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RESUMO 

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

uma planta pertence à família Fabaceae, família esta que compreende também plantas como 

o feijão, a lentilha e a ervilha. A planta é originária da China e do Japão. A floração da soja 

somente é induzida quando ocorrem temperaturas acima de 13°C. A maturação pode ser 

acelerada pela ocorrência de altas temperaturas, longe de ser uma tecnologia simples, o 

preparo do solo compreende um conjunto de práticas que, quando usado racionalmente, pode 

permitir uma alta produtividade das culturas a baixos custos A estatura ideal está entre 60 a 

110 cm, o que, em lavouras comerciais, pode facilitar a colheita mecânica e evitar o 

acamamento. A soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três décadas 

e a de maior relevância para a economia brasileira.  A combinação entre genética mais 

adaptadas e a biotecnologia tem trazido grandes avanços para a sojicultora brasileira.  

PALAVRAS CHAVE: Glycine max, fotoperíodo, clima, solo. 

 

 

SUMMARY 

Soybean (Glycine max), also known as soybean and Chinese bean, is a plant belonging to the 

Fabaceae family, which also includes plants such as beans, lentils and peas. The plant 

originates in China and Japan. Soybean flowering is only induced when temperatures above 13 

° C occur. The maturation can be accelerated by the occurrence of high temperatures, far from 

being a simple technology, the preparation of the soil comprises a set of practices that, when 

used rationally, can allow a high productivity of the crops at low costs The ideal height is 

between 60 a 110 cm, which, in commercial crops, can facilitate mechanical harvesting and 

avoid lodging. Soybean is the Brazilian agricultural culture that has grown the most in the last 

three decades and the one of greater relevance for the Brazilian economy. The combination of 
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more adapted genetics and biotechnology has brought great advances to the Brazilian 

sojicultora. 

KEY WORDS: Glycine max, photoperiod, climate, soil. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A soja que hoje cultivamos é muito diferente dos seus ancestrais, que eram 

plantas rasteiras que se desenvolviam na costa leste da Ásia. Sua evolução 

começou com o aparecimento  de plantas oriundas de cruzamentos naturais 

entre duas espécies de soja selvagem que foram domesticadas e melhoradas 

por cientistas da antiga China. No final da década de 60, fatores internos 

fizeram o Brasil começar a enxergar a soja como um produto comercial, fato 

que influencia no cenário mundial de produção do grão. A explosão do preço 

da soja no mercado mundial, desperta ainda mais os agricultores e o próprio 

governo brasileiro, o escoamento da safra brasileira ocorre na entressafra 

americana, quando os preços atingem as maiores cotações. 

 É cultura de maior relevância econômica do Brasil, devido as tecnologias 

desenvolvidas contribuiu para este crescimento, como o uso de variedades 

resistentes para cada tipo de solo, implementos agrícolas mais tecnificados, 

uso de drones para fazer o monitoramento dos patógenos,  afim de reduzir os 

índices e garantir maior produtividades, a  mão de obra qualificada, 

contruibuem para o crescimento do PIB em nosso país e ao sucesso crescente  

da demanda de exportações. 

 

 

2. CLIMA, SOLO E TEMPERATURA ADEQUADA 

Clima 

A soja melhor se adapta a temperaturas do ar entre 20°C e 30°C; a temperatura 

ideal para seu crescimento e desenvolvimento está em torno de 30°C.Sempre 
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que possível, a semeadura da soja não deve ser realizada quando a 

temperatura do solo estiver abaixo de 20°C porque prejudica a germinação e a 

emergência. A faixa de temperatura do solo adequada para semeadura varia 

de 20°C a 30°C, sendo 25°C a temperatura ideal para uma emergência rápida 

e uniforme. O crescimento vegetativo da soja é pequeno ou nulo a 

temperaturas menores ou iguais a 10°C. Temperaturas acima de 40°C têm 

efeito adverso na taxa de crescimento, provocam distúrbios na floração e 

diminuem a capacidade de retenção de vagens. Esses problemas se acentuam 

com a ocorrência de déficits hídricos. A floração da soja somente é induzida 

quando ocorrem temperaturas acima de 13°C. As diferenças de data de 

floração, entre anos, apresentadas por uma cultivar semeada numa mesma 

época, são devido às variações de temperatura. Assim, a floração precoce 

ocorre, principalmente, em decorrência de temperaturas mais altas, podendo 

acarretar diminuição na altura de planta. Esse problema pode se agravar se, 

paralelamente, houver insuficiência hídrica e/ou foto periódica durante a fase 

de crescimento. Diferenças de data de floração entre cultivares, numa mesma 

época de semeadura, são devidos, principalmente, à resposta diferencial das 

cultivares ao comprimento do dia (fotoperíodo). A maturação pode ser 

acelerada pela ocorrência de altas temperaturas. Quando vêm associadas a 

períodos de alta umidade, as altas temperaturas contribuem para diminuir a 

qualidade da semente e, quando associadas a condições de baixa umidade, 

predispõem a semente a danos mecânicos durante a colheita. Temperaturas 

baixas na fase da colheita, associadas a período chuvoso ou de alta umidade, 

podem provocar atraso na data de colheita, bem como haste verde e retenção 

foliar. 

Solo 

O manejo do solo consiste num conjunto de operações realizadas com 

objetivos de propiciar condições favoráveis à semeadura, ao desenvolvimento 

e à produção das plantas cultivadas, por tempo ilimitado. A primeira e talvez a 

mais importante operação a ser realizada é o preparo do solo. Longe de ser 
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uma tecnologia simples, o preparo do solo compreende um conjunto de 

práticas que, quando usado racionalmente, pode permitir uma alta 

produtividade das culturas a baixos custos. Mas pode também, quando usado 

de maneira incorreta, levar rapidamente um solo à degradação física, química e 

biológica, diminuindo paulatinamente o seu potencial produtivo. Cobertura 

vegetal do solo a escolha de espécies para cobertura vegetal do solo, quer 

como adubo verde, quer como cobertura morta, deve ser feita no sentido da 

produção de grande quantidade de biomassa. Além disso, deve-se dar 

preferência para plantas fixadoras de nitrogênio, com sistema radicular 

profundo ou abundante, promotoras de reciclagem de nutrientes, capazes de 

se nutrir com os fertilizantes residuais das culturas comerciais e que não sejam 

hospedeiras de pragas, doenças e nematóides ou apresentem efeito 

alelopático para as culturas comerciais. 

3. PLANTIO (ZONEAMENTO AGRÍCOLA - REGIÃO ITAPEVA) 

Tabela de períodos de semeadura 

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Datas 

1º 

a 

10 

11 

a 

20 

21 

a 

31 

1º 

a 

10 

11 

a 

20 

21 

a 

 28 

1º 

a 

10 

11 

a 

20 

21 

a 

31 

1º 

a 

10 

11 

a 

20 

21 

a 

30 

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril 

Períodos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Datas 
1º 

a 

11 

a 

21 

a 

1º 

a 

11 

a 

21 

a 

1º 

a 

11 

a 

21 

a 

1º 

a 

11 

a 

21 

a 
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4. CICLO DA PLANTA 

A estatura das plantas varia, dependendo das condições do ambiente e da 

variedade (cultivar). A estatura ideal está entre 60 a 110 cm, o que, em 

lavouras comerciais, pode facilitar a colheita mecânica e evitar o acamamento. 

O ambiente também influencia sua floração e, consequentemente, seu ciclo. A 

floração da soja responde ao nictoperíodo, ou duração da noite. Para facilitar a 

compreensão, normalmente fala-se em foto período, que é a duração do dia, e 

diz-se que a soja é uma planta de dias curtos, uma vez que, sob dias longos, 

ela atrasa seu florescimento e alonga seu ciclo. Com o uso da característica do 

10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 

Meses Maio Junho Julho Agosto 

Períodos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Datas 
1º 

a 10 

11 

a 

20 

21 

a 

30 

1º 

a 

10 

11 

a 

20 

21 

a 

31 

1º 

a 

10 

11 

a 

20 

21 

a 

30 

1º 

a 

10 

11 

a 

20 

21 

a 

31 

Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro 

MUNICÍPIOS 
PERÍODOS DE PLANTIO PARA CULTIVARES DO GRUPO I, II E III 

SOLOS TIPO 1 SOLOS TIPO 2 SOLOS TIPO 3 

Itapeva  28 a 36 28 a 36 28 a 36 
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florescimento tardio em dias curtos, ou do chamado “período juvenil longo”, não 

há mais restrição fotoperiódica ao plantio comercial de soja, mesmo sob a linha 

do equador, o que rendeu ao Brasil o título de país que “tropicalizou” a soja. As 

cultivares brasileiras de soja são classificadas em grupos de maturação (GM), 

com base no seu ciclo. Essa classificação varia conforme a região, por 

exemplo, para Minas Gerais, os GM são: semi precoce (101 a 110dias); médio 

(111 a 125 dias); semi tardio (125-145 dias); tardio (>145 dias) e, no Paraná, 

são: precoce (até 115 dias); semi precoce (116-125 dias); médio (126-137 dias) 

e semi tardio (138-145 dias) (Embrapa-CNPSo, 2008). 

 

5. TIPOS DE CULTIVARES NA REGIÃO DE ITAPEVA – PRECOCE 

/MÉDIA/ TARDIA 

Variedade Precoce Média Tardia 

M5917IPRO             X   

PMG 7062                          X  

NS 6700               X 

Formulação Quantidade Kg/há Época realização 
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6. ÉPOCA DE ADUBAÇÃO DE COBERTURA 

 

7. PRINCIPAIS PLANTAS DANINHAS QUE ATACAM A CULTURA  

 

A operação de controle das plantas que germinam antes da semeadura 

(dessecação de manejo), normalmente recomendada para soja convencional, 

deve ser mantida, observando os critérios já estabelecidos e, apenas em casos 

raros, esta prática poderá ser alterada. A utilização do glyphosate em pós-

emergência da cultura e das espécies infestantes poderá ser feita em aplicação 

única ou sequencial. Atenção especial (estádio de desenvolvimento da planta 

daninha, densidade de infestação, dose, época de aplicação, etc.) deve ser 

dada às espécies tolerantes a esse herbicida como trapoeraba, erva-quente e 

erva-de-touro. 

Outras espécies de difícil controle, tais como erva-de-santa-luzia, poaiabranca, 

agriãozinho, capim-barbicha-de-alemão e corda-de-viola, podem ser 

selecionadas em função do uso continuado desse produto. Biotipos de buva, 

azevém, capim-amargoso e amendoim bravo resistentes ao glyphosate foram 

encontrados no Brasil, o que justifica ainda mais o manejo adequado dessas 

espécies, principalmente no período de entressafra. 

Desse modo, com o intuito de evitar a seleção de espécies tolerantes e 

resistentes ao glyphosate é importante rotacionar soja convencional e 

transgênica (soja RR) e/ou herbicidas de diferentes mecanismos de ação. 

Assim, é necessário ter em mente que a utilização do glyphosate em soja RR 

constitui-se em mais uma ferramenta no controle das plantas daninhas e que 

as práticas de manejo integrado dessas espécies devem continuar sempre 

sendo priorizadas. 

02.20.15 Fte Br12 300 Outubro 

Cloreto de Potassio KCL 100 Outubro 
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8. PRINCIPAIS PRAGAS QUE ATACAM A CULTURA 

Lagartas desfolhadoras (A. gemmatalis e P. includens) - Devem ser 

controladas quando forem encontradas, em média, 20 lagartas grandes (>1,5 

cm) por 1m (uma fileira de plantas), ou com menor número se a desfolha atingir 

30%, antes da floração, e 15% tão logo apareçam as primeiras flores. 

Para controle com Baculovírus, considerar como limites máximos 20 lagartas 

pequenas (no fio) ou 15 lagartas pequenas e 5 lagartas grandes por 1m. Em 

condição de seca prolongada e com plantas menores de 50 cm de altura, 

reduzir esses níveis para a metade, para a aplicação de Baculovírus (ver 

Folder nº 02/2001 “Controle a lagarta da soja com Baculovírus, um inseticida 

biológico”). 

Percevejos - O controle deve ser iniciado quando forem encontrados 2 

percevejos adultos ou ninfas com mais de 0,5cm por metro. Em campos de 

produção de sementes, o nível deve ser reduzido para 1 percevejo por metro. 

Para os insetos abaixo, o controle deve ser realizado quando: 

Broca das axilas - a lavoura apresentar em torno de 25% a 30% de plantas 

com ponteiros atacados. 

Tamanduá-da-soja – a lavoura apresentar 1 adulto/m, para plantas até o V3 e 

2 adultos/m para plantas de V4 a V6.     

Lagartas-das-vagens – a partir de 10% de vagens atacadas. 

9. PRINCIPAIS DOENÇAS QUE ATACAM A CULTURA 

As seguintes doenças da soja foram identificadas no Brasil. Suas ocorrências 

podem variar de esporádicas ou restritas a incidência generalizada 

nacionalmente. São relacionados os nomes comuns e seus respectivos 

agentes para as doenças causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides. 

A identificação das doenças e a avaliação das perdas geralmente exigem 

treinamento especializado. 

 

8.1 DOENÇAS FÚNGICAS 
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8.1.1 Doenças foliares 

Crestamento foliar de cercóspora ....................... Cercospora kikuchii 

Ferrugem americana ........................................... Phakopsora meibomiae 

Ferrugem asiática ................................................ Phakopsora pachyrhizi 

Mancha foliar de altenária ................................... Alternaria sp. 

Mancha foliar de ascoquita.................................. Ascochyta sojae 

 

8.1.2 Doenças da haste, vagem e semente 

Antracnose ................................ Colletotrichum truncatum 

Cancro da haste ........................ Diaporthe phaseolorum var. meridionalis 

................................................... Diaporthe phaseolorum var. caulivora 

Mancha púrpura da semente..... Cercospora kikuchii 

Seca da haste e da vagem ........Phomopsis spp. 

Seca da vagem..........................Fusarium spp. 

Mancha de levedura .................. Nematospora corily 

Mancha foliar de mirotécio ........ Myrothecium roridum 

Mancha parda............................ Septoria glycines 

Mancha “olho-de-rã” .................. Cercospora sojina 

Míldio ......................................... Peronospora manshurica 

Mancha foliar de filosticta .......... Phyllosticta sojicola 

Mancha alvo .............................. Corynespora cassiicola 

Mela ou requeima da soja ......... Rhizoctonia solani AG1 

Mofo branco............................... Sclerotinia sclerotiorum 

Oídio .......................................... Erysiphe diffusa 

 

8.1.3 Doenças radiculares 

Podridão de carvão ........................................ Macrophomina phaseolina 

Podridão parda da haste ................................ Cadophora gregata 

Podridão de fitóftora ....................................... Phytophthora sojae 

Podridão radicular de cilindrocládio................ Cylindrocladium clavatum 
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Tombamento de esclerócio............................. Sclerotium rolfsii 

Murcha de esclerócio ..................................... Sclerotium rolfsii 

Tombamento de rizoctonia ............................. Rhizoctonia solani 

Morte em reboleira ......................................... Rhizoctonia solani 

Podridão da raiz e da base da haste .............. Rhizoctonia solani 

Podridão vermelha da raiz (síndrome da 

morte súbita - PVR/SDS)................................ Fusarium spp. 

Podridão radicular de roselínia ....................... Rosellinia sp. 

Podridão radicular de corinéspora.................. Corynespora cassiicola 

 

8.1.4 Doenças bacterianas 

Crestamento bacteriano ................Pseudomonas savastanoi pv. glycinea 

Pústula bacteriana .........................Xanthomonas axonopodis pv. glycines 

Fogo selvagem .................................Pseudomonas syringae pv. Tabaci 

 

8.1.5 Doenças causadas por vírus  

Mosaico comum da soja .........................VMCS (Soybean mosaic virus) 

Queima do broto .....................................TSV (Tobacco streak virus) 

Mosaico cálico ........................................AMV (Alfalfa mosaic virus) 

Necrose da haste ...................................CPMMV (Cowpea mild mottle virus) 

 

8.1.6 Doenças causadas por nematóides 

Nematoides de galhas ............................................. Meloidogyne incognita 

Nematoide de galhas............................................... Meloidogyne javanica 

Nematoide de galhas............................................... Meloidogyne arenaria 

Nematoide de cisto da soja ..................................... Heterodera glycines 

Nematoide reniforme ............................................... Rotylenchulus reniformis 

Nematoide das lesões radiculares .......................... Pratylenchus brachyurus 

9. ÉPOCA DA COLHEITA 
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A soja é colhida após a queda das folhas, com haste e vagens secas e com 

14% de umidade nos grãos. Quando a produção é destinada ao fornecimento 

de sementes e colhida com um pouco mais de umidade. 

A colheita, geralmente a granel, é realizada por combinadas, que podem ser 

usadas também para outros cereais. 

Uma combinada tem capacidade para colher, no mínimo, 200 hectares de soja 

no período de uma safra. O emprego de cultivares de ciclos diferentes amplia o 

período da colheita, permitindo maior aproveitamento das colhedeiras. 

Na colheita é normal haver perda de grãos, que, todavia, será pouco 

expressiva se alguns cuidados forem observados na condução da cultura e nas 

operações de colheita. Para reduzir perdas na colheita é recomendável: 

usar cultivares adaptadas à região (de porte e altura de inserção da vagem 

satisfatórios, não sujeitas ao acamamento) e, pouco suscetíveis à debulha. 

-fazer o plantio na época certa; 

-preparar devidamente o solo; 

-adubar convenientemente a cultura; 

-observar a densidade de plantio recomendada; 

-controlar ervas invasoras e pragas; 

-colher na época certa, sem retardamento demasiado; 

- regular corretamente a combinada; 

As perdas podem ser restringidas a um mínimo de 2%, porém falhas na 

condução da cultura e nas operações de colheita podem elevá-las a índices 

superiores a 20%. 

                                                Rendimento 

 

Usando a tecnologia disponível para a produção de soja, é possível atingir 

rendimento superior a 3.500 quilos de grãos por hectare, se a cultura culta com 

condições favoráveis de clima e solo. Rendimentos mais elevados têm sido 

registrados em condições especiais. 
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10. ÉPOCA REALIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO 

Enquanto no ano passado os produtores já tinham vendido 60% da safra nessa 

época do ano, na temporada atual o volume ainda está na casa dos 45%. 

Com colheitadeiras a todo vapor nas lavouras, a safra recorde de soja no 

Brasil, de mais de 100 milhões de toneladas, está praticamente consolidada. A 

comercialização, no entanto, não acompanha esse ritmo. Enquanto nessa 

mesma época, no ano passado, os produtores já tinham comprometido 60% da 

produção, nesse ano esse número está próximo de 45%. Com o passar do 

tempo, toda essa soja inevitavelmente vai entrar no mercado. A preocupação é 

que os preços, que começam a dar sinais de queda, possam sofrer pressões 

negativas. 

O analista de mercado Camilo Motter, da Granoeste, explica que o ritmo mais 

lento na comercialização brasileira, somado à boa demanda pela oleaginosa no 

mercado internacional, tinha ajudado a segurar o bushel acima dos US$ 10 em 

Chicago até a semana passada. Nos últimos dias, no entanto, com a 

expectativa de que mais produto entre no mercado, o preço já caiu para a casa 

de US$ 9,80 o bushel. “Chega uma hora que os compromissos vão chegando, 

apesar dos preços internos mais fracos, pressão negativa do câmbio e o 

produtor vende”, aponta.  

Motter esclarece que hoje o principal aspecto em relação à cotação para o 

produtor brasileiro (abaixo de R$ 60 neste dia 28 de março no Paraná) é o 

câmbio. Nessa mesma época, em 2016, a soja estava US$ 9,10 o bushel, mas 

o dólar valia R$ 3,65. Hoje, o dólar está próximo da casa dos R$ 3,10 a R$ 

3,15, o que diminui o prêmio na conversão para a moeda brasileira. “Em 2016, 

os importadores tinham vindo buscar produto na América do Sul e havia 

expectativa de mais sobra de estoque nos Estados Unidos”, esclarece. “Nesse 

ano, como o produtor brasileiro reteve e importadores buscaram mais volume 

nos Estados Unidos, nós temos os fundamentos que formam o preço 

completamente diferentes”, completa. 
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Com esse cenário, o analista aponta que dificilmente os preços reajam 

significativamente. “A tese que eu defendo: só vamos ter preços em alta 

consistente se houver problema climático na safra americana. Não acredito que 

teremos demanda que vá superar a grande oferta que já está no mercado e 

não haverá demanda para impulsionar preços se houver safra cheia nos EUA”, 

resume Motter. 
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