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APRTSTNTAçÃ0

tstes subsídi os foram el aborados com o objeti vo

fornecer, aos partìc'i pantes da reunjão para a Revisão do

grama Nacíonal de Pesquisa de Soia, elementos üteis ao

bel ec'imentcl das di retri zes bãsi cas que deverão oni entar
pesqui sas na ãrea de produção de soja nos prõximos anos -

0 presente documento contõm um dì agnõstj co da produ

ção de soia no país, onde são anal i sados os pri nc'i pai s aspec

tos que i nfl uem no desenvol vimento da cul tura. A I uz desEa g

nãl ise e dos conhecjmentos d'isponíveis e do nível tecnológi
cCI da produçã0, pF0qura-se defi ni r os prÍ nci pai s prr:bl emas

que devem ter so'l ução atravãs da pesqui sa, bem como, traçam-
Se os objet'ivos gerais que devem nortear o pr0grama nacional.
Contõm, ainda, as prìoridades a nivel nacional, definidas em

1977, e o seu detalhamento a nivel regional.

Não foi, porém' nossa pretensão esgotar, nesse docu-
mento, todos os aspectos do processo produti vo da soia, nem

pretendemos adm'i ti r que a abordagem dos tõpi cos aqui i nseri
dos seja compl eta.

tsperamos, no entanto, que os subsîdi os sejam útei s,
e contribuam efetivamente, para a def inição de um programade
pesqui sa de soja objetí vo e vol tado a encontrar as sol uções
para os princi pai s probl emas da cul tura nas di ferentes re-
gi ões do País .

Emid i o Ri zza Bona to
Chefe do CNPSo

de

Prg

esta
a9
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I. DIAGNõSTICÛ DA PRODUçÃT

I " siTUAÇAo DA pR0DU,ÇÃ0

I .l . Desenvol vimento da cu'l tur¿r no Brasi I

A soja foi introduz'ida nû BrasiI, com f ins experimen
tai s, ÊÍr 182? por Gustavo D'U1.ra no Istado da Bahi a. As prj
meìras experiêncjas em São Pai;10 foram reajizadas em 1892 pCIr

Franz þ{" Daffert. No Rio Grar,ie do Sul sua introdução foi fei
ta em l9'14 pe'lo pnofessor F.C" Gnaig l

0s primei ros cul ti vos r,í-orreram em 193.l na região das

Missões, no Rio Grande do Sul. tmbora jã na década de 50 0

Ri o Grande do Sul apresentasse uma pequena produÇão, e a1 gu

mas tentativas de .l'l tiuo tenham sid.o feítas em São Paulo e

n0 Paranã, a soja passou a apresentar indi ces ec0nomi camente

signifjcativos na segunda metade da década de 60.

No perîodo de 197A/1978, a crescimento da produção re
gistrou uma taxa geom6trica anual de aproximadaniente 30%. No

inicio da dêcada de 50, a ãrea de soja no Brasil representava
apenas 1% do total da ärea cu I t i vada. Alual mente ocupa cerca
de 20%, correspondendo a aproximadamente 8,7 mÌlhões de hect,ares.

De 197A a 1980, a produção nacional passou de cerca cie

1,5 para l5 milhões de tonelarjas. A produtjvidade mõdia cres
ceu em 571 kg/ha. 0 aumento da ãrea cultívadan da produção
e da produti vi dade ocorreu ern todos os Estados produtores ( Qug

dro 1 ).

Dentre 0s fatores que mais contri buiram
da expansão da soj a , Fode- se des taca r:

a. condì ções favorãvei s de mercado i nterno

b. facjlidade de cult'ivo rrnt sucessão com o

ando ao agri cu I tor dua:; saf ras por an0 ,
mesmo capj tal fi xo;

c. capitalização das empresas agricolasn propiciada peìa

para esta

e externo;

trigo, propÍc'i
com o uso do

fapl
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pol îtj ca de auto'suf i ci ênci a de

crédjto e ao preço de comPra;

possj bi I idades de mecanj zaçãc de

cultivo;
programas de cr6dì to agrTcol a ã

tri go com subsídios ao

todas as operações ¿e

produção conìerc'ia

t.r6s s!
cu'l tivo,
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I i zação;

f. parti ci pação ati va das cooperati vas nos prÛcess0s de

produção e comercializaçao;

g.apoio da pesquisa e da assjstência têcnica'

1.2. Loca'l i zação da produção atuai
t

real i dade atual da soi a no Pais caracteri za

ou regi ões dj sti ntas em função do tempo de

cul ti vada e do estãgi o tecnol ógi co.

A

tua ções
da ãrea

1.2,1. Região tradicional de cultivo

tsta regìão corresponde aos Estados do Rio Grande do Sul,

Santa Catar"ina, Paranã e São Paulo (F'ig. l). 0 desenvolimento ini-
cial da cultura, nessa regìã0, eSteVe bastante condjcjonado
ã ìmportação de tecno'logia do 5ul dos tst.ados Unidos. A Ìle:
quisa local, no entantO, teve um papel decìsivo no jncremento

da produção, tanto via expansão da ãrea' com0 melhorja da pro

dutividade.

tm .|970 a produção de soia na região tradicional era de

apr0xjmadamente 1,49 mi'l hões de toneladas, representando9S,6%

da produção nacional, A estimatjva para a atual safra indica
uma produção de cerca de 12,96 m'i lhões de toneladaso ou sejao
Bn7 vezes maior que a de 1970, representando, porém, 8606?i' da

Produção naci onal .

No perîodo de 1970-'1980 â produtividade m6dia dessa re
gião aumentou em 595 kglha.
' A tecnologia, iã bastante desenvolvida nessa reg'iã0,
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il lffi Regìão tradicionat

% Regìão de expansão

-tsggl3g_Ugq_igl_onq.!

ha

t
kg/ ha

% t tatal

Req'ião de expansão

ha

t
kgl ha

% t total
*tstjmati 

va

1970

I .303.521

1 .487 .897

l .l41

9B,6

I 5. 2BB

20.643

I .350

114

197 5

5 "497 .B5B

:i.458.627

1 "72A

95,6

325.961

433.391

1.329

414

197 B

7 .074.126

8.818.084

1 .247

92,5

7AB.2B2

716.633

1.412

7,5

l9B0'e

7 "itu'i..2û0
12.95,J.550

1 .736

86,6

1 .267-.257

2.005. 048

I .5BB

l3 ,4

FIGURA 1. Distribuição da produção de soja no Brasil
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favorece a obtenção de bons rcnd'imentos por ãrea cul ti vada. A

prorJutividade mõdja da regiã0. na atual safra, õ estimada em

1.736 kg/na (Fig. l). Em toria a região hã boas inforrrações
de pesquisan são uti I i zadas ci;1 tj vares apropriadas o semeadas

em epoca adequada e com o enprego concomitante de ferlì1iza¡
tes, c0rreti vos e defensj vos. A taxa de uti I i zação de semente

fjscalizada e/ou certificada ê superior a B5%. A mecanização

é praticamente comp'l eta, da semeadura ã colheita e posterior
processamento. A mão de obra exigida requer um maior grau de

especi al i zação e o número de empregados, di retamente nas prg
priedades, 6 reduzido em função do elevado grau de mecan'ização.

1 .2.2. Reg'ião de expansäo de cuJ ti vo

tsta região .fr.nn* o Mato Grosso do Sul, o Sul dos tg
tados de Mato Grosso, Goiãs e Maranhão e o 0este de Minas Gq

raís e Bahia (Fig. i ). tm sua quase totalidade ã constituída
de solos sob vegetação de cerrados.

Nessa região central do Pais, o cu'l tivo da soja ê mais
recente e calcado bas'i camente em tecnologia brasíieira. Em

197CI, a produção era de somente 7.A,643 tonel adas, obt'i das em

umä ãrea de 15.288 hectares, representando apenas 1,4% da prg
dução naci onal . Para a atual safra 6 estimada uma produção
superior a 2 mjlhões de .tone'ladas, ou seja, 97,f i{ vez-es a de

1 970, o que corresponde a 13 ,4% da produção bras i 1 ei ra . 0 au

mento da produtividade, no período de I970 a 1980' foi n nesta
regiã0, de 238 kg/ha. A ãrea cuitivada na safra I979/80 6 .!
ti mada em 1 .262.257 hectares .

A tecnol ogi a de produção i ni ci al mente uti 1 i zada foi
transferi da em grande parte da região tradi ci onal . Ul ti mamen

te o tem s'i do desenvol vi da tecnol ogi a especifi ca para as condi
ções edafo-cl imãticas da região. 0 rendimento mË¿to atual eã

tã em torno de l5BB kg/ha (Fig. l). Hã, pois, necessidade de

mai ores esforços para gerar novos conhecimentos, desde a 0Þ

tenção de noüos e mel hores gen-otìpos atõ ao estabeleci¡nento



de si stemas de cu'l ti vo e mane jo ma'is ef i cazes e econoini c.os "

1 .2.3. Regì ão potenci a1 para o cul tj vo

1t

a

têni

:

I

,i

J{
I
I
I{
I

I

It

Consjderando ä exjstência de germoplasma

todas as I ati tudes do Pais, os dema'i s tstados ou

possib'i f idades t6cn'i cas de produztr soia.

adaptãvel
regìões

As I jmitações ä introdução de soia situarn-se n0s aspec

tos f îs'icos (excessos ou def j ci ênci as de umi dade ) , ambi errta j s

(flonesta amazõnica), econômjcos (substitu'îção de cultivos,
infra-estrutura, etc.) e socjais (l jberação de mão de obra).

Assim, 'imagi na-se que a so ja possa te1importãncia econõmi ca

futura, princ'ipalmente no Norte do Mato Grosso e Goìãs, no Su'l

de Rondônia, no Nordeste de Maranhão e no Piaui. Estas especg

1 ações não I evam em conta , natural men te n as dj retri zes das pg

lîticas econômica e socjal dos governos federaJ e estaduais,
que poderão al terar substanci aJmente qua'l quer progn6stj co de

carãter puramente têcn j co. Mesmo ass'im, inst j tu'i ções de pe!

quisa de vãr'ios Estados e Terrjt6rios das Regiões Norte e Nor

deste, ôpojados tecnicamente pelo Centro Nacional de Pesquisa

de Soja, estão real i zando estudos de adaptação varietal ' épg

cas de semeadura e correção e fertÍiização do solo, visando dg

termi nar a vi abi I i dade têcnj ca e econõmi ca da cul tura da soja'

2. coNDrÇ0rs GTRAIS DA PRoDUçÃo

2.1. Tamanho da propriedade

2. I .1 . Região tradí ci onal de cul ti vo

Na regíão tradicional de cultivo da soia, a estrutura
fundiãrja da propriedade produtora é variãvel de acordo com os

tstados, que poderiam ser chamados de sub-regiões. No entan

to, mesmo dentro de cada Estado ocorrem diferenças' o que tor
na dificil a sua caracterizaçäo.



A al ta percentagem de riçtabel ecimentos rurai s

50 hectâres 6 uma.carar. leristica dos Estados
l"egi ão (Quadro 2) .

1?_

c0m a rea
componende ?. a

tes da

QUADR0 2. Di stri bui ção percentual
ãrea total compneend'ida

dos estabelecímentos cottl

entre 2 e 50 ha, em I 970.

Estados % dos
tos

estabelec'imen
exi stentes % de ãrea

Paranã

San ta Catari na

Rio Grande do Sul

São Paul o

89,2

B5 ,2

83 ,2

7 4,5

41 ,6

¿"2 1

27 ,2

1B ,?

F0Nït: C0DtSUL Subdivisã0, posse e uso da terra no Paranã, 1976.

pa da

[â,

Nos Estados do Par^anã e de Santa Catari na, a ãrea ocu

corn estabelecimentos com l.000han ou mais, ã muito pequg

quando comparada com a do Rio Grande do Sul e a de São Paulo.

. Uma i dêí a da estrati fì cação das propri edades pode ser
tirada do Quadro 3, onde se compana a situação do Brasil, da
Região Sul e dos tstados de São Paulo, Paranã, Santa C.atarina
e Rio Grande do Sui.

Atendendo ao fato de que pnopri edades mui to pequenas,
atã l0ha, se dest'i nam, em geral , ã expl oração de rni I ho, fei jão

Du mesmo soja consorciada, procurar-se-ã est'imar as proprjeda
des majores, que caracteri zam cada Estado, vi sto estas terem
naior representativ'idade para a soja, face ao elevado grau de
Ìnecanização exig'ida pela cultuna.

No Rio Grande do Sui, a soja ã ctl tivada em proprieda
des médi as mai ores que I 00ha no Pl anal to Médi o, Cômpos de Ci



QUADRA 3. Ðistribufção percentua'l do número e ãrea dos estabelec'imentos por estratos de ãrea
total-Brasii, Região Sul, Paranã, Santa Catarina,Rio Grande do Sul e São Paulo- 1970.

Grupos
de

Ãrea total

Brasi I Reg'ião Suì Paranã Sta. Catarina R. G. Sul São Paulo

/o

estab.
%%

ãrea estab. ãrea

o/

estab.
o/

ãrea

o,/

estab.
o/ o/
lo io

o/
lo

ol ê/
lo /o

ha

Total
Menos de '10

Menos de I
1-2
2r'-5
5 ¡'- 10

l0 _ 100

t0 i- 20
20 ¡- 50
30 r 100

100 

- 

t000
100 ¡- 200
200 i- 500
500 r-- 1000

1000 

- 

]0000
1000 F"* 2000
20c0 l-- 5000
5000 'i- 10000

+ 10000
.10000 i-- 100000

10000û e mais

area estab. ãrea estab. area

i t0,0
5J ,4

8r1
l o,0
l B,6
14,7
39,4
15,6
l6 ,B
7r0
Er5
4,4
?'l
., I I

l,o
a17

0,4
0r2
0,1

0,
0,

.l00,0

3rl
0rl
0,2
Jro.|,8

?4,4
317
8,6
8rl

37 ,A
l0,l
i 5,6
il,3
?7 ,2

100,0

42,3

l rl
2,7

17 ,8
20,7
53,0
25,7
?2 

'05r3
4r3
2,3
l'5
0r5
0,4
CIr3

0rl
0,0

100,0

6,

i0,
lalur
10,
3?,2

818
l3 ,l
I0,3
21 ,3

9r5
9rl
?,7

l oo,0

53,3

0rg
216

2Le
25,4
43,4
?7,9

I 00,0

l0,7
0ro
0rl
3 o5
711

1,7
7r1
Br9
0r7
8r9
9r3
7r1
7,5
q7
vt.

6,5
606
716

100,0

3l ,9
1'

- ¡ tL

?,1
12,3
16,3

100,0

4,9

,0
,l
,3
,5
,3
,?
,l
,0
,4

Êtv

,5
A,r
a

,J
.)

,J

,0
,0

j 00,

54t

t,
Ut

12,
17,
58,

l0û,0
3r6

,0
,J
o

tJ

,6
o3

,2
,5
,6
,?
,4
)¿
,6
L

2!Ê
a

)J

n3

100,0

4t,2

,9
(

,J

,8
,u
,B
-

,4
,l

100 ,0

303

0

U

1

4

3B

I

0

1

I
?

3

0
o
L

I

U

7

2

?
4
9

I
I
a

0

I
B

1

I
6
n+
2
0

t

28
24

6
ç

L
¿'t
L

0
0

û
0
0

0
I
3

5l
1l
26
14
Z9

9
t't

o(J

1?
EU

5
I

63,7
27 ,1
29,5
7rl
411

2n4
l13
014
n?v tJ

0r2
0'j
0,0

0

0
0
z

37.

I
l5

t)

35

I
'14

12

?
tv

,4

I
J
6
I

1

48

9
n

I
0
Ê

J
I
ü

cr

U

n

0r0
0,.l
1^I ru
712

25,3
4,5

.rn {t

.l0 
,3

43 ,5
l2,1
lB,2
13,2
24,i
l0 ,B
9r5
2QJ lu

'l

l
I

.!6,5

4r0
3rl
lr8
lro
0,3
t,?
0rl
tì1vr I

0r0

l
2

4

1

I
I
2

?7

7

2

7
q

2
0

9,9
ll,4
5r9

I ?
1

5

0
0

û
U

0
0

7
4

9,9
?,4

0,0 l,
0,0 0,

0
0

9 0,0 2,1 û, I 5 0,0 3,8

(,\)

F0NT[: Cen:;û Agrcpecuãri s - Bras i 1 t970.
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ma cla Serra, Missões e parte do vale do Rio Uruguai. Ct f.ama

nho médjo da propriedade ca'i para cerca de 7.,5ha. onde a alta
dens i dade demogrãfi ca condi cj ona tambêm a dj vj são territot ial ,

como õ o caso da mai or parte do Al to Uruguai e das Inco:;{as

Superior e Inferior do Nordesl"e'

tssa úl ti ma s j tuação t; mb-em se veri f i ca em Santa Cata

rina, cuja princìpal região produtora de soja se situa no ex

tremo 0este, central i zada em Chapecõ e São Mi guel d'0es le. ,lã

em Campos Novos, onde predomj nam oS campos ' e sendo trad j ci o

nal a s i tuação de pecuãri a extens i va ' as propri edades que pa!

saram ao cujtivo da Soja são llem mai0res chegando, êtfl módia,

a rnais de lÛ0ha.

txtrema vari abi I'i dade ramb-em se veri f i ca no Paranã, sêl

clo as propriedades superiores a l00ha em média, em Ponta Gros

Sâ, e B0ha em GuarapuAVA, caracte¡izandOo ambaS, a regiãO de

nomjnada Campos Gerajs. No restante do Estado, o tarnanho õ

vari ãvel entre 25 e B0ha.

0 tstado de São Paul o, caracteri zado pel a al ta dj versi
ficação de suq agropecuãria, possui ãreas bem local'i zadas para

o cultivo da soja; uma ao Norte, na Alta Mogiana' e outra no

VAI e do Paranapanema, centraJ j zada em As s i s. Im geral o tama

nho das proprjedades 6 nraior do que l00ha na A'l ta Mogiana e

men0r n0 Val e do rio Paranapanema ' onde a i nf l uênci a cJo vtz'i
nho Is tado do Paranã -e 

nru i to g rande .

Na região tradi cj onal de cul ti v0, cerca de 50% da pr9

dução de sOja provem de ãneas onde se prat'i ca a sucessão so

ia-trì go. Devj do a probl emas de ordem cl imãti ca o QUê se trq
duzem por uma excessiva incidência de doenças n0 trìgo no Rjg

Grande do Sut e por uma di stri þui ção i rregul ar das chuvas du

rante o Ínverno no Paranã e São Paulo, a. referida proporção

Pode vi r a se modi fi car.

I ntensa ati vi dade mì gr¿tõri a, em busca de novas ãreas
de produção vem se verificanCo. A possibilidade de exploração

de ãreas rel ati vamente gran<1eS, com redu zido emprego de mão
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cle obra, medi ante uso i ntens ì vo de mecani zaçã0,

do as correntes migratõr.ias, principalmente das

quena proprì edade do Rio Grande do Su1 , buscando

dj tas de expansão do cul tÍ vo da soja.

tem favorec i
ãreas de pq

as regì ões

2.1 .2. Região de expansão de cul ti vo

Grande volume da soja produzirla no Mato Grosso do Sul

pr0vem de proprí edades com ãrea superi or a 500ha. Nesse Estg

do, mui tas propri edades estão adqui ri ndo carãter empresari a'1,

es tando ì i gadas a grõndes grupos i ndus tri ai s ou fi nance'i ros n

oriundos da rregião tladicional, A naior parte dos produbores
sã0, no entanto n agrÍ cul tores ori undos do Ri o Grande do Sul

e do Paranã. 0 sfstema cooperatjvista, influenciado pela ori
gem dos propri etãri os , vem se i mpl anta ndu rapi danente, bem

como estã se tornando grande a ut j l'i zação de mãqu'i nas, f erti
lizantes e defensivos.

Tambãm a região de Goiãs e de Minas Gerais, onde a produção
de soja vem aumentando rapidamerlte r caracteni za-se por graI
des propriedades. 0 mesmo ocorre na Bahia, onde o cultivo da

soja estã sendo inicjado no vale do Yuyu.

2.1.3. Região potenciaì para cul tivo

Nessa região, a cultura da soja ê ainda insÍpiente ,

tornando difíci1 qualquer consideração.E de interesse a ex-
p'loração da soja pôra supri r a ociosidade das indústr jas 1g

cajs. Ë de supor que as propriedades no Norte tendam a abran
9er grandes ãreas. Jã no Nordeste, a sjtuação é extremamente
var'iãve'l , 'c0m tendãnci a para ãreas reduzi das, assemel hando-
se a*s cond'i ções ex i s ten tes n0 Su I .

A fal ta de resul tados de pesqui sa n de assi st6ncj a

lìica 11,i¡,'¡¡ mãquinas e equipamentos, pessoal treinado e as

téç
pro



prias c0ndições de cl ima, excesso de umidade no

cassez na Nordeste, são alguns dos fatores que

a expansão das ãreas cul ti vadas com soja.

16

Norte e es -

hoje l"im.i ta¡r

2.2. S'i tuação s6cio-econôrnico-cultural do produtor

Na reg'ião tradicional, a soja tem sido um elemento ca

taltzador da e'levaçäo sõcio-econômÍco-cultural dos pr0duto-
res. tmbora ainda o grau de esco.laridade em geral seja bai-
x0¡ a associação em c0operativas, com maior grau de assist6n
cia têcnica, trouxe inegãvet beneficío ao produtor e ä produ

çã0. tssa forma de assocì ação traz o produtor a di scuti r 0s
problemas em grupo, ro que acarreta um contato maior e aprimo
ramento de novas tãcni cas.

0nde predominam as grandes propriedades, o dono da ter
ra detãm urn grau mais elevado de instrução, mas os operãrios
rurais ainda são dependentes de maíor acompanhamento de peg

soal maís habi 1 i tado, princi palmente para a execução de tare
fas mais complexas como aplicação de defensivos, colhe'ita,etc.

A of erta de mão de obra es pec í al i zada ê rel ati varnente
boa em certas ãreas da região 'tradicional. Mas, ã medida que
se passa ás regi ões de expansão, esse se torna fator a ser
considerado, dado as dificujdades que podenr trazer determina
das taref as, como a col hei ta. E f ato QU€, pr"i nci paJmente no
l',lato Grosso do sul, a migração de gaúchos e paranaenses con
tribuiu para melhorar o nive'l 'loca'l , mas a mão de obr.a espe-
cial izada, num ou noutro momento da fase de produção, ê ne-
cessãri a e importante.

A s'i tuação de posse da terra dada pel o número de pro-
prietãr'i os, arrendatãrios r pôrcei ros e ocupantes ê mostrada
r'r0 Quadro 4, sendo geral parô todos os tipos de exploração g
gropecuãri a .

A região Sul , comparada c0m as demais, apresenta a

nai s al ta parti ci pação de parcei ros , e o paranã apresenta os



Unidades da
Federação

Proprietãrio Arrendatãri o

ß estab. f ärea

Parceì ro

Í estab. S ãrea

0cu p a nte

Í estab, Í ãrea
Tota I

QUADR0 4. Distríbuição percentual do nt¡nero e ãrea total

regiões e unÍdades da Federação - 1970'

dos estabelecimentos segundo condição do produtor' Por

I estab. ?i ãrea

62,9 13,0 16"5
46 ,6
21 ,2
6'8
8,6

19,5
44,0
45 ,8
47,3
?2,5
46 rg

25,3

7 ,2'
25,4

5 '93'9
4,2
716

28,7
52,4
?4 19
4rl

l g,8
7'0

10 ,6
4 ,'1
7r7
7r?
5'3
5,1
2,8.
?r5
4 'l4'8
?,4
4'3

?4,4
2r2
5'ì
4r0
3'8
¡l ,6

I I ,6
7,8

l0o,T
.l00 

,0
l0o ,0
100 ,0
l0o ,0
l0o,0
100 ,0
100,0
I 00,0

0o n0
0o,0
00 ,0
00,0

gP.ASTL 4,7
15,5
2,7
4nl
7 '3?15

12,9
17 ,1
8,6
9r2

'tl ?

86 ,5
56 

"49o,0
90 ,5
94,4
89 ,6

9
7
I
7
?

76,
67,
65,

I,6
2.7
I '3I '54'ì
0'3

22,7
a,2
0'2
2'5
¡,g
0'l'0,z
'l 
'04r0

2,2
1'3
I '3012
0rl
0r7
0,8
1,2
216
2 r3
2'7
7,3
I 

'9.z,g-.
014
012
0r1

7,7
1,6c.n
7r8

14,5
3 '6

18,5
0r2
ar2
I,3
2'0
0,?
2,7

20,1
ìl,3
?,?
3'3
3 

'1l'8
0,4
I,5
215
2'l

l'l ,4
216

15,7
22,2
5r2
g,g
7'3
0'9
O'il

9'ì
34,2
40,û

?13
1,7
5,1
3,5
2,5
2r7
3 '54 r3
6'3
5'8
I ,ì
0,6
3 '80r6
4'9

ì 6,7
.512

4,4
2,9

10,3
3r3
I 

'30'9

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

Rondôni a
Acre
Arnazonas
Roraina
Parã
Amapã _
Ma ranhao
P i auÍ
Cea rã
Rio Grande do Norte
Parai!a
Pe rnan¡buco
Al agoas
Se rg ipe
Bahia
Mi nas Gera i s
Êspiri to Santo
Rio de Janeiro
Guanabara
São Paul o
'Paranã
Santa Ca'tari na
Rìo Grande do Sul

Norte
Nordeste
Sudes te
5 u'l
Centro-0este

Grossoo
ã

Di stri to Federal

38,
56'

26,7
17,6
33 ,'l
76,0
45 ,6
54 ,8
l2,e
33,8
64,6
60 ,3
63"8
6'l ,2
70 ,5
74 ,6
83,6
85 ,3
92 ,3
69 ,5
47 ,2
63,6
56,4
88,7
1a a

49,8
76,5
72,8.

39,4
l3 ,3
34,g
90,5
77,6
87 '885 ,7g2,l
85 ,6
87 ,1
g9 ,'l
87 ,3
91,?
96,3
94 ,6
90,6
95,E
88,2
56 ,6
89,8
83 ,2
9l,2
83 ,l
9l ,7
96 ,9
91 ,?.

lo,8
36,4
.'¡ 9 ,4
0'2
5'6
1r7

37,I
23,2

Bo7
l6,9
19,7
17 ,8
17 ,?
12,5
3r2
5 '40r&
712

1 4,2
15,0
'l 2,4
5r?
714

?¿ '04r2
'l 

'5

43,3
48,0
?2,9
ì5,4
20 ,6
13,2
ì7,9
10 ,5
12,5
I I ,7

,0
,7
,0
,9
,8
,9

36
5
9
6
I

2A

I
I
I
I
1

I
00'
00'

0
0
0I00 ,

6'8
4'8

ìl,g

100,0
100 ,0
100,0
I 9or0
I o0ì0.l00,0
100,0
l0o ,0
100,0
100 ,o
100 ,o
1 00,0
l0o,0
t00;0
100j0
100;0

Fat
Goi

18,4
5

F0I{TE: Censo Agropecuãrlo - Brasil - 1970'

!



'I rJ
ILJ

val ores mai s al tos do País, 0 Faranã apresenta uma percenta

gen relativamente baixa de estabelecimentos com proprietãrjos
(cerca de 56%). Por outro 'lado , rlo Ma to Gros so do Sul oå prg

prietãrios detêm cerca de 50% do tota'ì de estabelecimelii;r;:s'

mas concentram 92% da ãrea total, indicando que as outras cô

tegorí as, apesar de agregarem um grande nümero de es tôbe I eci

mentos, atuam sobre ãreas I imi tadas.

tspeci f .i camente na cul tura de soia n o nümero de par-

cei ros e arrendatãri os deve crescer naS regi ões de proprì eda

des maiores, como ê o caso das áreas do Planalto Mêdio e CaI

pos de Cima de Serra, rto Rio Grande do Sul, e n0s chamados Cam

pos Gerais do Paranã. Nas ãreas mais divididas territorjal-
mente - Alto Urugua,i (RS), Extremo 0este (SC) e Sudoeste e

0este (PR), a concentração deve recair nos proprietãrios. Jã

para o caso especîfico do Norte do Paranã, com o ressurgintcrn

to do caf6, a atividade de parceria cOmo aproveitamento das

ãreas dos cafezai s deve reter grancle parte das ati vi dades "

3 Caracteri zação da demanda

I " Destr'no da produção)
J

A soia õ, ainda, um produto sem tradição n0 rEr:lime g

limentar do povo brasileíro. Sua utilização em maìor est:ala
oc0rre sob a forma de õleo e farelo. Do farelo consuniido in
ternamente, 90'/" destina-Se ã avicu'lturao sendo muito peqllÊnil

sua utilìzação cCImo alimento para bovinos e suinos" A' maior
parte do farel o desti na-se ao mercado externo. Com ev.ceção

do 6leo, QU€ é mais consumido internamente, a soia pode ser
considerada um produto típico de exportação (Quadro 5).

0 consumo de õleo de soja apresentou uma evolução maI

cante, Þôssando, a parti r de 1972, a ser o õ1 eo comes tivel
mai s uti I i zado no País, f€Presentando, em 1977 ' cerca de gÙ't

do õl eo cons umi do (Q uadro 6 ) .

?

2



QUADRc 5 Balan
Bras'i

ç'l de
I nc¡

e dr,rnanda de
de 1977 / 7t:; '

Soja e sÉìus
1979/B0.Em

10t-,

deri vad0s nr.r

1.000 t.
oferta.

periodo

77 i7B 7S/79 79 /Bt
tl emen los

-*- 
|

I

OFTRTA
Estoque inicial
Produçã0.-
Importaçoes
Tota'l

DTMANDA
tsmagamento
Sementes e perdas
Exportações
Total
tstoque fi nal

OFERTA
tstoque 'inicjal
Produção
Total

DEMANDA

Interna
txportaÇões
Tota I
tstoque fj nal

192
6. 7Bl
6.973

144
6.7?5
6.869

192
9.5/l
9.763

z. û00
q.677
6.6'/7

1g',¿

495
9.77.6

B6
I 0, 307

8. 750
800
657

10.7.07
100

I
I0.0

2

10.3

B. 700
aÊn

650
I 0. 200

100

l0ü
I 5.0CI0

r 5. 100

12.350
900

1 .660
t4"9lrJ

190

0t)
00
00
00

r'<
&
c-t

c))
LrJ
É
[¡- I .600

5.279
6.8?9

144

2 .400
7 .13:'.
9.533

230

ÛF TRTA
[stoque inicia]
Produção
Importações õleo de soja
lmportações õ'leo de colza (2)
Tota I

DTMANDA

Interna
txportações
l'ota I
Estoque finaI necessãrjo

166
1 .619

110
') )ùL

95
L {tgz
6rllli

?Ë,

1 .783/1 .833

1 .?00/1 .250
473 (r )

1.673/1 .723
ll0

()
t¡l
*t
€)

r,i85

1.100
590

I .69û
95

2.'395

00
EO
Orl

t..i
I

2.?
ll5

Safra 7l /18 (Rendimento): Ûleo: lB,5î¡"; Farelo = 77,5%;
Safra 7g/19 (Rendimento): 0leo: 18,3it,:. Farelo = 77,3%;
Saf ra 7l¡/A0 (Rendinrento): 0leo: iB,5';L; Farelo = 77,5'1,;

(ì ) Exportações de 443 mi l t +. 3ii rni l t. de ól eo da sa'tr a 77 178 ent

barcadas em fi ns de fevere i rolmarÇo;
(2) Importações de 88.CI00 t de qrão (Teor de õleo = 40%);

F0NTE: CFp/DtAtC/C0LtG.



QUADR} 6 Participação do õleo de soja na produção e no consumo aparente dos
país õleos comestíveis no Brasil - .t970-1978.

pri nci

Ano Produção (ì) Soja/ total
W

consu*o (l )

aparente
tota i

Soj a/ total
#-

Cons"ro "Per Cap'ita" (kg/hab)
total

1o¿u-¡ (ì ) õleo soja

1970

I 971

197 2

1973

197 4

197 5

197 6

197 7

I 978*

600

7^9

875

834

I " û19

r .29û

1.574

1 717

1 .687

0,34

0 ,45

0,50

0,63

c,76

Cr,8l

û ,8.l

0,89

0 ,86

541

664

693

656

973

9E3

I .008

I .100

1"2r8

0,36

0,44

0,5ì

4,62

0,79

0 ,90

c,B7

0,89

0,90

5,79

6 '9?
7 ,42

6 ,47

q 1?

9.r7

9,15

9,72

1A ,47

2,Ag

3,09

3 ,61

3,9g

7 7e

7 ,33

B,00

B ,61

9,45
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As exportações brasilejras de soja em qrãos 6 infel'ior

ã procÊssadâ , d j feri nclo do que 0corre n0s Ës tados un i dos , 0n

de a soia exportada sob a fortlia de grãos se eleva a trôs ve

Zesmaisdoqueaprocessada'Issosedeve,ProVavelnlente,
ao fato de que nesse Pais hã um alto consumo humano (cornple

xo proteíco) dos derivados de soja e sob a forma de ração pg

ra anima'is'

0 mercado externo que rnaj s absorve o produto é reprg

sentado peì os paíEes da Comun j dade Europ6'i a (Quaclro 7 ) ' CIs

paises do txtremo 0ri ente, especi al mente o JaPãt, apresentam

-se cofîìo compradores de grande potenci a'l . Em vi sta de dest j

nar boa parle ã alimentação humana, o mercado iaponês Se m0S

tra exigente quan,to ã qualidade clo grã0, Prenden

do-se a rîg'idos padrões de cl ass i f icação '

2.3.2. Pr"oxim j dade de mercados e portos

Grande parte das i ndústr.i as de processamento de

estão I ocal i zadas iunto as pri nci pai s zonas produtoras '
c'ial rnent.e no. Rì o Grandé do Sul , Paranã e São PauJ o.

0s portos uti I i zados na exportaÇã0, Ri o Grande, Porto

Alegne, Paranaguã e Santos, es.{:ão 1oz.al'i zados noS Estados pro

dutores do 5ul do Paîs. As distâncias médias das zonas rle pro

dução atã os portos são de 500km' mas podenr chegar a l '000km

ou ma'i s quando Se trata das negiões mai s af astadas, como Ma

to Grosso, Goi ãs e Mj nas Gera j s

0 transporte das safras brasi I ei ras õ ainda fej to prg

domjnantemente por via rodoviãria embora iã haja uma boa pat

ti ci pação do transporte ferrovi ãrj o ( Quadro B) . Apesar di !
So,0 Bras'il ainda estã distänte de possuìr uma situação como

a'de outros países, onde o transporte ferroviãrio e hìdroviã
rio õ mui to uti I i zado (Q uadro 9 ).

soja
esFE
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e Estacios Uni dos no ano de

QUADR0 7

tstados Unì dos Brasil
Mercados

importadores 1 970 I 974 1975 j 976 1977 1970 197 4 I 975 1976 \977

Cornuni dade EuroPet a 4,700 6.403 5.747 7-196 7'508 193 2.253 Z -121 1 .436 937

Eur^opa Ocidental (outr os) l '246 1 '674 1 '487 1 '686 l '804 39 356 665 571 6?6

58
f L:i'opa 0ri ental

E.rportações de soia em grãos feitas pe.lo Brasil

1970, e no período de 1974-77 ' Em l 'ü00t'

[, 439* L 2l l*

i 2i I 08 4?1 477

r r .:'!

i 38 t77 137 ii47 'i03

5.870 5.736 5.\27 5.603 6'180
0utros

Total

Ë;iNTE:

{-'i.nClUl

ll "954 i3.940 i2.495 l5'332 16'195

Fore'ign Agrì culture Service/Soybean Digest Blue Book' 19t9.

a soja exPortada Pôra U"R'S'S

290 2.730 3 -333 3 -639 ? '587



QUADRO B Participação relativa
soja e de farelos nos

(%) dos mei os de transporte ut"i I ì zados no

principais portos util izados para a soja.
escoamento da

1979 e 1980*.

îiransporte de soja Transporie de farel cs

Porto ãer"roviãrio Rodoviãrio Hidrov'ìãrio Feryoviãrio Rodovìár.io Hidrov'iãrio

i979 i9B0* 1979 1980* 1979 l'l8fl* 19/9 1980* 1979 19p,0* 1979 1980*

Sanios 6?,9 65 ,B 37 ,l _i4 ,7

Pa rariaguã

!ã,i f-rani-is
añ _¡r \rl I

5,5 4,5 94,5 95,5 58 
"5

52 .0 .tj._r 'iilrr-J

li,'' i

Pc'r^io Al eg re

F.i o Grancie

100,0 lc{j,c rt0,û

50 ,8 6i ,9 1g ,2 3g ,l 4,5 8,5 65,5 46,7 29,9 44,8

iotal 25,8 25,9 74"? 74,i 43,7 4?,9 19,7 5l ,7 6,6 5,4

:"CNTt: ìrupi: Ëxecutivc de ivÌovimentaçãc':ie Safras T.ìBRAZE}4II,TA.

"'¡iié 3i.i.ü4.8i1

f\)
(..)
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QUADR0 9 participação relativa (",1) rjos me'i rls dtl transpÛrte

em aìguns Paises.

Mejos de TransPûrte

terroviãr'í o Rodoviãrio llidrov'iãr'ioPaíses

A1 emanha

Estados Uni dos

França

Ja pão

Rússia

53

50

EË

3B

B3

IB

?5

28

20

4

29

?q

l';

42

13

F0NTt: Anuãr4o de Estradas de terro 1970/71

com a construção de termì nai s de cooperati vas ' ou grg

poS de co0perat'ivas, noS portos de R'io Grande e Parana{uã',

tende a aumentar a partìc'i pação dos setores ferrsviãrio {PR)

e hidroviãrìo (RS) no escoamento das safras.

2"3.3. Qual idade do produto

A composição rnédia do grãa de soja é de 21% de.b
40f, de proteîna. 0 6leo 6 ut'i lizado no fabrico de gord

margarinas e õl eo para sal adas; tambõm pode ser ut'i I j.za

Fô fabricação de tintas, esmal tes e verni zes. 0 farel o

Pgrtante para ração animal, uma vez gue supera outras p

:,þs vegetais em vista do seu conteúdo em aminoãcidos es

,Ê,i,s.

" A texturi zação das proteínas de soja permi te uti I i zar
âlltpì anente a far j nha de so ja clesengordurada c0mo compl emento

'rÐfn produtos de or.igem animaJ como a salsicha, mortadelao etc.
Essa utilização é facilìtada pe'l a eliminação do sabor típíco

a

I ei: ,1

uras,
rjr pg

é irn

ro teí
senci
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da so.ja, r!0 prÚceSS0 de ¡ex'Lur.i zação. A proteina iex'|ul^izada

;;r, üapacjdade de absorção e i'âtenção de ãgua de igual a duas

vezesoSêtrpesii',podendo*se'"'i't'eralrartirderlkçdopt"cte
;;; te¡tu rizada 3 kg cle¡ ç:rcd';i:: reirnedec j do ' com 17% ie prg

teîna, o que a torna equivûlerri;e ã carne' Ë Ae se piever'urn

,l**r,Oo na utjl izaçãO de prô'c."i rÌa texturjza<14, iã que *st'ima

-sequeoseUconsumomôd,loíÍleir5âì,enSãoPaulo"édeCerta
de 300t.

2.3.4. Ind-t¡stri as de processamento

ÛparquedeprCItessamentodesojacresceuemufnritmo
maior que a produção, determ-i nasclo, em 197 B' uma oci os'i rJade

de 55?; {Qr.ladr^o 10 ) . A par do aumento cJo númerÛ de i ndüstri as

houve!n0sültjmosanos'UmamodernieaÇãosensivelfrÔsetor
de pi ocessamento, ocorrendû, de 1970 a 1978' urnâ redui:ãu eßl

53 ,6% nas i ndús tri as de pequrlirù porte e urll aumenIo em iÛii ' 6ii

naS ile gratrde po¡be. Cglr¡i stc o houVe sign'if j cat'ìva reCução

nos custos ,le processamento cia soi a (Quadro I 1 ) "

2"4. Condições edafo-c1ìmãt'i cas

2.4.1. Soio

2.4.1.1. Ilegião tradicional tie cujtivo

0s i;o.los o olde estã irnpiantada a cultura da sOj,l, c;onr Ilrlucas

eXceçõeS: Se apresentam cOft r:ondiCc;eS razoãveis nO qlie <ji¡ res

pe'i to ã terti j icjacie e ccrn pouc¿ls linrit'nções no que tanqe a t'opo

graf ia. [rs prìncìpaìs tì¡ros de :;llo:ì cul't;ivaclos coirl a soja,
nos [stacios do Rio Grancle do Sul , Santå Catarina, Paranã e S''io Pãru]c '
são: latossolo roxo distrõfico, latcssolo vernlelho escuro e latossolcr
VerneihO Amare'iOo SendO oS dois pnirne'irCrS tS que oC0lì'ell en

maior proporção dentro da ãre¿ cul tiva,l,ã co[Û soie n0 ¡]ais '
Estes soÌos apresentan eni geral relevo suave' rirldu



QUADRû 10, Capacidade de processanlento instalada no Brasil (t).

DIJ{RiA

]. TAPACIDADT NÛMiNAL EI"I 28.T2.79

a. Ind-ustrias em funcionamento 14. 386 . tìûCI

3 . 27C.00ûb. liovas i ndilstri as

c. Unidade paraì izadas (não ciesmonta-

cias ) 1 .653" 000

?. tsþiAGAMËNl'ii LIL CUTRAS .-ît-tAGiN0SAS (197t)

3. CAPACTDADI DI PR0CËSSAMENTCI PARA SûJA t1-2)

4. POTENTIAL INSTALADO PARA I979

F0NTt: CFF/DAt

supondo esmagamento safra 1977 l7B de 8.'l50.000t.

64.366

ANUAL

I 9.309.800

ì . û51 .789

1 8. 258. 0t l

20.2ì8.800

OCI 05 I DADT

--..,t*\557o\ l

*( \

¡\)



QUACR0 11. Comparacão entre tamanhos de indústrias e custos de processamento.

P'r^l ç eS S e.rne ntc
e¡r¡ ?lr',:ta?1 -¿ I t¡

Aiê 5e9

Eurcpa
[ìc j Ce,nta I

Irì

ts taCos
Un i dos

5¿

?o

0

I ?76 1977 I 978*

Brasìl

56 4fj 30

L'

lndices de
[i¡stos de

Pr'oce ssamento

75û

i.i!:

'i 00

oti - i,t+?y

i\ci;-':a de 1.5û'1

*Arê fj¡:s de i978

JZ

l8 ?2. 37
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lAtio. cOm clec'l 'iveS lOngOS, ',..'rrj0 c0mÛ mAter.i ¡rl 0n'i qi¡¡l r0

chas Èi^uptiv¡rs bãsjcas, São ,il0s prCIfundos e benl dre;rlailos'

l{os "l:;tarios do Rjo Grande do Sul, Sant'a Catarina, Sã<r

pauli. e nt sul clo Estado do f'ananã oc0rrem I imitaÇões de fef

ti licjade, devido a elevada acì,lez e a baixa dispon'i bil jdade

de f iisf oro da ma j ori a desses sol os. Todav'i a o esses pr'Ûbl enas

podr.-:rii sen facilrnente superados pelo usCI de corretjvos tlð' aci

dez do s0lo e fertilizantes" Esse insumos vêm sendo utili¿a

dos hã muitoS anCIS co¡¡l suces:iÛ para 0 aumento da prcdutiv'ida

de.

Por ouLrO ladc¡, no 0e:;'t,e e Norte dO Paranã essas I imj

tações são minimizadas, pocienrio-se consideran c0m t-ond-ì Cões

6tjmas de solo para h cul tur; da soia, demostr¡ldo pe'la:; prg

duçõrrs sati sfat6ni as que apresent'a¡n'

Dentro da cl ass i f ica,;ão bras j 1e j na de apti dão agríco*

I a, rlS scl cs ¡rOclem Ser ccln5 i d+rarloS, d€ uma manei ra gena I , Cg

m0 de limjtação "forte" quanl.i) a0 qrarJiente cle fertijì'.j¿rde'
Na def.in'i ção de "forte" inciuem-se solos nos quaìs uill ou ina'is

nutrie¡teS ApArecem sOmente,lilì pequenð.S qUantjdades' F-:itls'S0

los propicianr bajxos rerrdjnta¡itcs das culturas não aCap'Ladas

ou inais ex.igentes, necessjt¿,riciü de fertiljzantes desde c i^i
cio de sua utílização agrícclla, a fim de pnopìciarem boas sa

f ras. ApreSentam proLr j emas de toxi dez dev"ido ã presença de I
'luminio e mangarrês trocãveis.

Na regi ão de cul ti vc tradi ci onal , os probl emas de 5o

lo nãq chegam a ser I im j tantes ã cu'l tura da soia devÍdo a a..

p1i caçäo de adubações , p¡ãt'i ca esta f unciamentada

principa'lmente nðs tabelas de recomendação de adubação r)rjun
das da pesquj sa.

No R j o Grande do 5u'l . (t s ch¿rnces de ma i ores ev'Pe nsões

de ãrea de soja, provaveirneni.r.r , se situam nas regìões da Ûe

pressão Central e Encosta do Sudeste, onde a soia 'lcir!laria
Þar¿s das terras de arroz, Pai^a qile haja sucesso' deverã 5eÍ'
realìzada ufia rotação .ullyr'ei bem p'lanejacta e c0m urÍ siste-
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-- Å,'r'r 'iveS l0ng0S" ì.i'ríJû comrl materiíil orifliri¡l r0
lado, com LlËL I

.;;, eruptiv¡is bãs i cas " São .'il ts prof undos Ê bem drenadus '

flos [:;tacios do Rio Grande do Sul , Santa Catarina ' São

paulo e no sul cio Istado dr¡ I'aranã Ûcorrem lìm'i tacões de fel

tìii¿u¿u, der¡ido a elevada acjdez e a baixa disponibil'idade

;, fósforo da maj orj a desses sol os. Todavi a , esses p'ohl emas

ooo**, ser facilmente superados pe'lo uso de corretivos tla aci

dez do s0l o e f ert,'i 'l 'i zantes . Esse i nsumos vâm sendo uti f izg

dos h.a muÍtos an0s com suces:;0 para o aumento da prcdr-rtjvjda

de.

Por outrCr l adO, no Ûelte e Norte do Paranã essas I i m'i

tações são minimi zadas, p0cteriCo-se consìderan cüff condi Cões

õtimas de sol o para td cul tura da so ja, dernostrado pel as prg

duçõ<:s satj sfatõri as que apresent'ani'

ilentro da cl ass'if ica';ão brasi I ei ra de apti dão agríco*

I a, 0s so ì os ¡iodem ser cons'i ;lr:t^ados, dÊ ume nranei ra geril I ' r:g

m0 de I jm'i tação "forte" quanlû a0 qradjente de fertil i'l¿rde'

Na defjn'i ção de "forte" inc'ì uem-se solos nos qua'i s uin ou tnaig

nutt"'ientes aparecem somente iìtl pequenas quantidades' Ë-si-esSo

los propjciam baixos rendineni:os das culturas não adapLadas

0u i¡t¿¡is er.igentes, necessjtirij¿i.i de fertilizantes desde c ini
cio de sua utÍlização agríco1a, ã fim de propiciarem boas sa

f ras. Apr esentam probl enas cie i,oxi dez devi dc¡ ã presença de g

luminio e manganês tror:ãvers.

Na regi ão de cul ii vc tradj ci onal , os probj emas de 5CI

lo não chegam a ser limitantes ã cu'l tura da soia devido a a-

pì ì cação de adubações , práti ca est.i f undamelltada
principa'lmente nas tabelas de recomendação de adubaçao t-rl'iun

das da pesqui sa.

No Rio Grande do Sul, ¿s chances de maiores exFensões
de ãrea de Soja, prova.velmentÉ ! se si tuam nas regìões da De

liressão Central e Incosta do Sudeste, onde a soja ocìJparia

Þarte das terras de arrOz. Para qUe haja suCesso ' deverã :er
realì¿acta unra rotação çul¡sra.i beni planejacla e corn um sÍste*
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ma de clrena!lenr ef i c'iente para que se,ja ev j tado excessos de ã

gire rì3 lavoura rle soja, C excesso ,Je ãgua no sojo etl;i lirl
tamerite relacionado conì bai>las cclncentrações de oxigênic jirf
to ãs raízes, podendo ocasiori¿r sêrios transt0rnos fisioiõgi
cos ã planta em desenvolvjn¡ento.

2.4"1 .2, Região de expansão cte cultivo

Na regi ão em que a cul rura da soja encontra-se ern ex-
pansão ocorrem sol os com os mai s vari ados graus de fert'i I i
dade, sendo gue ê maior parte ð ocupada pûr solos sob vegeta
ção de cerrado.

No [stado do Ma!o Grossr.¡ do su'1, os solos que ocorrem
na ãrea atualmente o.fpuau c{.!ríì a cultura da soja são prìnci
palmente de duas unidades de mapeamento: j atossol o ver.mel ho
escuro distrõf ico e latossolo roxo. Da ãrea de 1?g.?0ûkmz a

p,'esentada no Levant,amento cle i:ieconhecinrento cios Solos Uo El
tado do Mato Grosso do suJ, 31,63% õ ocupada pelo latossolo
vermelho escuro distrófico e 21 ,1s% pe'l o Jatossolo roxo" TaI
bem hã pequenas manchas de reri'cr roxa estruturada (3,32%j, sg
Jo de al ta f erti I idade, que ô.parecem dentro da ãrea cie ocor
rðncia do latossolo venmelho escuro e iatossolo ro)ro e com-
põm pante da ãrea cujtivacla com soja, trigo, arroz, ni'i Ìlrc ,
feijão, amendoim e a'l godã0, cnde as trõs pn.imejras culturas
são as rnais plantadas.

A topografia dos sol os é p1 ana e/au levemente ondul a-
dô, com pendentes que podem atingir at6 5km de comprimento.

A fertilidade natural desses so'los 6 normô.lmente L''aixa,
principalnrente do latr¡ssr¡'ro',,ermeìho escuro distrõf.ico, embo
Fa haja ocorr6ncia de latossolo roxo eutrõfico que possui al
ta fertilidade natural. Desta forma, pode-se d'i zer que ,ì ii*
|Ii tação por f erti l i dade iå "morierada " e que pocre ser corri gi -
da pe'la ap.l i cação de correti vos e ferti I i zantes.
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Na região Nordeste do Istado do Mat.o Gr'osso do Su I , no

Sul do tstado de Goiãs e na reg'ião do Triängulci Mine'i ro, a-

brangendo a reg'ião do cerrad0, ccorrem solos que se car a.cte

rizan por baixa fertjlidade e, em algunS cAsos, colll elei,'ada

acidez, com "forte" Iimìtação de fertil'idade para implanta-

ção da cul tura de soja. Todavi a o os trabal hos da pesqu'i sa g

f i ci al e al guns pi onei ros de j ni ci ati va pôr'Li cul ar, tôrir de

mostrado ser possivel obter'-se boas colheitas de soia no CeI

rado o desde qUe se pr0nìoVa a recuperaçäo da ferti I i dade de:

ses sol os com apl i cação el evada de c0rreti vos e ferti I i zan*

tes.

2.4.1.3. Região potenCial par',: cu'l tivcr

As reqiões que podem sÊr cons'ideradas com potencial pa

ra a cuJtura da soja são: Região Norte e a Região Nodeste do

Pais. tompreendem mai s especì fj canente os Ëstados do Amazonas,

Parã, Pjauí, Rio Grande do Nor^te, Nonte de t{ato Grosso, Goiãs,lt4aranhão,

l4inas Gerais e Bahia, al6m dos territõr'ios de Rondônìa e Roraima.

Quanto aos sol os exi stentes nessa ãrea, com exceÇão dos

solos enxarcados e com mã drenagem e dos solos salinizados,a
ma'ioria deles apresentam boas caracteristìcas para a implan
tação da cu 1 tura .

txi stem, porém, restri ções quanto ã ferti I idade dos

solos,0 que deverã onerar a produção com ap'licação de corre
tivos e fertiljzantes. Ëntretanto, essa limitação pod.e ser
sanada com o aumento da produti vi dade da cu'ì tura, o que se

c0nsegui rã com adaptação de cuJ ti vares para a regiã0.

Quant.o ã ãgua, com exceção dos sol os 'i nundãvei s e com

mã drenagern, na Região Norte não haverã I imitações. Porãm no
Nordeste, clurante o perîodo cjas secas, sõ haverã condições
Þèra a cul tura quando se usar a i rri gaçã0.
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?..4,1.3.'l. Amazõnìa

Apesar das I imi tações antås ci tadas na maioria dos so
1os, existem alguns cuja fer:. j lidade pode ser cons jder"acla g

cinra da mõdia nacional, poderrdo-se, inclus jve, cultjvar a s!
ja sem o uso de corretivos e fertilizantes. Ë o caso dos so
'los t'i ¡los terra roxa estnutur'ada e latossolcl roxo eutröf jco,
cu ja f erti'l i dade pode ser cûiipårada aos mesrnûs sol os de são
Paulo e Paranã" 0 potenciar resses solos atinge I mi'l hão de
hectares. Alõm desses solos. hã 0s de vãrzea, cuja ferti I ida
de tarnb6m ã consi dorada ar ta As vãrzeas al tas e bai xas que
c0rres pondem gera I mente ä un 'dade Gl ei pouco Húmi co ( Hi dro-
mõrfico) com variações de drcnagem, são estimadas em 1.500.000
ha somente no estuãnio do Amazonas, sendo 300.000 hectares de
vãrze¿ a'l ta e l.zoolooo de várzea baixa. Al6m disso, a

ãrea tota I das vãrzeas na Req j ão Amazôn i ca , cons i derando - se
toda i1 extensão de 0este a Lr:ste do terr j tõri o bras i l ei ro g

conpanhando o Ri o Arnazonas, õ cle 6 mi 'l hões de hectares. Estas
ãreas depo"i s rje devidamente drenadas, consti tuem sol os exce
lentes para qualquer cul tuna adaptada ãs condições cia ecolo
gia local.

Apesar da existância tie soros com alta fertilidade, a
unj dade pedogenõti ca de mai or representação geogrãfj ca cla å
mazônia Brasileira ã o latcrsbolo amarelo, cuja ìimitação 6 a
f ert j 1i dade. como exemp'ro, podem ser ci tados os sol os de can
p0 do Terri tõri o Federa I de rìora'ima , onde õ bas tante repre*
sentativo, e com aplfcação de corret'i vos e fertilizantes po
demmu-ito lrem ser aproveitado para â cultura da soja.

2.4.1.3.2. Nordeste

A'lêm da timitação peia deficiência de ãgua na 6poca
das secas, a'l guns solos do Nr:rdeste apresentam salinidade e
âfloramento de rocha. A majoria dos solos desta região estão
sob vegetaçäo de cerrado e das caat'ingas.
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Hã sol os que somente podem ser cul tj vados no periodo

uvas, pois a "i rrigação ér inrprat jcãvel. Para o cu jtivo na

das chuvas, os sol os em questão apresentam bom poten-

cjal para 0 cultjvo da soia, 5endo, porãm, necessario 0 uso

de correti vos e ferti I i zantes para 5e obter boas produÇões.

0entre eSSeS, pode-se encontrar oS latoss0los que p0ssuem te¡

tura arenosa e a!^gi'l osa, Ûs laterit'i cos e os podzõl ícos "

,41õm desses , ai nda eXi stem 0S so j os aJ uvi ai S c0m boa

drenagem e que possuem caract,eri sticas quimi cas õtimas para

quaiquer cultura, não havendo necessidade, cle início, do uso

de corretivos e fertilizantes. Esses so'los encontra-se nos

val es dos d'iversos ri os que hã na reg'ião e geralmente di st j n

guem-Se Os val es pel a Vegetação predcmi nantemente cla carnaú-

ba. I

0s solos a'luviais podem perrnitir atõ três safras de

Soja.ou outra cultUra de ciclcl curtor poF ârlOrdesde que Se-

jam real i zadas prãtj cas que evi tem as i nundações peri õdi caS,

aj jadas a um s jstema de 'i rrigação v jãve1 para a cultura ' quan

do necessãrio.

2.4.2. Ciima

No Bras i I a cul tura da soia, effi sua mai or parte, se

desenvolve tlos ciimas, segundo K0EPPEN, t'i po Cfa (sub-trop'i
cal , com aS chuvas di stri buîdas durante o ano e verões quen

tes) e tìpo Cfb (sub-tropical, com as chuvas distr:jbr.¡ídas
duranie o ano e verões bnandos ). Estes dois tìpos ocorrem na

costa e nas planícies do Rio Grande do Sul, e no Planjto Meri

d j ona I bras i I e.ino atã o Paranã , respectÍ vamente.

A regi ão Norte do Paranã apresenta uma trans i ção para

Cwa (tropical com a concentnação de chuvas no verão,
rigoroso, temperatura rnêidia do mês mais quente supq

22o C) .

po

ä
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0 tipo Cwa ocCIrre nuria faixa jmediatamente acim¿r do

Trõpico de Caprjcõrnjo, 'incirljndo parte do Mato Grosso do Sul

de 5ão Paulo e de t'lìnas Gerais.

Na Regi ão Cent.ro-0es te do Pais predom j na 0 ti pr.r Aw

(c1ima tropical com a concentr'ação de chuvas no verão e estâ

ção seca bem caracterizada rro inverno)o que ocorre enl 9ra!
de parte da ãrea de cerrados.

Nas regiões onde predomjnam os tipos cl'imãticos Cfa,

Cfb, twa e Aw verif ica-se ¿ .,'rcorr6ncia de verân'icos ocasio-

nai s . Esses Verâni cos af etanl a produção de soia na med'ida em

que ati ngem a cul tura em periodos criti cos, causando fl utua-

ções no rendimento.

Em grande parte da Amazônia ocorre o tipo Am (equat'o

rial, quente e úmido com pequena estação seca).

No Nordesteno tipo Bsh (seni-ãrido com as chuvas con

centratlaS numa curta estaçã(,'ocorre no sertão nOrdestínO.

A mai or parte do Pais ã consi derada apta ao cul ti vo da

soja,com condições térmicas e hidricas satisfatõrias ocorren
do em quaSe todOs OS Ëstados. Nesta ãreas, a temperatura m!

dia anual 6 superior a lToC e o índice hídrico situa-se en-

tre 0 e 60.

0utra fai xa tambõm apta e com condi ções tiírmi cas e hi
dricas satisfatórias n mas com temperatura mêdia anual entre
17 e 240C e índice hídrico superior a 60, abrange ãrea! Ao

Ri o Grande do Su'l , Sul de M j nas , 0este do Acre e regi ão ser'
rana di vi sora das baci as Amazôni ca e Prata.

Um tipo marginal ocorre em grande parte da Amazõniade

vido a condíções de eJevada temperatura e urn'idade, QUÊ podg

rão resul tar em probJ emas fi tossani tãri os e de col hei ta. Hã

tambãm na reg'i ão semi -ãri da do Nordeste ' uma ãrea margi na1

Por restri ção hidri ca.

txistem no Paîs algumas regìões inaptas por insuficì-
ânci a térmi ca I oca.I i zadas em zonas serranas das regi ões Sul
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e Súcieste. Ãreas ìnapLas pon'insufic"iêncja hiclrica, onde o ctlltivo

apenas viãvel con 'irrigaÇã0, ocürv'(]m, na regìão ári da do Nordes l.e.

3. ASPËCT0S INFRA-TSTRUTURAIS

3.1 . Arnlazenagerr't

A capaci dade estãti ca de armazenagem de Erãos , no Brg

sil, tem crescjdo s"ignÍfjcativamente nos últimos anûs, pas-

sando de cerca de 35 mjlhões de toneladaS em 1975, ÞùÍa apro

ximadamente 53 mi j hões e¡n I9;'9 (Quadro l2 ) . Apesar da capac"i

dade estãtíca ser aproximadamente igual ã produção de grãos

do Pais, e1a não permite, no sistema de sucessãCI de culturas,
0 armazenamento por pdriodos mais longos a fim de Se ôquar

dar ocasião mais prCIpicia para a cCImerciaiização ou manter

estoques reguladores. 0bserva-se, aÍnda, u¡na jnadequação da

rede existente jã que mais de 62% desta capacidade ã ofereci
da por armazêns convencionais, dest'i nados ã sacaria (Quadro

13). Grande parte desses arm;izõns carecem de condições t6cni
cas de venti 1 ação e control e de umi dade para armazenar grãos

ensacados por periodos superj ores a trâs neses . Isso obri ga

que a comercializacão seia extremamente ági1. A capac'idade
para granõis 6 de aproximadamente ?0 milhcÍes de toneladas.

Hã, tamb6m, pont0s de es tranguJ amento em determi nados

tstados e/ou regiões. A sjtuação da capacidade de armazena-
mento nos Estados de maior produção de soia, comparada com a

previsão da produção de qrãos de lÞgO para as culturas de so
ja, ôrroz, milho, feijão e trigo (0uadro 14),6 a seguinte:

Ri o Grande do Sul : prevô-se para I 980 ' uma produ-

ção de grãos .de mj I ho, soia ' arr0z ' feijão e tri qo

da ordem de 1 3 mi I hiies de tonel adas. A capaci dade

estãtj ca total de armazenamento é de cerca de 1 4,6
rni I hões de tonel adas o send0 que a graneì ð Oe ôprg
x'inladamente I milhões d'e toneJaclas (Quarlro l5).

e

a
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R0

1. r)¡{- tvolução da capar:idacje ¿r.,razenadclra

tado. Periodo 19i5/79"

.:, 3

a melo arnbiente ndtiìr'ð'l por Is

ts tad o 1975 19'i b 197 7 197 I "t979

Acre

Roraima

Rondõni a

Amazon a s

Parã

AmaPã

ilaranhão

Plaui

Cearã

R. G. do NoÌ"te

Paral ba

Pernambuco

llagoas
Sergi pe

Brhl a

lllnas Ge ra i s
EspIri tû Santo
Rlo de Janeiro
São paulo
Puanã

S¡nta cata ri na
R. G. ,:o su'l
lhto Grosso do Sul
llato Grosso
0otãs

olstri to F edera I

271.159 r

38. I 73

?s2.122

I 53.946

265.565

1 . 052. 180

486.560

2ß.269

354" 9t 2

1.506. t26

248.47 4

851 " 182

8.4?5"241

e.t?9.313

1 .024.971

9.¿81.451

494.349

I 7.88û

30

9 " ri00

65.30i

138.197

t20

t7t.888
63 ^7?2

I 96. 2û0

i 09. e43

150.312

597.905

338. 61 4

28. :89
368.6t6

I .587. i 5{l

248. tI65

864,.,.49

9.078'i5'l
10.476 " rt64

1 .462 .97 4

¡ I .287. ';Z'il

455 " 859

18"780

4.na
9 .360

67 .167

129.99?

120

233.297

69.884
' 2??..441

ì 58.797

I 65" 463

597 " 340

402.61 9

30.089

378.532

1.567 .?66

296.979

977.769

9.877.222

ì 1 .31 7.5s7

L4t7.137
lì.564.017

8û1.t82

309.716

80.049

307.192

175.024

1 94.959

632.574

406 " 664

36.390

439.0]4

I . 948. 285

329.546

784.41 4

1û.44I.4e0

12.394.2s6

I .485. 683

1 3. 636 .980

950.663

?4.697

5.317

59..722

64.8ss

253.841

3.485

475"211

104.ì49

37 4.729

I 70.09s

201.A26

/'t7.01I
435.869

64.lrs
525.61 3

2.345.608

368.003

859. 46s

ri.640.186
1 4. I 60.439

1.634.663

I 4.573.981

1.29t.909

474.008

2.513 .022

55 " 375

30

6.000

65.3 08

I 37 .863

-2A.178

4.2A0

34.322

8'¡ . 4]4

137.?43

1 .030.074

32.177

I " 158- I38

3?..176

1 .634. 1 ì6

3 I .036

2. 044 . 001

41.775

lotaì Bras i l 35.1/5.447 38.508.089 41.972.392 46.912.032 53.397.3ee

F0ill E: ËËNcA/cIBRAUEM
(') o ¿u¿o não existe.



QUABRS 13. Gapacldade estãttca de ãrmazenagen a nelc ambiente natural do Brasil em 1979.

Gpanel Sacaria ïotals geÈals
e

Entidade ilg SiIo
(r) n9 Baterla

{t} Nq
Graneleiro

trl fle Convençional
(t) ilq 0eÑsito

{r}
ltç (t)

0ft cl al 85 967.106 26 t72.434 34 903.738 988 7.506.499 289 447.250 1.472 9.997,027

Cooperatl va 66 573.694 43 264.852 337 7.759.811 859 3.50t.638 345 774.375 I.650 12.874.370

Partl cul ar 509 t.935.002 ?Og 735.827 754 6.656"794 6.039 16.322.843 3.690 4.875.536 l.?01 30.526.002

Total 660 3.475.802 278 t.t73.tt3 .t.'t25 t5.320.343 7.886 27.330.980 1.324 6.097.161 14.27, 53.397.39e

Uso Pübl ico t5¡ 1.653.345 72 ¿r6t.466 426 9.067.399 2.532 13,029.724 997 1.734.6?t 4.ì86 25.946.53s

a Uso Privado 5CI1 1.8??.457 206 7il.667 699 6.25?.944 t 354 ¡4.301.256 3.3?7 4.362.540 '10.087 ?7.450.864

Totai s llQ = 2.063 t. 19.969.258 ll9 = 12.?10 t = 33,{28,t{t
I

14.a73 53.397.399

F0NTE: clBRAzEll (CEtlCA).

ç\)
O¡
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Ëstimati va da produção de grãos das cu'l turas de s9

ja,'milho, arrtz' feiião e trigo no ano dei980 nos

principais Estadt:s produtores de soia'

Produção estimadå para I9B0 em 1 '000t

UADRO 1 4.

stados

rana

do
to Grosso

Sul

I BGT

Soia* Mil ho* Arroz*
þe1 Jao^

ta 29
safra saf,ra

Tri go**
Total

.G.doSul 6.1?6 3.229 2.ll8

nta Catarina 636 2'992 409

BO

BB

4't6

i54

123

56

1,452 13.005

1? 4.203

185 4.201

21 4.140

3 .487

62 2.A87

5.225 5. 1 10 690

1.188 160 670

90 1.318 12.849

Paul o 969 2.37 6 373

nas Gerais 252 2.946 798

Goiãs 445 1.610 1.332

144

397

7

Fevere i rol 80

& Mercado nQ 1 55Safras



estãtica de armazenagem a meio ambiente natural no Estado do Rid Grande do Sul em 1979'

QUADR0 t 5. CaPaci dade

sacari a Tota{s gefats

Granel
lÞpõsito

(t)
(r)

Es p-eci e 0raneleiro
(t) HC

Convencional
(t) i{9 H9

Si 1o

{r)
Nq

Bateria(ti NS

EntÌdade N9

36 164.8ì3 7 l6'rt82 8l tfle.llS

27 409.0s3
1r '¡11.790

0fi ci aì

4t 343.748 25 164'902 112 4'062'204 286 l '332'606 99 344'404 623 6.29?.864

CooPerat i v a

119316.5754.1'121.7612242.499.9361.2413.369.3247561.266.3962.381
7.573.t99

Particular

1S7 I .ìi9.356 66 286'6?0 407 6'673'930 l '563 4'865'743 862 1 '627 '?82 3'085 14.573.981

Tota 1
889 7 .:,677 .171

Uso púb1 íco 72 815.49s ?5 164'902 19? 4'e68'ì90 438 t '909'005 i6? 519'679

6.896.''10

Iì 303.86i 4i 'lz1'768 2i5 2'405'740 I'ì?5 z'g57'7ß 700 ì'107'603 2'196

Uso Privado
3.085 14.5t3.981

NQ=660 t=8.079'956
N9 = 2,425 t'6.494'025

Totais

F0NTE': CiBRAZEt'l (CEt{CÂ}

rJ)
æ
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b. Santa catarina: a cäpacidade de armazenamento doEs

tado õ Ca ondern de I ,6 mi I hões de tonel adas (Qua*

dro 16)" A produçãc estimada para 'l 980 é ¿e aproxi

madamente 4 m j I hões de tonel aclas. Não hã mu j tÛ pf"o

Lrl ema de armazenarnetrto umô vez que ä produção de

milho, cerca de 3 mìlhões cle tonelaclaso é retjda
nas propriedades para alimentação de suinos e aves"

c. par^anã: estã previ sta uma saf ra de qrãos de i 2,8

mi I hões de tonela,Jas. A capacídade estãti ca de ar-

mazenamento õ de 14,7 mi t hões de tonel adas ( (]ua-

dro 17). Nesse tstado, a metade da produção de mi

'l ho, ou seia , 2,5 mi,l häes de tonel adas, tanrbém é

ret j da nas propr j edades . A capaci dade de armaz-ena

gem a granerl é de apenas 6,8 milhões de toneladas.

d. São Paul o: 6 o Estado que tem menores pnob"l er¡as. A

capacidade estãt'i ca de armazenamento ê da ordem de

11,6 milhões de toneladas, enquanto que a produção

õ de aproximadamente 4 milhões. A infraestruturade
arnlazenagem, no entanto,não é adequada" A capôcjda

de de armazenagem a granel ti de apenas 2,6 nljlhões

de toneladas (Quadro IB).

e. Mi nas Gerai s : o tstado deverã col her aproxi madamen

te 4 mi I hões de tone l adas de clrãos e a capac i dade

de armazenageil é ¿e apenas 2,3 m'i I hões de tonel a-

das, sendo apenas 319 mi I a granel (Quadro 19')'

f. üoiãs: as safras previstas são superiores a.3 mì

I hões de tonel adas e a capaci dade cle armazenäniento

de apenas 2,5 mi I hiíes, sendo apenas 310.969 tonel a

das a granel (Quadro 20 ).

g.Mato Grosso do Sul: a capac'idade estãtica total de

armazenamento õ ¿e cerca de I ,3 mi I hões de tone j a

das, das quais, apenas 427.755 a granel (Quadro 21)'

0 Estado deverã produzir cerca de 2 mjlhões de to-

nel adas de Erãos ' sendo I . I BB mj I de soj a '



quADRo 1 5. capacidade estãtìca de armazenagem a meio ambiente natural no Estado de santa catarina em 1979'

6ranel Sacarla Totals,gßrais
Espéci e

IÞpõsi to
(r)Sì 1o

(t) f{ç
Bateria

(t) Nç
Granelei ro

(t) Ir9
Convencional

(t) il9 t{9 tr)
Enti dade NA

3 10.?58 4 ?3.050 7. 67.000 21 71.340 5 6.039 35 177 ,ç97
0fi ci al

t6 il4.546 48 133.548 28 40.572 99 3f7.614
Cooperati va 7 58.948

4? '179.912 17 32.31 5 41 365.195 142 302.023 187 229.9A7 429 l.109"35?
Parti cui ar

52 249.t18 21 55.375 59 5¡t6'74.| 211 506.911 ?20 276.518 563 1.634.663
Total

12 87.866 5 24.2t6 22 196"846 79 239.761 5? 62.927 t7l 6't¡ .60e
usr Públ i co

40 161.25e 15 3t.169 37 349'895 .132' 267.is0 t68 2i3.595 39? "1.023.06.|

Uso Pri vado

NÇ ='132 t = 85ì.23f H9=¡t3l t=7F.429 563 1.63+.663
Tota i d

F0NTE: CIBRAZET{ (CEt{CA}

Þ
c)



QtiADR0 17 Capacidade estãtica de armazenagem a meio ambiente natural no Estado do Paranã em 
.l979'

Granel Sacaria
Espõci e

to
NE ¡iç N9

6 38.961 Z 39.180 ì1 411 '474 r39 2.260.006 t4 45.897 172 ?.795'.518

1197.73215?6.532|27e.990.952200824'67162169.11Ì 4ts 1.158.998

.193454.55970147'7933342.609.977t.4433.247.gla910745.6742.9507.205.923

210 59i.252 87 263.s05 472 6.332.597 1.782 6.332.687 986 960.682 3.537 11.160.43S

21 ¿08,212 19 138.670 164 3.53'1.035 461 2.9?9'846 123 246'07? 788 7.t03.835

r89 383.040 68 .¡24.835 308 2.481.368 r.32r 3.352.7sr 863 714.6'10 2.749 1.056-60f

Siìo
(r) N9

Bateri a
(t)

Graneì ei ro
(t) N9

Dep6sl
(t)N9

Convenelonal
. tr)

!t9 = 2.768 't ' 7,29b.279

Totaic çrais

(r)

3.537 ld.t60, f39

Enti dade

0f i ci a'l

Cooperaliva

Parti cul ar

Total

Uso Púbi i co

Uso Pri vado

Tota i s N9=769 t=6.867.160

F0NTE: CI BRAZEII ( CENCA) .

Þ¿



quAÐR' tg. capacidade estática de armazenagem a meio anbiente natural no Estado de são Pauìo em 
.l979'

GraneI Sacari a Totals genis
Espãcie *Ëitto Ne (r)

N8
Si lo
(r) NQ

Baterìa
(t) Ì{g

Graneleiro
{t)

1{Q
Convencìonal

(t) Nq

Enti dade

2727I.3.14514.752ì03]3.4742092.129.6862644.183
277 2.863,409

0fi ci al

384 15 30'1.149 135 462.644 64 93.466 ?21 880.650
Coope rati va 6 23.007 I

Parti cul ar B9 5.:.: fì19 6-? 374'339 ]04 667,175 1.255 5.a?0.287 7|l|\ 1.]?0'477 2.251 7.896.127

Total 122938.17069389.47512g1.28].798t.5997,7a2.6.17830.¡.328.1262.749tl.640.ì86

35 3.l8.C7'l 6 1s'ì36 31 675'2?9 516 3.686.513 .168 
281:692 756 4.976.641

Uso Þúbl i co

Uso Frivado sz 620.099 63 374.339 98 60G.s69 t .083 4.016.104 662 t '046'434 'l '993 6'663'545

t{9 = 2.429 t = 9.030.7¿13 2.749 ll -6401186
Totai s NQ=320 t=2.609.443

F0NTE: CIBRAZEH ( cEl{CA) .

Þ
l\)



QUA0RO I 9 Capacidade estãtica de armazenage¡n a meio ambiente natural

Granel
Espéci e

no Estado de H.in¡s Gerals em 1979'

Sacaria
Depõsi to

('t )

Totals ¡e.rais

tr)Nç
Siìo
(t)

Baterì a
(r)

Granel ei ro
(r)

Convencional
(t) t{9lt0

N8

4 56.324 2 20-784 115 648.122 25 59'016 146 784.¿46

I 8.00t 62 t37.586 23 48'62I 86 2A4.207

13 35.819 4 3U'836 13 155'302 446 824.329 231 309'869 7A7 1.358- i55

t7 9?.143 6 s3'620 14 ]73'302 623 1.610.037 279 417'506 939 2.346.608

3 50.000 ì 20.000 7t.140 ?62 973.240 71 ltl '674

'¡4 42.143 5 33.620 I ì02.162 361 636'797 208 305'832 596

NQ.902 t=2'0?7'543 e3e 2.346.É08
t = 319.065

N9
Nç

Entidade

0fi ci a1

Cooperati va

Parti cul ar

Total

uso Pibl ì co

Uso Privado

343 1.226.054
6

T1. t5420

Totai s

F0NTE: cIBRAZEM (CENCA) '

N9=37

Þ
(¡)



qUADR0 ZA' CaPacidade estãtica de

Espêcie
5i'lo
tr)Enti dade

0fi ci a1 1 20.000 ¿ 42'948

Cooperatìva

armazenage¡a ð meio ambiente natural no Estado de Goiãs enr 1979'

Sacari a

Granel
Bateria

(t)
Granelei ro

(t)
Convêncional

{r}
Oepõsito

(t)

Totais, çrais

il9 (!)
!tç

NA
riç.t¡sNA

tos 6?5.8¿7 20 56'040 t28 794.835

3 110-960 25 ì86.815 5 6'854 33 304.629

510 i.413 '55Î

5 18.425 1 e.'¡00 l0 116'536 364 l '055'0?7 130 2ZA'420

Parti cul ar

T o ta'l

Uso Públ i co

Uso Pri Yado

6 38.425 3 45'048 '¡3 227 '496 494 l 'gls'rrg 155 ?83'314 67t ?.5t3.022

1 ?0.Û00 2 42'948 6 128.960 t84 ì.1?5.273 4s ì41 '81?
242 t.s08.993

9S.536 310 743'466 106 l4t '50u
429 l.æ4.0¿9

5 1S.425 1 2.100 7

N9=649 t='?'202'Ol3 671 2.il?.a2?'

¡Q=22 t=310'969
Totais

F0t{TE, 'cIBRAZEt'l {ctNCA} '

ÞÞ



QLiArlR0 ?1. Capacidade estãtica de armaeenagem a meìo ambiente natural no Estado de Hato Grosso suì em 1979'

Granel ei ro
(t)

3 162.000 t1

NQ 0epósito Nq

Totais qerais

303 1 .29ì.9ü9

?c0 J 573.Þ01

Sacari aGranel
Es pêcie

Enti dade

0ficial

Cooperati va

Pai'ticular

Total

Uso Pûb1 i cû

Uso Privacic

NÇNçN9
Silo
(r)

3.132 l'l 'ì91.3î0 158

Nç
(r)

31 1?4.7?5 11 28.72? 47 217 ;447

84.575 2 6.180 16 252.7s5

524. i 50 tri 95 . Eíi2 7.44 E?l.i17

Bateri a
!+\
\ !,

3.i32

Convencional
(r)

4

s 64.000

; .3t13 j

I 71.303 1

5 64. û00

3.132 ¡3 3s3'3?0 e00 733'450 80 130'704

5 I 95.999 72 n7 ,a77 21 41.?32
'r 03 7I8.308

7.303 I 8 ì57.321 128 3'¡6-373 59 89'47?

NQ = 280 t = 86a.15,4 303 1.e91.p09

Totaì s

Fff,iTE: C1ÊRÂZEl't (Çtl'lCA) '

f'19=23 t=427'755
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Na reqião em que a so:!a ê de grande expressão econômi

ca(SãoPau]o,Paranã,santaCatarinaeRjoGrandedoSu.l),a
i ni ci ati va pri vada atravðs de cooperati vas ao 1 ado de empre

saspúblicascomoctAGtSP,C0PASA,cESAeCIBRAZEM,temtido
papeldestacarlonodesenvo]vimentodainfraestrutunadearma
zenagem.

com a jnstituição do Programa Nacional de Armazenagem-

pRol,¡RZrl4, em maio de 1975' apreciãVel soma de recursos passou

a ser apl i cada na i nfraestrutura de arrnazenagem' tntre 1 975

e 1978, foram ap1ìcadOS recursos da ordern de cr$ 3'447 mi-

lhões. Deste Total, 42,1iÅ foram aplicados p0r produtones rg

rais em unidades com capacidade de 1,7 milhöes de toneiadas;

42,8%porcooperativpseempresasprivadasogerandoumacaPS
ci dade adì ci onai de armazenagem de 2,8 mi t hões de tonel adas '

e15,]%foramaplicadospelascompanhìasestaduaisdearmaze
nagem e pela CIBRAZEM, obtery\o um ac16scimo de 742'7 mil to

ne'l adas.
prod ução

Nas regiões consÍ deradas de

da soia, Pouco se dìsPõe em termos

zenamento (Quadro 12)'

potenc i a1 Para a

de i nfraestrutura de a rma

3 .2. TransPorte

0 sistema viãrìo brasileiro apresenta diferençA em rq

I ação ãquel e uti 1 i zado nos paîses desenvol vi dos ' Preval esce

aìnda, entre nós, a utilização do transporte rodoviãrio' QUê

passa por um periodo crítico devido aos ajtos preços dos c0[

bustiveis, elevando sobremaneira os custos operacionais '

Pode-se observar '
de extensão territorial '
dos Unidos, o transPorte
to no JaPão sobressai o

fície e comerciaf ização

no Quadro 9,

como é o caso

ferroviãrio
hidrovi ãri o,
externa mui to

que em paises de

da Rússia e dos

predomi nante '
devi do ã Pequena

i ntensa.

e

gra!
Es ta

enq uan

super
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No Brasi I , sõ recentenrente as ferrovi as passaram a rg
ceber maior atenção por parte de õrgãos Eovernamentaj s. tntre
tanto, novos e maciços investimentos em infraestrutura terão
que ser f e'i tos.

0 transporte provjndo da chamada reg'ião tradícional de

produção de soja, abrangendo os Estados de São Faulo, Paranäo

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até os portos de escoamen

to estã i'lustrad0 no Suadro 8.01¡serva-se predominânc'ia do

transporte rodoviãrj o.

0 custo do transporte por meios ferroviãrios 6 da or
dem de 74% daquele do transporte rodoviãr'i o. Entretant0, a

vantagem deste custo [enor sõ poderã ser devidamente aprecia
da se forem instala'das as facilidades de carEa e descarga do

produto. Tambãm, a melhorìa das estradas de ferro e uma me

lhor padronização no tamanho dos vagões surgem como fatores
que merecem s ol ução .

Deve-se I evar em conta QUê o na di sputa pel o mercado in
ternacional da soja e seus derivados, é de suma importância
uma drãstica redução dos custos de deslocamento das safras a

té os portos de embarque. A1ãm disso, como se sabe: pôrâ que

a produção bras i 1 ei ra de soja, a ser exportada, seja col oca-
da no mercado a preços mãdios compensadores, tamb6m deve
ser comerci a1 j zada e transportada para os paises compradores
no curto periodo de entre-safra.

3.3 . Crédi to
t

Durante o ano de 1965, o governo federal criou o Sis-
tema Nacional de Crêdito Rural o que se constituiu numa revo-
ìução total do Sistema de Cr6dito agricola no Pais: permitiu
que toda a rede bancãria viesse a participar; pr0porcionou
condi ções para amp'l i ar o suprimento de recursos credi tîci os
para o setor agrîcol a ê modi fi cou as condi ções dos emprês
timos ofereci dos e as garanti as exi gi das dos aqrí cul tores , a
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1õrtr de permi ti r a0 goVerno f ederal exercer un controJ e mai s

efeti vo sobre o encami nhamento dos recurs0s credi tíci os para

as atividades e regiões de maior necessidade, de acordo com

os p'lanos of iciais estabelecidos.

tntretanto, embora seia reconhecída a expansão do se

tor de crêdito rural nos ültimos anos, nota-se uma maior ng

cessidade de recursos para Í nvestimento e mel hon adequação

das taxas de iuros e praz0s para reembol so dos emprêstimos.
Como a expansão do c16dito ruräl depende sempre da ação gq-

vernamental , 'uma vez que a agri cul tura näo tem mui tas condi

ções de competir com o comãrcio e å indústria na ãrea de crÉ

dito bancãr'io, surge a necessìdade de desenvolvimento de i1
fraestrut,ura prõpriq e independente, c0mo Bancos Centrais Ru

ra i s , Cooperati vas de Crêd'i to , etc . .

A adoção de uma politica de preços nrÍnimos para a cg

merci al i zação da soja, vj sando assegurar ao produtor uma gg

rantia na hora em que o mesmo deseia vender a sua produçã0,
foi una iniciativa alentadora, contribuindo para que não ha-

ia especutação por parte dos intermediãrios.0 preço minimo,
tal c'omo 6 planejado e executado, não ã um preço de comer

cÍalização e não representa uma intervenção do gCIverno no me

cani smo de troca " EIe procura evi tar severas frustações aos

agricultores, decorrentes do excesso de oferta em periodo de

saf ra.

Ai nda que se cons i dere pos i tí vas as aberturas i ntrodu
zidas pelas ôutoridades monetãrias na sistemãtica e na opera
ci onal i zação do crõdi to rural , deve-se sal i entar a1 guns po!

tos que vi sam f aci'l i tar a ação da Assi stênci a Têcni ca na trans
ferônci a da tecnol ogi a :

a. PR0CAL: as generalizadas ïndicações de mã qualida
de dos correti vos ( compos i ção quimi ca e granu I ome-

tria), fornecjdos ao agricultor, bem como a fiscali
zação deficiente devem merecer maior atenção. As

agênci as fi nanc i adoras devem deferi r os fí nanci a-
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mentos de cal cãri o de f
prostas em determj nadas

ra escassez do mesm0 na

ção.

PR0AGR0: este Prograrna representa um efeti vo esti

mulo a0 produtor a utj1izar maìs tecnologia' deven

do ser mantido e aperfeìÇoado ao ponto de poder

transf ormar-se em ì nstrumento def i nì'Livo de segg

ro rural . Ai nda estão ocorrendo al gumas d'i f i cut dg

des na execução do Programa, Þor falta de estrutq

ra técnica na ocorrência de grandes eventos, na dg

term'i nação do percentua'l de perdas e na deiimitação

da ãrea galanti da.

pR0NAZËM: este Programa deve ser Íntensíficado pg

raäumentareracìona]izarainfraeStruturadear
mazenagem, a nivel de fazenda e cooperati vas ' deÛ

tro de cri têri os que evi bem oci osi dade o flo senti dtl

de estimul ar mai ores aPl i cações '

A evolução do crédito para custeio e para comercial i-
zação da soja estã n0 Quadro 22. A posìção de cr6dito para

aS I avouras empresari ai s 6 de extrema dependênci a o poi s aprq

ximadamente lCI% da produção total de soia são financiados'

especia'lmente pelo Banco do Bras j1'

A rnedì da que se ampl i a o processo de moderni zação da

agri cul tura nas demai s reg'iões do Pais o aumenta a demanda de

crédito. Ter-se-ã, assim, que estabelecer um esguema de gg

rant.ias para os tîtulos agricolas, de modo que estes possam

ser tomados pe1 os í nvesti dores no mercado fi nanceÍ ro '

orma a não

õpocas e

acumularem as Prg

para que não oc0r

oportuni dade de sua aP'l i cg

t)

c



0UADR0 ?2. Cr6ditos concediclos
da soia nos anos de

5û

ao custeio e ã comercja'l izaçao

1974 a "l976"

Desti no
do

cr6di to
Ano

t'lÇ de

Contratos

Valor ent

Cr$ 1.00û'00

Vari acão

74-76

(%j

Custeio

Comerci a1 i zaçäo

197 4

197 5

1976

197 4

19r75

I 976

3'r .005
33.437
39.253

1 .429
4.164
I .705

2.266"938
3 .9t7 .420
7 .4?5.96CI

1.217.848
3.971.968
4.622.543

7.?7 ,6

279,6

F0NTtS: IBGt - Anuãrio Estatistico 1978

Banco do Bras i I S/4.

A resolução 580 do Banco Central aprovoLl a n0va verSa0

do Manual de Crõdito Rura'|rQue entrou em viqor a partit" de

01.01.80. De acord0 com esta resolução, as taxas de juroS a-

nuais cobrados dos produtores e outros beneficiãrios, cle acor

do com as dìferentes categorias de maior valor de referôncia,
estão sintetÌzados no quadro 23.

3.4. Preço do Produto

A evolução dos preç0s da soia no mercado internacional
apresentou, de 1968 até 1972' uma pequena tendôncia de alta
Inesperadamentera partir de dezembro de 1972 iniciou-se uma

rãp.ida ascenção dos preço$, decorrente da coniuntura interna
cional ter sofrido interferôncia de uma s6rie de fatores ' cc)

mo queda da produção de farinha de peixe no Perü, a entracla

da Rüssia no rol das nações importadoras do produto, além de
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qUADR0 23. Porcentagem paga peìos usuãrios do cr6dito rural de

acordo com a categoría.

Basr:r de atendìmento (%)0perações e
Fa i xas MVR*

Taxa
(% a.a )

ac i¡na de at6

CUSÏE I O

até 50 MVR

mais de 50 MVR

INVESTII'ltNT0
at6 50 MVR

50 - 200 MvR

200 - 1000 MvR

I 000 SOOO MVR

mai s de 5000 MVR

13

15

7t
80

7A

BÛ

.lCIO

1ûCI

70

BO

90

70

80

9ü

55

65

75

l3
i5

15

]B
21

1B

21

25

21

25

30

15

22

15

]B

55

65

COME RC I AL I ZAçAO

- Desconto de notas promi ssõr i as rurai s emi tì das

por co0perativas a favor de associados' com0 g

diantamento por conta de produtos entregues pg

ra venda em comum

- Desconto de NPR e DR

- 0perações de prê-comercialização

- 0perações da potîtica de preços mínimos (EGF)

oñrE:
lllì/R =

Banco

Maior
Central
Valor de Referência (Cr$ 2'48A,2t em maÍo/80 ).
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outros paises, e a frustação da safra americanâ em 1972. [m

1973, o preço cia soja atingiu cerca de 47t dõlares a tonela
dâ, preço eXorbitante, cOns'iderando-se ts preçoS dos anos an

teriores,que r0ndaVam em torno de 120 dõlares a tonelada
(Quadro ?4). Ëntretanto, o preÇo não se manteve nesta al ta

excess i va, como era de se espe;"ôr, e em 197 4 at j nqi u o mãxi -

mo de 335 dõìares a tonelada. [m 1975 e 1976, n0vamente os

preQos tornaram a baixar parô i.tmô condição nornal de mercâdo,

para em abril de 1977 atingÍr 390 dõ'l ares a tonelada. Entre-
tanto, o preço näo se susteve e comeÇou a decrescer, Em 1978

e I979, os preços não reagi ram rnui to, ôt,i nqi ndo pi cos de 294

e 3.l0 dõlares por tone.Iada, rÊspectivamente. Como p0de-se ob

servar, 0s preços Ìnternäcionais determinam constantes osci-
1ações do preço no mçrcado internor e o produtCIr se vâ bene-
ficiado peia defasagem da produção brasileira em relação a

soia americanau que influi na comercializaçã'o mundial, As e:
peculações tornam o mercado incerto e nem sempre. o produtor
nacional consegue obter os melhores preços. Desta forma, ô oI
ganí zação dos produtores ern cooperati vas, e mesmo 0 aqrupa-
mento de vã'rias c0operati vas o tem permí tìdo um mel hor p1 ane-
jamento da comercia'lização, prCIpiciando, aos c0operadosn prg

ços mõdios compensadores.

3. 5. Preços dos í ns umos

3,5. I . Mão de obra

A cultura da soja õ conduzida totalnrente mecanizada,
se bem que as operações de capi na, ãs vezes, são real i zadas
pelos agrícultores, através do uso de mão de obra não espe-
cializada. tsta mão de obra estã se tornando escassa e por
consequância mais onerosa I especialmente na região üradi cío
nal. Em alguns Estados, a utilização dos "bãias-frias,, 6 g;
neral i zada para essa operação. No que diz respeiÈo a- mão de
obra, cabe sal ientar a escassez de pessoas treinadas para
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UADRO 24, cotações internacionais da soia, 1973-1979,em US$i t'

CIF - Rotterdam.

I 973 1s7 4 I 975 1s76 1977 1 978 1979

Jan

Fev

lvlar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

0ut

.Nov

Dez

?14

259

?58

260

358

474

330

331

266

241

?39

254

261

271

?.65

235

229

228

276

320

303

335

3.l2

2æ

256

231

276

229

208

2t7

224

243

227

211

193

l85

't89

19?

190

190

210

?44

?.64

248

261

254

259

269

289

293

325

390

371

33?

?5?

23û

2t5

ztg

236

24a

24t

239

27t

290

294

278

266

259

?64

271

27t

778

284

298

3't0

30û

300

290

285

268

?65

254

257

253

29û 277 224 231

FûNTt: 0i 1 t{orl d t^leek'ly.

Mêdia
anual

281 268 280



mGneiar equ'ipament0s mai s sc'f istì cados como

i'as o tnatores ' semeadei ras, pul veri zadores ' etc '

sor torna-se uma mão de obra de alto custo para

54

col hei tadei
Em vi sta dis

o agrj cul tor.

3.5 "2. Ferti I i zantes e correti vos

Emgeral'exjsteumagnandenecessjdadedeaplicação
de c0rretivos e fertilizantes nas ãreas de produção de soia'

Vi a de regra , CIs sol os são ãc i clos e carentes , pri nci pal mente

de f õsf oro. No q¡Je se ref ere ã correção cle acÌ dez o não exi s

tem maiores problemas. tntretanto, a ap1 icação de fosfatos

prontamente sol üvei s , QUê são i mportados , tem onerado sc¡bre

manei ra a cul tura. ESte entrave poderã Ser resol vÍ do no mo-

mento que forem ativadas as fontes de fosfatos naturaÍs exis

tentes err terri t6rio brasi lei ro. Atualmente, o Ítem ferti l i

zante ã o mais oneroso no custo de produção, checlando a parti

cipar com 27f, do custo operacional (lluadro ?5)'

3.5.3. Sementes

Normalmente os agri cul tores não têm encontrado proble

mas para aqui s'i ção de sementes, que são di sponivei s nas c0o-

perati vas e fi rmas do ramo. tsporadi camente, por6m, devi do a

um desi qui'l ibri o entre oferta e procura ' causado pel o aumen-

to da demanda de sementes ou por prob'lemas de produção e cc)

mercÍalização, houve necessidade de se liberar a semente "pg

drão 8,,. Esta Semente m0strou ter baixo poder germinatjvo ,

causando problemas em mui tas regiões ' As sementes represen-

tam, hoje , 13,31" do custo variãvel de produção de soja (Qua-

dro 25).

3 ' 5.4. Defens i vos

a

0s defensivos at6 agora utilizados na cultura da soia
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QUADR0 25. Custo de produção da soia brasileira - safra 1979/80

itens Cr$/ha ol
lo

CUSTOS VARTÃVEIS

0perações de mãquinas

i4ão de 0bna

I nsumos

. Sementes

. Fertilizantes

. Defensivos

. Coryetivos

. 0utros r

Transporte externo

0utros custos variãveis
Caixa média variãvel
A. Total dos custos varìãveis

CUSTOS FIXOS

Depreciação

. Mãquínas/implementos

Juros sobre capital fixo
16o de 0bra

0utros custos fixos
Caixa mõdia fixa
B. Total dos custos fixos
C. Cústo Tota'l (A+ B)

D. Produtividade (kg/ha)

E. Custo Unitãrio (Cr$lt)
F. Despesas de comercialìzação

G. Custo no porto (Cr$/t)

I .204 ,38

64,3?

Bl0,û0
1.644,tCI

1 .t94,?4
253,87

376,36

23A,99

117 ,44

293,84

6.089,54

606,57

324,48
'163,30

76,22

42,43

1 . 'l 62,60

7 .25?,14
'l.750,00

4.144,08

2.066,41

6. 21 0,49

1 9,80

i,00

13,30

27 ,AA
'18,00

4,20

6,24

3,80

1 ,90

4,80
'100,00

5?,?,4

27,94

l4,00
2,30

3,6CI

100,00

I

F0NTES: CFP/ DAt/CûLËAG - Custo
Poca d
a'l i zaç
ticiPa

dep
gpl
aop
çao

rodu çã
antio
ara ma
do fator terra.

o projetado para ð é-
e desoesas de comerci
io/80, €xcluida a Pa¡
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(insetjcidas e herbicidaslo tôrn si'do dos fatores;'que ma'is el9

Vafn o custo, representðndo 18% do custo variável tle produção

(Quadro 25). Por outro lado, principalmente no caso dos inse

ticidas, medjdas estão sendo postas ern prãtica visando d'imi

nui r o nümero de ap'l 'i cações, unìa veZ que ocorre urn cl aro exg

gero nô ap'l icação de produtos. Desta forma' o custCI de produ

çã0 da javoura poderã ser dimjnuidon inc'lusive, economìzando

di ví sas para o Pais.

0s herbi ci das, que tambõnr são I arqamente ut'i I i zados, a

presentan um custo mui to e1 evado. A1 érn di sso, sua ap1 i cação

tem sel eci onado determi nados Ùi pos de ervas dani nhas , que I
cabam Se tornando probl erìras de certa orav i dade. A reduÇão do

us0 de herbicidas, bom vistas a baixar o custo da produção '
pode ser fei ta pel a sua ut,ì 1i zaçã0. 'integrada com 0utras pri
ti cas cul turai s.

3.5.5. Mãqui nas e equi Pamentos

Apesar das mãqui nas e equi pamentos estarern d'isponiveis

no mercado nacional, Seu custo 6 muito elevado' Ûesta forma'

as mãquinas são adquiridas pelos agricultores pelo sistema

de cr6dito. Hã uma necessidade crescente de Se incentivar a

indústria nacional n vísando obtenção de mãquinas meìhor adapta

das ãs nossas condições e de mais baixo custo' para

que todo o agricultor tenha acesso a esta tecnoiogia'

3.6. Cooperati vi smo

As cooperati Vas ti veram, e conti nuam tendo, uma deci -

siva contribuiCão no desenvolvjmento da cultura da soia ' eg

pecialmente na chamada região tradícional. Sua atuação abran

ge as ãreas de pro.dução, comercialização e inrlustrìalização'
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trlaãreadeproduÇå.a,aassist.ânc.iatõcrrìca0ferer.ìd¿
ilÛScûLlperadostempoEsjb¡tiadc¡aprtlnta"incorpCIrac'á.o.itossiç
temas produtivos, cìtts novas ttlclttl'loc¡ias qeradas pela {iÍj'iìiii-

Sô,determitiandocontînuÛ5ð[inrentosnaprtrduliv'idade'ii''^e*
påssederecurg0sr:reditíc1o:;.l;em,jqualmente,bene.fici¡.,c.Ioð
produção de soia'

A comercial i zação da soja ' princ'i palmente nos tstados

doRioÜrandedoSu],santaCatarinaeParaltð.,êfeitaemr¡rûl
deesca.laatrav6Eclascooperat.ivas,cheqandoarepresent,tr
cerca de 70'/o da produÇão no Rjo Grando do 5ul e 5Û?¿' no ii'rl'd-

nã.Istot,empossibìljtadoaÛscoopet.adosaobtençäodetJ}"e.
ç0sm6diosbastantec0lîlpensadcres.T.loIstadodo}4atoGrosstl
tioSujtanrbiimsù0bserilatenElônciaãfonmaçãodeflrandesCÛg
peratìvas.

Mu'itascCIoperat"ivasr'::LãotambãmatuanclonaãreaCe
industria.lizaçãodasoja.t,!-rri-it}'cÛnsjderãvelaparcelada
produçãodescljaqueõpro,ç,51a11apor.indústrjascleproprie
dade de co0Perati vas '

3.7. Pesquisa

Não te¡n sido pequerìo Û esforço do 'qol*tt:^:î..^t*rr'l;jCr¡

deampììa,r^eme.lhorar0Stra[:alhosclepesquisaaqricolano
Brasjl. 0 t¡aîs d.ispõe de arande número de instìtuições de pes

quisan0campodaaqropecuãria'JioadaS,nr.incipalmenIe.díJ5
qovernos federal e esLuclals'

Nocasoparticularrlasoja'conio.inícioclasa'*'i'¡ida-
descloCent.roNaciona]tJePesctujsacjesoja-ÛNPSo,t,li.."ìl.1ade
daFmpresaBrasi]e,iradePesqu.isaAqropecuãria-Fr'¡BRAÍ,4"0
setordepesquisaeeXpu,i**,,tucãosofreupr'ofunclaSm0dil.icq
ções.Hoje,todaaat,ivirladeliqadaãpesqu'isaclesÛjano
Paístencoberturaporpart,ec{ostêcnicosdoCNPSoc!ue,alõm
de executarern invostìqações' cesentpenharn a funÇãCI de rupe rvi

sionar e orjent'ar a pescluisa {-oíli soJa'
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ÛCNPSotemsuaegtrati:g.iadeaÇäolraseadanumpr.i]{ir.l
mA CooperatiVo de alüanCe naciCIr'lalr efivolvencÍo as iriEi'iiu-i *

ções dos govërnos estaduais, L¡niversidades e eilt"idacr:ç irriva

das, alõm ctas unidacies de Pesquisa de Arnt¡'i to [stadual -Lli:PA'ts

daEMBRAPA.trntodaSasfaseSüepesquisa.desdeoesi¡ibeje
cimentodasprioridadesor¡lanejantento,eXeCuçãoeilvalia
Ção, é estabel eci do um .f ] ux0 i-0ntínur: entre as cl.Ìver5å:ì ent j

dades e o CNPSo. No F'roqrarlîa i'!acir:nai estao' hojeu enrvolv'idas

as segui ntes enti dades :

a. Rio Grande do Sul: instituto de Pesquisas Aqro¡rii

micasdaSecretariadaAqricultura-IPAGRÛ"\tivi-
dade Reqi onal do Centro Naci onal de Pesqui sa de Sg

ia em Pas$o Funclo ' Llni dade de ËxecuÇão de Pesqui

sadeAmbitoEstadua.IdeFelotas.UËPAt/Pe]oIas,
Unjvers,idadeFedera.TdoRioGrandedoSul-uFRG5,
Universidade Federal ile Pelotas - UFPeI ' Un"iver^si*'

dadeF.ederaJdesantaMaria-UFSMeFederaçãodas
Cooper,atjvasBrasije.rr.asdeTr.igoesojat.tca.Fg
üCITRIÊ0.

b. Santa Catari na: Ërnpre:;a taiari nense de Pesqt,¡.i sa 4'

groPecuãr'ia S"A' - ËMPASC

c.Paranã:CentroNaciona]dePesqu"isadeSoja-Cl'iPSo'
FundaçãoÏnstitutoAgronömicodoFaranã*IAPÅFì,0¡
ganlzaçãodasCooper.at.ivasdoParanã-CICtPAReFun
daçãoUniversjdadeIst.adua]deLclndr.ina..FUtL.

d.SãoPau]o:Institut;oAgronömjcodetampjnas.-IAC'
InstjtutoBiolõgico-IB,UniversjdadetstadualPau
.lista,.Ju]iodeMesquilaFi]ho',.iJNtSP,Uri-iversi

dade de São Pau'l o- USP e Universidade tstadual de

CamPi nas - UN I CAMP '

e'MinasGerais:EmpresadePesquisaAgropecuãr'iadeMinasGg
raj.s-EPAMIG,UnjversidadeFedera]deViçosa-UFVeEs-
col a Superi or de Agri cul tura de Lavras - tSAL '
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f. Goi äs : tmpresa
TlvlüOPA

Goi¡r'ia de Pesqi.¡isa Agropec{.¡ãria

g. Mato Grosso do sul: [Jnidade de Execução de pesqui-
sa de Âmbito tstadual de Dourados - UEpAt/Dourados
e Empresa de pesquisa e Assistância Têcníca e fxten
são Rural do Mato Grosso do Sul - EMpAtR.

h' Distrito Federai: Ientro de pesquisa A.gropecuãria
do terrado - cpAC e centro Nacional de Recursos Ge

nõti cos - CtNARGtN"

i. Rio de Janeiro: serviço Nacionai de Levantarnento e

conservação do sr:lo - sNLcs e centro de Tecnologia
Agríco'la e Al imentar - CTAA.

t

j' Bahia: Ëmpresa de pesquisa Agropecuãria da Bahia
T PABA 

"

h. Rio Grande do Norte: Departamento Nacional cle 0bra
contra a seca - DN0cs e Del egaci a Federa I de Agri -
cultura - MAIDFA.

m. Piauí: unidade de Ixecução de pesqujsa de Ambitots
tadua I de Teres i na * UI pAE/ Teres i na .

n. Maranhão: Empresa Maranhense de pesquisa Agropecuã
ria - tMAPA.

o' Paraiba: Empresa Ëstadual de pesquisa Agropecuãria
da Paraíba S.A. - ElvttPA.

p. Anazonas: Instituto Nacic¡nai de pesquisa da Ama-
zônia - INPA.

q. Roraima: centro de pesquisa Agropecuãria rlo Trõpí*
co Úrnldo - CPATU.

r. Rondõnia: unidade de Fesquisa de Ãmbito Territori-
al de Porto Velho - Utp/,I/Porto Vejho.
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3 .8 . Ëxter¡são Rura^l

û serviço de extensão i"LlÌüi aficial e cÛÚrdenado ã r,i
vel nacjonaj pela tmpresa Br¿s'i jeira de AssistiincÎa Tér:nìca

e Ixtensão Rura] - tMBRATtR. .4 nivel estadual, as [rrpt''(ì'5as

de Assistãncia 1'ðcnica e Ixterrsão Rural - Ei{ATER's -ç'ão rliì ûrr

tj dades ofi ci ai s encarregadas da 6rj entaçäo aos agri cul tores

nô utilìzação nacional cias ter:no1og'ias de*senvolviclas pe'la i':es-

quisa. As tMATtR's, seguindo a politjca cent'rai da [MBlìl:iTER'

ôtuam com ffiaior 6nfase nð faixa dos chamaclos nrini e pequenos

produto¡es. Sua preocupaçâo ma'i or õ educa¡ esSes agri cul to-

reS, dando-'l heS condi ções fJar¿ì que possam neJ horar sua agri

cultura e suas condições de vida. tssa visão mais humatta e

sOci al torna-,se r ¡^"u'lntUnte, mai s adequada pùr'a 5er emprÉji¡acla

junto a0s mi ni e pequenos pr0dutores.

Asoja,ÞÜfsuavez,l-ernmajorrepresentativjdaclenas
fa.i xas cle mãdios e grandes proclut.oreså normôimente 'l igados ãs

c0ollerativas. Por isso, ê de qrande importância para a produ

ção de soja a assistência têcr¡ica desenvolvida pelo s'i stema

co0perativjsta, Isso requer ufil entrosamento cada vez maior

entre a pesqu'isa e os Departanientos'lécnicos das Coo¡rerati

vaS, a fim de permitir uma rãpìda e efjciente transfenência

das novas tecnologias.
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I I. NÏVII5 I]E TONHTClMENTÛS E DT AI}OC,II,ü I]E TTTNC¡L(IGI1.r

I Uma sîntese dos prinrc;ipais conirecimentos gerados pela
pesquisa brasileir^a de soja, (:0nsíderaclos de importânc'ia pg

ra ð rev'i são dr¡ progrania nac jr.:nû.l, e dos respectivos niveis
de adoção por parte dos agri cul -uores , õ f ei ta ð segui r,

.¡. 
MTI.HORAMTNTO üTNÉTICO

A disponibjlidade de rr¿itivares de soja bem adaril;adas
ãs condições ecoìõgicas das diversas regiões brasileìras 6

função da possibilidade de cultjvo de t'ipos jntroduziefos e

da anti gu i dade da Cul tura e cia pesqui sa .

Na região de cul tivo tradicional , o empregrr imeriiato
de cultivares jntroduzidas dos fUA gârantiu û sucesso de im

p'lantação da soja como cultura de importancja econômica. ApfÌ

sar desse material ainda representar parceìa signif icat'i ,¡a cia

semente p'lantada, os pÌ^ogramdE bras i I e j ros .Je nrel horarrlentr:
gendtico tem sjdo úapäzes de fornecer novas cujtjvares corn

melhor desem¡renho produt jvo. Atua'lmente, são recomendacjas,
nessa regiä0, 4Û cultivares de boas caracteristicas agroirônri
côs c0m exceJente potencia'l produt'ivo, nazoãvel resjstência
geral ãs cloenças e com ciclos propícios â0 ajustamento rûfl
outras cu1 turas, princi palrnente com o triqo.

Para a região de expansão de cu'l tivo a disponibil jrJa*

de de culti'¡ares ê bem menor', ern razão da relativa ina.pt.ì,1ãc
cl imãtica para materiais introduzidos e do ffienor tempo re pes

quisa. Das 26 cultivares recorilendadas nessa região, quase tîç

tade são exc'l usivas para o Mat¡: Grosso do Sul. Alãm de ser
estreita a faíxa de alternatjvas, o uso de uma cultivan 6 ¿e

pendente do tempo de L¡so do sol o e do nivel de conreção ,i;
sua fertilidade.

Aì gumas ãreas do Norte e do Nordeste do paîs mos íram-
se potenci a I mente aptas ao cu I ti vo da soja. Traba I hos recen
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!es de.desenvolvimento de cul.L.jvares para ba'ixas lat-if'udes

eStro proporcionando I jnhacterl:: de excelerrte contportatneirt* nes

Sôs ãr,eas. AlgunraS dessas li¡h,rEenS encontra-se Ëm fase de

mul t'i p'l i cação de sementes , pt'6vendÕ-se ä sua di stril'u ição

aos aqricultores a partir de !:l8l .

cultivar'es 6 a tecno
produtores. Ësse fa
do re¡tdimento sern Pr'c)

De moda geraJ, CI empreqo de novas
logia maís rapidamente assjmi i ada peÏos
to dç:correr princ'i palmenten da rnelhoria
v0tar acrésc i mo no cLrs to de produção.

2. FITOSSANIDADE

2.1 . Doenças

terca de 2A doenças infecc'iosas apresentam'iniportãncja
ã cul tura da soja n0 Bras'i I . 'lern'se bom conhec'imento t¡r-tarrtrl

ã di stri bui ção geogrãfj ca de ocornênci a dessas enferrni dades n

porém, informações apenas parcjais no tocante a epiderrjo'io-
gia e a nive'is de danos da maÌor parte delas "

t¡n gera 1 , as rec0mendaçiies de contro'l e di zem respe j to
ao uso de cui t'ivares resi stentes, ro bação cJe cul ti vos ou Ina-

nejo da cul tura. Estão jã dÍ sponivei s cul ti vares resì stentes
ãs segui ntes doenças ; pústul a bacteri ana, f ogo se'lvagem,' mâ!

cha olho de rã e mosaico comum da soia. Proqramas específj-
cos estão sendo desenvoj vi dos pâra a obtenção de cuj ti vanes

res'istentes a crestamento bacteriano e míldio, atravãs de fon

tes genõti cas iã conheci das . Pesqui sas de f ontes de res'i stãn

cia estão send0 real'i zadas no germgplasma d'i sponíve1, princi.
palmente visando controle de sept0riose, njzoctoniose, QLrs'i *

ma de haste e da vagem e queima do broto.

A a'l ternati va de control e quím'ico das doenças nas 1a-

Vouras tem Se mostrado i nefj caz. Apesar de não ser recornenda

do atrav6s dos sistemas de produção de soia, vãrios aErìcuì
tores vem ut'i lizando fungìciclas na par"te aérea das plantas no
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inícjo do eEtãdiCI reprodutiv¡, com encarecimento do cti$f,Û dtl

p!^odução sem o devi do retonno em pr*duti vi clade ou em qual i da

de do ¡-,r^oduto" A pressão de,¡r,:nda dos fungicidas e a ¡ir'efen

sa garanti a das I avouras são aS caUSas mai s comuns qU6r i evaff!

osagricultoresauti]izaremessatecnologia.
û tratamento quimi co da semente ' na ocasi ão do 'p'i an*

tio, produz resultados positjvos na preservaçäo da v jat¡ j't 'ida

de erÌl ¿etermÌnadas circunstãncias. Vãr.i os fungos podent ccmpro

meter a germi nação das semenles, Prì nci palmente os cättsado-

res da que.ima da haste e da viigem e da antracnose ' Esse tra-

tamento não é general i zado errtre os ag¡i cul tores ' I i n'ri tando*

se ãs s'i tuaÇões em Fu" test'es prévi os i ndí cam mel hori a ef et'i

va da germinação em camPo'

?.2. Nematõides

E ai nda escassa a di splni bi l i dade de cui ti vares res i s

tentes, bem como as inf ormações de prãt j cas cu'l turai s cle corl

trole"AspesquisaSeXistentt::indicamquedeter.mjnadasprl
ticasdemanejodoso]o'comoaumentodenratãriaorqân.icae
arações profundas' podern reduzir as populações de nemåt6jdes'

2.3. Pragas

Pode ser considerado born o conhecimento que se di spõe

sobreadistribuìçãÔgeográficaeestacjonaldaspr"iircipais
pragas da soia no Brasij' bem como sobre a biolog'ia' os da*

nos gue câusam e os meios de controle'

0 potenci a1 de control e þi o1õgi co ' a sel et j vi dacie de

aì guns produtos quími cos e a tol erâncì a das p1 antas ao desfo

I hamento parc j al têm se mostrado f undamentai s a0 mane jr-¡ das

I aoartas em ï avouras de soia. A preservação dos i n'i mi gos na

;;.;;";-;;.r-o.asas, al i ada ä di ssemí nação controi ada de q
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gentes patog6nici¡s ÊSpecifictl:,,, ten mostrado perspeclj';as de

supress,ão quase total dos Íttsi't'icidas quirnicos'

Ûutros clois grupos de ':rå9ô,5 irrrport,antes em sc.ja são

os percevejos e as l¡r0cas da haste. Û conhecimento que se djs

põe atualmente do potencial de controie biolõgico desses grU

pos é menor do que das 1 agartas consumj dCI,ras de fol has ' Ëm

197g f o'i constatada, no Paranã, a ocorr6nci a natural do ¡^iljcro

himenõp.lero Tr..ít¡sc¡Lr.:uû ba:¡<t!.'í:;; parasi t'arldtt 0vos cle perceve-

jos. Testes reai i zados em campo ' apõs cri aÇão mas sa1 em I abo

ratõrìo e p0sterior liberaÇã0, demonstraram grande eficjiln-

cia desse parasi ta no controle dos percevejos. Ëssa tiícnì ca

serã extendida ao usq dos agricultores nir safra 1980/Bl ' 0u

tra prãti ca compl ementar no control e de perceveios õ o t'¡so de

,,cultìvar armadilha" no cont.orno das lavouras. Trata-Se da

serneadura de uma cul ti var mai s precoce para atraj r esses i!

setos e cont!.ol ã-l os nessa fa.i xa, evi'Lando-se a di ssem'inacãcr

para o interion da lavoura e a consequente necessidade de tra

tar toda a ãrea.

Existem jnseticidas que controlam eficientemente as

brocas e os percevejos. Mesmo assim, PoF deficiôncia de a-

companhamentodas]avourasep()rqueÛSdanosimediatosdessas
pragas são fltefìos perceptívei s, muÍ tos agri cu j tores não as con

tror am n0 momento adequado e t6m suas safras preiudi cadas.

A n0va tecnol ogi a cle control e, denomi nada Manejo de

Pragas, por implicar djret,an¡ente em reduções do custo de pr9

dr¡çã0, da poluição amb"iental e dos riscos de irrtoxjcaçoc':; '
tem s.ido alvo de adoção imediata pelos agricultores. Istinia

.seQUs,aofjnaldetrêsanosdedifusão,oManejodePragas
haja sido empregado em 25% da ãrea brasileira de soja'

3. MANIJO DO SOLO

tmbora as

defi ni das, a sua

tõcni cas de conservação do sol o estejani bem

uti I i zação pe1 os agri cul tores é sofriveì '
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como tarnbäm û ð o preparo rlo sr¡lr.¡ para o pla¡'rtjo. Hä nûce5si
dade cie um proEramô berr di ri g i.Ío rJe orientaçàrr tãcnì ca ao:ì e

grjcul tores no seniido de êdot,arem âs melhûres pr.ãticas col
servacionistas para suas pr0priedacles, como tambêrn pa'r'a rlue

sejam utiIizados os equipameni.os adequados a cada tipo iit: sû

lo e de 0peraçã0. Sistemas na¡.r convenciona'is de instelação
das culturas, como o piant'io ,.iireto pCIr exemp'lo, embora Ce-

nostrando grande potencial dc irefiêficios ã conservação dc, so

lo, ä preservação da ãgua e a economia de r:ombustîve1, ;*irida
carecem de tecnol ogi a pi enamente v.iãve'X .

A recompos i ção do ter:r de ma tör i a or-oân i ca do so'1 o: g

trav6s da i ncorporação <ie res tos cuJ tura j s ûu de cul t.i vos es

pecîfìcos colrl esse objetivo, teili sido'l argamente rreglìgencìa
da n0s ül timos anos. Apesar do conhecin¡ento nri I enar gue se tern

da necessidade da preservação do materi al orgãn'i co e, cor¡se
quent.emente, da microbiologia do solo, extensas queìmad¡s a'in

da se verif icam a cada f inai de saf ra sob pretexto de i-:-iL i ìì
tar as 0perações de preparo do sol o pay'a o pì anti o subsecìuen
te. /

É, poi s , necessãrj o que os agri cuJ tores, ori entados
por agentes de ass i stôncí a tecni ca e extensão runal , estabe*
ìeçam prograrÍ¡as de aumento e de preservação da matõrì a orgô
n j ca em suas proprìedacles. Al ilm do aprovei tamento dos res bos

cul turaì s,a adubação verde cou'r esp6cies ì egumi nosas cje inver
no ou de verão, *tlt ãrea total ou parcel ada, ê um excel ente
meio para se a'l cançar a melhr:r"ia do solo.

4. NUTRICÃO T MANËJO DA CULTURA

Pesquisas em correção e fertilização quimica do sû1o,
v'isando melh0rar ou restituir o seu potenc'ial produtivû r3m re

1ação ã soja, têm sido realizadas desde a implantação cjessa

cuJ tura nû pais . Atualment,e, as recomendações tðcni cas nesse
sentido, considerando a composição quimica do solo (barançc
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dos nuti''ientes ) e 0 hi stóri cc.i ca r¡ti j j za.Ção, do mane,jr rjr {'r:r

tjlida<fe e da produtividade das Lulturas anteri ores, s?{r ,re:

tante segures para proporci ol'l;; r''uons rendi meintos . Ëntrei:,:¡ii:o-

via de negra, essa tecnologi a não estã sendû usufruida ccnve
njentemente pelos agricultorei;" Prìmeiro, pûr def i¿i6rlr:í;i prõ

pria em não constituir o hisiõrjço das sLlas lavourôs e n.{o e

I abora!"em adequadanente as amos tras de sol o para anãl i se. Ê.m

segundo lugan, o sistema de produção dos fert'ilizantcs diri
ge os agri cul tores ão usr) de f ormul ações convenci ona i s, ,1ei

xandci de ser atendido o balanc.eanlento necessário de nutrien
tes, bern coÍno i ncl ui ndo el emer-rtos supðrf j uos, como e a Ç,âso

do nitrogiinio.

Na r egi ão onde a cL¡l tura da so ja se encontra enr expan

sã0, os aspectos de nutrição da cultura ainda carecem de te!
nol ogi a adequada. A mi crob'iol oqi a ctos sol os sob vegetae ãa de

cerradc ainda õ pûuco conhesjda; as primeiras estirpes de

Rhizott'ium japt:nioum adaptadas a essas condi ções estäù sendo

seJecionadas. Para as ãreas trad jc jona'i s de soja, os -inccu-

lantes comerci ai s são col.tsti tuidos de esti rpeà de excêlente
desempenhûn cdpazes de sat'i sfazer inteÌramente a necess'i dade

de cultura em nitrogânio para altos rendimentos. A jnocuja

ção das sementes com o Rl'tí.aabit¿rn õ uma t6cnica adotada prûti
camente por todos os prûdutores de soja.

A õpoca, o espaçamento e a densidade de semeadura es

tão rei ati vamente bem defi ni dos nas reqi ões Centro e Sul do

País , e, de rnodo geral , as recomendações tõcni cas são acio ta

das pelos produtores. Nas regiões Nonte e Nordeste, esse co

nhecimento ainda ã r'ncipÍente, dada a grande diversidade cli
mãtica e a escassa pesquisa atð agora real izada.

Nos últimos dez anos, o controle das ervas daninhasda
soja vem sendo bísica e intensamente feita atravõs de herbi
cidas " pode-se cons'idenar relatìvamente bom o conhec'imento so

bre a efici6ncia desses produtos e as tõcnicas de apl icação.
Entretanto, devi do ã rãpi da escal ada de preçoS desses , e de



67

outros ìnsumûs utilizados na agricr¡ltura, surge a nece:ìs icia-
de de cutras al terna ti vas ecrirìomi camente rnaì s vi ävei s . I'lLito

dos jntegrados de controle cItì invasorcrs estão sendo cictûiivol
vidos nas instituições de pÊsi¡uisa; o rjso de herbicída L:iii I
rea parcial, comp'lementado por cuitivo rnecän jco, tem*se rnûg

trado de viabilidade tõcnica.r menor custo, e estã sendCI rg
passado presentemente aûs agri cul tores. û control e bi o1 õgi co

cclnfigura-Se, atualmente, coni,) uma perspec.t'iva a rnédio e lon
go þ?azo,

5. MTCANIZACAÛ

A soja 6 uma dEs cuJ turas de mai or
ção em todas as f ases da prociuçã0. Novas

índ'i ce de

mãquinas e

mecaniza
'irnp l emen

tos de maior rend'imentos são irned jatamente absorvidos ¡ie lr:s
I avourei ros , sem mesmCI estes estarem aptos ao uso.

Não obstante a a'l ta tecnol ogì a d'isponivel , exìstenl prg

blemas de adaptação às condiçoes brasileiras, conside;.ando
que ê nasicarnente importada. Além dìsso, a caräncia de nao oe

obra especiajizada não posslbi lita usufruìr ao mãximo ')s ne!
dimentos t6cnir;os e economicos das mãquinas e equìparnentos.

6. TrCN0r"0GrA E PR0DUÇÃ0 Dt SIMINTtS

0 uso de sementes certi fj cadas e fi sca I i zadas de soja
no Brasi I e de percentual mui ûo elevadr: - acìma de 80%. Isse
fato, além da importãncja reír esentada pe'io uso de sementes
de elevado padrão qualitativol ilr0pot"ciona a rãpida aL'srrr'çâo

de novas cul tí vares.

As condì ções cl i mãti cas durante a fase de maturação
são fundamentais ä obtenção de sementes com boa qual idade fi
siolõgica; excessos de chuvas e temperaturas elevaclas nessa
fase comprometern ser,iamente a capacidade germinativa e o vj
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g0r" Na operação de coJ hei ta. são muì to irnportan.tes o [r,r.,;^ de
umldade da semente e a veroc.idacle de notação clo ciliridro da
colhe'i tadei ra no tocante a danos mercân'i cos, tambêrrr cjetrinien
tais ä qua'l idade fisjolõqica da semente"

Emb<lra existam indicações têcnÍcas especificas pãrd a
conduçao de lavoura e para a corheita visando a pnoduçäo de
sement'es r vêrif ica-se que ð Íûaioria dos pr.odutores não esta
belecem d'i ferenças entre protluçtio de grãos e de sementes. A

eliminação de lotes devído a mistura var,ietal advãni cta.i nade
quada l'impeza da colheitadeira" do veiculo de transpor.te e
da unidade de benefîciamento.

A importânci a das condi çoes cl imãt.i cas na produção de
sementes de soja ä m,ais relevante nas reg.ioes ð0 norte do pl
ralelo 24os, onde a temperatura ainda 6 muíto erevada na fa-
se de maturação da cuJtura. Tem-se determinado, e os produto
res de sementes o tem levado em conta, que hã grandes djf.i _

cuìdades de se obter sementes de alto vigor em reg.iões rIe al
tì tude menor que z0û-750m, mormente quanclo ocorre periodo
chuvoso nð õpoca da maturaçã0.

7, UTILIZAC¡iO DA SOJA NA ALIMËNTAçÃO HUMANA

considerando o excelente valor protõíco da soja e a
carôncía nutriciona'l de gnande parceTa do povo bnasileiro ,
c0ncluiu-se existir um verdadeiro paradoxo entre a grande prrr
duçãc, e o baixo consumo atual.

A tecnol'ogÍa de processamento industrial de al imentos
a parti r da soja estã bem desenvoldida no Brasi J. Não exis-
tem dificu'ldades tecnoìógicas para a fabricação de extrato
proteíco ( I ei te ), fari nha, proteína texturi zacla e outros de
rivados, bem comû nas possibilidades de preparo casei ro de a

ìimentos ã base de soja. Embora a dificuldade maior se situl
na aceí tação desses produtos pel os possívei s consumj dores ' a

escassez e os al tos preç0s dos a'l iment.os proteicos tradi cio
f
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nai s vem exercendo pressäo en d'i reção ã al ternati va soja .

Campanhas pr0moci crnai s dessa al ternati va v6m sendo e!
cetadas por organi smos ofi ci ai s . No Estado do Paranã o por I
xempl o, o governo estã Í ni ci ando um programä de i ncentj vos ã

indústria de gôneros alimentíc'ios para a fabricação de produ

tos que contenham soia na c0mposiçã0, atravês da ganantia de

aqui si ção. Esse ti po de programa deverã romper CI circuJ o v!
cioso da inexÍstôncia de oferta em função da espectat,iva de

escassa demanda, e vi ce-versa.

t
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I. DTSINVOLVIMTNTO DT CULTIVATiË5

0s princ'ipaìs problemas da produção de soja
sol ução atrav6s do mel horamen Lo qendti co são,
di ferentes em função da regì ão cons i derada.

Assim, para a regìäo tr-adjc'ional de cultivo a rnelho
ria rJa produtividade das cultivares deve ser procurada atra
v6s de maior estabilidarle da pi-oducãoo ou seja, atrav6s de

cuJtivares com maior resist6ncia a doenÇas. insetos e Íìema-

tõi des, tol erânci a ã aCi dez do sol o o mai or capaci dade de ex

tração de fósforo e major toleräncja a difìciônc'ias e exces-
sos hidricos do solo. A1õm dìsso, o problema da qualidade fi
siolõgìca da semente deve ter solução tambejm atravõs do n'le-

lhoramento genético, bem como a mel horia da qual idade dos
grãos para o consumo humano "in naturð" e para a produção de

extra to protei co e de farj nhas .

Na região de expansão de cultivo, alérn dos problemas
exjstentes na região tradicional, hã ainda a car6ncia de cu]
tivares, com melhores caracterîsticas acJronônlicas, variação
de ciclos, com capacidade produtíva elevada e adequados aos

diferentes sistemas de sucessão de cultÍvos.

que podem

em sua maio

muito lirnjtado
característi cas
da soja corno iJ

Na reqi ão potenci al de cul ti vo ê aj nda

o conhec i mento sobre cul ti vares de soja com

e condições para viabilizar o estabelecÍmento
ma cul tura economi camente rentãvel .

2

?

MANTJO D() SOLO

1 . Conservação do sol o

A agricultura intensiva com culturas anuais, num sis-
I'
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ternademovimentaçãocontînuacoso]o'êfrcondiçiíest0þ0çlra
f,icaSnemsernpredasmeltrore,'temcr.iadoumqrandeproLricna
de conservação do soJo a. ^ ^ rrq,ô d

Prãti cas corretas de p*tlflaro do sol r: e o uso dcs 1n*

plementosadequadoSparaosdìferentestiposdeoperaçãoeso
ios necessitam 9er melhor estudados Ê: prrncìparmente' difun

didos'fornecendo-Sê,ain¿a,å0agricuitorumaonientaçãotõc
ni ca ef eti va '

?.2. Si sternas de PreParo do sol o

Nãoapenassobopontodevistaconservacionista'mas
tamb6m para um melhor'oo'ou*iit**'¡::-lt 

umidade do Eo'lo' ift

Portanteparaumaculturaex,igentecom0asoj¿especialmen-
teduranteagerminaçãool,sementes,oestudodediferentes
sistemasdep.upu,^odo,oro!Conio0cultivomínjmoeoplan
ti o di reto ' é da mai s al ta pr ior'ídacle ' Sendo si stemls nclvos '

em nossas condi coes ' deve-se conhecer mel hor o manejo ' a nu

tr.içãoeafitossanldadedacu]turaoalêmdasimplicaÇtjes9
conômi c'as '

2,3 " Matéri a orgãni ca do sol o

0 uso intensivo do solo e a ação da erosão tê1 reduzÍ

do,anîve'isunui*odomínimorJesejãve1'oteordematõria0I
gãnica,levandoaumaeXcessjvac0mpactaçãodosoloeauma
reduzi da tuOuti clade de '*tunC¡' 

Oi 
1î:Oade 

' comprometendo o

desenvoiv'imento radicular e a produçäo de 9rãos' A determ"i na

çã0deformasprãticaseeficientu',1-ltuelevare/oumanter
oteorde*u.a,^,a0rgân.icacloso]osäodefundamen.lalimpor
tânci a para u-*ul hori a da produti vi dade '
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3. f¡urRIÇ40 vEGtTAL

0s princiPais Problemas nutr'i cão ria soia estãn 1 iem

gados a

3.1. fõsforo

0fõsforoêumdosejementclsmaiscarenteseffin0Esû5
solcrs. Grande parte das pesquìsas até hoie realjzadas foram

em tì pos de sol oS que ocorrem nos Es tados da reg'ião tradi c i o

nal de cul ti vo. Por i sso o f irs I'oro conti nua sendo Û rflacronu

trìente que ex.i ge maior esforçù por pante da pÊsquisa' esp9

-t
c j al mente nas ãreas consi cieradas de expansão e de potenr-:'i al

parà a cul tura.

tn.laìgurnasãreasdareglão.|,radjcionajoobserVå-sblUm
excessivCI uso desse elemento. Isto ex'ige pesquisas ma'is tleta

lhadaspar.aadeterminaçãodopontodeequi.ljbrjoentreaSe"
ficiêncies técnica e econônrica'

A utilização de micor.i zas associadas ã soja, parô pos

sibjlìtar un maior apnoveìtamento do fõsfono pela planta' r¡ãO

deve ser esqueci da.

3,2. Potãssio

De manei na semel hante ao f ósf oro o o conhec'imento do U

so de potãssio para a soja ã ptaticamente restrjto ã ãrea tra

d.icjonal, onde tambãm, eil alqumas ãreasn tem sjdo usarlo enj ex

cesso' determinando' inclusive' Problemas de toxìdez de cl9

ro tstudos mai s detal hados nessa regi ão são ' igualmente ' ne

cessãrj os, enquanto que es tudos mai s compl etos são inrportan

tes nas regi ões de expansão e pÛtenc'ia 1 '

t'
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3.3, É,c'i dez do sc]lo

A acidez dos solos i! ¡it.ob'lema em toclo Û pais" Í"las rs

qiões orrde a soja esbá ser¡d.¡ 'i itl-rocJuzida, tem*se men0rÊS cÛ

nhecimentos. Nas ãres do Sul do Pai"s, necessita*se enconfr'lr'

o ponto jdea'l para ate nder ;is necess jdarjes rJc¡ si stema de su

cessão soja / Lriga.

3.4. llnxofre e micronutrienters

Sendo a soia, hr:ie, ulr;i cu"l tura c0mponente cle quaseto

dos oS Sistemas Ce utilizaçãr.¡ intensjva dos solos no teritro

Sul do Paîs, o enxofre e OS nljr:ronutrientes poderäo tOrnôr-se

irnportantes para a garantia rle a'l taS prr¡duÇões da legun'inosa'

por outro lado, a crescente utilização de aclubos que não co!

t6m enxofre ea Eua cornposiçãc ¡:oderã ðcarretar r:tefic'iônt'ìn

desse el ernento "

enxof re e os ¡nicronuirientc"g na

a i nrla I i mj tado "

3.5. i'ixação sinrbtcitica de Ni troEêrr'io

Um problema atu¿1 para a soja nas regiões noVas ã i* ca

rância de estirpes de R,.t'izo!;'i.'t¡.t-r¡ efjc'ientes e cOfilpetiliva:i scb

ds condi ções ecol6gi cas que caracteri zam aqueì as ãreas "

Na reg'ião tr,a<licionai de cultivo, ,1 tlesqu'isa iã clr {-r:-

ve otìmas est.i rpes e as jndústrias ðs colocam ä ¿isposicãado

agricLrltor atravõ-c cle'inccul¿r¡ttes comercjaìs" 0s pririci¡'a'is

probl ernas que oc0rrern estão nù ter:rtol ogì a mai s adequada rie i
nocul ação das Sementes e n0 ef e'i to dos c!ef ens j vos sobre 3 e-

co.l ogì a do khizoþ'1"'i'¿til'

0 conhecimento sobre

nutrjção da scja, no Brasi I ,

f)
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4. I'JANIJÛ D/ TJULl'URA

Vãrios são os problemas dr¡ menejo da cultul^¿i, p¿tì-¡

quais ä pesquisa necessi ta Êncontrar rflelhores sûlur:ije:';.
pri nci pai s são:

UJ

{ls

4"1. lnvasorâs

Com a expansãr: cie cult.ura pôra ilot/,Js ãreas, ûs pl"r:ble

mas com as invasorðs tendem a se agravar. 0 cr:ntrole ìriefi-
c'iente pode c0rnprometer ¿l prodrrção. Nas ãreas tradiciona js de

cultivc existenl conheciillent.o: sr"¡bre ,,] controle de 'Ìrrvasûi'as,

especialmente atravÉs de mejas quimicos. Isse sistema, ãFê*

sar de altamente ef icìent,e, ünera sobrenianeira o custo cle pro

dução. Devem ser desenvol vi dc:; m6todos al ternat'ivcls de con-'

trole, tecnìcamente eficientei. e nrais econõmicos.

4,?. Ãqua no solo

Na maior parbe dos anos e das reqíäes de cul t'ivcr da scr

ja, hã boa precí pi tação pluv ir:nrãtrica durante o c'icl o de crr j
tura, embora muitas yezes, com clistrjbuição irregular. û prg

blema que se depara õ a carÊn,:ja de prãticas cle manejo'io so

lo e da cuitura a fim de melhor adequar a soia aos peli,¡dos
de meJhor distribuiçäo das chuvas e melhorar a retençã¿¡ ria ã

gua no soio e a eficiâncja no seu aproveitamento pe'la ¡r'l arrt.a,

Nas regi ões ou nos per'íodos de def ic j ênc'ias ou exces

sos hídr'Ícos, ocorre uma considerável redução Ì1ð produt jv jda

de da cujtura. Procurar Earariiir produções constantÊs em n!
vejs razoãveis deve ser uma preCIcupação cla pesqujsa.
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4 .3 . Suces são de cu i turas

AsojaõuntacCImponertteded.irlers0ssìstemasdeexpltl
ração intensi va da terra. Mui t.r:¡ tem-se fiesqui sadr: a soia cg

mo cultura isolada. Porém, pouco ajnda s.e conhece sobrs 0 Seu

mane jo quandrr cu'l ti vada em sucessãc, com outros produtos ' es

pecíf i cos de cada reg'iã0. As ex ig6nci as de cada cu j tura ' uti

lizada num s'istema de sucessãc, podem, muitas vezes' serem

confl i tantes.
ås mel hores cul turas i Par¿

en cada reçíã0, e das Pri
impossibil itar uma agricul

4,4, Mane jo rja cu] tura em di f erentes si stemas de pì anti o

É.importarrteodesenvo]vinrentodenoVossistemasde
p'lantio. Dentre outros, destaca-se o piantio clireto' ccnl0 u-

ma exce]ente opção, principa]mente nâs ãreas onde 5e ct¡l tiva

o binômìo trigo/soia. 0 Ínteresse por esse sístema estä cres

cendoeSuautjlizaÇãodeverãSer.,ir¡tensificada.
0 sucesso de qua'lquer novo sistema de plantio depende'

em grande parte, do desenv'olvimento de prãticas de maneio da

cultura, adequadas ãs exigôncias do sistema'

5. FITOSSANIDADT

0 Pouccl conhec'imento sobre

um esquerna de Sucessão corn a scrja

ti cas de maneio adequadas , Poderä

tura ma i s produti va e econômi ca '
I

5..l. Pragas

A tecnol ogi a sobre o control e

mui to nos úl ti mos anos ' Assi nt mesrflo '
que necess i tam de mel hor sol ução '

0s Pri nci Pa'is Problemas hoie fv

de pragas tem

ainda existem
evoluj<fo

problemas

exi stentes, ou que ern

tl
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turo prõximo possðrn surgi r,

5.1.1. Percevejos

Face a0 grande potenc i a 1 de dano , nem sempre percebi
do pelo sojicultor na lavourå, e ao ainda incipiente conheci
mento sobre o controle bjolõgico,0s perceveios se constitu
êfir, atualmente, nas pragas maì s importantes da cul tura da so

ja 
"

As pri nci paì s espõci es que oc0rrem n0 Brasi 1 são: P'ig

zodorus guiLd.inií, que ocorre tanto na regiäo tradicional de

cultiv0n como na de exrpansãoi \lezana ttít,idula, majs abundan

te nas regiões entre 0s paralelos 24oS e 33oS, e Eusch'istus.
hev,<ts, mai s f requente entre os paralel os l60S e 24oS.

Não se conhece ainda todos 0s aspectos'sobre biolcigia'
nîvei s de dano , control e bi o1 õgi co, control e atrav6s de prl
.ti cas de mane jo e resi stênci a var jetal .

5. 'l ,2. Lagartas

As I agartas Anticansia gemmã,taL'ùs , que oc0rre em todas

äs regiões prtdutoras de soia do pais, e a Pseudoplusia ùn'
eLud.ens, de ocorrãncia mais restritao são c0nsideradas d'e fg

çi I controle através dos m6todos eficientes recentemente dg

senvolvídos. Necessita-sê, no entanto, de maior conhecimento
gue possibilite o uso, a nível de lavoura, de todo o excelen
te potencial de contro'te biolõgicon bem como a utilização de

cul ti vares resi stentes, a fim de reduzi r ai nda mai s o custo
de control e.

Brocas

Dent're as brocas, Epínotia aporema ê a que mai s danos

5AO:

5"1.3



77

tem caudado ã soja, embora aindô ocorra
Pouco conhecimento se d.i spõe sobre esta
sobre o nive'l de danos.

em ãreas restri tas
praga, especialmente

5. 1 .4. Tri ps

A ocorrð'ncia de trips iem determinado o aparecimento
da virose'queima do broto'em aigumas ãreas, causando së-
rios preiuízos ã produção de soia. praticamente inexistem co
nhecimentos sobre as esp6cies transmissoras da 'queima do bro
to' , suas rel ações c0m outras pl antas hospedei ras, sua bi ol o
gi a e seu rontrol e.

t

5,1.5. Pragas secundãrias e potenciais

ul ti mamen te a J agarta ÌIedyLepta ind,ieata vem oco rren
do,de manelra crescente, €h lavouras de soja, destacando _ se
c0mo a princtpa'l praga potencial para esta cultura.

0utras pragas .potenci a i s são : spod.opt.e,a erid,anea, sÞo
doptena Latífaseia, DieheLops meL\aeanthus e E.bíeLLa ainck-
heLLa,

5. I .6. Pragas dos grãos armazenados

CI mercado atual exige, cada vez maisr Quê a soja seja
c0mercializada nos periodos de preços mais favorãveis. Isto
Ímplica QU€, muitas vezes, a soja seja armazenada por perio
dos mais Tongos do que vinha se fazendo. Ai as pragas dos
grãos armaeenaclos que ocorrem em soja passam a ter uma desta
cada Ímportâ'nci a. Sabe-se QUê, em vãri as ocasiões , estas prq
gas tem causado pnejuizos' considerãveis. ,Este probTema mere-
ce atenção por parte da pesqu.isa, pois muito pouco tem sido
feito a respeito, desconhecendo-se o nivel rea'l de danos e a
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nìaneìirê rnajs adeguadil pa!"d (lcntt..o'le.

5 "'¿ . Ðoen r;a s

com ,a expðnsão do cult'r ro da soja pana novas ãreas s-
coliir;ica5, ,as doenças assr,¡n¡efir cada ,,tÈz rnais 'inrportãnc.ia. Den

tre ûs problemas atuais e pot.{i¡riliai s, que poclem ser I imitan
tes ã proclução, destacam-se os sequintes:

5 .7- .1. Doençäs f ún gi cas

0 aume"nto da 'in,c'idãnc j.r tie Rh.izor::ton.La solayt.L e ria tze
/"'i¡titi sr¡/.¿:v,rs!;i,tt,un nos Istad,;. rlo Rio Grande do su], santa ca
tarina e S¡'lÌ do Paranã, est;ii i'imjtanrJo a utilizaçãcl de tjeter
mjnad¿s ãl"ea:i parð o cultivo cla soja.

0bserva-se, tamb6m, un'ì eLlmento na ocorrôncia de Íier.¡tr¿
ilt':'tì. ,,.i! gc:í.vtes, (:e"eospara co j-i, :.t, lvlct.i t<rpì¡.tlrt.¿¡t.cr phase rs !.tr:r.:, e
Rr>:seÌ.'1"'i'r'i,t. sp. nos tstaclos do paranã, Matcl Gr.osso do su'i e
Go i ãs.

0utro problema e a inc"ide'ncia cre pitornapsí.s
mentes de soja. sua oc0r"r'encia õ favorecida pe,Ias
c't 'imãt.i cas que 0correm, es pec i a I mente , nas ãreas
pärâ'lel o 24CIS.

s o;l cte em se

conrlicões
ao n0rte do

A constatação da ocorri!ncia da ferrugem da soja, causa
da por !-'htl:i:t¡,seT(i pctclz¡7r,ìzyzí, Éjm alqrins locajs nos tstadosde
Minas Gerais, sao pairlo e Es¡rî,^ito san.Lo, car.acterjza urî¡ s(
r j o probìema potencia'l para a cu'l tura, f ace do grande poder
destrutivo de a'lgumas raÇas f ,r:;iolóqtca.s crc; fungo, que oc(lr-
rem no nlundo.

5.?..2. Doenças bacterianas

0 princ'Í pa'l problern¿.r dc doenças causôcir:s por bactör'ias
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ei c¡ {;restanlento bacteriano, causado por ['t:o:¡¡d,r:ntanat, gLy,::.íri.eo

uma vez que, pratica¡'nente tocjas as cuJt.ivares conercìa"i s ten"r

resistêrrcia ã pustula bacteriana (Ålan't.honionü.$ g'Ltlcine:t;) t: ¡ro

f ogo se I vagem (Pi:'r:ri.tdotrtí)?Ld.{i f:¿:i,,',¿(.)i ) , e a 'i ncorp0ração rje ne-
s'i siËncÍa äs novas cultivâres * fãcil 

"

Para o crestamento baci.eri ano, c0nhece-se f,ontes de

resÍsri!ncia äs !"äças que ocoi'i'em em nossas cöndícões. A re-
sistâncja necessita selincorflorada ãs cultivares comerriais
e ãs nûvas cujtiväres em deser¡vo'l v'irnento, para evjtar-se majo

res perdas na produção " .

5,?.3. Doenças causadas pûr vi rus
t

Das se.is vi roses conheci das em soja, ôpenas o

co comum' e a 'quei ma do broto' tem causado probl emas

Tem s'ido observado uma ccorrância crescente do

da 'queima do broto' em a'lgumas ãreas, especialmente
tados do Paranã e São Pau 1 o, compn0metendû seri amente
dução 

"

'mosai-

'¡irus
dos Es-

a pr9

5.3. Nematõides

0s danos causados ã so.ja por nematõides foram ôtõ agg
ra relegados a um pìano secundãrio dentro da pesquisa. Apesar

de ocorrerem em todas ôs regiões de cultivo de soja, .estãose
constituindo um sério problema, especialmente, em solos de

cerrado.

As espõc i es que ma j s ûc0rrem são os nematõi des forma-
dores de galhas, sal ientando-sé a InteLoidoggne incoç¡nita e .Me

L ozcio g'17ne j auaníc a .

As perdas de produção causadas por ne¡natôi¿es no nlun-
do são estimadas ern 5%. A ocorrãncia de nematõÍdes, no entan
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í.14 ;'f i)¡'frr:' . iri¿:,

i(;:v" i.tli-ôi,,;.
¡jr(ì¿r$ i;önl r.levfitj:r j nfts iAÇâí..1:i tier

A l:airia qualic¿de clas iri:friûnLeE tJr,; sr¡*i0, {j¡î¡ i$r.¡î:r..;i dt::
g(ll^lli i¡i .r Ç¡ic, tl viil r;¡. L)roct uzirjri: t\iiì cl uð:; Í: tOdðs ¿1 s ät.e¿ts :,i iua
d',i:. f¡iìs regi õe's âü i'jorte cir.r [it: : ::t'irl lo i:4t:;, teûi se cûi.¡:; i. ì .uî
dc flriì l-llii dns f-rl^incÌpa'is pr0b'lrril;r5 cla cultura nestðs ãre¿,;,

íl cJ illlcns, inn,l,nerii-'o dos f lr',oi"r:s qrliJ ,JeÌ:tlrnij nam niã i.¡ei^nÌ
rraÇào * Llair.r-¡ viqr:r ¡lf:ss,Íbjljtar,a û estabeler:jrnelto d;: rt.,r-
lfê:; ¡¡¿; i:;,rilr:riL,¿rda;S prtÌ..ä SOlu{- idt}r}r O Þy.rib l¡¡m¡r,

¡

e' . r-'l:{-;i;i.it.fiû ['i'i-,illitl. üüi/\ lJË :-,¡:iilHiIS

û,1. iìrrnirnaçäo e \riqrlr.

r..) i, ì,r.ríeZjr Vdl'jÈ¿¿11

t: 1 "i i,-,r qeri:

C ief iciente ftt'rreci'rei.o ce sr,:mente gen6tic¿ p-,.: rr.-
ll¡ì;1":¡i.ri'(is ì-i¡i¡trðfl¡15 de ¡iroril,.,ii-i rrf Íit;ncntes cí,ì,,f.if-ic.ii;l í!
i'r:ìi:a!"[ z¿d¡r est,ii ùLit,t.y-etando preju,i z,.:s ä prr;ctr_rç;ì0. ïstr¡ i;ern
ii.'i¡;.ltlr-¡ a¡ uniÂ r'eìatìvamenbe i-,¡rixl rìual.i d¿ide da semente rJÉ \{)*
,i¿., iÌin 1,r;r'iiir¡s ,Ce purez,l var,jci,,i J. Iste f]r-,ûb.leiri;:ì õ ug!-.)!.¡iiiir l-,g'lrrs i:rírJedos riefir;'ic.ntes durante as cìper,rçiies, ds crrhe.iLû,
ijr'r-"':i tlrrirìíirr(1 rr ¡:ii", r:nri-r'r'i agern I iií:ii,,:.ici ui a,e ireìa ,:.¿r.i:;lcia i,i. i,,,i -

n'it:¡r:;'-jc fãcjl a¡rÌ'icaçäs, ¿ rriver ce'iaboratoi..ju, pard i;¡,;i*'l I t.cir o ¡'üt dC:.1.f:¡'i zàç¿io cl¡s r:lr,r i..l v.ir-¡-,ç

þ, ut"i"iizaçao dos mõtodos convercionais cre secegeilì da
lC.i::,3llfi-?l-ii.erã iaiia ve: n;air,:-i:3 procj..ilìâs ecûrìômicr.rs, face.ì cresr;ente crlse da energia {_onvencjona.l .

li nrrrl;lem; prde le r :ci,,,.ôu ¿ri.r.¿,",õs cie nrõtocjos ilJâ tl
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t'i l'i¡enr fontes alternatjvas para secagem.

7 . MTCANTZAÇÃt

A ssja 6 uma cul tura al tamente mecanj zacia. As mãqui -

nas e equi pamen tos dí s ponívei: , n0 entan ttr, näo apresentam

aìnda desempenhos totalnlente såtisfatõrioE. Hã probìemas de

adaptaçcjes nås mäquinas e nÕs equipamentos, utilizarias em tg
das as operôçõeS durante a cul tura, 9Uê devem sër res0l'.''i dos

a fi nr de aumentar a efi ci êncì a, tanto tãcni ca quanto econônri

ca.

Para determinadas 0per'¡Ções, comCI controle i ntegradc
de ínvasoras, plantiot diretri, et.c., hä nÊcessidade de desen

volvimento de melhores mãquinaso adaptadaS do tip? de opera-

ção e ãs condi çoes brasi I ei ras .

A prõpria pesquisa de soja brasileira enfrenta ho-ieum

grande problema pOr não possuir nrãquinas e equ'ipamentos âpro
priados a0 desenvtlvimento dos trabalhos nô. área ¿lgronômica.

Esse probl e¡na se torna mai s graVe ã medi da em que a esCasse2:

de recurs0s 1i mi ta a di sponi bi I i dacle da mão de obra.

B. UT i L I ZAÇÃ0 tA SOJA NA AL IMTNTAÇ40 I|UMANA

0 brasi'lei ro não 'tem por hãbi to i ncl ui r a soia em sua

díeta alimentar. Por outro lado, desconhecem-se as carat:te"
rísti cas de n0ssas cu'l ti vares quánto ã apti dão de produzi r g

limentos de melhor qualidade e sabor. Atã hoie, a preocupa-

ção foi n0 desenvolvimento cle cultivares para mãximos rendi-
mentos de õìeo e proteina, sem preocupação quanto ã qualida-
de des tes cornponentes .
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IV. OBJËTiVTJS CIERAl:i DO PRÛ6RAMA NAüir)NAL

tls principais objetivr.¡s que deverão nortear o progra-
ma Nacjonal'são;

I. AUI TNTO DA PRODUCAO

1.t da terra e do traba t ho dentro das propr j erJa-Melhor uso

des:

Atra vð s

sucessão
do desenvolvimento de sistemas de

da soja com diferentes culturas.
rotacãor'a e

1.2 txpansão da fronte i ra agríco I a :

Atravõs clo desenvol v'imen to cle cu 1 tí va res e de s i s te
mas de manejo da cultura eficientes,têcn'ica e economi

. camente,e adaptados às condições edafo-clirnãticas das
regi0es c,e expansão e potencial de soja.

.l.3. Melhoría da produtividade:

3I I Aumento da produti vi dade da terra :

Atraviís da uti I i zação mai s raci ona i de correti vos
fertilizantes e da melhor c'onservação do solo.

Aumento da produtivídade da mão de obra:
Propiciar condições para 0 treinamento da mão de o-
bra, a f ím de capaci tã-'la a executar as taref as com o

rnãximo de eficiência têcnica e econômica.

Aumento da produti vi dade da pl anta :

1. Regiäo tradicional de cultivo: 0 melhoramento da

produti ví dade através de I ntroduções e desenvol vi -

e

1.3.?

1.3.3

33I
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mento de novas cul ti vôres ' r.:om o f "im de mel htrai'' a

produçã'o por ãrea e r*du¿ir as oscì1ações da prodtl

ção ao longo dos anosi e atravãs do aprimoranlenr..(r

das prãti cas de manejo da cuì tura.

Regì ão de .expansóo rje cul ti vo: Atrav6s de ì ntrociu-

çõ0 e desenvo'lvìmento de cultivares adaptadas ãs con

di ções edaf o-c1imãti r:a.s específ i cas da regi ão, e e

laboração de siEtemas de cuJtivo efjcíente.

Regiiio cle pot.encial para cuJtivo: Desenvolvimentode

cu I tjvares arJaptadas ãs exìgôncias das regiões de

ba j xa 'l ati tude e estudo do potencí a1 produti vo das

diferentes äreas.

3

?,. APRIMORAMTNTO DO PROCESSO PRODUTiVO

Atravðs da racj onal i zação do uSo de cort"eti vos, ferti
lizantes' e defensivos e da uti iização de s jstemas a'l ternati-
vos de controle de invasoras, pragas ' piantio e de rotações
e/ou sucessäo de cul turas.

MtLH0RIA D¡r UTiLIZAç40 t DA C0NStRVAçÃ0 D0S RECUS0S NATU^

RAIS

Raci onal i zar o uso do sol o, com ênfase ao preparo adg

quado e ã utiiização de prãticas conservacionistas; "melhor

adequação da cui tura aos diferentes sì stemas de us0 contínuo
das propriedade; melhor aproveitamento do clima, visando mi-

nì mi zar as osci I ações da produti vi dade e mãxi mo aprovei tamen

to do potencial de controle bioìõgico, principalmente de prg

gas e invasoras.
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4. AUr".IENT0 DA RINDA LTQU I DA û0 pR0DUTtR

Aproveitarnentn integrai da capac"idade produtivada plan
ta e redução dos custos de produção atravãs do us0 rac'i ,rqal
dos insumos e desenvolvimento tJe sistemas que exijam rnen0r.

consumo de energi a.

5. MËLHORIA DO VALOR NUTRITIVi}

Desenvol vimento de cul ti vares adequadas ã i ndüstri a de

alimentos e para o cofsumo "in natura" na aJímentação humana,

a
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V. PRIOF.IDADËS TA PTSQU I SA A NT VEL ¡IilC I I}f\¡/{1, DEF I N I DAS TM 1977

Em reuniào de carãter nacional promovida pe'lo CNPSo,

de 24 a 28 rJe maio rle 1977, fûrðm defìniclas como priorida-
des do pr0gräma de pesquisa para o Pais as c'itadas abaixo,as
quais são o c¡bjeto principal da revisäo ora pretenclida.

L DtSËNVût.VIl',lËNi0 DI tULl'Ii/ARtS

Resist6ncia a insetos e ãcaros
Qua I i da de da s emen te
Tol erânci a a Al +++

Resistância a doenças
ResistôncÍa r n*trutõides formaclores da ç¡al has

t
I

'f

t

t

2

3

4

5

2

2

2

3

3

4

4

5

5

5

PROGRAf,IA DI MANTJÛ DE PRAGAS DA

l. TreÌnamento de extensionistas
2. D-if usão da tecnol ogi a a níve'l

tensionistas

p rog ra ma

agrí cul tor, pel os

SOJA

no

de ex-

APRIM0RAMtNT0 DE TABELAS 0[ RrC0¡fENDAÇÃ0 Dr AnUBAçÃ0

1. Testes cle extraiores quîmìcos relacionados a fontes de

ferti i izantes fosfatados
2. Ëpocas de amostragern do solo e da pìanta
3. Relações de anãlise de so'lo e anäljse de tecido

a
.J

3

4

4

PFRCEVTJOS

I . tfei tos
te

7. Controì e

3. tmprego

do ataque n0 rendimen'L,o e na' quaì idade da semen

quimi co

de cul ti var armadi I ha

CALAG TM

1 . Cri térì os. de recornendação
2. Efeito resÌdual segundo os critêrios de recomendação
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E.feitos da ca'lagem na dìsponibì lidade de nutrientes no
solo e absorção peìa p'lanta, especia lmente nCI equi ì í-
brio Ca, Mg, K.

6

6

6

6

ESTUDOS DA INTTRAÇÃO

l" Ëpoca x cuJ'tivar x

2" Fertilidade x 6poca
3. Ifei tos de di versas

s emen te

DT PR]iTICAS CULTURAIS

espaç¡inìento

x cu ; ti var x popu'lações
prãti cas cul turajs na qual idade da

1

?

7

7

7

7

LtvANTAMtNT0 Dt D0tNçAS

Di s tri bu i ção
Intensiclade
Potenr:ialidade

CONTROLE DË TRVAS DANINHAS TM Pi.ANTIO CONVTNTTONAL

LTVANTAMTNTO PARA AVALTAR QUALIDADT DA SEMENTI, A NfVEL DË

PRODUl-OR

Poder germinativo, como função de:
I . 0corrânci a de danos mecâni cos
2. Incidâncja de doenças
3. Ataque de ìnsetos
4. Nivel de umi dade em campo e armazenamento

8

I

9

9

9

I

9

9

I
9

9

l

1

Pureza
l. Fisica
2. Vanietal

IO. DTTIRMINAçAO DT NTVTIS DE DANOS DI INVASORAS El TUNÇÃO

DI PRATICAS CULTURA TS

I]. ESTUI]O DA

RAS

SUCTSSÃO DA SOJA COM TRIGO ÛU COM OUTRAS CULTU

l'l .l. Epocas de semeadura x cu jtivâres de diferentes c jclos.
ìì.1"1. Na Região Sul
ll-. 'l.2. Nas Reqiões Centro, Norte e Nordeste.

2

2

2



87

11 .?.. tf ei to residua.l de adubos

12, DE'IIRMINAÇÃO DE PERDAS Nf; PROTTSS() DT COLHEIÏA

12.1 . Manejo da col hedei ra
l?.2. Manejo da cultura
12 ,3. Efei tos na qua I i dade da semente

13. pEsquIsAS Dr F0NTIS DE RIriisTËNCIA
GTNS ]\S PRiNCTPAIS DOENCA,

DT CULTIVARËS T LINHA

ï4.

14.1
14.2"
14.3.
14.4.

RESISTENCIA À STCA

SeTeção de cu1tivares r:sistentes
Teste de ca¡npo dîs cult vares se.lecionadas
Apl'i câção de anti -transpi rante
Mod'i ficação do moviment.o dos estômatos

.l5. 
DtTTRMTNAçÃ0 D0s
PA I S DOTNÇAS

NTVEIS DI DAN0S CAUSAD0S pELAS piiri(CI-

I 6 . DTTERMI NAÇÃO DT

S TM[NTTS

ÃREAs tc0LtûrcAs FAV0RÃVEIS Â pR0DUÇA0 Dr

17. PTSQUISA DË F0RMAS DË

17.1. Fertilização do solo
l7.l.l. A lanço (correção)
17 .1 .2, Sonrente na I i nha

17 .2. Adubação fo I i a r

ADUBAÇÃO FOSFATADA T POTÃSSICA

+ rra I i nha (ma nu tenção )

IB. CONTROLI DE TRVAS DANINHA:J EM PLANTIO DIRTÏO
.I9. 

EFT ITOS DE

JA

MTCORRIZAS SOB i A ABsORÇAO DT rOSrOfO PIi-A SO

20. ANAL I ST DË RESTDUOS

GADÛS NA SOJA

E T0x rùtz Dt pR0DUT0s QUIMICûS ri,lpRt
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BB

21. DESTNVCILVIMENT0 DE CULTIVARTS D0TADAS DE B0A QUALIDADTDE

SEMTNTE, VISANDO PRINCIPALMTNTE REGIOES DE BAIXA LATITU'

DE

22. TSTUDO DA RESPCISTA DI CULTiVARES A DIVERSOS COMPLEXOS CLI

MÃT I TOS

t. Efeitos na estabilidade do rendimento
? " Efei tos na qua I Í dade da semente

3. Determi nação de grupos tle maturação

23. ESTUD0S S0BRË RETENçÃ0 F0LIAR

24. REAçAo DA SoJA Aû F0T0PtRT0D0. ESTUD0 DA EFICIËNCIA F0T0S

SINTETiCA DE CULTIVARES DE SOJA
t

25. BR0CA DAS AXILAS - EPIN7TIA AP7REI1A (t^lalsingham)

25. 1 . Di stri tui ção geogrãf i ca e estaci ona'l

25.2. Níveis de danos em relação aos estãdios de desenvolvi-
mento das pl antas

25.3. Control e quini co

26-. LEVANTAMENTo, DISTRIBUIçÃ0, ABUNDÃNCIA E EV0LUçÃ0 DAS E!

VAS DANINHAS EM SOJA

27. RIZOBIOLOGIA

28. LAGARTAS

28.1. Controle qulmico
28.?. Controle biolõgico
28.2.'l . Ação do f ungo entomõgeno Nomuraea riLeyí
28.2.2. Ação do vírus de poliedroses nucleares (NPV)

29. CoLHEITA, SECAGEM t CoNSERVAçÃ0 DE SEMENTE DE SoJA E SUAS

RELAçõES CoM 0 TEoR DE UMIoAÐE

30. C0NTR0LE ÐE D0ENçAS

30. I . Processns quimi cos

22.
22.
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30.2. Prãti cas cul turai s

DETERMINAçÃ0 D0S RtSTDU0S Dt HERBICiDAS31.

31.
31.

31.
31.

Nas sementes de soja
Na cultura em sucessão
. no solo
. na p1 anta

32. DISTRIBUIçA0 E ABUNDÂNCiA DAS PRINCIPAIS pRAGAS E DoS SEUS

. I NIMIûOS NATURAIS

33. INC0RP0RAç40 DE MATERIA 0R6ANICA A0 S0L0 ATRAVES DE ADU-

BAçÃO VERDI

34. IADRAo DA SANIonúE Dt LAVoURAs PARA PR0DUç40 DE StMENTES

3s. DETERMINAç40 DE CRITERI0s DE UNIF0RMIDADE PARA CLAssIFI-

cAçÃ0 DA SEI'lE¡lTE DE S0JA

35. ESTUDO BIOLOGIO DE TSPËCITS DE ERVAS DANINHAS

t. Euphorbia
2. Ipomoea
3. CammeTína

3s. MIcRoNuTRTENTES (LTvANTAMTNTo NAcIoNAL tlt P0ssÏvtIS 0EFI

crÊNcrAS - ANÃLISE F0LIAR)

35. ESTUDO DE REGULADORES ÐE ]RESCIMENTO

35. PESQUISA DoS FAT0RES LIGAD0S Ã STNTESE Dt tLEO E DE PRo-

t.
2.
2.1
7..2

35.
35.
35.

TETNA
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V1. DTTALI"IAMENTO DAS PRIüRIDADES A NTVTL RTGIONAL

Durante as reuni oes âhui,r is de pì ane jamento, real i zadas

nos tltjmos três anos, as priorìCades a nível nacional foram g

dequadas ãs diferentes regiões Llr¡ País n bem como, acresciqJas no

vas I i nhas pri ori tãri as . O"s pri ori dades atuaì s a ni
vel de Estados e/ou regiões , defi ni das nas reuni ões de pl anejq
rnento, estão sjntetizadas no Quadro 26.

QUADR0 26. Prioridades de Fesquisa a nivel de regíões. I - aìt¡l
2 - nrédi¡
3 - b¿ix¿
- - 'i nexistentê

P¡ìoridâdes

Pesquisüs Sul Sudeste Centro-Oeste Nor llo
dr,

SP MS I'ir /ilG trr
..-- Ê-0..". - .

6EHETrcA t t'trLHoRA¡r€r{To
'1.1. Introdução de 1ìnhagens e cultivares
i.Z. Caräcterizaçâo botãnica de linhagerrs e

cu I tl vàres

1.2. l. C¡r¡cterlsticas aqronômicas
.l.2.2. 

Reststõncìa a doenças e pragas
'ì.3. Desenvoìvimento de novas cultÍvares

1 "3.ì. ResistAncia ð insetos e ãc¡"ros

ì.3.2. Resistôncla a doenças

1.3,3. Resistãncla å neñatóides formado-
res de galhas

1.3,4. Tolerânci¡ ao alunín'lo 1ìvre e ä
sgcå

I .3,5. Qual idade ¡Ja remente

1.3.6. Adåptôção ¡ balr¿s ì,1titudés

1.3.7. Utlllzação "in natur¡" e na lndús
trió de alinìentr)s

'1.3.8. Àdaptaçáo a sist.emas de sucessão
de cul turag

ì.4. Ava'ì iação de linhagens e cultivares

?. Fif0PAl0LoGlA - Doençäs e nematöides

2.1. Lev¿ntamento - dÍstribuição, intensrdade
e potencial idadc

2.2. pesquisa de fontes de resistência
2.3. 0eterminação de nlveis de d¡nos

2.4. Controle - processos químicos e prãtlcas
cul turàl s

2.5. Identíficação de raças fisiológìcas dos
agentes causals de rloenças

3. soLos Ë fluTRrçÃo

3.ì. Qulnlca e fertiìidõde
3.1 ,.l , Fontes de fõsforo
3. ì .2, Fontes de K

3..l.3. l1ãtodos de extração de P no solo

33 .t¿

2

I

2

2

1

2

It

3

I

3

I

?

1

2

It

¡

i
¿

'I

1

2

L

2

2

I
3

ì

I

3

I

'¡

3

ì

I

ì

'¿

2

I

2 2

7-

I

2

I

z

I

7

ì

a

I

22 2

2

I

2

ìì

?

l

7.

1

?

2

2

?

I

2 3

?2
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Conl i nuaqão do Quadro 26

Prioridades
I'esquisas 5ul Sudes te

PR 5P l,{6

Ceniro-Oes teïi qr No!:
te

Nor
d*!
tc[l:.;

J.1.4. Fomas de apllcoçào de P e K

3.1.5, Curvâs de respostä a P e K

3..l,6. r€todos de recomendação de câlageir

3,1,7. EfeJto residual da calagem

3,1.8. Interåção de calcãrlo e fõsforo
3.1.9. Interação de calcãrio e potãssio

3.I.ü. Respostâ a micronutrientes e a ma

croirutrientes secundãrios

3.l,lt. Âdubação org¡nlcð na sucessão dð
soJ¡ ðom oui,ra(s) cuìtrlra(s)

3.1.i?, Retações entre absorçäo de nutrj
entes, elementos tõxicos e vðrìQ
btlidáde prãtlca da soJa

3.ì.l 3, Adubåção foì i ¡r
3.2^ Fislcr

3,2,1, Efeltæ d.s propriedâdes fÍsicas
do solo sobre o sistena radicular

3,2,2. Pruparo e conservação do solo

3.3, filicrobiologla.
3.3.1. Seleção de estlrpes de Rhi¿objun

3.3.2. Tccnologla de inoculrção
3.3.3, tont¡ole de qualidade de inocula¡

te3

2

?

I

2

3

I

?

?-

3

3

3

l

?

2

3

l

23

22

¡l

'| I

32

2l

ìl

22

2Z

tl

el
tl

ll

ll

2

3

2

3

ì
3

I

3

I

3

?

I
2

I

3.3.4. Seleção de gennopìasmatpara
c¡p¡c{d¡de de flxação de N

al ta

Ecologla de Rhfzobtun e de outros
mlcroorganl smos

Estudos de mlcorrizas associ¡dos
ã soj¡

3.3.5

3-3.6

4. FISIOLOG¡A VEGETAL

4.ì. Estudos vlsando tolerância ã seca

4.1..l. Seleção de cultìvares toìertntes
4,1,?, Uttltrôção de substãncias quírnlcas

4.2. tficiõncla fotossintãtics de cultlvares
4.3. Retenção follôr
4,4. tfeltos de bloestlnulantes
4,5. sintese de õleo e pnoteín¿

3

I

2

3

3

3

3

I

2

3

3

3

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

5. TCOLOG1'I T PRÁT¡CAS CULTURAIS

5,.l. Fãtores agrocllnãticos
5..l.'l. Estudo dôs disponibilldades agrg

cì lmãticôs
5.1.2. tfeito sobre o cresclmento e o

rendinento

5.1.3. tfeito sobre â qualidade da seme¡
te

5.2. Umidade do solû

5.2.1. Ef€ito de prãtlcas cuìturqis so-
bre a dispônibllidade de ãgua no
solo e a Produtividade (semeadura
dlrtta, adubação orginica)

5.2.2. Consmo de ãgur pela culturà e f¡
tores meteorolõgicos

5.2.3. lrr{gação
5.2.4. Drerags[

5.3. ¡nterôção de prãtlcas culturðis sobre à

araultètura da pl¡nt¡' a produtlvidade e
a du¡lidade d¡ sg¡ente (ópocas de sernel
durr, populcções, cultlvares, ferttlidåde)

5,4. Avô¡tùção e rcdução das perdas de colhe!
ta

5.5. Rotação e sucessão do culturôs
5.5.¡,.Ststttìas de rotâção x econor$cldade

5.5.2. pr¡tic¡s cultur.is em soJr na sq
cossão con o trigo ou outrå cultg
rr (senrerdura diretò e outrâg)

3

?2

tl

ìl

2Z

33

2

22

tl

ll

?

2 2

2

2

2

?

2

2

2

?

2

2

2

I
2

t
2

2

2

z

3

? 2

2 z



contj nu¿ç¡o do 0uådro 26 9?

Pri onid¿des
Pesquisâs Sul

l*- pR

S udes te Centro-oest€

$1 I
60

ilot
te

llo r
des
teSP r.tsf,tG

5.6

5.7

Consorcìação de cuìtur¿s
Sistemas de nraneJo para controle de pìan
tas invasor¡s

5.7,1. Levantamnto regioûal de invs$orás

5.7,2. Biologla das principais invasoras
5.7.3, tiTvcls criticos econûnicos das in

vssorts em função de prãticas cuÏ
turåf s

5.7.4. Ueo de herblcldas em plânti0s con-
vonclonal e direto - doqes, ãpocas
e nodo de rpìicaçÊio

5.7.5. Efeltos residuals dos herbicidås
5.7.6, Vtabillüade têcnico e econômlc¿
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