactacao su-
perficial do solo.

8. 1.4. Posieao semente/adubo
O adubo deve ser colocado ao lado e abaixo da semente,

pois o contato direto prejudica a absorcao da agua pela semente,
podendo, inclusive, matar a plantula em desenvolvimento, princi-
palmente quando se aplica doses altas de cloreto de potassio no
sulco (acima de 80 kg/ha de KCI).

8. 1.5. Danos mecanicos na operacao de semeadura

Certificar que a semeadora nao provoque danos mecanicos
na semente durante o processo de distribuicao. As semeadoras com
sistema de disco metalico para distribuicao causam mais danos
mecanicos a semente do que o sistema de carretel dentado.

8. 1.6. Campatibilidade dos produtos quimicos

Os produtos quimicos como fungicidas e herbicidas, nas
doses recomendadas, normalmente, nao afetam a germinacao da
semente de soja. Porém, em doses excessivas, prejudicam tanto a
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germinacao quanto o desenvolvimento inicial da plantula. Por exem-
plo, as cultivares Campos Gerais e FT-Cometa sao sensiveis a
herbicidas a base de metribuzim (Sencor, Lexone) (ver observacées
constantes nos rodapés das tabelas de herbicidas.

8. 2. Epoca de Semeadura
A soja, sendo uma cultura termo e fotossensivel, esta su-

jeita a uma gama de alteraoées fisiolégicas e morfologicas, quando
as suas exigéncias nao sao satisfeitas.

A época de semeadura é um fator de elevada importancia a
se considerar, uma vez que, além de afetar o rendimento, afeta
também, e de modo acentuado, a arquitetura e 0 comportamento
da planta. Semeadura em época inadequada pode causar reducao
drastica no rendimento, bem como dificultar a colheita mecanica,
de tal modo que as perdas, nesta operacao, podem chegar a niveis
muito elevados. lsto, porque ocorrem alteracfies na altura das plan-
tas, altura de insercao das primeiras vagens, niimero de ramifica-
coes, diametro de caule e acamamento. Estas caracteristicas estao
também relacionadas com populacao e cultivares.

No Estado do Parana, a época de semeadura indicada para
a maioria das cultivares estende-se de 15/10 a 15/12. Os melhores
resultados, para rendimento e altura de plantas, na maioria dos anos e
para a maioria das cultivares, sao obtidos nas semeaduras realizadas
de final de outubro a final de novembro. De modo geral, as semeadu-
ras da segunda quinzena de outubro apresentam menor porte e
maior rendimento do que as da primeira quinzena de dezembro.

As cultivares de soja sao diferentes quanto a sensibilidade
a época de semeadura. Em funcao disso, algumas apresentam res-
tri<;6es para semeadura em outubro, principalmente em regi6es mais
quentes.

Semeadura de cultivares precoces em outubro corre 0 risco
de resultar em plantas baixas e nao fechar bem as entre linhas,



. /Z0

havendo maior competicao das plantas daninhas, inclusive no final
do ciclo, dificultando a colheita. lsto sera mais acentuado nos anos
em que ocorrer veranico de final de novembro-inicio de dezembro,
fenémeno comum no norte do Estado do Parana, em aproximada-
mente 50% dos anos. Ouando esse fato ocorre, tanto a falta de
umidade, como a elevacao da temperatura, exercem efeito na redu-
cao do porte das plantas, esta Liltima, por antecipar o florescimento.

Assim, nos casos em que se quer semear mais cedo uma
cultivar precoce, para fazer safrinha de milho apos a soja, evitar
fazé-lo antes de 20 de outubro, especialmente no norte do Estado e
nos vales quentes dos rios Paranapanema, lva|' e Piquiri. Quem in-
sistir em fazé-lo, deixar pelo menos metade da area para semear em
novembro. Muitas vezes, antecipacao de 5 a 10 dias na semeadura
pode resultar em reducao de até 20 sacos/alq. Deve-se deixar as
semeadoras reguladas com antecedéncia, para aproveitar bem cada
boa chuva que cair no per|'odo indicado, evitando deixar areas para
semear em dezembro. Nos anos de ocorréncia dos citados veranicos,
é comum nao haver condicao favoravel de umidade durante os pri-
meiros 10 a 20 dias de dezembro.

Nas regi6es mais quentes do Estado (Norte e Oeste), evitar
semear antes de 25 de outubro as cultivares BR-30, BR-36, BR-37,
OCEPAR-13, IAS 5, Embrapa 1 e Embrapa 48 (entre as mais utili-
zadas), principalmente em areas de fertilidade média a baixa, sob
pena de ter a lavoura com plantas de porte baixo. Se houver neces-
sidade de semear essas cultivares mais cedo, dar preferéncia para
as areas mais férteis e mais Umidas da propriedade.

8.3. Semeadura em Epocas N50 Convencionais

Algumas cultivares sao menos sensiveis a época de seme-
adura e, por esta razao, podem ser semeadas fora da época tradici-
onalmente recomendada, permitindo ampliar 0 per|'odo de instala-
cao das lavouras de soja. Deve-se ressaltar, no entanto, que esta
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pratica requer atencao criteriosa quanto as condic6es ambientais
(clima e solo), em relacao as exigéncias de cada cultivar. Para tan-
to, é importante ter em conta as informac6es fornecidas a seguir.

8. 3. 1. Semeadura antecipada

Considera-se como antecipada a semeadura realizada an-
tes de 15 de outubro. E mais indicada para as regi6es mais quentes
do Estado (Norte, Oeste e Centro-Oeste) por apresentarem, na
maioria dos anos, desde inicio de otubro, condic6es favoraveis de
temperatura para permitir uma satisfatoria emergéncia das plantas
(ver capitulo 1 - Exigéncias Climaticas). Para maior seguranca, re-
comenda-se nao deixar de tratar as sementes com fungicidas em
semeadura antecipada. Temperaturas abaixo do ideal podem alon-
gar o periodo semeadura-emergéncia, predispondo as sementes a
microorganismos patogénicos.

A cultivar semiprecoce OCEPAR 3-Primavera é a (mica
indicada para esta condicao. Deve-se evitar semear essa cultivar
antes do inicio de outubro e fazé-lo, de preferéncia, em solos férteis
e bem manejados. Ela apresenta boa altura de planta, mesmo em
semeaduras de inicio de outubro, mas pode apresentar rendimentos
abaixo do normal, se nao forem seguidas essas observacées.

8.3.2. Semeadura apds a época convencional

Em alguns anos, por raz6es normalmente de ordem climati-
ca, muitos produtores necessitam semear apés 15/12. Nao existem
muitas informacfies sobre cultivares mais indicadas para estas situ-
ac6es. lsto, porque a selecao de cultivares em semeadura tardia é
dificultada por ataque de percevejos. No entanto, a logica e a expe-
riéncia permitem algumas indicacfies:
- Cultivares de ciclo médio e semitardios tém maior potencial de

rendimento em semeaduras tardias de dezembro, porém, apre-
sentam maior risco de danos por percevejos.
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- Cultivares precoces de porte alto sao também boas alternativas.
Embora de menor potencial de rendimento nessa época, tém chance
de escapar de ataques severos de percevejos;

- As semeaduras de dezembro podem apresentar quebra de rendi-
mento entre 10 e 40% em relacao a melhor época (inicio de no-
vembro), independentemente do ataque de pragas.

O cultivo da soja em "safrinha" nao é recomendado por
duas raz6es basicas: é uma atividade de risco para o produtor e
favorece a proliferaoao de pragas e doencas da soja na regiao onde
é praticada. No Parana, a "safrinha" de soja tem sido praticada no
extremo oeste do estado, em solos de alta fertilidade e com outo-
no-inverno menos seco que na regiao norte, em sucessao a milho
precoce colhido em janeiro. As cultivares mais utilizadas até o mo-
mento foram FT-Cristalina e FT-Seriema, havendo tendéncia de se-
rem substituidas por MG/BR-46 (Conquista), MT/BR-55 (Uirapuru),
EMGOPA-313 (Anhanguera) e MT/BR-53 (Tucano), conforme infor-
macao fornecida pelo Departamento Técnico da Coopervale.

Um fator que freqiientemente esta associado a queda de
rendimento em cultivo de soja nessa época, é o percevejo. A mos-
ca-branca pode ser incluida também como um problema potencial.

Embora alguns agricultores tenham conseguido produc6es
economicas nesse sistema, a baixa produtividade média obtida por
muitos deles, em alguns anos, deixa evidente que o cultivo da soja
em semeadura tardia ("safrinha") é um cultivo de risco. O risco sera
ainda maior em areas infestadas por nematoides, devido a multipli-
cacao desses organismos pela soja, na entressafra.

8.4. Diversificacao de Cultivares
lsoladamente, a época de semeadura é um dos fatores que

mais influenciam o rendimento da soja. As flutuac6es anuais do
rendimento, para uma mesma época, sao, principalmente, determi-
nadas por variac6es climaticas anuais.
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Uma pratica eficiente para evitar tais flutuac6es é o empre-
go de duas ou mais cultivares, de diferentes ciclos, numa mesma
propriedade, procedimento especialmente indicado para médias e
grandes areas. Desse modo, obtém-se uma ampliacao dos periodos
criticos da cultura (floracao, formacao de graos e maturacao). As-
sim, havera menos prejuizos se ocorrerem, entre outros fatores,
deficiéncia ou excesso hidricos, os quais atingirao apenas uma par-
te da lavoura.

8. 5. Populacao e Densidade de Semeadura

A populacao padrao de plantas de soja é de 400.000 plan-
tas por hectare. Esse ndmero pode variar em funcao da cultivar e/
ou das condic6es de capacidade produtiva do solo, da regiao, do
volume das chuvas no per|'odo de crescimento das plantas e da
data de semeadura. Em regi6es mais Umidas e de solos com boa
fertilidade (natural ou construida), pode-se reduzir a densidade de
plantas em até 25%, quando em semeadura de novembro, princi-
palmente para evitar acamamento e possibilitar melhor produtivida-
de. Para semeadura de outubro e de dezembro, é recomendavel nao
reduzir a populacao de plantas, para evitar baixa estatura das mes-
mas.

Na Regiao Centro-Sul do Parana, com cultivares suscepti-
veis e/ou em areas favoraveis ao acamamento da soja, sob semea-
dura direta, pode-se corrigir o problema sem afetar o rendimento,
reduzindo-se a populacao para 200.000 a 350.000 plantas/ha.

A distribuicao das plantas no campo é feita pela variacao
do espacamento e da densidade na linha e varios fatores sao visi-
velmente afetados pelo modo com que as plantas estao dispostas
na lavoura.

Com espacamento mais reduzido ha um melhor controle de
plantas daninhas, uma vez que a cultura atinge mais rapidamente o
ponto de fechamento do dossel vegetativo, abafando o crescimen-
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to das plantas daninhas. A altura de planta e de insercao das pri-
meiras vagens sao também afetadas pela distribuicao das plantas
no campo. Em condic6es de boa umidade, ha um aumento da altura
de plantas e de insercao das primeiras vagens em espacamentos
menores e/ou densidades maiores.

Para o Estado do Parana, os espacamentos que melhor se
adaptam estao entre 0,4 m e 0,5 m.

As cultivares recomendadas para 0 Estado do Parana tém 0
tamanho das sementes variando de aproximadamente 14g a 20g por
100 sementes. Assim mesmo, considerando-se 0 uso de aproximada-
mente 25% mais sementes do que o numero de plantas desejado,
deve-se estimar o seguinte volume de sementes:
a) Para obtencao de 400.000 plantas/ha

- Semente grande (20 g/100 sementes): 100 kg/ha ou 4 sacos +
42 kg/alqueire.

- Semente pequena (14 g/100 sementes): 70 kg/ha ou 3 sacos
+ 20 kg/alqueire.

b) Para obtencao de 320.000 plantas/ha (20% menos):
- Semente grande(20 g/100 sementes): 75 kg/ha ou 3 sacos +

31 kg/alqueire.
- Semente pequena (14 g/100 sementes): 53 kg/ha ou 2 sacos

+ 30 kg/alqueire.
lsto mostra uma possibilidade de economia de sementes

com o uso de cultivares de sementes miiidas (no exemplo foram
usados os casos extremos). Sempre que possivel, deve-se ter infor-
mac6es do porcentual de germinacao e emergéncia em solo, para,
entao, regular a semeadora.

As informac6es sobre tamanho de semente por cultivar,
embora individualizada por cultivar nas fichas de descricao das
cultivares, no capftulo 5, devem ser confirmadas para cada lote,
pois o ambiente onde a semente é produzida exerce grande influén-
cia no seu tamanho.
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Uma pratica importante, para a garantia da germinacao das
sementes e do estande de plantas desejado, é o tratamento de
sementes com fungicidas recomendados para tal, principalmente
nos casos de sementes de baixa qualidade, nos casos de semeadu-
ra em outubro (temperatura do solo mais baixa) e na dL'|vida quanto
a umidade do solo.

Reduzir o volume de sementes acima de 20% so nos
casos em que, além das condic6es acima expostas,

as mesmas forem de alta qualidade e o produtor
dispuser de semeadora de boa precisao, quanto a

uniformidade de distribuicao das sementes e da pro-
fundidade de semeadura.

8. 6. Ca'lculo da Ouantidade de Sementes e Regulagem da Semeadora

Para se calcular o ntimero de sementes a ser semeada, é
necessario que se conheca o poder germinativo do lote de semen-
tes. Esta informacao é geralmente, fornecida pela empresa onde as
sementes foram adquiridas, porém este valor (% germinaoao) supe-
restima o valor de emergéncia das sementes no campo. Por isso,
recomenda-se que se faca um teste de emergéncia em campo. Para
tanto, coleta-se, no lote de sementes, uma amostra de 400 semen-
tes, sem escolher, as quais serao divididas em quatro sub-amostras
de 100 sementes cada. Estas sementes deverao ser semeadas a
uma profundidade de 3 a 5 cm, em solo preparado, em quatro
fileiras de 4 m cada. Se nao houver umidade no solo, deve-se fazer
uma boa irrigacao antes ou apos a semeadura. Faz-se contagem em
cada uma das quatro linhas, quando as plantas estiverem com o
primeiro par de folhas completamente aberto, (aproximadamente
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10 dias apos a semeadura), considerando-se apenas as vigorosas.
O percentual de emergéncia em campo sera a média aritmética do
niimero de plantas emergidas por metro de fileira.

O ndmero de plantas/metro linear a ser obtido na lavoura é
estimado, levando em conta a populacao de plantas/ha desejada e
o espacamento adotado, usando-se a seguinte formula.

"Q de pl/m = [pop/ha x espagamento (m)]
10.000

De posse destes valores, calcula-se 0 nijmero de sementes
por metro de sulco:

(n3 de plantas que se deseja/m x 100)
% de emergéncla em campo

n9 de sementes/m =

Para se estimar a quantidade de semente que sera gasta
por ha, pode-se usar a seguinte férmulaz

O _ (1000xPxD)
' GxE

onde: =Quantidade de sementes, em kg/ha;
= Peso de 100 sementes, em gramas;
=N° de plantas que se deseja/m;
=Espa<;amento utilizado em cm; e
= % de emergéncia em campo.QmU"oQ

No campo, dependendo das condic6es de umidade, tempe-
ratura, preparo do solo, contato do adubo com a semente, profun-
didade de semeadura e semente descoberta, obviamente a germi-
nacao e a emergéncia serao menores do que os valores obtidos em
laboratorio. Portanto, apos feitos os calculos da quantidade de se-
mentes por metro linear que devera ser distribuida pela semeadora,
acrescentar, no minimo, 10% como fator de seguranca.
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Exemplo: - emergéncia 80%
- nL'1mero de plantas desejadas por metro linear: 20

A regulagem devera ser 25 sementes/m mais 10%. Portan-
to, a semeadora devera distribuir no solo, no minimo, 28 sementes
por metro linear.

A semeadora a ser usada devera ser adequadamente regu-
lada para distribuir 0 nL'1mero de sementes suficientes, proporcio-
nando a densidade desejada. Para se obter uma alta precisao de
regulagem da semeadora, sugere-se, caso disponivel, a utilizacao
de sementes previamente classificadas por tamanho, bem como de
discos especificos, conforme recomendados pela forma produtora
de sementes ou pelo fabricante da maquina semeadora.

O sucesso da lavoura inicia-se pela semeadura bem feita. O
bom resultado da semeadura, por sua vez, nao depende apenas da
semente mas, também, da maneira como foi executada e dos fato-
res climaticos ocorridos apos a operacao.
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Na cultura da soja, ha necessidade de se efetuar 0 controle
de invasoras, pois podem causar perdas significativas conforme a
espécie, a densidade e a sua distribuicao na lavoura. A competicao
das invasoras ocorre principalmente por agua, luz e nutrientes, po-
dendo ainda dificultar a operacao de colheita e prejudicar a qualida-
de final do produto.

A pratica do controle de plantas daninhas é onerosa, po-
rém os seus resultados sao positivos. Por isso, é necessario que
haja um balanceamento entre o custo da operacao e o possivel
ganho na producao.

Os métodos normalmente utilizados sao: mecanico, quimi-
co e cultural, havendo, ainda, o controle biolégico. Pode ser utiliza-
da, também, uma combinacao de dois ou mais métodos de contro-
le, conforme as necessidades e as condicoes exlstentes.

O controle cultural consiste na utilizacao de praticas que
propiciem a cultura maior capacidade de competicao com as plan-
tas daninhas.

O controle mecanico consiste na utilizacao de instrumen-
tos ou implementos tracionados por maquinas, animal ou mesmo
pelo homem, com o objetivo de reduzir a populacao de invasoras
em lavoura ja instalada. A capina manual é o método mais simples
e eficaz, porém demanda grande quantidade de mao-de-obra; pode
ser utilizada como complemento a outros métodos.

A capina mecanica é muito utilizada, empregando
implementos como arado, grade, enxada e cultivador. Este tipo de
controle pode ser feito na instalacao da cultura, através de aracao
e/ou gradeacao, ou apos a instalacao da cultura, com o auxilio de
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cultivador. A capina, seja com enxada (manual) ou com cultivador
(mecanica), deve ser realizada em dias quentes e secos para melhor
eficiéncia. Cuidado especial deve ser tomado para evitar danos as
raizes da soja. O cultivo deve ser superficial, aprofundando-se as
enxadas apenas o suficiente para eliminar a infestacao.

A capina deve ser feita antes da floracao, pois quando ja
houver flores estas poderao cair, devido ao contato com o cultivador
ou mesmo com as pessoas que manejam enxadas.

O namero de capinas depende, excluslvamente, da presen-
ca de invasoras na lavoura. Mas, em geral, duas a trés capinas
antes da floracao sao suficientes para manter a lavoura em boas
condic6es. Apos a floracao, normalmente, nao havera mais proble-
mas de invasoras, desde que até este estadio a lavoura tenha sido
mantida limpa.

O método quimico de controle das plantas daninhas na soja
consiste na utilizacao de produtos quimicos (herbicidas), que se
apresentam no mercado sob varios tipos. A grande vantagem atri-
buida ao sistema é a economia de mac-de-obra e a rapidez na apli-
cacao.

O reconhecimento prévio das plantas predominantes na area,
a serem controladas, é condicao basica para a escolha do produto
adequado e para a obtenoao de resultado positivo com este método
(Tabela 9.1 e 9.2).

E fundamental que se conhecam as especificaoées do pro-
duto antes de sua utilizacao. A regulagem correta do equipamento
de pulverizacao é outro fator que deve ser considerado quando se
pretende utilizar este meio de controle.

Os herbicidas sao classificados, quanto a época de aplica-
cao, em produtos de pré-plantio, pré-emergéncia e pos-emergéncia.
Nas Tabelas 9.3 e 9.4 encontram-se os produtos recomendados
para o controle das plantas daninhas em soja.
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TABELA 9.1. Eflcléncla da alguns herbicidas’ do PPI, pré 0 p6s emergancla, para 0 controle do plantas daninhas da
cultura da soja am solos de Cerrado. Cornlsalo da Plantas Daninhas da Flegllo Central do Brasil, aalra
1999/00.

Acanlhospamumaustrale

Iwprdwn

‘I Agararumoanyzoidx A/remanthaarenella Amaranthusdeflexus Amaramhushybrrbus
mamnthmis|r.rrrd'z' idenspilosa Blainvillealatifnlia Bradriariadecumbens’ Brachiariaplamaginea Calopogarlim Carchrusechinarus Chamaaycehirra Cammelinabenghalensis Cmtonglandulasus Desmndiumrorruosum Diqitariahorizonralis Digitariainsularis Echinochloacrusgalli Eleusineindica Emiliasonchifolia Eupalariumpauciflorum

Acilluorlen
Alachlor3
Bentazon
Bentazon/Acifluorfen

lDoble)
Bentazon +

Acifluorfen (Gunner)
Bentazon +

Acifluorfen (Volt)
Butroxydim
Chlorimuron-ethyl
Chlorimuron-ethyl +

Fomasafen
Chlorimuron-ethyl +

Lactofen
Clethodim
C|omezone3
Clomazone/Trlfluralln
Cloranlulam-methyl
Cyenazlne
Dlcloaulam
Dlmethenamide
Fenoxaprop-p-ethyl
Fenoxaprop-p-ethyl +

Clethodim
Fluazifop-p-butyl
Flumetsulen
Flumiclorac
Flumioxazin PRE
Flumioxazin POS
Fomasafen
FomesafenlFluazifop'3
Fomasafen +

Fluazifop"
Haloxvfop-methyl
Haloxyfop-Fl, éster

metflico
lmazaquin‘
lmazaquim +

Metribuzin
lmazethapyr
Lactofen
Linuron
Metolachlor3
Metolachlor/Metribuzin
Metribuzin
Oxasulfuron
Pendimetha|in3
Propaquizafop
Quizelofop-p-ethyl
Quizalofop-p-tefuril
Sethoxydim
Sulfentrazone
Sulfentrezone +

Metribuzin
Trifluralin
TrlflurallnlMatribuzin

§§?.

M

M

M

S

S

T
M

'-l§</IEUI

T
S

M
M

S

—lS§S
M
M

T

T
M

S

T

S

S

S

T
T

S
S

T

T
S

S

S
S

M

S
T

T

S

T

(I)(DUIU1

S

S

S

T

-H’IJ(D(/I

T
S

S

S
S

S

M
S

-IUJI/Jl’D§

T
S

S

T

—l(lJ§

S

T

S
T

T
S

S

S

S

S

S
S

M
S
S

S

T

S

S

S

S

S

S

S

5
5

-i(I)lJ'.lA

S

S

S

S

T

-|l'D(I)U7

T
S

S

S

|'D(IJ(IJU.Il'll!I)Ul

T

S

I-"B

"IE
S _

S _

S _

s é
s s'=
- s

—|§<nwSSS—1

.

T _
S _

- s
S _

s s
S _

S _

S _

—1cnrnrn—i§wm
S

T _
S _

S _

T _
S _

—l§-I

T

S
T

S

T
S

S

S

S

T

T

S
S

S
S

S
S

S
S

'-lg-l

S
T

S
S
S

T

S
S

S

S

T
S

S

T

Ms
T

S
S
T

§
Sn
S

IDUJCDUIUJ

M!

—l—l(D-I

S
T

S
S
S

T

S
S
S

S

T
S

S

S

S
T

—lUlU)—l—IUJ

5
S
S

IDUJCIJUIUI

5

fIJ(II§

S

S

S

S

S

S

—lg\’Il(IJ-'l

S

T

S

S
M
M

M
S

gmm-Itnirl

T

T
S
S

T

S

S

S

T

S

S

T

M

S
T
T

T

S

T

T

S

T
T

U1(II(I)—l

T
S
S
T
S

-IID-I

T

S
T

S
S
S

T

IDIDUJID

S

T
S

S

S

M

—lUlUJ—l—|UI

UlUJIDCIIUIIDID

S
S

SB

é

-l(D—l

T

T

S
S
S

S
S

S

S

T
S

S

S

T

T
T

§
S
T

S
S

S
S

S
S

3

M

S

S

T

M
S

T

T

S

M

M
S
M

M

T
S

T

S

T

§

T

S

S

T

Continua...



. . Sontlnuwlg

. /.7]

Euphorbiahetemphylla
nsogaparviflara
8 HyprisIaphanra Hyprissuaveolens l.grandilolia Lepidiumvirginicum Mehmpodunpafaianm Mimosainvisa Mirramrpushinus Nicandrphysaloids

isetumserosum

Penniserumryphoides Portulacaoleracea Raphanusraphanistnrm Ridlardiabrasiliensis Sennaobtusifalia Serariageniculara Sidarhombifolia Snl'anr.|marnarirrznum Sorghumhalepense SpamacoceIarifolia Tridaxprocumbens Vignaunguiculafa
Aclfluorfon
Alachlor'
Bentezon
Bentazon/Aeifluorlen

(Doble)
Bentazon/Acifluorfen

(Gunner)
Bentazonllkcifluorlen

(Volt)
Butroxvdim
Chlorimuron-ethyl
Chlorimuron-ethyl

+ Fomelafen
Chlorlmuron-ethyl

+ Lactefan
Clethodim
C|oma:one'
Clomazonel

Trlflurelln
Clorensulam-methyl
Cyanazine
Diclosulam
Dimethenemlde
Fenoxaprop-p-ethyl
Fenoxaprop-p-ethyl

+ Clethodim
Fluazlfop-p-butyl
Flumetsulen
Flumiclorac
Flumioxazin PRE
Flumioxazin POS
Fomasafen
Fomasafen!

Fluazifop"
Fomesefen +

Fluazifop“
Gunner
Heloxyfop-methyl
Heloxyfop-Fl, aster

metllico
|mazaquln°
lmazaquin +

Metribuzin
lmazethapyr

-I-IIIJ

S

S

S

S

T
M

M

S
T
T

T
M

S

S

S

so

S

S
S
M

S

T
S

S

T

T

S

S

S

(II

S

S

T

S
T

T
S

(II

T

S

S

S

S7!

T

S
S
T

lIlUJ(IlU)(Il—I

S

S

M

S

S

T
S

S

S

5

slz

T
T

-l-105-(U)

T
M

S

S

S

M

S

S

S

S

S

S

S

S

S

T

T

(D010!

S

S

S

M1

S12

T

S
T

T
T

S

S

S

S

M

S

S

-IV!-lPenn

T

T

T

S

S
M

T

M

S

-s
-s

S -

- s

s'° 1'

- s
- T
S _

s T

- s
5 _

S _

- s

- s

T

S

T

T

—lUl

M

sll

T
T

T

T
S

M

S

S

M

T
T

S1

T

T

M
T

T
S

T

T

T

SEO)

S

S

S

S

T

S

S
T
T

T
S

S

S

S

M

T

S11

T

T

T

S

S

S

T

M

S12

S

T

S

S

S

S

S

S

T

S

S

(DUTCH-1

S

S

S

M

Oonllmn...

S

T

T



/.72

Etmhorbiahetelaphylla Galinsogaparviflora HyptisIophanra Hyptissuaveolals I.grandifalh Lepidiumvirginicum Mknpodunpafoiatun Mimosainvisa Mitramrpushirtus Nicandraphysalaides Permisetumsetosum Pennisetumtyphdides Porlutuiraaiuacea MphanusIaphanllstnlm Ridmrdabzasflimsis Sameabrusifolia Setariageniculata Sidarhombifolia Solanumamericanum Sorghumhalepense Spennacnce/arifolia Tridaxpmcumbens Vignaunguiculara
...I;on\I\u|9n

Lactofen
Linuron
Metolachlorl

Metribuzin
Metolachlor’
Metribuzin
Oxasulfuron
Pendimethalin
Propaquizafop
Quizalofop-p-ethyl
Ouizelofop-p-tefurll
Sethoxydlm
Sulfsntrazone
Sulfentrazone +

Metribizin
Trlfluralin
Trlflura||nIMetr|buzin
Volt

1

T
T

T

T
S

S

T

S

S

S

S

T

T

S

T

S

M
M

T

T

S

S

S
M
S

T
S

T

S

M

M

T
M

T

T
S

S

T

S

S

T

S

S
S

M

T
S

S

T
S
S

T
T

S

S
T

S

S

S

S
S

S

S
S

S

T
S

S

M

M

T
T

S

T

S

T

T
T

T

S

T

T

S

T

S

S

5

S
T

T

T

T

S
S

S

S

S

S

S

T
S

S

T

S

T

T = Tolernnle: S = Suacetlvel; M I Modlanamente suscetivel; - = Sem Iniarmnglu.
‘ lnlormagdes obtidas am plantas provenlunles do sementes.
1 A sflciéncia dimlnui em Areas da alta Iniustagio do nuplm-marmalade. Apllcur em solo firnldo a bem preparado; Alachlor a Matoluchlor

devem ser lpliOldOS no mlxlmo am Ms dias apés a niltlma gradagem.
‘ Alé qua so dinponha da male lnfoirnncbes, nlo so recomenda sua ulllizuclo ern irons qua aarlo semeadas com lrlgo no lnvumo.
‘ Em ultu iniestaqlo. aplicar am PPI.
5 Aplicar antes do primeiro psrfilho s em baixa inieataclu.
° Obssrvar cuéncia do 300 dias em éreas com rolacio do milho.
’ Aplicar cum plantas com até duas lolhas e a soja com bom desenvolvimento.
" Aplicar BO g pc/ha. no ealédio da até 4 Iolhas/2 u 3 folhas trilolioladas da planta daninha.
' Em plantas daninhas parenizadas, aplicar no eslédio do 15 a 30 cm.
° Au! 20 cm do altura.
‘ Em ultu infeslacéo de 5. planraglnea este produto devera ser utilizado am uplicwio aeqiiencial nas doses de 0,7 L/ha, com as gramineas

com ald 2 pariilhos e u segunda aplicacio de 0,55 L/ha. cerca de ‘I0 a ‘I5 dias ands a primeira aplicacio.
' Utilizar a dose maior do Fomesalan na mistura.

'1 Maren come1ciaIFuaiHex (125 + 125 g i.a.lL).
“ Marca comercial Robust (200 + 250 g |.a.lL, respectivamente ds Fomeuaien + Fluazlfupl
' Antes da emitir recomendado e/ou racelluérlo agrondmlco, conaultar relucflo da deienslvol registradas nu Ministério da Agricultura e

cndnstrndos nu Secrelaria do Agricultura do Estado (undo houver logislaclo partlnonlel.
Atencloz Conhega as eapecliicacdeu dn produto que ser! aplicado.
Ohm: Os herbicidas citados nesta tabela sic referentes nos produtos comerciais lismdos na Tabela 9.3.



TABELA9.2.to‘_deplantasdaninhasenIsojafaceQaplicado(IIImhilitkdoPPI.préepés-emargéncia.noBtadodoParent.ComissiodePlantas

DamnhasdaRegainCentraldoBrasEmbrapaSoja.LondrinaPR.1999

UIZIIIIIJIQW + IIIIIIIIIIIILL
IJIIIIIIIIIIIJ.

uIznqII1e|/II + euozInue;|n§
auozIu1ue;|n5

I.uIpAxoI.|1e9

|AqIe-d-do;o|ezIn0
do;az|nbndoId
I.I||8II|l9LUIPUBd

uoIn;|nsaxQ
uI|I2zAIQ

I0|q0B|oIe|/I| + ugznqgnew

l.IIZnq!J18|/\|
Io|qoa|o1e|/\|

UOJI'IU|'|
ua;o1oe‘|

IAdIaI41ezeuI|
uInbezaI.u|

U9j,BS9LI.|O;]
|I1ued 0HJO|O!LLII'I||;|

UB|I‘I$l9I.UI1|;|
'ua;aIeIu0=| + GOIIZIIIH

‘LIOIORBIUOQ + |A;nq-d-do;|z0n|;4
|AInq-d-do;|zan|,|

|AI.I1e-d-cIoIda>Ioue5
.Io|qoa|0Ie|/\| + euIzsuIaAg

euIzauaAQ

|M41eIu-I.uIa|nsusIo|;)
suozawo|Q

I1-IIPOIIIQIO
|Aq1e-uoInuJI1o|I.|3

(1|o/II ueponugnv + uozazueg
(s|qoq) ua;Ion|IIov + uozezueg

UOZBIUOQ

IIIIWIIIIIIJ. + 1°|lI°9|V
l°ILI°9|V

ogpps ue;Ion|;Iov

I I I I I

I- I- I/I I/I I-

I m I I I

I In In I §

I- I— I- I- I-
I I I I I

I I I I I

I- I— In In I-
I In In I In

I- I— In In I-
' In ' III‘!

2 I- In In In
I— I- In In I-
In In In In E

In In In In
5 In In - In
In In In In In

I In In In In
I I I I I

I (n I I U)

I I I I I

I I I I In

I— I- I— I- I-
I I I I I

I In In In In
I In In In In
I (O I I V)

I I I— I— (D

I— I— I- I- I-
I U) I/1 I U)

I I I E

- I In In In
E In In 5 In

I I I I I

I- I- In In 5
I- In In In 5

Acanthospermumausrrale
(Carrapicho-tastero)

Acanmospermumhispidum
(Carrapicho-de-came'r0I

Amamnthtnhybridus
ICaruru)

Ame:-amhusv.III-I'I:IIIZI-
ICaruru-de-mancha)

Bidenspilosa
(P'c5o-preto)

I/I

U1 U)

I

U)

I/J II)

(0

VI
In

I

II)

I/I

U1 U)

III! </I

I- I-

</I E
I- I-
I-

E
I-

I- I-

III

I/I II)

U)

U)

I-

I

I/J

II)

2
I-

I/I

I/I W

I— I-

I- I-

2
I-

Brachialiaplamaginea
(Capim-marmelada

Cmchmsechinatus

In

I-

I-

ICvapim-carrapicho)

I- I-

I

I/I

I

I

I— I-

I

I

I- I-

I- I-

(B

I- I-

In I-

E I-

Ifl I-

U)

(/7

I I-

(II

I I

I

I

I- I-

ID I-

I- I-

E
In
I— I-

U)

I

I/I I-

UJ I-

I/) I-

E I-

Commdinabalgllalensls
(Trapoeraba)

Cyperusmtundus
ITr'rica)

I/I

(I)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II)

Dsmodiumtonuasum

I

I

I

Canapichobeigo-de-boi

I/J

(II

(D

In

(D

I

(ll

(/I

I-

I/J

I-

I-

S

I-

III

I/I

In

I/I

I-

I/I

(I)

I-

I-

I'D

III

I-

Digirariaharizontalis
ICapim-coII:h5o)



I34.

ugznqgnew + I.II|B.lI‘\|I!Jl

IIIIIIIIIIIIII.
ugznqgnew + auoze1ue;|n5

OUOIGJIUOIIHS‘
u.I|pAxoI.|1a3

|AI.|Io-d-do;o|azInQ
do;azInbadoId
U||8q10LI.I|pU9d

uoIn;|nsaxQ
uI|ezlIIQ

Io|qoa|o1aw + ugznqgnew
ugznqgnew

Io|I|:>a|o1aw
uomug-|

ue;01oa1
Mdeulezauu

ugnbazeuI|
ua;eseIuo,|

|!1ued oaIo|aIuIn||5
UB|I‘\S19I.UrIH

|UijIIilU0fl + do;|:un|5
‘ua;nIoI.uo5 + |AInq-d-do;|zIIn|5

|l\1nq-d-doI|znn|g
|M|19-d-dOldBXOI.l9;|

.I0|q0B|019|/I| + OUIZBUBAQ

augzaumkg

|AI.|1eI.u-I.uII|nsua.Io|3
euozau.Io|3

I4-I!P°LI19I3
|AI.|1a-uoInIuIIo|I.I3

(HO/\) U9}lOfl|}IO\1 + UOZBILISH

(e|qoq) U9}.IOI’1|}IOV + UOZHIUQQ

uozinueg

"III?-I"II!1J. + 1°llI°9lV
1°|\-I°9IV

°!P95 II@IwrIIIIvv

Echinochloanrusgalli
Capim-arroz)

Eleuslneindica

I0

(D

(D

E

I-

E
I-
I-

I-

I-

I

U}

I

E

I-

(I)

I-

I-

I

I

I-

(Capimpé-degaInha IAmendoImbravo)
Gallnsogap8l‘VIfl0I'2
I"-bfaI

Ipomoeagrandlfolla
Corda-de-voIa)

Panllenlumhysterapllarus
Losnabranca)

Portulacaoleracea
IBeIdI-oega)

Raphanusraphanlsrrum
NabII;a

Euplmrblaheremphylla Solanumamer/canumRlchardlabraslhmsls
(Mara-preunha)IPoaa-brancaI

Sennaabruslfalla Sldarhomblfalla

noo

(Guanxuma)Pscao (Fedegoso)



W

_mmm___w_>__MOufi§8__wUsmQ“_m____5UOWEN:NuN_°m0“NMUUUQEO”SEE_xxNCN‘flN__fl__=NUNFWNaN5Ew8m°________n_u___§=__UOfl_WE“NCW2__2m¢OUMO°°N____=O:___

2“§_§D]8%““QQRMUVQ8Wwflflflaumg_____O____mEOUUN__!_mEmB_w___UR_Oa<aigwmW‘shimQ_§aEOU25§u_U___m___“NusafiglalfiEUasEOUgégfiawe£002am28°

‘__N_Q____=W©m_25E2__tgO“WECH_UI:_O_QNFE8_B____<n

__2_!=N>__U2_WU____U_NmU=_O"_+aO__NN:_“_S_‘_:___mSN+fig“gag_W_O_DE°OE:_

__‘_\_m__mmg+mN___XU___W___"__N_EWE88*:N

_Sus__%fl_EEN8%3“EN22“

NEfig:mmdQ‘OR_8__fi_flNYBMOWWU8______I__£0“2“ECUMNU___EW_mWEED_fl___:noD‘mgRCIEO?“3§_ENE0O“N~__:___“Wflag“Oui8__“_anEggE38W‘°m°2B____NiEm°

_OWU2MU______5_0gH!“E0“N_=__S32_

53$UuWU=__U_CU>D_a8,5“gasfl_O___EOU‘

__&EU_R___n__w_On§$____NiEmH

_ _O__W_?_5EOUOEOON2“03358.£_a>___‘N_BC____N
_°m§5_C_E0“MI"_*8N__O_a___mU_2__aU_B__N‘_O___"___“3,0”N3Q“W_O_____8__U>=UUu__mU_§N§ns____*_°o__N5U‘U_O=cOO__2__HOUgmnm_

_w

h

m

___

___

___

___

___

___

M

___

___

M

m

_>_

P

___

__'

___

__uU_H_______‘3_ha"__N~N\=U_sm§‘_NEM_>
_OE__;%DuO>w__U_

N35588%“

N__‘e_im\U885“
_“anE~mmNE|E_%U_

Uu=Q%EEgmé

|_u_UnJWm_____W91u_qnFU

|_J_WnJWm_

SmI,OU19ZOU9+W9m_qHRU

SmI’9U1I‘BZOU9

S91UOXAWw

Om_ZWOI’O_fl__d91HM

dJO_GH_Dm_zBI’O_O

d9UWWwU‘Wm_

OXBSmI,H|-OU

OJ_AZWu

W9P.mflRU+W81WBOMOI

W91u_qnu_U

W91WBONOJ

HUnJOU

_|HO1OI,9u

WBz91ulB_OA1

w9ZB_Dm_U

4_Ow9s9I’9U

HmwpO1BDd9uD

HHWwSmGU

HHI1“Od+4_Ow9SW9U_-
M+I:Ow8S HD3RI,0_fl__d__Qn___BI,9UL

HnB_p__I’Od__d__QnIM

4_BUOXBd1O_G_d__9IUM

OABUBRU9+W8‘pGOMOJ

3A5UBRU9

DO1GUSm9m__w81U.M

mOwBZOU9

D91U_Omw

ONOUwmOM91U_M

H9u1E20U___VDmnOII,9UMWu

_H_MEOU+VWHMQUQ0HG

H_9U__.HZ0u

WBDN0J+“_mnJWw_

WEOMO1

VOmnOJI’9USOWO



_EU_wNm_EUmN£88%8N__N___°WO_____tUa
QNNU“OiflgDCsU_____ENaBECU__NU__Q<

_WaOEONaWU__AmO_

IQCUUHUW003Um|°°CNN=_HU62$WUN5COPEN3Om8U__%miUEU_O>EOU_$__H$___U_nm_uN"___8__NN_=H_UDMIUUOL203$NQF___O*___OU_WN__=O*qNNEOUWN___CmCN“W853MNUNufl_O___°:__“BE_m3“OfiflmO__NENE8_8__fi_<

_a__=O*ongbwfiflflO____“EC

'____N_umafia_____OO__NU=a<_gU§Fmm_____m__>_

5;*N_oU“gov2_U_m_§_m_2:2

|UMtUWaw:_m2_OuTNOnfinsO___WEE[EMUWs____N_fl_EOO_8__a<_Qg§OC@______m__)_

S?*m_oNmqo

8Egg‘2_Na___E__02°_!~_=“UEUommgO__=___C_____m__3B__EOEOO2mi_CNUW@2__@_aBE8"O_____tUa__‘2“U“OiflwflO:__mU__a<

“NiomI8&5?mu

O_g__2____62°38mm2_____e__8m£_O_mNN2“OiflmmO:m£_______%mmufiammE8__8____<

_8_uomIa___EUmUm2“O_g__2______u>w___O_w

|____s_Na___E33E82:QN___wN___H_______2as2U_&___~uE_U_§8N2____£___8g____eQNO_§wO___sis“GENEE8_8__fl<

uE”E_m_U__t@gW__EOn__O9__gsfiOWE

3__N___O_uE>__8NsgwfiOz_O_uEgUaF2O_u_____5O_OmEUaO_E<_fl_$_oEaEEENUonOwosagSiU‘$©°__v___OOEUNscfl88“

_“GU

m>_H_w_2UEEEUN12E8gm}Om:_8%CUE__NN___5N_O&n_omN__O__§_DWowwaaMal

mgW01WEWeWokWokM2WEWEmgmommg

m¢_ON£6$8NQWQO
W06NNO_ONU06D_O_O__m_O+ON___O+$06MN__O_O

m:__O

N_O~@_O+NmN___O+
modMN___O

QCN__OMNQOM£06

WON+

N___O9‘

O__N+

m___DOD

mg+

O_NQCN___NR6
OfiwO_mWW6N¢_Nm__mo__$N_O:__om___N°____h$NdN~___°

O¢NOWNOQNOWNOWNOmNOmN
OFF+

COW
O¢__+

O0?Om+COM80CW1O:_O\|__

OQN“SEW

U_MWN_UN500U_WWN_U
XOR‘

UmWWN_Q

0;OMN___°U_~U_

u_O>
§_____6

mficfl

O8cmanmnm

83

O:_o_v_um__'
_°w__wNm_m

mE___v°___S_Q

u_>__=U.CO=___C_hO_____Q

5*38__

+_€g€B

mcamuépfim

+_€cg§U

wE_°>XO§

O_Rvm|___otO__EU<

+CUE

O_x_w]___2___O____“_U<

+Egg

O___6m___U___O____=O<

+5%
sg5____Om_<

mO_8méwt°:_tU<

8%_8_m____8___O_FH5__O____Him:_9__mSIE

Onag‘!§B___°uMN___1“__BE°°05°:

386|||885598

Nwgn I

EOE

‘$2E3”_=n§8I55083€gigmg:3fig£88EB!”E8___§_%m8_a___2__B°______iv¥E§O“*3uw>_S_____3_(dd<dm<h_



7M

___!-‘=50

dfiiN"wtO__w>__BC_E82:wd___wd

g_2Q5UgMO_uMN___u5an$8A358¢NN_O35E_O_uCQ_____N_m__mn_M2“mmI&___p____m$U“O_N>__2_____O____mEOE25U“m___fl______O>m_~____H____UN_Oh___OU__WNF__O*qNN_“N92W052g20:____OUOE8O_uNg__UEOO@__O__vflwUO_____§_n<

_O__=______Um_0>MU‘W@_hwHCU_O>wN__UH_UU

D_O_aCOU_W°__=_t&flNmsEOUAafl8__\gE__EmU_n_n_mN_:&__Mfig_Uw_u$8QEHOFCOU_mO____=__3vNNU“O_§8OC$222203EOU_8__a<

293$MEEOU‘WO_____tUa

¢NNDuOaflwOCWNU___________N__mEOU__8=n<

_M___:

°___2“EgfiguNC_p_U___E86__NN=_5___O_N_____82“NaN___H____a_i____UsflsmNam_SCUEUguN__fiN__E_Ng__%__§q_~_=w___\UNfiNam

_OHU____EU“U_O__EOUO:2___U_U_:m

_n____Eu_O_____UmWEU___UE°O"28EUESE‘OW__NN=_u=_8__NU_E2OnOWuMuCU_____OUQ__at

__MUWUEw__3%2___2=Ow_OmwE_m

DWMUEUNE“g__NO___n_‘¢23UO°D°CU_____OUU__OWEO90"QO____E_i_________*N£2030OCaEN_aOmz

_O$_Oe8C_DON_O___mm__U_____0

éaEUO_u@N_=FUmm081_*NN__O_hQt__m8____m9ON___BN_____ECOUO\Ugem8*0?U“WOCUEE8WO_°WEU___wN___sOmz_N9N_9:8g8___________w_uW5532“EEHCOUmam

_>\>_*_N_o_m__m<__wN___5

_N_UD>0_0W_N______UguN__NN___pU__&MNEWU_n_n_m
N_=W_\_‘UN~mgags“NEa_%_w___O_XOHOEks_O>OaUnaPigWuDEUENNEU_O_____U_E_UUEa___OMuN__U°@UEUWNU2_____O____8OWuNU__amNUhflflWE“°m__U“OEEEO_O>__2C__m>__Uw___o

_W01__WE___WE__El__81_WE>_EL__“EL___wot__mg

o_N$__
m;8F___QNQONmN@_ON_NNQ;°__NQ0

mu;N_g_oQMNm_N
N86

°_NN@___

mN_OMON_O
Mm___OO__“___OUQQON$06Q0NNQOQ0MQ0

86m¢O_O___D060g_O
MN_____DMQO

m__N2;
g_°

o__NQ0

_mN____WNF

myO____
8@+OhN

Om___omOOMO¢wOOmO;OOm

XU=_WU“_

$N__QUm__m___“_

E:_uO“_

SCUEEOQWE____U°n_O8BUN

<96O;_%_&

OOWXOUNE

DaniHWENQ

___£muE°"_

+__€___‘___§_Nw___“_
w_>“___n_'fi__a2_NN____"_

_>r__0|Q'a°__n_mx°___m"_

C__@_____E_F______NXO__u"_

“_____§_§o+
_>£uA_|%a~XO___Q"_

N_u__=N___0___$EE

EN_U8_O_o2_N_w_-">0

_>___g_____E_w___m___2O_U

OCONNEO_o

“O88_g_OO___£
IEgo.@_§____<

UMWN6D

.55?H558

_€m__Mg

‘ "GOOD

5%8<2°m"_i5=~2S_°

_‘_H‘~uF5°“=82

EOE



E

_OH______O__aSDmwfisg

WENas8“Uga2________B___N_“__2_-__&@m85>8£8NUOC__D>___OCfig8$05_Omm_DOOWCSqH_a_8asEouQi§_QamNE‘Om______m_&NN_WE____COUORE:EmuO_$%g_O_F__“HE"___ESQMU3U3Q2

fig“mmI"gag"8°_~>__oH__6?“

8OmEm_n_°$__m8__vQ__8~m_8_:N_____(

65°mmI“:5atO_~z2___£3

mvOENEO8%8%88“m_ms__B__9___

dmiNonO“S=_

E8m_°+md8_OWaa“*____"XE*6+*6flu“E;gm?3as_H___O_vNN_O55_____Ou___uF_Nmg_mN___&__‘“E~_3___o___~EOumam_aw%3UEEEOOn_=O_wNN30%8QEE8“H538E853

_H_u§_____i_5E8

§am____Om:OuggfiUsOW:_Q_E_O__I2;n____O_MNNE00asNE0”0aims“gitH_uH___O:~NsO__fi8O__5a___<

_2____u

_mw_____QmN“"miM82“Om°8__fl_~Nwigs36808“_m______u3FamMmg“$25_1<

_3_w_O__O=__H£_Q_N‘-5°“

~uhE@Qm%mN°N:3UflE8a§¢NNmiO__u__3W0OCEggginEUBi<

_°$___uO_H__H_Q

8“SamF5$55O___NN__E_“Wsol

_O§_____O>2_______

M3580__mm____£fig“NEE$528£0:I80O“Ea°R§E§_OfiawuOC__8m_Q<

___>________>____

WILDLLWfllhllWILZLLwok8LMoiW2W2WEEmilW2umaWE

N___
8N_OQ__

W6Q{O__“_°N__‘_°
°___mO_O86

N__gO_°N__°_8_°
Q0

Nfig
o___

mad+ON___O:6m__°

U06w956N___°N806
OmN_OmNO_OMNO_O

UO_ONmadQ06Nmad

86Q8;ON_O___
mN_O

OQNOO__O0“Om__ON__OQNOWNCOMgmOOmgmOO__ON__
8N___

OMN

xo_Q__n_

UDOh558%
58°F3°“E08

”___u_E°>
S__u__o>

xvi

N>OW_E___m
8”___N_E___“_

N>°W_E:m
8m____Nm___5_“_8FEast

__O_&°Qw
33°C

___N____E0s____cg
C_=gNmE_

mOO_______UEmg
__“_h°;xO__w___

m_>__$E§£x°_~I

“SE5___N9§______"_

m_>F_oa|um__°_8E___E

 E5*”?

____>H3|¥a°:Nw:E

ii&_

B_°°_8_[O_F

-_5__°2

fig_____Dig}‘usgu

_____m__

3%3______

33°°“ib__U9_5°

I‘ "$8

58282



W

_|.i5

_25GN_____mWu

__m°__u_ug0§_W§2EOmz_§___*_3Q2“8068$O:mm_‘______=w“QHEE“NEOU_NU__n<

_WNEU__O=H_w_E8N__2w_EEUh8__%

82“N52wG¢E8_N_UaEOOE:°___Nnofit3°”OgN___§3%U8“O__=______E:_Ew>‘ONEUNuN>UU_2@>Ndas_O___=E2‘ggwgN_O__EOU_mO________g¢QM__8__aN_NOE38Em

_s___fl_n_gg_%

NFE2NCOM_OHE_‘£53Oz_9___w_n_gg_%EHO“DuO‘NN___S8085885__$Myaw__NC|O_UCU>=OONEE!"OZ_N_um_flE__NE_____%Ug°R_sfl:__NiW‘$R___E°“_EUNagOUSOL

_>\>

*N_OOQE2Om:3___m>_____uwOE6___O=O>N:Xm____EO_O__u<_a___Oh_‘NNU“O_g__WUO__aU__a<

__*NN__Ot2_____s____m9O_5____

U‘52EOU883583%EU_mN__u___Omz

.8____“m_O~__2m_____U‘*N882EOU"Om
‘O55sawEU__~N___H___Omz_mNm___w_w£_O_0“n_________N_u£53U“Mavensonw_O_a___OuB2

_NE_O______NEE_%UU‘

owgswas3“U“g%__x__OUEUNscflOU__°_“_

_NU_CwmaNmhwfiflflhU‘

U‘gseEOUggsn83“EU__WN_______Om:
_mm__UemI3&5?“8O_mzuH____mU_8%umm

u______£___Ou“N52myNN895$°___mmr____5__85%8E8__g__a<_2___m>____8_mE___OW:

_H_u8__IN"__5__5Um

U“O___u>__2____QmWWUUSME0m______ENWU“2__E__NN_______Owz_N_OWNuNssgamN$88:“m__Nm____O8&2qms8805momE0_8__a<

qWok_Wok___mom____“__“___mg___mEn_\_fi_fl_____wmm__Wm“___mum_mom___mom

Q0
°_NMM;

mN__
O6NM;

WO_O
°___NmN_°O;MRd°_VNm_NQMN°_NQMN@___

WHO
QDNQO

°___

NFQO
F_ON___KO_o

@N___O
M;N£6

UO_O

~36N£6N€_ONOQOQQNN°___NDQMNNM;$9‘;DN56NpdGm__o
26

ON__OmOO_SmOm“OE“O9‘ON__+OQWO8Om‘8“OO_

_o£__~n_

muOm“OakWUE__a°___W
X031“:

:20

OWQ593%UMmccxs
_______m__°U

NUDUO_N___D
UW__°_£<

NBOU

___N0>DOdO>E

____J_8_fl_*_%_mN___o_>__$|_r_°_°_NN__6
nQO$NEU~aO_EF___N__a______§___°__¢____sx°=_N______8s_

___N5EU_>_
+33%:

gag:

CONE:_U*°fii‘_

;%£uNflE_
i§lu_‘|‘

8?

'_______°__w__

smgigo____8__6hfig‘go

agoM

£___“__A _w__

‘ "wan

31385_£"_u____°O252°m“i_E_8_5°__

55%:



M

_§§:H_O__“‘EUEN?-“Un_§a3USUEU£3“8“O8_§2__m_amom“fig3%Om:
_8flg_____W“Wsggs£8523OE8éggemN_______H_NW25O3WE8832%<18°

__s__2E°Q8:_m_9_

_g___£8:5DEG"O“fl______g__u<U‘N__£2UUm2%__§Ufl_________U__m(Q‘O___2n____=28E_§_WO>_W§_gfluOm?!_N___§_OU_OU_F_°CO__mNOi_EOS_aw _kg8mi‘

_U_N__Ufl£anNWO‘NU$§_é_0_55i8D3DHMCXM‘J3OFFNU=uN__'U_UNN_mU‘OWNO2_sC8__5N_ORD3352___m>_‘_afig“

‘_9_a___SS

AHisfie8_§SS8H>_“_88_8mH35598_§U_E___N5__‘___H___“_8m_°mHisjg8_§2__!__N___mH__:8miHisfiefigU___U___N___fl__g"_"_“__8_°%s8n_u

_O_____wU_E__§m___I_N__fig;3“H$2nflgmgmaHMEH_“_£ma_=:____HWE385900585$‘IE

N__sm_OBSan__I£55SuOiE8088U235§~____:Um““sisus‘W<_u_§__as‘_NN5E___§*§

“E55gasOK_Nn_8OWOMEN“W20“Es_NmU__0m_U__:U'm_n_8noEaDEWOuN___:XU_N‘Unggtsvg8MNEUEEW0Ea$_OWg___anO____NEM_O‘U£03“fluis:0“N‘2:88<

_g_u____OUOUMU-=85W8$58“2_U8___:O"_2EF_O°E_M.Owm==Z_WNEUE8OEOONU“Mg!‘WIa‘053°Ougasn<

N_

__m_U_ta___wOfi

|N__Oa__OUC_N$885_OWH_vNO=aNmum_Ofi_N_u“EuFNm_U>O__OowflUM__N__O_U__O>__OO_w____£m_mOz

_O_v_EH_O_OWEOUEganDMZ_Omn__

_a__%8%Ra:wg8_~____v____§aU‘EUhMma5§UC__mU________smQtQ_ObCOUONam

_*NNhOtD*C__o_EU

NufluUOCNEE8W28ECUHNNEQJOm:

_N__3°$E3Nmam

8___oEs_BEE___g_$8W"_uN___C___gMNHCNEan0m____H____uNuN_U___¢ma_____0NumagaO__Q<

_n_O0__88U_Ee___OU_mOr__:__g

¢NNU“O_§g8m8____G__m__m8EOUE_a<

____>_>_>___

w_“_fi__n_n_ELWEWEWe

OJ‘NO6°_NN__m__‘NNN__
DB6___CB6

N___MN;

{NNw__86NNEGB°___N26

UQO+£6CW6MN_O

O8Om?Q}Ow‘___OOH“8“3:

muO8
=___UEUE

Us______8:3’ausm___ism

umOOM__w_°m_
“_w<m_“muck

c__E___E_________E=E____'

____N_5Eu_>_
+o=°NmE_O_____m

Q__ON~b___2__:m0E_u>KO£Uw
I‘:-=8___

£50__!m__v_8________

OM86I

‘___:S93

Magi‘‘E50

E}

E

__%___“£9amgbioso

__“m9_u§_Oo052

EEO28:



I4!

TABELA 9.4. Alternatives para o manejo de entre-safra das plantas daninhas, com uso de produtos quimi-
cos' no Sistema de Semeadura Direta’. Comisséo de Plantas Daninhas do Reglflo Central do
Brasil, safra 1999/00.

Dose
i.a Comercial

kg/ha kg ou L/ha i

Nome Nome Concentraoio
Comum Comercial g/L

1. Paraquat’ Gramoxone 200 200 0,2 a 0,4 1,0 a 2,0
Para infestantes pouco desenvolvidas. Gramineas com menos de 2 a 3 perfilhos. Controla mal 0 capim-
colchéo.

2. 2,4-D amine‘ ou Diversos - 0,8 a 1,1 ou —
2,4-D Ester’ Diversos - 0,6 a 0,8 —

Para infestacéo pouco desenvolvida de folhas Iargas.

3. Paraquatz e Gramoxone 200 0,3 1,5
2,4<D aminaa ou Diversos — 0,8 a 1,1 ou —
2,4-D Estera Diversos — 0,6 a 0,8 —

Para infestaoéo mista de gramineas e folhas Iargas pouco desenvolvidas. Gramfneas com menos de 2 a 3
perfilhos. Controla mal o capim-colchéo.

4. Paraquatz + Gramocil 200 + 0,4 a 0,6 + 2,0 a 3,0
Diuron com ou sem 100 0,2 a 0,3 —
2,4-D amine’ ou Diversos - 0,8 a 1,1 ou —
2,4-D Ester‘ Diversos - 0,6 a 0,8 -

Para infestaqio mists de gramineas e folhas Iargas com desenvolvimento superior a do item 1.

5. Glyphosate Roundup SAQC
ou Glifosato Nortox

Giiz/Glion/Trop 480 0,48 a 0,96 1,0 a 2,0
Sulfosate Zapp 480 0,48 a 0,96 1,0 a 2,0

Para infestaoio mista de gramineas anuais e folhas Iargas com desenvolvimento igual ou superior ao item 4.
Dependendo da espécie podera ser necesséria dose superior a 2 L/ha. No caso de ocorréncia de gramineas
perenizadas (C. brachiaria e C. amargosoi a dose podera chegar a 5 L/ha. Nesta situaoao recomenda-se
inicialmente 0 manejo mecanico irooadeira, triturador) visando remover a folhagem velha, foroando rebrota
intensa, que devera ter pelo menos 30 cm de cultura no momento da dessecacéo.

6. Glyphosate ou Roundup 480 0.48 a 0,96 1,0 a 2,0
Sulfosate

Glifosato Nortox
e Giiz/Glion/Trop

Zapp 480 0.48 a 0,96 1,0 a 2,0
2,4-D aminaa ou Diversos — 0,8 a 1,1 —
2,4-D Estera Diversos - 0,6 a 0,8 -

Para infestagao mista idéntica ao item 5, mas com folhas Iargas resistentes ao Glvphosate. Dependendo da
espécie podera ser necesséria dose superior a 2 L/ha de Glyphosate. N0 caso de ocorréncia de gramineas
perenizadas (C. brach/ar/a e C. amargoso) a dose podera chegar a 5 L/ha. Nesta situaoéo recomenda-se
inicialmente 0 manejo mecanico (rooadeira, trituredori visando remover a folhagem velha, forpando rebrota
intensa, que devera ter pelo menos 30 cm de altura no momento da dessecacio.

7. Glyphosate 162 0,65 a 0,97
+ Command + + 4,0 a 6,0
2,4-D amine’ 203 0,81 a 1,2

Para infestaoéo mista idéntica ao item 6, op<;5o como produto formuiado. Observar caréncia de 10 dias entre
aplicaoao e plantio da cultura.

‘ Para lavouras com periodo longo de entressafra (comum no Norte do Parana), normalmente sao necessarias duas apiicaoées. A
melhor combineoéo deve ser definida em fungao de cada situaeio. E importante conhecer as eapecificaofies dois) produto(s)
esco|hido(s).

1 A0 parequat iuntar 0,1 a 0.2% de surfactants nao idnico.
3 N50 aplicar em cundi<;6es de vento. Usar formulagao amine quando se encontrarem culturas suscetfveis na regiao circunvizinha:

observar periodo de cerencia de 10 dias ou mais para e semeadura da soja. Ouando possivel pulverizar antes da aplicaqéo de
paraquat. Nio utilizar formuiacio ester em Areas do norte e oeste do Parené e Regiio do Cerrado.

' Antes da emitir recomendaqao e/ou receituério agrondmico, consultar relagio de defensivos registrados no Ministério da
Agriculture e cadestrados na Secreteria de Agricultura do estado londe houver Iegislaoflo pertinen!e)-
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Informa;:6es lmportantes

a)n5o aplicar herbicidas pés-emergentes quando houver presenoa
de alta intensidade de orvalho e/ou imediatamente apos uma chu-
va;

binao aplicar em presenoa de ventos fortes (> 8 km/h), mesmo
com bicos especificos para reduoao de deriva;

c)n5o aplicar quando as plantas da cultura e daninhas estiverem
sob stress h|'drico;

d)para facilitar a mistura do herbicida trifluralin com 0 solo e evitar
perdas por volatizaoao e fotodecomposioao, 0 solo deve estar
bem preparado, livre de torr6es e preferencialmente, com baixa
umidade;

e) para cada tipo de aplicaoao existem varias alternatives de bicos
que devem ser utilizadas conforme recomendaoéo do fabricante.
Verificar a uniformidade de volume de pulverizaoao, tolerando-se
varia<;:6es méximas de 10% entre bicos;

f) pode-se utilizar baixo volume de calda de aplicaoéo (minimo de
100 L/ha) desde que as condi<,:6es climaticas sejam favoraveis e
que seja observada as recomendaooes do fabricante (tipo de bico,
produtos);

g) ap|ica(;6es seqilenciais podem trazer beneficios em casos especi-
ficos, melhorando a performance dos produtos pés-emergentes
e, em certas situag:6es, podendo reduzir custos. Consiste em duas
aplica<;6es com intervalos de cinco a 15 dias com 0 parcelamento
da dose total;

h)a aplicaoao de herbicidas deve ser realizada em ambiente com
umidade relativa superior a 60%. Além disso, deve-se utilizar
agua limpa;

i) 0 uso de equipamento de proteoéo individual é indispensavel em
qualquer puiverizaoao.



/4.?

Semeadura Direta
Atualmente, uma pratica que vem sendo bastante difundida e

que tem mostrado ser eficiente no controle da erosao e na conserva-
oao do solo, é a semeadura direta. Porém, para 0 sucesso desta
pratica, é necessario que haja bom funcionamento dos métodos
usados para controle das plantas daninhas. ‘Nesse sistema, 0 méto-
do quimico é 0 mais usual e requer cuidados técnicos especiais, que
vao desde a escolha do produto até o modo e a época de aplicaoao.
Sao utilizados produtos de aoao nao seletiva (dessecantes), para
manejo da cobertura verde do solo e produtos de aoao residual ou
seletiva aplicados em pré e pés-emergéncia, imediatamente antes
ou apés a semeadura, respectivamente. Um herbicida a base de
2,4-D, geralmente é utilizado em mistura com um dessecante, para
aumentar a eficiéncia e/ou reduzir a dose, quando houver infestaoao
mista de plantas de folha estreita e folha larga. Contudo, este pro-
duto deve ser utilizado com um intervalo minimo de 10 dias entre a
aplicaoao e a semeadura. As alternativas de utilizaoao de herbicidas
nao-seletivos sao apresentadas na Tabela 9.4.

A utilizagao de espécies de inverno que permitem a forma-
<;5o de cobertura morta, bem como a antecipaoéo da época de se-
meadura, quando possivel, sao alternativas que tém possibilitado a
reduoao no uso de herbicidas em semeadura direta.

Semeadura da Soja sobre Pastagens

O uso desta tecnologia busca melhorar a qualidade das
pastagens em fase de degradaoao ou mesmo degradadas. Todavia,
o seu sucesso depende de uma série de a<;6es previamente progra-
madas: para 0 manejo das pastagens formadas com as espécies
Brach/ar/a decumbens, Brach/aria brizantha e Panicum maximum
cv. tanzania, faz-se necessario manejo prévio com animais ou mé-
todos mecanicos, que rebaixe a cultura a 20 cm de altura e que
esta apresente intenso vigor vegetativo por ocasiéo da aplicagao
dos herbicidas de dessecagao. Apés o manejo, aplicar 0 herbicida
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glyphosate ou sulfosate na dose de 4,0 L/ha, com antecedéncia
minima de 7 dias da semeadura. Recomenda-se que a semeadura
nao deve ser efetuada apos 0 25° dia do manejo. No dia da semeadura
ou imediatamente apos, antes da emergéncia da soja, deve-se proce-
der uma aplicaoao complementar com glyphosate ou sulfosate de 1,5
L/ha ou paraquat + diuron ou paraquat na dose de 1,5 L/ha adicionan-
do-se Agral O,2%, com 0 objetivo de eliminar possiveis rebrotas. Para
Brachiaria humidico/a e Paspa/um notatum (grama mato grosso ou
batatais), aplicar glyphosate ou sulfosate na dose de 5,0 L/ha,
complementada na semeadura com mais 2,0 L/ha, adicionando-se
1,0 L/ha de Assist.

Disseminapao

Seja qual for o sistema de semeadura e a regiao em que se
esta cultivando a soja, cuidados especiais devem ser tomados quanto
a disseminagao das plantas daninhas. Nos cerrados, tem sido ob-
servado aumento da infestagao de fedegoso (Senna obtusifo/fa),
carrapicho beioo-de-boi (Desmod/‘um tortuosum), cheirosa (Hyptis
suaveo/ens), capim custédio (Pennisetum), balaozinho (Cardiospermum
ha//cacabum) entre outras. Nas areas novas, a prevenoao pode re-
tardar ou evitar a necessidade de controle generalizado na proprie-
dade, eliminando todos os inconvenientes causados pelas invaso-
ras e pelos meios de controle, quaisquer que sejam.

As praticas sugeridas (Gazziero et al., 1989) para evitar
disseminaoao das invasoras sao as seguintes:
a)utilizar sementes de soja de boa qualidade proveniente de cam-

pos controlados e livres de semente de plantas daninhas;
blpromover a limpeza rigorosa de todos os equipamentos (maqui-

nas e implementos) antes de serem levados de um local, infesta-
do por plantas daninhas, para areas onde estas nao existam ou
para areas onde estas ocorram em baixas populaooes, bem como
nao permitir que os animals se tornem veiculo de disseminaoao;
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c)controlar 0 desenvolvimento das invasoras, impedindo ao maxi-
mo a produoao de sementes e/ou estruturas de reproduoao nas
margens de cercas, estradas, terragos, patios, canais de irrigaoao
ou em qualquer Iugar da propriedade;

d) para o controle dos focos de infestaoao podem ser utilizados quais-
quer métodos de conrole, desde a cataoao manual até a aplica-
oao localizada de herbicidas. A cataoao manual constitui-se em
excelente meio de eliminagao principalmente no caso das espéci-
es de dificil controle; e

e) utilizar a rotaoao de culturas como meio para diversificar 0 con-
trole e os produtos quimicos. A rotaoao de culturas permite alte-
rar a composioao da flora invasora, possibilitando a reduoao
populacional de algumas espécies.

Resisténcia

Tem sido constatada a resisténcia de certas plantas dani-
nhas como Brach/aria p/antaginea, Bidens p/'/osa e Euphorbia
heterophy//a a herbicidas utilizados em algumas lavouras de soja.

N0 entanto, é comum confundir falta de controle com re-
sisténcia. A maioria dos casos de seleoao e de resisténcia pode ser
esperado quando se utiliza 0 mesmo herbicida ou herbicidas com 0
mesmo modo de aoao consecutivamente. Errar na dose e na aplica-
oao justificam grande parte dos casos de falta de controle.

As estratégias de prevenoao e manejo de plantas daninhas
reslstentes aos herbicidas inclui varias alternativas, todas elas ao
alcance dos técnicos e produtores.

A prevenoao na disseminaoao e na seleoao de espécies
reslstentes sao estratégias fundamentals para evitar este tipo de
problema. A mistura de produtos com diferentes modos de aoao, a
rotaoao de herbicidas com diferentes mecanismos de aoao e a adooao
do manejo integrado (rotaoao de culturas, uso de varios métodos de
controle, etc) também fazem parte do conjunto de recomendaooes
que 0 Engenheiro Agronomo devera utilizar ao tratar deste assunto.
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A cultura da soja esta, praticamente durante todo seu ci-
clo, sujeita ao ataque de insetos. Logo apos a emergéncia, insetos
como a "lagarta rosca" e a "broca-do-colo" podem atacar as
plantulas. Posteriormente, a “lagarta-da-soja", a ”falsa-medideira"
e a "broca-das-axilas” atacam as plantas durante a fase vegetativa
e, em alguns casos, até a floraoao. Com o inicio da fase reprodutiva,
surgem os percevejos, que causam danos desde a formaoao das
vagens até 0 final do desenvolvimento das sementes. Além destas,
a soja é suscetivel ao ataque de outras espécies de insetos, em
geral menos importantes do que as referidas. Porém, quando atin-
gem p0pulag:6es elevadas, capazes de causar perdas significativas
no rendimento da cultura, essas espécies necessitam ser controla-
das.

. Apesar de os danos causados por insetos na cultura da
soja serem, em alguns casos, alarmantes, nao se recomenda a apli-
caoao preventiva de produtos quimicos pois, além do grave proble-
ma da poluioao ambiental, a aplicaoao desnecessaria pode elevar
significativamente 0 custo da lavoura.

10. 1. Defini;:a’0
Para 0 controle das principais pragas da soja, recomenda-se

a utilizaoao do ”Manejo de Pragas”. Euma tecnologia que consiste,
basicamente, de inspe<;6es regulares a lavoura, verificando-se o ni-
vel de ataque, com base na desfolha e no numero e tamanho das
pragas. Nos casos especlficos de lagartas desfolhadoras e perceve-
jos, as amostragens devem ser realizadas com um pano-de-batida,
preferencialmente de cor branca, preso em duas varas, com 1 m de
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comprimento, 0 qual deve ser estendido entre duas fileiras de soja.
As plantas da area compreendida pelo pano devem ser sacudidas
vigorosamente sobre ele havendo, assim, a queda das pragas que
deverao ser contadas. Este procedimento deve ser repetido em va-
rios pontos da lavoura, considerando-se, como resultado, a média
de todos os pontos amostrados. No caso de lavouras com
espaoamento reduzido entre as linhas, usar 0 pano batendo apenas
as plantas de uma fileira. Principalmente com relaoao a percevejos,
estas amostragens devem ser realizadas semanalmente, nas pri-
meiras horas da manha (até 10 horas), quando os insetos se locali-
zam nas partes superiores das plantas sendo mais facilmente
visualizados. Recomenda-se, também, realizar as amostragens com
maior intensidade nas bordaduras da lavoura, onde, em geral, os
percevejos iniciam seu ataque a soja. As vistorias para avaliar a
ocorréncia dos percevejos devem ser executadas do inicio de for-
maoao de vagens (R3) até a maturaoao fisiolégica (R7). A simples
 mL'al@Qe;pLe.s.s_aa9_QmAa.Q.5_QLea_l9Le.s.en1eoaLa1o_u-
La. O controle deve ser executado somente quando forem atingidos
os niveis criticos (Tabela 10.1).

TABELA 10.1. Niveis de agio de controle para as principais pragas da soja.

semeadura Perlodo Floraflo Formaofio Enchimanto Mature?“ colheita
vegetatrvo de vagens da vagens

30% de desfolha ou 15% de desfolha
40 lagartas/pano-de- ou

batida* _; 40 Iegartasfpano-ge-_bEtida*____

"""'ZE=}1T¢I;vZiI>;T""'
Pa"<2".d£".‘2al‘9?li-_-

I"'_"_l i --J.
1 1

-1

1 1 1 1 1 1

Lavouras para COHSUITIO

"""§[>éF'¢I§vZ1Z>'sT"_"
pano-dc-batida‘ "

“I
I I I I I I I 1 ji11111Lavouras PETE semente

Broca-das-axilas: a partir de 25% - 30% de plantas
' com ponteiros atacados _____________ __

“ Maiores de 1,5cm.
" Maiores de 0,5 cm.
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10. 2. Pragas Principais

A lagarta-da-soja deve ser controlada quando forem encon-
tradas, em média, 40 lagartas grandes por pano-de-batida ou se a
desfolha atingir 30% antes do florescimento e 15% tao logo apare-
cam as primeiras flores. Utilizando-se o Bacu/ovirus anticarsia, de-
vem ser considerados outros indices citados em paragrafo posterior.

O controle de percevejos deve ser iniciado quando forem en-
contrados 4 percevejos adultos ou ninfas com mais de 0,5 cm por
pano-de-batida e, para o caso de campos de producao de sementes,
este nivel deve ser reduzido para 2 percevejos/pano-de—batida.

Os produtos recomendados para 0 controle das principais
pragas anteriormente referidas encontram-se nas Tabelas 10.2, 10.3
e 10.5. Na escolha do produto, deve-se levar em consideracao a sua
toxicidade, efeitos sobre inimigos naturais e o custo por hectare.

Para o controle da lagarta-da-soja, Anticarsia gemmata/is,
deve-se dar preferéncia a utilizacao do virus Bacu/ovirus anticarsia,
o qual pode também ser usado em aplicacao aérea. A dose de B.
ant/carsia é de 50 lagartas equivalentes por hectare, ou seja, 50
lagartas mortas pelo proprio virus, maceradas em um pouco de agua,
e esta suspensao aplicada em 1 hectare. Para uso em aplicaoao
aérea, pode-se empregar a agua como veiculo, na quantidade de 15
I/ha (detalhes no folder ”ControIe da lagarta da soja por Baculovirus",
no Comunicado Técnico n° 23 da Embrapa Soja e no Comunicado
Técnico n° 30 da Embrapa Agropecuaria Oeste); caso a aplicacao
tenha inicio pela manha, o preparo do material pode ser realizado
durante a noite. Ajustar 0 angulo da pa do ”micronair" para 45 a 50
graus, estabelecer a largura da faixa de deposicao em 18 m e voar
a uma altura de 3-5 m, a 105 milhas/hora, com velocidade do vento
nao superior a 10 km/h.

A0 se utilizar B. ant/cars/‘a devem ser consideradas Q I;
gartas pequenas ou 30 lagartas pequenas Q 10 lagartas grandes por
pano-de-batida. Ouando ocorrerem ataques da lagarta-da-soja no
inicio do desenvolvimento da cultura (plantas até 0 estadio V4 -
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trés folhas trifolioladas), e associados com periodos de seca, o con-
trole da praga podera ser realizado com outros produtos seletivos e
recomendados, visto que, nestas condicoes, podera ocorrer desfolha
que prejudicara 0 desenvolvimento das plantas.

No caso dos percevejos, em certas situacoes, 0 seu con-
trole pode ser efetuado apenas nas bordas da lavoura, sem neces-
sidade de aplicacao de inseticida na totalidade da area. lsto porque
o ataque desses insetos inicia-se pelas areas marginais, a|' ocorren-
do as maiores popula<;6es. Para detectar essas infestacoes maiores
nas bordas da lavoura é necessario fazer batidas de pano ao longo
das mesmas, comparando-se os numeros de percevejos encontra-
dos com os numeros de percevejos presentes na parte mais central
da lavoura.

Para controlar os percevejos que atacam a soja pode, ain-
da, ser utilizada a tecnologia do sal de cozinha, que consiste em
reduzir pela metade a dose dos lnseticidas quimicos recomendados.
O sistema traz poucas mudancas para o agricultor, somente na
reducao da quantidade de inseticida (50% a menos) e na inclusao
do sal de cozinha refinado, na concentracao de O,5%, ou seja, 500
gramas de sal para cada 100 litros de agua colocados no tanque do
pulverizador, em aplicacao terrestre. O primeiro passo é fazer uma
salmoura separada e, depois, mistura-Ia a agua do pulverizador que,
por ultimo, vai receber 0 inseticida.

10. 3. Outras Pragas
A lagarta "falsa-medideira" (ocorrendo sozinha ou associa-

da com a lagarta-da-soja) deve ser controlada quando forem encon-
tradas, em média, 40 lagartas grandes por pano-de-batida ou se a
desfolha atingir 30% antes do florescimento e 15% tao logo apare-
cam as primeiras flores.

Para a broca-das-axilas, o nivel crftico esta em torno de 25
a 30% de plantas com ponteiros atacados.
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No caso das lagartas-das-vagens, recomenda-se a aplica-
cao de lnseticidas somente quando houver um ataque de, pelo
menos, 10% das vagens das plantas, na média dos diferentes pon-
tos de amostragem.

O controle dessas pragas pode ser feito com os lnseticidas
constantes na Tabela 10.4.

Os tripes ocorrem em praticamente todo 0 estado e, em
anos secos, geralmente em altas populaooes. Porém, por si so, o
dano causado por esses insetos as plantas, em decorréncia do pro-
cesso de sua alimentacao, nao é. problematico a soja. Assim, o
controle quimico desses insetos nao se justifica. Embora varios pro-
dutos como acefato (400 g i.a./ha), malatiom (800 g i.a./ha) e

TABELA 10.4. lnseticidas recomendados' para o controle de outras pragas da
soja, para a safra de 1999/00.

Doselnseto-praga Nome técnico {Q i_a_/ha)

Epinotia aporema Metamidofos 300
(broca-das-axilas) Paratiom metilico 480

Chrysode/x/'s (Pseudop/us/a) Ciflutrina‘ 7,5
/no/udens Carbaril 320
(lagarta falsa-medideira) Endossulfam 437,5

Metamidofés 300
Spodoptera /at/fascia Clorpirifos 480
Spodop tera eridania

(lagarta-das-vagens)
Sternechus subs/gnatus Metamidofos 480

(tamandua-da-soja)

I Nome comercial: Baytroid CE; formulacéo e concentraoao: CE - 50 g i.a./I; n° registro
no MA: 011588; classe toxicologicaz I (LD 50 oral = 1.410 e LDso dermal = 5.000
mg/kg); caréncia: 20 dias.

'Antes de emitir recomendaoao e/ou receituario agronbmico, consultar relacao de
defensivos registrados no MA e cadastrados na Secretaria de Estado da Agricultura e
do Abastecimento do Parana.
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metamidofos (450 g i.a./ha) sejam eficientes contra os tripes, em
areas onde a ocorréncia da virose "queima-do-broto" é comum (re-
giao Centro-Sul do Parana), estes lnseticidas nao tém evitado a
incidéncia e a disseminacao da doenca, mesmo quando aplicados
varias vezes sobre a cultura.

Outro inseto que ocorre em lavouras de soja de varios mu-
nicipios do Parana, principalmente onde é realizado o cultivo mini-
mo e a semeadura direta, é o "tamandua-da-soja" ou
"bicudo-da-soja". O adulto é um gorgulho de aproximadamente 8
mm de comprimento, coloracao preta e listras amarelas no dorso da
cabeca e nas asas. Os danos sao causados, tanto pelos adultos,
que raspam o caule e desfiam os tecidos, como pelas larvas, bro-
queando e provocando o surgimento de galha. O controle quimico
do ”tamandua-da-soja” nao tem sido eficiente. Embora os resulta-
dos obtidos experimentalmente tenham acusado mortalidade de
adultos e de larvas, algumas caracteristicas biologicas do inseto
dificultam o seu controle efetivo, ao nivel de lavoura. As larvas
ficam protegidas no interior das galhas e os adultos, além de emer-
girem do solo por um longo per|'odo, ficam a maior parte do tempo
sob a folhagem da soja nas partes baixas da planta. Apos varios
estudos sobre o comportamento do inseto na lavoura, e sua biolo-
gia, verificou-se que algumas praticas culturais podem ser utiliza-
das para, gradualmente, diminuir a sua ocorréncia. Nesse particu-
lar, a rotacao de culturas é a técnica mais eficiente para o manejo
adequado do tamandua-da-soja, mas sempre associada a outras
estratégias, como plantas-iscas e controle quimico na bordadura da
lavoura. Nos locais em que, na safra anterior, foram observados
ataques severos do inseto, antes de planejar o cultivo da safra de
verao seguinte, deve ser avaliado o grau de infestacao na entressafra,
entre maio e setembro. Para cada 10 ha, devem ser retiradas quatro
amostras de solo, centradas nas antigas fileiras de soja, com 1m de
comprimento, e largura e profundidade de uma pa de corte. Apés a
observacao cuidadosa da amostra, realizar a contagem do numero
de larvas hibernantes. Se, na média, forem encontradas de _tr_é§ a
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1 larvaslamostra, existe a possibilidade de, no minimo, E Q
duas atingirem Q estadio adulto, podendo causar uma quebra de
sete a 14 sacas de soja por hectare, na safra seguinte. Nesse local,
a soja deve ser substituida por uma espécie nao hospedeira (por
exemplo, milho, milheto, sorgo ou girassol), na qual o inseto nao se
alimenta. Nessas espécies, o inseto nao se desenvolve e, conse-
qijientemente, interrompe 0 seu ciclo biologico.

Para aumentar a eficiéncia de controle, a espécie nao hos-
pedeira deve ser circundada por uma espécie hospedeira preferenci-
al (soja, feijao ou lab-lab), a qual funcionara como planta-isca. Des-
se modo, ao atrair e manter os insetos na bordadura da lavoura, o
produtor pode pulverizar um inseticida quimico apenas numa faixa
de, aproximadamente, 25m. Esse controle na bordadura deve ser
feito nos meses de novembro e dezembro, quando a maior parte
dos adultos sai do solo, e repetido sempre que o inseto atingir os
niveis de danos econémicos, conforme a fase da cultura. El gja, 0
controle do inseto se justifica quando, no exame de plantas c:o_m
duas folhas trifolioladas, for encontrado um adulto por metro de
iii, incluindo a face inferior das folhas e o caule. Qgm oil
folhas trifolioladas (préximo a floraoao), a cultura tolera até dew
adultos pg; metro Lr1<=:_e1r. As pulverizacoes noturnas, entre as 22 h e
as 2 h, sao mais eficientes, pois a maioria dos adultos, neste perio-
do, encontra-se na parte superior das plantas, em acasalamento. A
escolha dos lnseticidas deve ser feita dentre os produtos recomen-
dados para 0 controle do inseto e o mesmo ingrediente ativo, se
possivel, nao deve ser utilizado em duas aplicacoes sucessivas,
para prevenir 0 surgimento de resisténcia do inseto a ele.

A utilizacao de uma planta isca também pode ser associa
da ao controle mecanico, eliminando-se as larvas presentes nas
plantas, com rocadeira, antes delas entrarem em hibernacao no
solo. lsso deve ser feito cerca de 45 dias apos a observacao dos
primeiros ovos nas plantas. Na regiao Norte do Parana, nao haven-
do atraso na semeadura, as plantas podem ser eliminadas até mea-
dos de janeiro.
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Resultados recentes de pesquisas de manejo do tamandua-
da-soja mostram que o percentual de plantas mortas e danificadas
é significativamente menor, e a produtividade maior, no final do
per|'odo de rotacao soja-milho-gja, quando comparado ao
monocultivo gig-gig-gja. Adicionalmente, nas areas com milho,
existe a vantagem de se reduzir, drasticamente, a populacao de
larvas hibernantes. Portanto, essa técnica é altamente recomenda-
da para sistemas equilibrados de producao e essencial em areas
com ataques freqtientes do tamandua-da-soja.

O complexo de coros é outro grupo de insetos que vem
causando danos a soja no Parana, especialmente na regiao Centro-
Oeste, onde predomina a espécie Phy//ophaga cuyabana. Os danos
na cultura da soja sao causados pelas larvas, principalmente a partir
do 2° instar, as quais consomem raizes. Os sintomas de ataque vao
desde o amarelecimento das folhas e desenvolvimento retardado
até a morte das plantas. O numero de plantas mortas/m pode variar
com a época de semeadura e com a populacao e o tamanho de
larvas na area. Geralmente, a morte das plantas acontece quando
estas sao atacadas no inicio do desenvolvimento. Nesta fi, pg
l_a_r1a l 1,5 a 2 cm de comprimento para cada guatro plantas
pode reduzir Q volume de raizes em 35%. Larvas de Q cm, no mes-
mo nivel populacional, provocam uma reducao de 60% no volume
de raizes. Na fase adulta, apenas a fémea se alimenta, ingerindo
pequena quantidade de folhas, sem causar prejuizos a soja.

O manejo de coros, em soja, deve ser baseado em um con-
junto de medidas que possam permitir a convivéncia da cultura com
o inseto. Na regiao Centro-Oeste do Parana, a semeadura da soja
em outubro, ou no inicio de novembro, pode evitar a sincronia dos
estadios mais suscetiveis da cultura, com os instares mais vorazes
das larvas, diminuindo, o potencial de danos a lavoura. As areas
infestadas devem ser semeadas primeiro, cerca de 15 a 20 dias
antes das primeiras revoadas de adultos. Mas é importante evitar
que as areas vizinhas as reboleiras fiquem descobertas, semeando-
as em seguida com soja ou outra cultura, para evitar que a popula-
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cao dessas areas se desloque para a reboleira, onde podera causar
danos significativos. A aracao do solo, principalmente com imple-
mentos que atingem maior profundidade, como o arado de aiveca,
pode diminuir a populacao, através do dano mecanico as larvas, da
sua exposicao a aves e a outros predadores e do deslocamento de
larvas em diapausa e pupas para camadas do solo mais superficiais.
Porém, Q revolvimento do solo em areas de semeadura direta, unica
_e excluslvamente com objetivo de controlar este inseto, nao Q reco-
mendado. Oualquer medida que favoreca o desenvolvimento radicular
da planta, como evitar a compactacao do solo, aumentara também
o grau de tolerancia a insetos rizofagos.

O controle quimico de larvas, até o momento, tem se mos-
trado inviavel, em funcao do habito subterraneo do inseto. No caso
do tratamento de sementes, as larvas tendem a evitar as sementes
tratadas e a sua mortalidade é baixa, principalmente quando a po-
pulacao é constituida por larvas com mais de 1,5 cm. Os adultos
sao mais sensiveis aos lnseticidas do que as larvas, mas seu con-
trole com produtos quimicos também é diflcil, em funcao do seu
comportamento. Estudos mostraram que o cultivo de safrinha, de
soja ou milho, esta favorecendo o aumento populacional dos corés
e deve ser evitado nas areas muito infestadas.
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1 1. 1. Consideracfies Gerais

Entre os principais fatores que limitam a obtencao de altos
rendimentos em soja estao as doencas que, em geral, sao de dificil
controle.

Aproximadamente 40 doencas causadas por fungos, bac-
térias, nematoides e virus ja foram identificadas no Brasil. Esse
numero continua aumentando com a expansao da soja para novas
areas e como conseqiiéncia da monocultura. Por outro lado, doen-
cas tradicionais, de menor importancia em uma regiao, tém atingido
proporcoes epidémicas nas regi6es mais quentes e Clmidas do Cer-
rado, onde a temperatura é mais elevada e as chuvas sao normal-
mente mais intensas e frequentes. A importancia econémica de
cada doenca varia de ano para ano e de regiao para regiao, depen-
dendo da condioao climatica de cada safra. As perdas anuais de
soja por doencas sao estimadas em cerca de 15% a 20%, entretan-
to, algumas doenoas podem ocasionar perdas de quase 100%, indi-
vidualmente.

Sob condic6es favoraveis, as doencas foliares de final de
ciclo, causadas por Septoria g/yc/nes (mancha parda) e Cercospora
k/kuchii (crestamento foliar de Cercospora), podem reduzir 0 rendi-
mento em mais de 20%, o que equivale a uma perda anual de cerca
de quatro milh6es de toneladas de soja. lsso explica, em parte, a
baixa produtividade média da soja no Pa|'s (2.300 kg/ha). As perdas
serao maiores se os danos por outras doencas (ex. cancro da haste,
antracnose, nematoides de galhas, nematoide de cisto, podridao
branca da haste) e as reduc6es de qualidade das sementes forem
acrescentadas.
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A maioria dos patogenos é transmitida através das semen-
tes e, portanto, o uso de sementes sadias ou 0 tratamento das
sementes é essencial para a prevencao ou a reducao das perdas.
Como, na maioria dos casos, a identificacao das doencas e a avali-
acao das perdas exigem treinamentos especializados, elas podem
passar despercebidas ou serem atribufdas a outras causas.

A expansao de areas irrigadas no Cerrado tem possibilitado
o cultivo da soja no outono/inverno, para a producao de sementes e
de outras espécies como 0 feijao. a ervilha, a melancia e 0 tomate.
Na soia, 0 cultivo de outonofinverno favorece a sobrevivéncia dos
fungos causadores da antracnose. do cancro da haste. cia podridao
branca da haste. da podridao vermelha da raiz e dos nematoides de
galhas e do de cisto. Os cultivos do feijao. da ervilha, da melancia e
do tomate, que sao também afetados pela poclridao branca cla has-
te. pela podridao radicular e mela cle Rhizoctonia (R. solanr) e pelos
nematoides de galhas e nematoides de cisto lfeijao e ervilha) au-
mentam o potencial de inoculo desses patégenos para a safra se-
guinte de soja. Medidas simples, como o tratamento de sementes e
a rotacao de culturas, evitam o agravamento desses problemas.

De um modo geral, tem sido observadas maiores incidénci-
as de doenoas em solos com teores baixos de potassio.

A monocultura e a adocao de praticas de manejo inadequa-
dos tém favorecido o surgimento de novas doencas e agravado as
de menor importancia. Além disso, o uso de sementes contamina-
das, originadas de diferentes areas de produoao, e a recomendacao
de novas cultivares, nao testadas previamente para as doenoas
exlstentes em outras regi6es, tém sido freqtientes causas de intro-
ducao e aumento de novas doenoas ou de racas de patégenos.

Os exemplos mais evidentes de doencas que foram disse-
minadas através das sementes sao a antracnose (C0//etotrichum
dematium var. truncata), a seca da haste e vagem (Phomopsis spp.),
a mancha purpura da semente e 0 crestamento foliar de Cercospora
(Cercospora kikuchii), a mancha ”olho-de-ra” (Cercospora sojina), a
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mancha parda (Septoria g/yc/'nes) e 0 cancro da haste (D/aporthe
phaseo/orum f. sp. mer/diona/is). O simples tratamento de semen-
tes com fungicidas poderia ter impedido ou retardado a dissemina-
cao desses patégenos.

O nematéide de cisto da soja(Heter0dera glycines lchinohe),
identificado pela primeira vez na safra 1991/92, na Regiao do Cer-
rado, ao final da safra 1996/97, ja havia sido constatado em mais de
60 municipios brasileiros, atlngindo os estados do Rio Grande do
Sul, do Parana, de Sao Paulo, de Goias, de Minas Gerais, do Mato
Grosso e do Mato Grosso do Sul. A cada safra, diversos municipios
sao acrescentados a lista de municipios atingidos, representando
um grande desafio para a pesquisa, a assisténcia técnica e a cultura
da soja no Brasil.

1 1.2. Doenoas Identificadas no Brasil
As seguintes doencas da soja foram identificadas no Bra-

sil. Suas ocorréncias podem variar de esporadicas ou restritas a
incidéncia generalizada ao nivel nacional. Sao relacionados os no-
mes comuns e seus respectivos agentes para as doenoas causadas
por fungos, bactérias, v|'rus e nematoides.

1 1.2.1. Doencas fdngicas

Crestamento foliar de Cercospora
e mancha pilirpura da semente Cercospora kikuch/'/'

Mancha foliar de A/tenaria ........... .. A/ternaria sp.
Mancha foliar de Ascochyta ......... .. Ascochyta so/ae
Mancha parda ............................ .. Septor/a g/ycines
Mancha ”olho-de-ra” ................... .. Cercospora sojina
Mancha foliar de Myrothec/um ..... .. Myrothec/um roridum
O|’dio ......................................... .. Microsphaera diffusa
Ferrugem ................................... .. Phakopsora me/bom/'ae
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Mildio ........................................ .. Peronospora manshurica
Mancha foliar de Phy//osticta ........ .. Phyl/osticta sojico/a
Mancha alvo .............................. .. Corynespora cassi/‘co/a
Mela ou requeima da soja ............ .. Rh/zoctonia so/ani (anamér-

fica); Thanatephorus cucu-
meris (teleomérfica)

Antracnose ................................ .. Co//etotrichum demat/‘um var.
truncate

Necrose da base do peciolo .......... .. etiologia nao definida
Seca da haste e da vagem ........... .. Phomopsis spp.
Seca da vagem ........................... .. Fusarium spp.
Mancha de levedura .................... .. Nematospora cor//y
Podridao branca da haste ............. .. Sclerotinia sclerotiorum
Podridao parda da haste .............. .. Phia/ophora gregata
Podridao de Phytophthora ............ .. Phytophthora megasperma f.

sp. sojae

Cancro da haste ......................... .. Diaporthe phaseo/orum f. sp.;
meridiona/is (teleomérfica);
Phomopsis phaseo//' f. sp.
mer/diona/is (anamorfica)

Podridao de carvao ..................... .. Macrophom/na phaseo/Ina
Podridao radicular de

Cy//ndroc/adium ...................... .. Cy/indroc/ad/um c/avatum
Tombamento e murcha de

Sc/erot/‘um ............................. .. Sc/erot/um /0/fsi/'
Tombamento e morte em reboleira .. Rhizoctonia so/ani (diversos

grupos de anastomose)

Podridao da raiz e da base da haste .. Rhizoctonia so/ani
Podridao vermelha da raiz (sin-

drome da morte sdbita - SDS) Fusarium so/an/‘f. sp. glycines
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Podridao radicular de Rose//inia ..... .. Rose//in/'a sp.
Podridao radicular de Corynespora .. Corynespora cassi/'c0/a

1 1.2.2. Doencas bacterianas

Crestamento bacteriano ............... .. Pseudomonas syringae pv.
g/yc/nea

Pustula bacteriana ...................... .. Xanthomonas campestris pv.
glycines

Fogo selvagem ........................... .. Pseudomonas syringae pv.
tabac/'

11.2.3. Doencas causadas por virus
Mosaico comum da soja .............. .. VMCS (virus do mosaico co-

mum da soja)
Queima do broto ......................... .. VNBF (virus da necrose bran-

ca do fumo)
Mosaico amarelo do feijoeiro ........ .. VMAF(virus do mosaico ama-

relo do feijoeiro)
Mosaico calico ........................... .. MVA (virus do mosaico da

alfafa)

1 1.2.4. Doencas causadas por nematéides
Nematoides de galhas ................. .. Me/0/dogyne /ncogn/ta

Me/oidogyne javan/ca
Me/oidogyne arenar/a

Nematéide de cisto da soja .......... .. Heterodera glycines

1 1.3. Principais Doencas e Medidas de Controle

O controle das doencas através de resisténcia genética é a
forma mais eficaz e economica, porém, para a maioria das doencas,
ou nao existem cultivares reslstentes (ex. podridao branca da has-
te, tombamento e podridao radicular de Rhizoctonia so/an/) ou 0
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ntimero de cultivares reslstentes é limitado (ex. nematoides de galhas
e, possivelmente, nematoide de cisto). Portanto, a manutencao das
doencas, ao nivel de oonvivéncia econémica, depende da acao
multidisciplinar, em que a resisténoia genética deve ser parte de
um sistema integrado de manejo da cultura.

Mancha ”olho-de-r5” (Cercospora sojina)
ldentificada pela primeira vez em 1971, a mancha

”olho-de-ra” chegou a causar grandes prejuizos na Regiao Sul e no
Cerrado. No momento, esta sob controle, sendo raramente obser-
vada. Na Regiao do Cerrado, a devastacao causada por C. so/ina,
nas cultivares EMGOPA-301 e Doko (1987/88 e 1988/89), provo-
cou a substituicao dessas cultivares pela "FT-Cristalina”, que, por
varios anos, ocupou mais de 60% das areas de soja do Cerrado.

Devido a capacidade do fungo em desenvolver racas mais
virulentas (25 racas ja foram identificadas no Brasil), é importante
que, além do uso de cultivares reslstentes, haja também a diversifi-
cacao regional de cultivares, com fontes de resisténcia distintas.

Na Tabela 11.1, sao apresentadas as cultivares recomen-
dadas no Brasil, exceto para Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
com as respectivas reac6es a raca Cs-15, a raca Cs-23 e a uma
mistura das seis racas mais prevalecentes. A raca Cs-15 é patogénica
a cultivar Santa Rosa e as cultivares originadas de cruzamentos
com esta cultivar. Essa raca esta, atualmente, restrita a algumas
regi6es do Mato Grosso (Campo Novo dos Parecis e Barra do Gar-
ca), do Mato Grosso do Sul (regiao de Sao Gabriel D’Oeste) e do
Maranhao. A raca Cs-23 foi obtida de uma lavoura de ”Doko” seve-
ramente afetada, no municipio de Niquelandia, GO. O surgimento
da raca Cs-23, em uma cultivar suscetivel a mancha ”olho-de-ra”,
mostra o risco do uso continuado de cultivares suscetiveis. Na sa-
fra 1998/99 foram obtidos dois novos isolados de C. sojina do
Maranhao (regiao de Balsas), as quais foram definidas como
duas novas racas: Cs-24 [cv. BR 28 (Serido)] e Cs-25 (cv.
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Cariri RCH). Esta Liltima pode ser de plantas susceptfveis da
cv. BR 27 (Cariri), misturadas com a cv. Cariri RCH.

As seguintes cultivares, anteriormente resistentes a todas
as raoas de C. soj/na, tornaram-se suscet|'veis a raga Cs-23: Doura-
dos, EMBRAPA-9 (Bays), FT-Cometa, FT-Manaca, Invicta, OCEPAR-
3 (Primavera), OCEPAR-13, DM-Nobre e DM-Vitoria.

Além do uso de cultivares resistentes, o tratamento de se-
mentes com fungicidas, de forma sistematica, é fundamental para
0 controle da doenoa e para evitar a introduoao do fungo ou de uma
nova raoa de C. so//na em areas onde nao esteja presente.

Mancha parda (Sept0ria glycines) e crestamento foliar (Cercospora
kikuchii}

Tanto a mancha parda como o crestamento foliar estéo
disseminados por todas as regi6es produtoras de soja do Pais, po-
rém, sao mais sérias nas regi6es mais quentes e chuvosas do Cer-
rado. Seus efeitos sao mais vis|'veis apos os estadios de completa
formaoéo de vagem (R6) e inicio da maturaoéo (R7.1). Ambas ocor-
rem na mesma época e, devido as dificuldades que apresentam
nas avaIiag:6es individuais, sao consideradas como um "comp|exo
de doenoas de final de cicIo”. Além do crestamento foliar, 0 fungo
C. k/kuchii causa a mancha pL'1rpura na semente, reduzindo a quali-
dade e a germinaoéo.

A predominancia de uma ou de outra doenoa pode ser no-
tada, a campo, pela coloraoao das folhas na fase de maturaoao.
Ouando o amarelecimento natural das folhas é rapidamente substi-
tufdo por pequenas manchas de coloraoao parda com halo amarelo
ou crestamento castanho-claro, a predominéncia é da septoriose; e
quando a coloraoao das folhas muda rapidamente para o
castanho-escuro ou castanho-avermelhado, a predominéncia é de
crestamento de Cercospora. Em ambos os casos, a mudanoa de
coloraoéio das folhas é seguida por rapida desfolha, enquanto as
vagens ainda estao verdes. A desfolha, que pode diminuir o ciclo da
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cultivar em até 25 dias, foroa a maturaoéo antes de completar o
enchimento dos graos. Essa deficiéncia de granaoao pode chegar a
mais de 30%, em relaoéio a uma planta sadia.

A incidéncia dessas doenoas pode ser reduzida através da
integraoéo do tratamento quimico das sementes com a incorpora-
oéo dos restos culturais e a rotaoao da soja com espécies nao sus-
cetfveis, como 0 milho e a sucesséo com 0 milheto. Desequilibrios
nutricionais e baixa fertilidade do solo tornam as plantas mais sus-
ceptfveis, podendo ocorrer severa desfolha antes mesmo da soja
atingir a meia granaoao (estadio R5.4) (Tabela 11.2). Para a safra

TABELA 11.2. Estédios de desenvolvimento da soja‘.

_ Estédio Descrieio

............................................... .. l. Fase Vegetativa
VC Da emergéncia a cotilédones abertos.
V1 Primeiro no; folhas unifolioladas abertas.
V2 Segundo no; primeiro trifolio aberto.
V3 Terce_iro no; segundo trifolio aberto.

Vn Enésimo (Ultimo) no com trifolio aberto, antes da floraoao.

....................... .. ll. Fase Reprodutiva (Observaeao na Haste Principal)
R5.1
R5.2
R5.3
R5.4
R5.5

R6

R7.1
R7.2
R7.3

R8.1
R8.2

R9

Graos perceptfveis ao tato a 10% da granaoao.
Maioria das vagens com granaoao de 10%-25%.
Maioria das vagens entre 25% e 50% de granaoéo.
Maioria das vagens entre 50% e 75% de granaoéo.
Maioria das vagens entre 75% e 100% de granaoao .

Vagens com granaofio de 100% e folhas verdes.

lnfcio a 50% de amarelecimento de folhas e vagens.
Entre 51% e 75% de folhas e vagens amarelas.
Mais de 76% de folhas e vagens amarelas.

lnfcio a 50% de desfolha.
Mais de 50% de desfolha a pré-colheita.

Ponto de maturaoéo de colheita.

‘Fonte: Ritchie et al. HOW A SOYBEAN PLANT DEVELOPS. Iowa State Univ. of Science and
Technol, Coop. Ext. Serv. Speclal Report, 53. 1982. 20 p., (adaptado por J.T. Yorinori, 1996)



/77

1998/99, foram recomendados os fungicidas constantes na Tabela
11.3. A aplicacéo dos fungicidas deve ser feita entre os estadios de
desenvolvimento R5.1 e R5.5 e se até esses estadios as condicoes
climaticas estiverem favoraveis a ocorréncia das doenoas. O volu-
me de aplicacao deve ser conforme a indicaoao do rotulo de cada
produto. O desenvolvimento das doencas de final de ciclo depende
da ocorréncia de chuvas frequentes durante o ciclo da cultura e
temperaturas variando de 22° a 30°C. A ocorréncia de veranico du-
rante o ciclo reduz a incidéncia, tornando desnecessaria a aplicaoéo.

TABELA 11.3. Fungicides recomendados para doencas de final de ciclo. XXI Reuniao de
Pesquisa de Soja da Regiao Central do Brasil. Dourados, MS. 1999.

_ Dose/heNome comum Nome comercial  
i a ' p c 2

1. Benomyl
2. Carbendazin
3. Difenoconazole
4. Tebuconazole

Benalate 500
Derosal 500 SC
Score 250 CE
Folicur 200 CE

0,250 kg
0,250 kg
0,075 kg
0,150 kg

0,50 kg
0,50 L
0,30 L
0,75 L

' Ingredients ativo.
Z Produto comercial.

0/dia (Microsphaera diffusa)
O oidio é uma doenoa que até a safra 1995/96 era conside-

rada de pouca expresséo, sendo observada, principalmente, em sojas
tardias, na Regiao Sul, ao final da safra (final de abril-maio) e nas
regloes altas do Cerrado, em altitudes acima de 1000 m (Patos de
Minas, Presidente Olegario e S50 Gotardo, em Minas Gerais), e em
cultivos de inverno sob irrigacao com pivo central, para multiplica-
cao de semente na entressafra (Pedra Preta, Alto Taquari, no Mato
Grosso). Todavia, na safra 1996/97, houve severa incidéncia da
doenca em diversas cultivares, atlngindo todas as regioes produto-
ras, desde o Cerrado ao Rio Grande do Sul. Lavouras mais atingidas
apresentaram perdas de rendimento estimadas entre 30% a 40%.
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Esse fungo infecta, também, diversas espécies de
leguminosas. E um parasita obrigatorio que se desenvolve em toda
a parte aérea da soja, como folhas, hastes, peciolos e vagens (rara-
mente observada).

O sintoma é expresso pela presenca do fungo nas partes
atacadas e caracterizada por uma cobertura, representada por uma
fina camada de micélio e esporos (conidios) pulverulentos que, de
pequenos pontos brancos, podem cobrir toda a parte aérea da plan-
ta, com menos severidade nas vagens. Nas folhas, com 0 passar
dos dias, a coloracao branca do fungo muda para castanho-
acinzentada, dando a aparéncia de sujeira nas duas faces das fo-
lhas. Sob condicao de infecoao severa, a cobertura de micélio e a
frutificacéo do fungo, além do dano direto ao tecido das plantas,
impede a fotossintese e as folhas secam e caem prematuramente,
dando a lavoura aparéncia de soja dessecada por herbicida, ficando
com uma coloracao castanho-acinzentada a bronzeada.

Na haste e nos peciolos, as estruturas do fungo adquirem
coloraoéo que varia de branca a bege, contrastando com a epiderme
da planta, que adquire coloracao arroxeada a negra. Em situacao
severa e em cultivares altamente suscetiveis, a colonizacéo das
células epidermais das hastes impede a expanséo do tecido cortical,
simultaneamente com 0 engrossamento do lenho, ficando as has-
tes com leves rachaduras e cicatrizes superficiais.

A infeccao pode ocorrer em qualquer estadio de desenvol-
vimento da planta, porém, é mais visivel por ocasiéo do inicio da
floracéo. Ouanto mais cedo iniciar a infeccao, maior sera o efeito
da doenca sobre o rendimento.

Baixa umidade relativa do ar e temperaturas amenas que
ocorrem durante a entressafra sao altamente favoraveis ao desen-
volvimento do oidio, porém, nao ha informacoes precisas sobre os
efeitos da umidade relativa, da precipitacéo, da radiacao solar ou de
outros fatores do ambiente que favorecam o desenvolvimento do
oidio.
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Durante a safra 1996/97, foram realizadas extensas obser-
vacoes da ocorréncia do oidio nas regioes do Cerrado e do Sul do
Brasil, abrangendo quase todas as cultivares brasileiras e situacoes
climaticas. As cultivares mais suscetiveis apresentaram niveis ele-
vados da doenca. As reacoes das cultivares recomendadas no Bra-
sil estao apresentadas na Tabela 11.1. Houve grande variacao na
reacéo de algumas cultivares entre as localidades onde foram feitas
as avaliacoes. Essas variaooes podem indicar a existéncia de varia-
bilidade (racas fisiologicas) entre as populacoes do fungo de dife-
rentes localidades. Diferencas marcantes foram também observa-
das entre niveis de infeccao nas folhas, hastes e peciolos. Algumas
cultivares apresentaram niveis elevados de infeccéo nas folhas,
porém, baixa colonizacéo de haste e peciolos, enquanto que em
outras cultivares foi observado o contrario.

A época de semeadura ou de desenvolvimento da soja in-
fluiu significativamente na severidade do oidio. Plantas guaxas e
semeaduras para multiplicacéo de semente no outono/inverno, sob
irrigacéo, apresentaram niveis muito mais severos de oidio do que
na época normal de cultivo. Assim, cultivares que apresentaram
reacao moderadamente resistente (MR) na época normal, mostra-
ram, fora dessa época, niveis de resposta como We fossem susceti-
veis.

O método mais eficiente de controle do oidio é através do
uso de cultivares reslstentes. Devem ser utilizadas as cultivares que
sejam reslstentes (R) a moderadamente reslstentes (MR) ao fungo
(Tabela 1 1.1). Outra forma de evitar perdas por oidio é nao semear
cultivares suscetiveis nas épocas mais favoraveis a ocorréncia da
doenca, tais como semeaduras tardias ou safrinha e cultivo sob
irrigacao no inverno. O controle quimico, através da aplicacao de
fungicidas foliares (Tabela 1 1.4) podera ser utilizado.

O momento da aplicaoéo depende do nivel de infeccao e do
estadio de desenvolvimento da soja. A aplicacao deve ser feita quan-
do o nivel de infecoao atingir de 40% a 50% da area foliar, ou seja,
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TABELA 11.4. Fungicidas recomendados para 0 controle de oidio (Microsphaera diffuse).
XXI Reunifio de Pesquisa de Soja da Regiao Central do Brasil. Dourados,
MS. 1999.

Nome comum
_ Dose/h

Nome comercial _ 1|.a. p.c.2

1. Benomyl
2. Carbendazin
3. Difenoconazole
4. Tebuconazole

Benalate 500 0,250 kg
Derosal 500 SC 0,250 kg
Score 250 CE 0,0375 kg
Folicur 200 CE 0,100 kg

0,50 kg
0,50 L
0,15 L
0,50 L

‘ lngrediente ativo.
2 Produto comercial.

cerca da metade da area foliar da planta deve estar sem sintoma de
oidio. A avaliacao deve ser feita observando ambas as faces da
folha. A aplicacao de fungicida deve ser evitada se, até o estadio
R6 (Tabela 11.2), o oidio nao atingir o nivel de infeccao de 50% da
area foliar da planta. A aplicacao deve ser repetida se, apos 10 a 15
dias da primeira aplicacao, for observada evolucao da doenca e
desde que a soja nao tenha atingido o estadio R6. O volume de
aplicacao deve ser conforme a indicacao do rotulo de cada produto.

Cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f. sp. meridionalis;
Phomopsis phaseoli f. sp. meridionalis)

identificado pela primeira vez na safra 1988/89, no Sul do
Estado do Parana e em area restrita no Mato Grosso, na safra se-
guinte foi encontrado em todas as regioes produtoras de soja do
Pais, tendo, até a safra 96/97, causado, ao nivel nacional, perda
estimada em US$ 0,5 bilhao. Para a safra 97/98, algumas lavouras
do Maranhao, do Piaui, do Rio Grande do Sul e areas novas de
Rondonia poderao ser afetadas, devido ao cultivo de cultivarres
suscetiveis.

Uma vez introduzido na lavoura através de sementes e de
residuos contaminados em maquinas e implementos agricolas, o
fungo multiplica-We nas primeiras plantas infectadas e, posterior-
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mente, durante a entressafra, nos restos de cultura. iniciando com
poucas plantas infectadas no primeiro ano, 0 cancro da haste pode
causar perda total, na safra seguinte.

O fungo é altamente dependente das chuvas para dissemi-
nar os esporos dos restos de cultura para as plantulas em desenvol-
vimento. Ouanto mais frequentes forem as chuvas nos primeiros
40-50 dias apos a semeadura, maior a quantidade de esporos do
fungo que serao liberados dos restos de cultura e atingirao as has-
tes das plantas. Apos esse periodo, a soja estara suficientemente
desenvolvlda e a folhagem estara protegendo o solo e os restos de
cultura do impacto das chuvas, portanto, liberando menos inoculo.

Além das condicoes climaticas, os niveis de danos causa-
dos a soja dependem da suscetibilidade, do ciclo da cultivar e do
momento em que ocorrer a infecoao. Como 0 cancro da haste é
uma doenca de desenvolvimento lento (demora de 50 a 80 dias
para matar a planta), quanto mais cedo ocorrer a infeccao e quanto
mais longo for o ciclo da cultivar, maiores serao os danos. Nas
cultivares mais suscetiveis, o desenvolvimento da doenca é mais
rapido, podendo causar perda total. Nas infeccoes tardias (apos 50
dias da semeadura) e em cultivares mais resistentes, havera menos
plantas mortas, com a maioria afetada parcialmente.

O controle da doenoa exige a integracao de todas as medi-
das capazes de reduzir o potencial de inoculo do patogeno na la-
voura: uso de cultivares resistentes, tratamento de semente, rota-
cao/sucessao de culturas, manejo do solo com a incorporacao dos
restos culturais, escalonamento de épocas de semeadura, e aduba-
cao equilibrada. So utilizar guandu ou tremoco como adubo verde
antes da cultura da soja na certeza de utilizar cultivar de soja resis-
tente. O uso de cultivar resistente é a forma mais economica e
eficiente de controle do cancro da haste. Na Tabela 11.1, estao
apresentadas as cultivares comerciais, para os estados abrangidos
por esta publicacao e as reacoes ao cancro da haste, baseadas em
avaliacoes a campo, sob condiooes naturais. Cultivares moderada-
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mente reslstentes a campo como a BR-4, BR-9 (Savana), EMGOPA-
313 e Campos Gerais, devem ser cultivadas apos rotacoes com
milho, sorgo, algodao, arroz, sucessao com o milheto ou apos o
preparo convencional. Em areas de semeadura direta, mesmo com
historico de cancro da haste na safra anterior, 0 uso de cultivares
reslstentes garantira a colheita normal.

Antracnose (Colletotrichum dematium var. truncata)
A antracnose é uma das principais doencas da soja nas

regioes de Cerrado. Sob condicoes de alta umidade, causa apodre-
cimento e queda das vagens, abertura das vagens imaturas e ger-
minacao dos graos em formaoao. Pode causar perda total da produ-
cao mas, com maior frequéncia, causa alta reducao do numero de
vagens e induz a planta a retencao foliar e haste verde. Geralmente,
esta associada com a ocorréncia de diferentes espécies de
Phomopsis, que causam a seca da vagem e da haste.

Além das vagens, o C.d. var. truncata infecta a haste e
outras partes da planta, causando manchas castanho-escuras. E
também possivel que seja uma das principais causadoras da necrose
da base do peciolo que, nos Clltimos anos, tem sido responsavel
por severas perdas de soja no Cerrado. A etiologia dessa doenoa
ainda nao esta esclarecida.

Em anos com per|'odo prolongado de chuvas, apos a seme-
adura direta da soja, sobre a palha do trigo, em solo compactado, é
comum a morte de plantulas nos primeiros trinta dias. Em alguns
casos, é necessaria a ressemeadura.

A alta intensidade da antracnose nas lavouras do Cerrado é
atribuida a maior precipitaoao e as altas temperaturas, porém, ou-
tros fatores como o excesso de populacao de plantas, cultivo con-
tinuo da soja, estreitamento nas entrelinhas (35-43 cm), uso de
sementes infectadas, infestacao e dano por percevejo e deficienci-
as nutricionais, principalmente de potassio, sao também responsa-
veis pela maior incidéncia da doenca.
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A reducao da incidéncia de antracnose, nas condlcoes do
Cerrado, so sera possivel através de rotacao de culturas, maior
espacamento entre as linhas (50-55 cm), populacao adequada
(250.000 a 300.000 plantas/ha), tratamento quimico de semente e
manejo adequado do solo, principalmente, com relacao a adubacao
potassica. Observacoes a campo tem mostrado que, sob semeadu-
ra direta e em areas com cobertura morta, a incidéncia de antracnose
é menos severa. Algumas cultivares como FT-Estrela e CAC-1 tem
apresentado maior incidéncia de antracnose nas regioes mais omi-
das do Cerrado. O manejo da populacao de percevejo é também
importante na reducao de danos por antracnose.

Seca da haste e da vagem (Phomopsis spp.)
E uma das doencas mais tradicionais da soja e, anualmen-

te, junto com a antracnose, é responsavel pelo descarte de grande
nomero de lotes de sementes. Seu maior dano é observado em
anos quentes e chuvosos, nos estadios iniciais de formacao das
vagens e na maturaoao, quando ocorre 0 retardamento de colheita
por excesso de umidade. Em solos com deficiéncia de potassio, o
fungo causa sério abortamento de vagens, geralmente associado
com a antracnose, resultando em haste verde e retencao foliar.
Cultivares precoces com maturacao no per|'odo chuvoso sao severa-
mente danificadas.

Sementes armazenadas sob condicoes de temperaturas
amenas, durante a entressafra, mantém por mais tempo a viabilida-
de de Phomopsis sojae e de Phomopsis spp.

Sementes superficialmente infectadas por Phomopsis spp.,
quando semeadas em solo Umido, geralmente emergem, porém, 0
fungo desenvolvido no tegumento impede que os cotilédones se
abram e nao permlte que as folhas primarias se desenvolvam. O
tratamento da semente com fungicida elimina o problema.

Para o controle da seca da haste e da vagem, devem ser
seguidas as mesmas recomendacoes dadas para a antracnose.
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Mancha alvo e podridao da raiz (Corynespora cassiicola)
A fase de mancha alvo nas folhas esta presente em todas

as regioes produtoras de soja do Pais, porém, normalmente, nao é
facilmente visualizada, estando escondida nas folhas baixeiras.
Surtos severos tem sido observados esporadicamente, desde as
zonas mais frias do Sul as chapadas do Cerrado.

Cultivares suscetiveis podem sofrer completa desfolha pre-
matura, apodrecimento das vagens e intenso manchamento nas
hastes. Através da infeccao na vagem, o fungo atinge a semente e,
desse modo, pode ser disseminado para outras areas. A infeccao,
na regiao da sutura das vagens em desenvolvimento, pode resultar
em necrose, abertura das vagens e germinacao ou apodrecimento
dos graos ainda verdes.

A podridao de raiz causada pelo fungo C. cassi/‘co/a é tam-
bém comum, principalmente em areas de semeadura direta. Toda-
via, severas infeccoes em folhas, vagens e hastes, geralmente nao
estao associadas com a correspondente podridao de raiz. Mais es-
tudos sao necessarios para esclarecer We a espécie do fungo que
causa a mancha foliar é a mesma que infecta o sistema radicular. A
podridao de raiz é mais frequente e esta aumentando com a expan-
sao das areas em semeadura direta.

A infeccao na raiz é caracterizada por podridao seca que We
inicia por uma mancha de coloracao vermelho-arroxeada no tecido
cortical e evolui para coloracao negra. Em plantas mortas e em solo
umido, 0 fungo produz abundante esporulacao, cobrindo a raiz com
uma fina camada de conidioforos negros. Essa esporulaoao é carac-
teristica de C. cassiicola e permlte identificar com facilidade o fun-
go, nas plantas mortas.

As cultivares brasileiras apresentam variacoes quanto a re-
acao na parte aérea, de altamente suscetivel a altamente resisten-
te, porém, nao ha imunidade. Com relacao a podridao radicular, nao
ha informacao sobre a existéncia de cultivares resistentes, nem mes-
mo We todas sao suscetiveis. Ao nivel de lavoura, todas as cultivares
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observadas em areas de semeadura direta e onde a soja tem sido
cultlvada em sucessao por varios anos, a ocorréncia do fungo é gene-
ralizada.

Na safra 1995/96, a cultivar FT-Estrela foi severamente
afetada em cultivos experimentais, em Ponta Grossa (E.E. Funda-
sao ABC) e em lavouras no municipio de Pitanga, PR. Devido a
importancia dessa cultivar no Cerrado, é necessaria a observacao
cuidadosa, para a doenoa ser diagnosticada e que sejam adotadas
medidas de controle, antes que ocorram danos severos. Na Tabela
11.1, sao apresentadas as reacoes das cultivares a mancha alvo
baseadas em avaliaooes a campo e em casa-de-vegetacao, com
inoculacoes artificiais.

Podridéo Branca da Haste (Sc|erotinia sclerotiorum)

Uma das mais antigas doencas da soja, a podridao branca
da haste, merece preocupacao com a expansao da cultura nas regi-
6es altas do Cerrado. Atualmente, a doenca representa alto risco
para as poucas areas do Cerrado, aptas a producao de sementes de
boa qualidade, localizadas nas chapadas, onde as chuvas sao abun-
dantes e as temperaturas sao amenas, nos meses de janeiro e feve-
reiro. A situacao torna-se mais grave quando se faz sucessao de
culturas com espécies suscetiveis como a ervilha, o feijao, o toma-
te e a batata, e até safras continuas de soja. Uma vez introduzido,
nao We erradica mais o patogeno.

Para o controle da doenoa, além das praticas tradicionais
de cultivo e manejo do solo, deve-se dar especial énfase ao trata-
mento quimico das sementes, tanto da soja como das outras espé-
cies cultivadas, a fim de evitar a introduoao do fungo em areas
onde ainda nao esteja presente. Além disso, em areas onde ocorre
a doenca (Regiao Sul e regioes do Cerrado, com altitudes superio-
res a 800 m), recomenda-se fazer a rotaoao/sucessao da soja com
espécies reslstentes como o milho, aveia branca ou trigo, aumentar
o espacamento entre as linhas, reduzir o estande (250 mil a 300 mil
plantas/ha) e eliminar as plantas daninhas que, na maioria, sao hos-
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pedeiras e multiplicadoras do fungo. A semeadura de lotes em dife-
rentes datas podera aumentar a possibilidade de escape da doenca
a maior infeccao e, dessa forma, reduzir as perdas. N50 ha cultiva-
res reslstentes a podridao branca da haste.

Podridao parda da haste (Phialophora gregata)
Na safra 1988/89, a doenca foi constatada, pela primeira

vez, em Passo Fundo, RS e municipios vizinhos, atlngindo até 100%
de morte de plantas em algumas lavouras.

Na safra 1991/92, além da reincidéncia severa no Rio Grande
do Sul, a doenca foi constatada também na regiao de Chapeco, em
Santa Catarina.

A doenca é de desenvolvimento lento, matando as plantas
apos a fase de floracao. OW sintomas caracteristicos sao a podridao
seca da raiz, de coloracao castanha, acompanhada de escurecimento
castanho-escuro a arroxeado da medula, em toda a extensao da
haste e seguida de murcha, amarelecimento das folhas e frequente
necrose entre as nervuras das folhas, caracterizando a folha "carijo”.
Essa doenca nao produz sintoma externo na haste.

Observacoes preliminares tém indicado a existéncia de cul-
tivares comerciais com alto grau de resisténcia na Regiao Sul, po-
rém, nao We dispoe de informacoes sobre as cultivares recomenda-
das para o Cerrado.

AW experiénoias com a doenca nos Estados Unidos, onde o
problema é importante e tem exigido grandes e prolongados inves-
timentos, indica que esse sera mais um desafio para a producao de
soja no Brasil. A doenca ainda nao foi constatada na Regiao Central
do Brasil, estando restrita aos estados do Rio Grande do Sul e San-
ta Catarina. Todavia, a Regiao Sul do Parana e 0W planaltos do
Cerrado, acima de 800 metros de altitude, podem oferecer condi-
coes para o desenvolvimento da podridao parda. Portanto, é impor-
tante que sejam feitos levantamentos de lavouras para que a doen-
ca possa ser detectada na sua fase inicial, caso esteja ocorrendo.
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A nao constatacao da doenca no Cerrado exige a adocao
de medidas preventivas, como o tratamento com fungicidas das
sementes introduzidas daqueles dois estados e a limpeza completa
dos caminhoes, maquinas e implementos agricolas que We movi-
mentam daquela regiao para a Regiao do Cerrado, nas épocas de
semeadura e colheita.

Em areas onde a soja seja afetada, recomenda-se fazer a
rotaoao com milho ou semear cultivares de soja que nao tenham
sido afetadas na regiao. As cultivares utilizadas na Regiao Central
do Brasil nao foram avaliadas para reaoao a podridao parda da has-
te, devido a auséncia da doenoa nessa regiao.

P0drida‘0 vermelha da raiz (PVR) (Fusarium solani f. sp. glycines)

Essa doenca foi observada pela primeira vez na safra 1981/
82, em Sao Gotardo (MG). Desde entao, a doenca tem aumentado
continuamente a area de ocorréncia. Na safra 96/97, foi constata-
da desde 0 Maranhao ao Rio Grande do Sul (Tabela 11.5). A0 con-
trario da morte em reboleira causada por Rh/zocton/a so/an/', a po-
dridao vermelha da raiz (PVR) ocorre em reboleiras ou de forma
generalizada na lavoura.

Na safra 96/97, a soja foi mais afetada nos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goias e Minas Gerais.

O sintoma de infeccao na raiz inicia com uma mancha
avermelhada, mais visivel na raiz principal, geralmente localizada
um a dois centimetros abaixo do nivel do solo. Essa mancha We
expande, circunda a raiz e passa da coloraoao vermelho-arroxeada
para castanho-avermelhada a quase negra. Essa necrose acentuada
localiza-We mais no tecido cortical, enquanto que o lenho da raiz
adquire coloracao, no maximo, castanho-clara, estendendo-se pelo
tecido lenhoso da haste a varios centimetros acima do nivel do
solo. Nessa fase, observa-se, na parte aérea, o amarelecimento pre-
maturo das folhas e, com maior frequéncia, uma acentuada necrose
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TABELA 11.5. Estados e municipios com presence da podridao vermelha da raiz da soja
(PVR) (Fusarium solani f. sp. glycines), no Brasil, safra 1996/97.

Estado Municipios com presence de PVR em soja!’

Distrito Federal Brasilia, PADF

Goias Alto Araguaia, Catalao, Chapadao do Céu, Cristalina, Formosa,
Jatal, Luziania, Mineiros, Planaltina e Rio Verde

Maranhao Balsas

Minas Gerais Araxa, Coromandel, lral de Minas, Joao Pinheiro, Monte Carmelo,
Nova Ponte, Parnaiba, Patos de Minas. Patroclnio, Presidente
Olegario, Santa Juliana, S50 Gotardo, Uberaba e Uberlandia

Mato Grosso Alto Taquari, Campo Novo dos Parecis, Pedra Preta,Rondonopolis e
Tangaré da Serra

Mato Grosso do Sul Aguas Claras, Chapadao do Sul e Costa Rica

Parana Arapoti, Castro, Guarapuava, lrati, Larangeira do Sul, Londrina,
Palmeira, Ponta Grossa, Ortigueira, Tibagi e Ventania

Rio Grande do Sul Carazinho, Cruz Alta, Erechim, ljul, Passo Fundo e Santo Angelo

Santa Catarina Campo Ere e Campos Novos

1’ Diversos outros municfpios podem estar apresentando a PVR, porém, nao foram vistoriados.

entre as nervuras das folhas, resultando no sintoma conhecido como
II!folha "carijo .

lnformacoes disponiveis até o momento indicam que, com
exceoao de cultivares resistentes, nenhuma pratica agronomica tem
sido adequada para reduzir o impacto da doenoa. A rotacao de
cultura com o milho ou a cobertura com milheto nao controla a
doenca. Além disso, safras chuvosas e semeadura direta favore-
cem a incidéncia da doenca.

lnoculacoes artificiais e/ou observacoes a campo tem apre-
sentado as seguintes cultivares como mais tolerantes a PVR: BR-4,
BR-6 (Nova Bragg), BR-9 (Savana), CAC-1, EMBRAPA-1 (IAS 5-RC),
EMBRAPA-9 (Bays), EMGOPA-315 (Rio Vermelho), FT-5 (Formosa),
FT-7 (Taroba), FT-9 (lnaé), FT-10 (Princesa), FT-14 (Piracema), FT-20
(Jao), FT-Cometa, FT-Guaira, FT-Jatoba, lAC-13, IAC-15, Kl-S 601,
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Kl-S 602 RCH, MG/BR-46 (Conquista), MT/BR-49 (Pioneira) e
OCEPAR 4-lguacu. As reacoes dessas cultivares necessitam ser
reavaliadas sob condicoes otimas para ocorréncia da doenca.

Podridao da raiz e da base da haste (Rhizoctonia solani)

Essa doenoa foi constatada pela primeira vez na safra 1987/
88, em Ponta Pora (MS), em Rondonopolis (MT) e em Sao Gotardo
(MG). Na safra 1989/90, foi constatada em Campo Novo dos Parecis,
Mato Grosso, em ocorréncia esporadica. Na safra 1990/91, foi cons-
tatada em Lucas do Rio Verde, Campo Verde e em Alto Garca,
Mato Grosso e em Chapadao do Sul, Mato Grosso do Sul.

A incidéncia da doenca variou de algumas plantas mortas a
extensas reboleiras, onde We misturavam plantas mortas e plantas
sem sintomas. A morte das plantas comeca a ocorrer a partir da
fase inicial de desenvolvimento das vagens. A ocorréncia da doen-
oa, até o momento, esta restrita a Regiao do Cerrado e associada
com anos de intensa precipitacao.

O sintoma inicia-We por podridao castanha e aquosa da
haste, proximo ao nivel do solo e estende-se para baixo e para
cima, assemelhando-We muito com a podridao de Phytophthora. Em
fase posterior, o sistema radicular adquire coloraoao castanho-escura,
o tecido cortical fica mole e Wolta-We com facilidade, expondo um
lenho firme e de coloracao branca a castanho-clara. Na parte supe-
rior, as plantas infectadas apresentam olorose, as folhas murcham
e ficam pendentes ao longo da haste. Na parte inferior da haste
principal, a podridao evolui, atlngindo varios centimetros acima do
nivel do solo. lnicialmente, de coloracao castanho-clara e de aspec-
to aquoso, a lesao torna-se, posteriormente, negra. A area necrosada,
geralmente, apresenta ligeiro afinamento em relacao a parte superi-
or. O tecido cortical necrosado destaca-se com facilidade, dando a
impressao de podridao superficial. Outro sintoma observado é a
formacao de uma espécie de cancro, em um dos lados da base da
haste, com a parte afetada deprimida, estendendo-se a varios cen-
timetros acima do nivel do solo.
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Estudos sobre a etiologia da doenca, realizados na Embrapa
Soja, resultaram no isolamento de diversas colonias de Fusarium e
de Rhizoctonia so/ani, porém, somente os isolados de Rhizoctonia
reproduziram os sintomas observados em campo.

Necrose da base do peciolo (pulvina)
Uma morte foliar freqijientemente notada em soja atraiu

maior atencao, na safra 1990/91, pela alta incidéncia e ocorréncia
generalizada na cultivar FT-Cristalina. Danos severos foram nota-
dos no Mato Grosso (Rondonopolis e Campo Novo dos Parecis) e
no Parana (Arapoti e Sao Miguel do lguacu). Sua ocorréncia é gene-
ralizada e esta relacionada com periodos de muita chuva e alta tem-
peratura.

A anormalidade tem sido observada a partir da fase inicial
de granaoao (R5.2/R5.3), em plantas aparentemente sadias ou as-
sociadas com sintomas tipicos de antracnose na haste e na vagem.
O sintoma inicia-se por um ponto castanho-escuro a castanho-
avermelhado, na parte mais volumosa da base do peciolo (pulvino),
aparentemente, de dentro para fora. Sob alta umidade, apresenta
aspecto de podridao mole e, ao secar, perde a turgescéncia, o teci-
do retrai-se e, ao final, a base do peciolo fica fina e de cor
avermelhada a negra; a folha adquire coloracao amarelada a casta-
nha, seca e cai ou fica pendente ao longo da haste. E comum a
necrose expandir-We para a haste, resultando em sintoma seme-
lhante ao da antracnose ou da fase inicial do cancro da haste. Com
maior frequéncia, porém, ocorre a rapida necrose da base do peciolo
e a queda da folha, deixando, no local da insercao do peciolo, ape-
nas uma leve cicatriz de coloraoao avermelhada. Em casos severos,
ocorre a seca prematura de toda a parte aérea, antes da granacao.

Observacoes em campo e em casa-de-vegetacao indicam
haver relacao entre a incidéncia da doenca e alta umidade e eleva-
das temperaturas, possivelmente, por desequilibrio ou deficiéncia
nutricional temporarla provocada por altas precipitacoes.
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No momento, nao ha nenhuma recomendacao de controle.
Observacoes de campo em Rondonopolis, Mato Grosso, destaca-
ram as cultivares FT-Estrela e EMBRAPA 20 (Doko-RC) como resis-
tentes, enquanto que a "FT-Cristalina" foi altamente suscetivel.
Observacoes preliminares parecem indicar que as cultivares com
alta resisténcia ao cancro da haste sao mais reslstentes a podridao
da base do peciolo.

Crestamento bacteriano da soja (Pseudomonas syringae pv. glycineal
A doenca é comum em folhas, mas pode ser encontrada

em outros orgaos da planta, como hastes, peciolos e vagens. Os
sintomas nas folhas surgem como pequenas manchas, de aparen-
cia translocida (anasarca), circundadas por um halo de coloraoao
verde-amarelada. Essas manchas, mais tarde, necrosam, com con-
tornos aproximadamente angulares, e coalescem, formando exten-
sas areas de tecido morto, entre as nervuras secundarias. A maior
ou menor largura do halo esta dlretamente ligada a temperatura
ambiente: largo sob temperaturas amenas ou estreito ou quase
inexistente sob temperaturas mais altas.

Na face inferior da folha, as manchas sao de coloraoao
quase negra e apresentam, nas horas omidas da manha, uma peli-
cula brilhante, formada pelo exsudato da bactéria. lnfeccoes seve-
ras, nos estadios jovens da planta, conferem aparéncia enrugada as
folhas, como We houvessem sido infectadas por virus.

A bactéria esta presente em todas as areas cultivadas com
soja no Pais. A infeccao primaria pode ter origem em duas fontes:
sementes infectadas e restos infectados de cultura anterior. Trans-
missoes secundarias, das plantas doentes para as sadias, sao
favorecidas por periodos ifimidos e temperaturas médias amenas
(20° a 26°C). Dias secos permitem que finas escamas do exsudato
da bactéria se disseminem dentro da lavoura, mas, para haver in-
feccao, 0 patogeno necessita de um filme de agua na superficie da
folha.
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Ja foram descritas oito raoas fisiologicas deste patogeno
no Brasil: R2, R3, R4, R6, R7 (também descritas, anteriormente,
nos Estados Unidos) e R10, R11 e R12 (raoas novas); a mais
comum é a raga R3.

Como controle, recomenda-We o uso de cultivares resisten-
tes (Tabela 11.1), o uso de semente proveniente de lavoura indene
e/ou araoao profunda para cobrir os restos da cultura anterior, logo
apos a colheita

Mosaico comum da soja (virus do mosaico comum da soja - VMCS}

O VMCS causa reducao do porte das plantas de soja, afe-
tando 0 tamanho e formato dos foliolos, com escurecimento da
coloracao e enrugamentos. Em alguns casos, ha formacao de bo-
lhas no limbo foliar.

O VMCS causa também reducao do tamanho das vagens e
sementes. O ciclo vegetativo fica prolongado, com sintoma carac-
teristico de haste verde.

Pode causar nas sementes 0 que We conhece como "man-
cha café”, que é um derramamento do pigmento do hilo. O virus We
transmite pela semente. No entanto, a porcentagem de transmis-
sao depende da estirpe do virus e da cultivar de soja. As taxas de
transmissao das estirpes comuns, na maiores das cultivares de soja
suscetiveis tém sido menores do que 5%.

O VMCS dissemina-We no campo através dos pulgoes.
Embora nenhuma espécie de pulgao seja parasita da soja, no Brasil,
as picadas de prova permitem que o virus seja disseminado a partir
de plantas infectadas através das sementes.

O controle desta virose tem sido obtldo pelo uso de cultiva-
res reslstentes (Tabela 1 1.1).

Queima do broto da soja (virus da necrose branca do fumo)
Normalmente, 0W primeiros sintomas aparecem na metade

da fase de crescimento. As folhas apresentam manchas irregulares
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de coloracao amarelada chegando até a necrose. Ha encurtamento
de entrenos ou reducao do nomero de nos nas plantas mais jovens.
Ouando 0 virus We instala definitivamente na planta tornando-se
sistémico, ocorre o sintoma tipico de paralisacao do crescimento do
broto apical, que fica curvado. Os demals brotos ficam escureci-
dos, necroticos e quebram com muita facilidade. Ocorre abortamento
de vagens e retardamento na maturacao.

A infeccao pode ocorrer em qualquer estadio da planta,
porém, apos o florescimento, 0 efeito nas plantas é bastante redu-
zido.

A infeccao deste virus é feita através de sementes infectadas
e principalmente por duas espécies de tripes: Frank//n/e//a schu/tzey
e Thr/ps tabac/'. A reducao da produoao é ocasionada principalmen-
te pela reducao do estande, auséncia de vagens ou pela reducao do
nL'|mer0 e do tamanho das sementes em plantas infectadas.

Nematéides de galhas (lVleIoidogyne spp.)
No Brasil, entre os nematoides formadores de galhas em

soja destacam-We, pelos danos que causam, as espécies Me/oidogyne
javan/ca e M. incogn/ta. Estas espécies tem sido constatadas com
maior freqiiéncia no Norte do Rio Grande do Sul, Sudoeste e Norte
do Parana, Sul e Norte de Sao Paulo e Sul do Triangulo Mineiro. Na
regiao Central do Brasil, o problema é crescente, com severos da-
nos em lavouras do Mato Grosso do Sul e Goias.

Nas areas onde ocorrem, observam-We manchas em
reboleiras nas lavouras, onde as plantas de soja ficam pequenas e
amareladas. As folhas das plantas afetadas normalmente apresen-
tam manchas cloroticas ou necroses entre as nervuras, caracteri-
zando a folha "carijo". As vezes, pode nao ocorrer reducao no ta-
manho das plantas, mas, por ocasiao do florescimento, nota-se
intenso abortamento de vagens e amadureciemnto prematuro das
plantas atacadas. Em anos em que acontecem "veranicos", na fase
de enchimento de graos, os danos tendem a ser maiores. Nas raizes
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das plantas atacadadas observam-We galhas em nomeros e tama-
nhos variados, dependendo da suscetibilidade da cultivar de soja e
da densidade populacional do nematoide.

Para culturas de ciclo curto como a soja, todas as medidas
de controle devem ser executadas antes do plantio. A0 constatar
que uma lavoura de soja esta ataoada, o produtor nada podera fazer
naquela safra. Todas as observacoes e cuidados deverao estar vol-
tados para os proximos cultivos na area. O primeiro passo é a iden-
tificaoao correta da espécie de Me/0/dogyne predominante na area.
Amostras de solo e raizes de soja com galhas devem ser coletadas
em pontos diferentes da reboleira, até formar uma amostra com-
posta de cerca de 500 g de solo e pelo menos uns 5 sistemas radi-
culares de soja. O solo e as raizes devem ser acondicionados em
Waco plastico resistente, amarrado com barbante e identificado com
nome, endereco e local de coleta. A amostra, acompanhada do
historico da area, deve ser encaminhada, 0 mais rapidamente possi-
vel, a um laboratorio de Nematologia. A partir do conhecimento da
espécie de Me/oidogyne é que We podera montar um bom programa
de manejo.

O controle mais eficiente e duradouro do nematoide de galha
é obtido com a rotacao/sucessao de culturas e adubaoao verde,
com espécies nao hospedeiras. O cultivo prévio de espécies hospe-
deiras aumenta os danos na soja que as sucedem. Em areas infes-
tadas por M. /avan/"ca, recomenda-se a rotacao com amendolm,
algodao, sorgo, mamona ou milho resistente. Das cultivares de mi-
lho comercializadas atualmente no Brasil, Hata 1001, AG 519, AG
612, BR 3123, C606, C491W, C855, C929, C806, C505, C447 e
C956, apresentam resisténcia (FR<1) a M. javan/ca. Ouando M.
incogn/ta for a espécie predominante na area, poderao ser semea-
dos o amendolm, o sorgo ou a mamona. A adubacao verde com
Crota/ar/a spectabi//s, C. grant/'ana, C. mucronata, C. paulinea,
mucuna preta, mucuna cinza ou nabo forrageiro também contribui
para a reducao populacional de M. javan/ca e de M. incogn/'ta. Os
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nematoides de galha se reproduzem bem na maioria das plantas
invasoras. Assim, recomenda-se também 0 controle sistematico
dessas plantas nos focos do nematoide.

Embora a utilizacao de cultivares de soja reslstentes aos
nematoides de galha seja o meio de controle mais eficiente e mais
adequado para o agricultor, essa estratégia apresenta possibilida-
des limitadas, pois poucas sao as cultivares que apresentam tal
atributo (Tabela 11.1).

Nematéide de cisto da soja (Heterodera glycines)
O nematoide de cisto da soja (NCS) é uma das principais

pragas da cultura da soja, pelos prejuizos que pode causar e pela
facilidade de disseminacao. E um verme muito pequeno que pene-
tra nas raizes da soja e dificulta a absorcao de agua e nutrientes.
Em conseqtiéncia disso, aparecem na lavoura reboleiras onde as
plantas mostram-We cloroticas, com reducao do porte e do nomero
de vagens, nao conseguem produzir satisfatoriamente, e, em mui-
tos casos, acabam morrendo. O sistema radicular das plantas afe-
tadas fica reduzido e apresenta minosculas fémeas do nematoide,
com formato de limao ligeiramente alongado. lnicialmente de colo-
racao branca, a fémea, posteriormente, adquire a coloracao amare-
la. Apos ser fertilizada pelo macho, cada fémea produz de 100 a
250 ovos, armazenando a maior parte deles em seu corpo. Ouando
a fémea morre, seu corpo We transforma em uma estrutura dura, de
coloracao marrom escuro, cheia de ovos, altamente resistente a
deterioracao e a dessecacao e muito leve, denominada cisto, que
We desprende da raiz e vai para o solo.

O cisto pode sobreviver no solo, na auséncia de planta
hospedeira, por mais de oito anos. Assim, é praticamente impossi-
vel eliminar o nematoide nas areas onde ele ocorre. Em solo omido,
com temperaturas de 20 a 30°C, as larvas eolodem e, se encontra-
rem a raiz de uma planta hospedeira, penetram e 0 ciclo se comple-
ta em trés a quatro semanas. A gama de espécies hospedeiras do
NCS é limitada, destacando-se a soja (Glycine max) 0 feijao



I96‘

(Phaseo/us vu/garis), a ervilha (Pisum sat/vum) e o tremoco (Lup/nus
a/bus/. A maioria das espécies cultivadas, tais como milho, sorgo,
arroz, algodao, girassol, mamona, cana-de-acocar, trigo, assim como
as demals gramineas, sao reslstentes. O NCS nao We reproduz nas
plantas daninhas mais comuns nas lavouras de soja, no Brasil.

As estratégias de controle incluem a rotacao de culturas, o
manejo do solo e a utilizacao de cultivares de soja resistentes, sen-
do ideal o envolvlmento dos trés métodos. O uso de cultivares re-
slstentes é o método mais economico e mais eficiente, porém, seu
uso exclusivo pode provocar pressao de selecao de racas, devido a
grande variabilidade genética desse parasita.

Detectado no Brasil, pela primeira vez, na safra 1991/92, 0
NCS se encontra, atualmente, presente em 79 municipios, em sete
estados brasileiros (Tabela 11.6). Em 1991/92, estimava-We uma
area infestada de 10.000 ha. Atualmente, estima-We que essa area
seja superior a 1.700.000 ha. Entretanto, existem muitas proprie-
dades isentas do patogeno, localizadas em municipios considera-
dos infestados. Assim, a prevencao deve ser, ainda, a principal
estratégia. A disseminacao do NCS se da, principalmente, pelo trans-
porte de solo infestado. lsso pode ocorrer através dos equipamen-
tos agricolas, das sementes mal beneficiadas que contenham parti-
culas de solo e materials inertes contaminados, pelo vento, pela
agua e até por passaros, que ao coletarem alimentos do solo podem
ingerir junto os cistos. Portanto, é importante a conscientizacao
dos produtores sobre a importancia de We fazer uma boa limpeza
nos equipamentos agricolas, apos terem sido utilizados em outras
areas, para evitar a contaminacao da propriedade. O transito de
maquinas, equipamentos e veiculos tem sido 0 principal agente de
dispersao do NCS no Pais. O cultivo de gramineas perenes (pasta-
gens ou outras) numa pequena faixa de cada lado da estrada pode
retardar a introducao do NCS nas lavouras proximas a estrada. A
aquisicao de sementes beneficiadas, isentas de particulas de solo,
também é fundamental para evitar a entrada do nematoide. Atual-
mente, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento permlte a
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comercializagao de sementes de soja produzidas em areas infesta-
das, desde que sejam submetidas a determinada seqiléncia de be-
neficamente e que sejam acompanhadas por laudo atestando a isen-
géo da presenga de cistos. A distribuigéo desuniforme de cistos no
lote de sementes e 0 tamanho do lote dificultam a obtengao de
amostras representativas, 0 que torna 0 resultado da analise de
valor questionével. Dentro da propriedade, a disseminagéo do NCS
pode ser reduzida pela adogéo da semeadura direta.

A Embrapa Soja, juntamente com parceiros da pesquisa
estadual e produtores de sementes, desenvolve um dinamico pro-
grama de melhoramento para resisténcia ao NCS. Os primeiros re-
sultados deste trabalho foi 0 langamento das cultivares BRSMG
Renascenga e BRSMG Lideranga (para Minas Gerais), resistentes a
raga 3, e BRSMT Pintado, BRSMT Tucunaré, BRSMT Caxara, BRSMT
Matrinché e BRSMT Pirafba (para Mato Grosso), resistentes as ra-
gas 1 e 3. No Brasil, apesar do patégeno ainda nao ter sofrido
presséo de selegao pelo uso de cultivares de soja resistentes, jé
foram detectadas as ragas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14, e as ragas
4+ e 14+ (ra<;as capazes de quebrar a resisténcia da cultivar
Hartwig, até entéo resistente a todas as ragas), demonstrando ele-
vada variabilidade genética do nematéide no Pa|'s. Portanto, mesmo
com a utilizaeao de cultivares resistentes, os sojicultores teréo que
continuar fazendo rotagzao de culturas nas areas infestadas. Isso
evitara que 0 nematéide mude de raga e, entéo, a resisténcia des-
sas novas variedades estara preservada. Um sistema de rotagéo,
que envolva culturas nao hospedeiras, variedade suscetivel e varie-
dade resistente devera ser adotado, por exemplo, milho-soja susce-
t|'ve|-soja resistente. A rotagzao da soja com uma espécie nao hospe-
deira, no verao, é 0 método que vem possibilitando a produgéo de
soja nas areas infestadas. O milho tem sido a espécie mais utilizada
na rotagéo com a soja. O algodéo, 0 arroz, a mamona, 0 girassol e
a cana, desde que economicamente viaveis, também sao boas op-
g:6es. De modo geral, a substituieéo da soja, um ano, por uma espé-
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cie nao hospedeira, proporciona uma reduoao da populagao do NCS
no solo suficiente para garantir o cultivo da soja por mais um ano,
devendo-se continuar a rotaoao no seqfiéncia, pois a populaoao
volta a crescer a n|'veis de risco. No caso de cultivo de verao, por
dois ou mais anos consecutivos com espécie nao hospedeira, pode-
se cultivar soja na area nos dois anos seguintes, sem risco de perda
pela NCS, se o pH do solo estiver nos niveis recomendado para a
regiao. Nesse caso, por medida de seguranoa, recomenda-se provi-
denciar avaliaoao da populaoao do nematoide no solo antes do se-
gundo cultivo de soja. Com relaoao ao cultivo de inverno em areas
infestadas com NCS, recomenda-se utilizar apenas espécies nao
hospedeiras (gramineas, cruclferas, girassol, mucunas, etc.), pois,
embora estas espécies possam nao contribuir para a reduoao da
populaoao do nematoide, as espécies hospedeiras (soja, feijao,
tremooo e ervilha) poderao aumentar ou manter alta a populaoao. O
NCS reproduz-se na soja germinada a partir de graos perdidos na
colheita ("soja tiguera"), aumentando o inoculo para a proxima sa-
fra. Portanto, nao deve ser permitida a presenoa de "tiguera" em
areas infestadas.

O manejo adequado do solo (niveis mais altos de matéria
organica, saturaoao de bases dentro do recomendado para a regiao,
parcelamento do potassio em solos arenosos, adubaoao equilibra-
da, suplementaoao de micronutrientes e auséncia de camadas
compaotadas) ajuda a aumentar a tolerancia da soja ao nematoide.
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A retenoao foliar e/ou haste verde da soja se caracteriza, na
maioria dos casos, pelo fato das plantas apresentarem vagens e
graos maduros e as folhas e/ou hastes verdes, havendo casos em
que toda a planta permanece verde, dificultando a colheita. O fenc">-
meno é oonseqiléncia de distljrbio fisiologico produzido por qual-
quer fator que interfira na formaoao ou no enchimento dos graos.
Dentre estes fatores podem estar os danos por percevejos, a defici-
éncia hidrica na floraoao e no per|'odo de desenvolvimento de va-
gens, o excesso de umidade no per|'odo de maturaoao e o desequilibrio
nutricional da soja.

A planta da soja, em condiooes de estresse provocado pela
seca, tende a abortar flores e vagens. Em casos extremos de seca,
durante a fase final de floraoao e na formaoao das vagens, pode
ocorrer o abortamento de quase todas as flores restantes e vagens
recém formadas. Nesses casos, a falta de carga nas plantas podera
provocar uma segunda florada, normalmente infértil e, conseqL1en-
temente, causar retenoao foliar pela auséncia de demanda para os
produtos da fotossintese.

A situaoao pode se agravar ainda mais com a ocorréncia de
excesso de chuvas no per|'odo de maturaoéo. O excesso de umida-
de, durante esse per|'odo, propicia a manutenoao do verde das has-
tes e vagens, além de facilitar o aparecimento de retenoéo foliar,
mesmo em plantas com carga satisfatoria e livres de danos de per-
cevejos. Esses fatos costumam ser mais comuns em cultivares mais
senslveis ao fenomeno. A umidade excessiva durante a maturaoao,
também pode causar a germinaoao das sementes nas proprias va-
gens e/ou 0 apodrecimento das sementes e vagens ainda verdes.
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As causas mais comuns observadas de retenoao foliar e/ou
haste verde em soja tem sido os danos causados por percevejo e o
desequilibrio nutricional relacionado ao potassio. No caso dos per-
cevejos, o nao acompanhamento da evoluoéo da populaoao dos
insetos na lavoura com o rigor preconizado pelos principios do Ma-
nejo de Pragas tem levado, muitas vezes, a um controle nao eficien-
te. lsto é mais comum em lavouras semeadas apos a época reco-
mendada ou quando se usam cultivares tardias. Nessas condiooes,
normalmente ha migraoao de altas populaooes de percevejos de
lavouras em estadio final de maturaoao, ou recém colhidas para as
lavouras com vagens ainda verdes. Ouanto as causas de ordem
nutricional, foi observado, em lavouras e em experimentos, que a
ocorréncia de retenoao foliar e/ou sevescéncia anormal da planta de
soja esta associada com baixos niveis de potassio no solo e/ou
altos varlores (acima de 50) da relaoao (Ca + Mg)/K. Nessas condi-
<;6es, é comum ocorrer baixo "pegamento" de vagens, vagens va-
zias e formaoao de frutos partenocarpicos (Mascarenhas et al.,
1988).

N50 existem solu<;6es para o problema ja estabelecido. No
entanto, ha uma série de praticas recomendadas que podem evita-lo.
Sao praticas simples que, todos os produtores podem adotar para
minimizar o problema.

A primeira pratica é manejar 0 preparo e a fertilidade do
solo, de acordo com as recomendaooes técnicas, para permitir que
as raizes tenham um desenvolvimento normal, alcanoando maiores
profundidades. Assim a extraoao de umidade do solo, e de agua
durante os periodos de seca é favorecida evitando disttirbios fisio-
logicos e desequilibrios nutricionais.

Outros cuidados sao: melhorar as condiooes fisicas do solo
para aumentar sua capacidade de armazenamento de agua e facili-
tar 0 desenvolvimento das raizes; escalonar as épocas de semeadu-
ra e as cultivares para diminuir os riscos de coicicéncia de fatores
climaticos adversos com os periodos criticos da cultura; e fazer
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avaliaoao da populaoao de percevejos com maior cuidado e fre-
qiiéncia, seguindo as recomendaooes do Manejo de Pragas. Por nao
usar rotineiramente o método do pano de batida (pratica eficiente
para determinar a populaoéo de percevejos), os produtores ora apli-
cam lnseticidas desnecessariamente, ora pulverizam a lavoura de-
pois do dano concretizado. E bom lembrar que, nesse caso, os da-
nos, uma vez constatados, sao irreversiveis.
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A colheita constitui uma importante etapa no processo pro-
dutivo da soja, principalmente pelos riscos a que esta sujeita a la-
voura destinada ao consumo ou a produoao de sementes.

A colheita deve ser iniciada tao logo a soja atinja o estadio
R8 (ponto de colheita) a fim de evitar perdas na qualidade do produ-
to. Para tanto, o agricultor deve estar preparado, com anteceden-
cia, com suas maquinas, armazéns, etc, pois uma vez atingida a
maturaoao de colheita, a tendéncia é a deterioraoao dos graos e
debulha em intensidade proporcional ao tempo que a soja permane-
cer no campo.

13. 1. Fatores que Afetam a Eficiéncia da Colheita
Durante 0 processo de colheita é normal que ocorram algu-

mas perdas. Porém, é necessario que estas sejam sempre reduzidas
a um minimo para que o lucro seja maior. Para reduzir perdas, é
necessario que se conheoam as suas causas, sejam elas fisicas ou
fisiologicas. A seguir, sao abordadas algumas das principais causas
de perdas na colheita.
Mau preparo do solo - Solo mal preparado pode causar prejuizos na
colheita devido a desniveis no terreno que provocam oscilaooes na
barra de corte da colhedora, fazendo com que haja corte desuniforme
e muitas vagens deixem de ser colhidas. A presenoa de paus e/ou
pedras podem danificar a barra de corte, atrasando a colheita. A
quebra de facas da barra de corte prejudica o funcionamento desta,
deixando muitas plantas sem serem cortadas.
lnadequagao da época de semeadura, do espaoamento e da densi-
dade - A semeadura em época pouco indicada pode acarretar baixa



205

estatura das plantas e baixa inseroao das primeiras vagens. O
espaoamento e/ou densidade de semeadura inadequada podem re-
duzir o porte ou aumentar o acamamento o que, conseqUentemen-
te, fara com que haja mais perdas na colheita.
Cultivares nao adaptadas - O uso de cultivares mal adaptadas a
determinadas regioes, pode prejudicar o bom desenvolvimento da
colheita, interferindo em caracteristicas como altura de inseroao de
vagens e |'ndice de acamamento.
Ocorréncia de plantas daninhas - A presenoa de plantas daninhas
faz com que a umidade permaneoa alta por muito tempo, prejudi-
cando o bom funcionamento da maquina e exigindo maior velocida-
de no cilindro batedor, resultando em maior dano mecanico as se-
mentes e, ainda, facilitando maior incidéncia de fungos. Além dis-
so, em lavouras infestadas, a velocidade deve ser reduzida.
Retardamento da colheita - Em lavouras destinadas a produoao de
sementes, muitas vezes, a espera de menores teores de umidade
para efetuar a colheita pode provocar a deterioraoao das sementes
pela ocorréncia de chuvas e conseqiiente elevaoao da incidéncia de
patogenos. Ouando a lavoura for para produoao de graos o proble-
ma nao é menos grave, pois a deiscéncia de vagens pode ser au-
mentada, havendo casos de reduooes acentuadas na qualidade do
produto.
Umidade inadequada na colheita - A soja, quando colhida com teor
de umidade entre 13% e 15%, tem minimizados os problemas de
danos mecanicos e perdas na colheita. Sementes colhidas com teor
de umidade superior a 15% estao sujeitas a maior incidéncia de
danos mecanicos latentes e, quando colhidas com teor abaixo de
12%, estao suscetiveis ao dano meoanico imediato.

Sugere-se adotar, como critério, o |'ndice de 3% de semen-
tes partidas, no graneleiro, como parametro para fins de regulagem
do sistema de trilha da colhedora.
Ma regulagem e conduoao da maquina - Este é o ponto principal do
problema de perdas na colheita. O trabalho harmonico entre o
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molinete, barra de corte, velocidade de avanoo, cilindro e peneiras,
é fundamental para uma colheita eficiente.

Levantamentos efetuados, ao nivel de propriedades, tém
demonstrado indices elevados de perdas na colheita sendo que a
perda aceitavel é de até uma saca de soja/ha.

O molinete tem a funoao de recolher as plantas sobre a
plataforma a medida que sao cortadas pela barra de corte. Sua
posioao deve atender a um melhor recolhimento do material corta-
do, nao deixando que plantas cortadas caiam fora da plataforma e
também nao deixando de recolher plantas acamadas. A rotaoao
deve ser, aproximadamente, 25% maior do que a velocidade de
deslocamento da maquina.

A barra de corte deve trabalhar o mais proximo possivel do
solo, visando deixar 0 minimo de vagens presas nos restos da cul-
tura que permanecem na lavoura. A velocidade de deslocamento da
colhedora deve ser sincronizada com o n° de golpes das laminas e
do molinete e deve ser de 4 a 5 km/h, porém, devem ser conside-
rados os casos, individualmente. Em lavoura com qualquer tipo de
problemas (desnivel no solo, presenoa de plantas daninhas, matu-
raoao desuniforme, acamamento, baixa inseroao de vagens, etc), o
cuidado deve ser redobrado.

No cilindro de trilha as perdas nao sao muito grandes, porém,
quando a lavoura é para semente, a rotaoao é fator importante para
reduzir perdas por dano mecanico. Neste caso, é necessario que se
regule a rotaoao do cilindro duas vezes ao longo do dia de colheita,
uma vez que a umidade da semente é reduzida nas horas mais quen-
tes e as sementes podem sofrer maiores danos. A faixa de umidade
das sementes, em que a ocorréncia de danos mecanicos é menor, vai
de 13 a 15%. Além disso, para que o indice de danos mecanicos nao
seja muito elevado, a rotaoao do cilindro de trilha de barra nao deve
ultrapassar a recomendada pelos fabricantes de colhedoras. Velocida-
des muito altas do cilindro podem provocar a fragmentaoéo das se-
mentes até nlveis de 25 a 30%, o que se constitui em perda grave.
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molinete, barra de corte, velocidade de avanco, cilindro e peneiras,
é fundamental para uma colheita eficiente.

Levantamentos efetuados, ao nivel de propriedades, tém
demonstrado indices elevados de perdas na colheita sendo que a
perda aceitavel é de até uma saca de soja/ha.

O molinete tem a funcao de recolher as plantas sobre a
plataforma a medida que sao cortadas pela barra de corte. Sua
posicao deve atender a um melhor recolhimento do material corta-
do, nao deixando que plantas cortadas caiam fora da plataforma e
também nao deixando de recolher plantas acamadas. A rotacao
deve ser, aproximadamente, 25% maior do que a velocidade de
deslocamento da maquina.

A barra de corte deve trabalhar o mais proximo possivel do
solo, visando deixar o minimo de vagens presas nos restos da cul-
tura que permanecem na lavoura. A velocidade de deslocamento da
colhedora deve ser sincronizada com o n° de golpes das laminas e
do molinete e deve ser de 4 a 5 km/h, porém, devem ser conside-
rados os casos, individualmente. Em lavoura com qualquer tipo de
problemas (desnivel no solo, presenca de plantas daninhas, matu-
racao desuniforme, acamamento, baixa insercao de vagens, etc), o
cuidado deve ser redobrado.

No cilindro de trilha as perdas nao sao muito grandes, porém,
quando a lavoura é para semente, a rotaoao é fator importante para
reduzir perdas por dano mecanico. Neste caso, é necessario que se
regule a rotacéo do cilindro duas vezes ao longo do dia de colheita,
uma vez que a umidade da semente é reduzida nas horas mais quen-
tes e as sementes podem sofrer maiores danos. A faixa de umidade
das sementes, em que a ocorréncia de danos mecanicos é menor, vai
de 13 a 15%. Além disso, para que o |'ndice de danos mecanicos nao
seja muito elevado, a rotacao do cilindro de trilha de barra nao deve
ultrapassar a recomendada pelos fabricantes de colhedoras. Velocida-
des muito altas do cilindro podem provocar a fragmentacao das se-
mentes até niveis de 25 a 30%, o que se constitui em perda grave.
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Associada a rotacao do cilindro esta a abertura do concavo
que pode reduzir a quebra de -graos.

Enfim, pode-se considerar como perdas na colheita nao so
as sementes que nao sao recolhidas ao armazém, mas também, no
caso das sementes, o material que é recolhido com sérios danos,
com alta taxa de sementes quebradas e trincadas o que implica em
reducao na germinacao e no vigor.

13. 2. Avaliagéo de Perdas

Tendo em vista as varias causas de perdas ocorridas numa
lavoura de soja, os tipos ou fontes de perdas podem ser definidos
da seguinte maneira:
alperdas antes da colheita, causadas por deiscéncia ou pelas va-

gens ca|'das no solo antes da colheita;
blperdas por trilha, separacao e limpeza, que ocorrem nos graos

que tenham passado através da colhedora; e
c) perdas causadas pela plataforma de corte que incluem as perdas

por debulha, as perdas devidas a altura de insercao e as perdas
por acamamento das plantas na lavoura.

Embora as origens das perdas sejam diversas e ocorram
tanto antes quanto durante a colheita, em torno de 80 a 85% das
perdas ocorrem pela acéo dos mecanismos da plataforma de corte
das colhedoras (molinete, barra de corte e caracol), 12% sao ocasi-
onadas pelos mecanismos internos (trilha, separacao e limpeza) e
3% sao causadas por deiscéncia natural.

Para avaliar perdas ocorridas, principalmente durante a co-
lheita, recomenda-se a utilizacao do método volumétrico, utilizan-
do, para tal, o copo medidor de perdas. Este copo correlaciona
volume com peso, permitindo uma determinacao direta de perdas
em scs/ha de soja, pela simples leitura dos niveis impressos no
proprio copo (Fig. 13.1).
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O método consiste em uma area (2 m2) de lavoura recém
colhida, coletar os graos de soja que permaneceram no solo. Essa
area é delimitada por uma armacao com dois pedacos de madeira e
barbante. A montagem desse retangulo com dois metros quadra-
dos é feita utilizando, como lado maior do retangulo, a largura da
plataforma de corte da colhedora. O lado menor desse retangulo é
obtido pela divisao de 2 pela medida do lado maior (largura da pla-
taforma). Por exemplo, com uma plataforma com largura de 3,60 m
(lado maior do retangulo), fazer o seguinte calculo:

2m’ : 3,60m = 0,56 m.

Assim, o outro lado do retangulo mede 0,56 m, medida
que devem ter os dois pedaoos de madeira, ligados por dois peda-
cos de barbante com 3,60 m cada uma.

O copo medidor esta disponivel na Embrapa Soja, Londrina,
PR.
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1 Coletar os graos que estao no solo dentro da armacao.
2 Depositar os graos no copo.
3 Verificar a perda na coluna correspondente.
Ex.: O n|'vel dos graos de soja ficando sobre a linha entre 3 e 4, a

perda é de 3,5 sacos de soja por hectare.
Fonte: Mesquita et al. (1998).

13.3. Como Evitar Perdas

Como foi descrito anteriormente, a maioria das perdas ocorre
nos mecanismos de corte e alimentacao. Entretanto, estas perdas
serao minimas se forem tomados os seguintes cuidados:
a) troque as navalhas quebradas, alinhe os dedos das contra-nava-

lhas substituindo os que estao quebrados e ajuste as folgas da
barra de corte. A folga entre uma navalha e a guia da barra de
corte é de, aproximadamente, 0,5 mm. A folga entre as placas de
desgaste e a régua da barra de corte é de 0,6 mm;

blopere mantendo a barra de corte o mais proximo possivel do
solo. Este cuidado é dispensavel na utilizaoao de combinadas
com plataformas flexiveis que, automaticamente, controlam a
altura de corte;

c) use velocidade de trabalho entre 4 a 5 km/h para colhedoras com
barra de corte que operam com 1000 golpes por minuto e, velo-
cidade de trabalho de no maximo 6 km/h para colhedoras com
barra de corte que operam com 1100 ou 1200 golpes por minu-
to. Entretanto, so utilize velocidade de trabalho considerada alta
depois de avaliar se as perdas nao estao ultrapassando os niveis
toleraveis. Para estimar a velocidade da combinada, de forma
pratica, conte o numero de passos largos (cerca de 90 cm) toma-
dos em 20 segundos, caminhando na mesma velocidade e ao



210

. lado da combinada. Multiplique o nL'1mero encontrado por 0,16,
para obter a velocidade em km/h;

d)use a rotacao do molinete um pouco superior a velocidade da
colhedora. Para ajustar a rotacao ideal faca uma marca em um
dos pontos de acoplamento dos travessoes na lateral do molinete
e regule a rotacao do mesmo para cerca de 9,5 voltas em 20
segundos (molinetes com 1 m a 1,2 m de diametro) e para cerca
de 10,5 voltas em 20 segundos (molinetes com 90 cm de diame-
tro) se a velocidade da colhedora for de até 5,0 km/h. Outra
forma pratica de ajustar a rotacao ideal do molinete é pela obser-
vaoao da acao do mesmo. Caminhando-se ao lado da combinada,
a rotacao ideal é obtida quando 0 molinete toca suavemente e
inclina a planta ligeiramente sobre a plataforma antes da mesma
ser cortada pela barra de corte; e

e) a projeoao do eixo do molinete deve ficar de 15 a 30 cm a frente
da barra de corte e a altura do molinete deve permitir que os
travess6es com os pentes toquem na metade superior da planta,
preferencialmente no terco superior, quando a uniformidade da
lavoura assim o permitir. Desta forma, 0 impacto dos travessoes
contra as plantas sera mais suave e evitara 0 tombamento das
plantas para a frente da combinada no momento do corte.

Geralmente, as perdas na trilha, na separacao e na limpeza
representam de 12% a 15% das perdas totais. Porém, em certos
casos, podem superar até mesmo as perdas da plataforma de corte.
Entretanto, estas perdas sao praticamente eliminadas tomando-se
os seguintes cuidados:
a) Confira e/ou ajuste as folgas entre o cilindro trilhador e o concavo.

Regule as aberturas anterior e posterior entre o cilindro e o conca-
vo, que devem ser as maiores possiveis, evitando danos as semen-
tes, mas permitindo a trilha satisfatoria do material colhido;

b) Ajuste a rotacao do cilindro trilhador, que deve ser a menor pos-
sivel, evitando danos as sementes, mas permitindo a trilha nor-
mal do material colhido;
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Mantenha Iimpa e desimpedida a grelha do concavo;
Mantenha limpo o bandejao, evitando o nivelamento da sua su-
perficie pela criacao de crosta formada pela umidade e por frag-
mentos da poeira, de palha e de sementes;
Ajuste a abertura das peneiras. A peneira superior deve permitir
a passagem dos graos ou pedaoos de vagens. A abertura da
peneira inferior deve ser um pouco menor do que a da peneira
superior permitindo apenas a passagem dos graos. A abertura da
extensao da peneira superior deve ser um pouco maior do que a
abertura da peneira superior, permitindo a passagem de vagens
inteiras; e
Ajuste a rotaoao do ventilador. A velocidade deve ser suficiente
para soprar das peneiras e para fora da combinada, a palha mid-
da e todo 0 material estranho mais leve do que as sementes e
que estao misturados as mesmas.
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Estimular a implantaoao de lavouras para a producao de
sementes em regioes com altitudes acima de 800 m, onde as con-
dic6es de temperatura ambiental, na época de maturacao, sao mais
adequadas. O ideal para a producao de sementes de alta qualidade
é que a temperatura média durante as fases de maturacao e colhei-
ta seja igual ou inferior a 22°C.

Evitar a utilizacao continua de uma mesma area para pro-
ducao de sementes, realizando um manejo adequado da area de
cultivo, visando a produoao de sementes genética e fisicamente
puras, sadias e de alta qualidade fisiologica.

Utilizar preferencialmente areas com fertilidade elevada, pois
niveis adequados de Ca e Mg exercem influéncia sobre o tecido de
reserva da semente, além de interferirem na disponibilidade de ou-
tros nutrientes, no desenvolvimento de raizes e na nodulacao. A
deficiéncia de K e P reduz 0 rendimento de graos, influencia a reten-
cao de vagens, aumenta a incidéncia de patogenos, que também
contribui para reducao da qualidade da semente.

Na escolha da época de semeadura, devem ser considera-
das tanto a quantidade quanto a qualidade da semente produzida.
Para cultivares precoces, sugere-se a semeadura a partir de meados
de novembro, até limites que nao prejudiquem seriamente as carac-
teristicas agronomicas como altura de planta, insercao de vagens e
producao.
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14.2. Avalia<;50 da Qualidade

14.2. 1. DIA COM - Diagnéstica Complete da Qualidade da Semen-
te de Soja

Utilizar os testes de tetrazolio e patologia de sementes como
método de avaliacao da qualidade da semente,'sempre que ocorrer
baixa germinacao, detectada pelas analises de rotina efetuadas nos
laboratorios credenciados. lnformacoes adicionais sobre tais testes
podem ser obtidas nos manuals da Embrapa Soja sobre o assunto.

Adotar os seguintes critérios para tomada de decisao atra-
vés do teste de tetrazolio:

Vigor Eajza Vigor Faixa
Muito Alto Superior a 85% Baixo Entre 50% a 59%
Alto Entre 75% a 84% Muito Baixo Inferior a 49%
Médio Entre 60% a 74%

Preferencialmente, devem ser utilizadas sementes com vi-
gor superior a 75%. Deve ser evitada a utilizacao de lotes de se-
mente, com vigor abaixo de 60%.

Os porcentuais de dano mecanico, dano por percevejos e
deterioracao por umidade nos niveis 6 a 8 do teste de tetrazolio,
sao considerados:
‘sem restricao: inferior a 6%
‘com restricao: entre 7% a 10%
‘com restricao severa: superior a 10%

14.2.1.1. Uso do DIA COM - Diagnéstico Completo da Qualidade
da Semente de Soja, para a avaliagao da germinacao de
semnentes com elevados indices de infeccio por
Phomopsis spp. ou Fusarium semitectum

Tal recomendacao devera ser adotada pelos laboratorios
de analise de sementes localizados em regioes onde estao ocorren-
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do elevados indices de sementes de soja infectadas por Phomopsis
spp. ou por Fusarium semitectum.

Na safra 1997/98, devido a ocorréncia de chuvas freqUen-
tes durante as fases de maturacao e colheita da semente de soja,
situacao esta que ocorreu em diversas regioes produtoras brasilei-
ras, tem sido comum o relato de problemas de baixa germinacao
em laboratorio, pelo método do rolo-de-papel. Verificou-se que tais
problemas sao ocasionados pelos altos indices de sementes
infectadas por Phomopsis spp. ou por Fusarium semitectum. A pre-
senca de tais fungos, infectando as sementes, resulta em altos
indices de plantulas infectadas e de sementes mortas no teste de
germinacao. Tal fato pode inviabilizar o sistema de avaliacao de
germinacao adotado pelos laboratorios, uma vez que, em tal situa-
cao, lotes de boa qualidade podem apresentar baixa germinacao,
porém a emergéncia a campo e a viabilidade determinada pelo teste
de tetrazolio podem ser elevadas. O uso dos testes de tetrazolio, de
analise sanitaria e de emergéncia em areia, conforme preconiza o
DIACOM, evita o descarte de lotes de boa qualidade, que normal-
mente seriam descartados, caso apenas o teste de germinacao em
substrato rolo-de—papel fosse utilizado.

14.2.2. Metodologia alternativa para 0 teste padrao de germina-
Q50 de sementes de soja

Tal metodologia devera ser aplicada para as cultivares BR-
16 e EMBRAPA 48, sensiveis ao dano de embebioao, quando lotes
de sementes dessas cultivares apresentem um elevado indice de
plantulas anormais, maior que 6,0%, devido a anormalidades na
radicula, durante a avaliacao da germinacao padrao, com substrato
de rolo-de-papel. A adocao de tal procedimento alternativo visa evitar
o descarte de lotes de boa qualidade a industria moageira de graos.

Duas metodologias alternativas poderao ser utilizadas, para
a correta avaliacao da germinacao de sementes dessas cultivares,
para os lotes de sementes que apresentem problemas de germina-
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cao, em virtude da ocorréncia de altos indices de plantulas anor-
mais (maior que 6,0% de anormalidade de radicula, apos a aplica-
cao da metodologia tradicional em substrato rolo-de—papel): a) rea-
lizacao do teste de germinacao em substrato de areia, sem a neces-
sidade do pré-condicionamento das sementes; b) realizacao do pré-
condicionamento da amostra de semente em ambiente umido, an-
tes de semea-la em substrato rolo-de-papel. Para efeito de comer-
cializacao, deverao ser considederados os lotes cujos incrementos
em germinaoao sejam de no minimo 6,0%. O pré-condicionamento
consiste na colocaoao das sementes em "gerbox" com tela (do tipo
utilizado no teste de envelhecimento acelerado), contendo 40 ml de
agua, pelo per|'odo de 16 horas a 25°C. Apos o pré-condicionamen-
to, as sementes sao semeadas normalmente em rolo-de—papel, con-
forme prescrevem as Regras de Analise de Sementes.

14.3. Remog.-50 de Torr6es para Prevenir a Disseminagao do
Nematdide do Cisto e do Percevejo Castanho

A disseminacao do nematoide de cisto e de ovos do perce-
vejo castanho pode ocorrer por diversos fatores, inclusive pela se-
mente, através de torroes de solo infestados. Este modo de trans-
missao foi considerado como um dos mais importantes no inicio do
processo de disseminaoao do nematoide de cisto nos Estados Uni-
dos. Os lotes de sementes sao contaminados com os torroes du-
rante a operaoao de colheita. Uma vez ocorrida a contaminaoao,
torna-se dificil a sua separacao das sementes.

A taxa de disseminacao, através dos estoques de semen-
tes, depende da quantidade de torr6es no lote de semente, do nu-
mero de cistos do nematoide e de ovos de percevejo castanho por
torrao e do numero de nematoides (ovos e/ou juvenis) viaveis nos
cistos.

A remocao dos torr6es que acompanham a semente é uma
forma de reduzir as chances de disseminacao dessas pragas. Os
torr6es diferem da semente de soja em tamanho, forma e peso
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especifico. A diferenca em cada uma dessas caracteristicas fisicas
pode ser utilizada pela maquina de ventilador e peneiras, separador
em espiral e mesa de gravidade, nessa seqiiéncia, objetivando a
obtencao em nivel de separacao satisfatorio.

Apesar da seqiiéncia de beneficiamento citada ser a mais
eficiente, apresenta o maior.-percentual de descarte de sementes.
Ressalva-se também que a eliminacao completa dos torr6es podera
nao ser alcancada, remanescendo a possibilidade de sua dissemina-
cao, quando sementes oriundas de lavouras com suspeita de ocor-
réncia do nematoide de cisto e do percevejo castanho sao semeadas
em areas indenes.
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