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RESUMO 

 

O estágio de conclusão de curso foi realizado na empresa Cooper HF, em 
propriedades rurais do interior do município de Ibiam, Estado de Santa Catarina. As 
atividades durante o estágio envolveram visitas nas lavouras produtivas de soja para 
a análise de ocorrência de pragas e doenças, determinando os métodos de controle, 
bem como a comercialização de insumos para potencializar a produtividade da soja. 
O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos EUA. Na 
safra 2013/2014, a cultura ocupou uma área de 30,1 milhões de hectares, o que 
totalizou uma produção de 85,6 milhões de toneladas. A produtividade média da soja 
brasileira foi de 2.842 kg por hectare. Santa Catarina já ocupou papel de destaque 
dentro deste cenário e, apesar de ter perdido significância em nível nacional, o 
estado mantém a soja como uma de duas principais culturas agrícolas. Em Ibiam, 
Santa Catarina a economia é baseada nas atividades agrícolas e pecuárias, 
contando com mais de 400 propriedades rurais que praticam culturas diversificadas 
dentro das mais avançadas técnicas de cultivo e manejo do solo. 
 
 
 

Palavras-chave: Soja. Assistência técnica. Produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Final stage was conducted in the company Cooper HF in rural properties within 
the municipality of Ibiam, State of Santa Catarina. The activities during the internship 
involved visits to the productive crops of soybeans for the analysis of occurrence of 
pests and diseases, determining the methods of control as well as the marketing of 
inputs to maximize soybean yield. Brazil is the second largest producer of soybeans, 
after the United States. In the 2013/2014 crop, culture occupied an area of 30.1 
million hectares, which totaled a production of 85.6 million tons. The average 
productivity of Brazilian soybeans was 2842 kg per hectare. Santa Catarina has held 
prominent role within this scenario and, despite losing significance at the national 
level, the state keeps soy as one of two major crops. In Ibiam, Santa Catarina 
economy is based on agricultural and livestock activities, with more than 400 farms 
practicing diverse cultures within the most advanced farming techniques and soil 
management. 
 
 
 
 

Keywords: Soy. Technical Assistance. Productivity. 
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1INTRODUÇÃO 

 

O estágio foi realizado na empresa Cooperativa Agroindustrial dos Produtores 

de Hortifrutigranjeiros – Cooper HF, situada em Videira – SC. Com atuação em 

assistência técnica na produção de soja, com foco em pequenas propriedades rurais 

da cidade de Ibiam, Santa Catarina. 

O presente relatório tem por finalidade descrever as atividades desenvolvidas 

durante o estágio profissionalizante do curso de Agronomia, da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe – UNIARPem assistência técnica, realizado durante o primeiro 

semestre de 2015. 

A soja é um grão pertencente à família das leguminosas, originária de países 

asiáticos como China e Japão. É utilizada como alimento de forma altamente 

difundida, tanto para humanos quanto para animais, seja em sua forma in natura, em 

óleo, em farelo ou em outras derivações. Sua utilização industrial envolve ainda a 

fabricação de resinas, cosméticos, biodiesel, etc.. Entre suas propriedades destaca-

se o alto teor de proteínas de sua composição, o que faz da soja uma excelente 

fonte energética (ENCICLOPÉDIA BARSA, 1995). 

 Desta forma, busca-se melhorar a forma de assistência técnica ao campo 

para promover melhor desempenho no indicador de produtividade e controle de 

doenças e pragas da soja. 



2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.1 Soja – Origem e Importância 

 

A soja que hoje é cultivada mundo afora, é muito diferente dos ancestrais que 

lhe deram origem: espécies de plantas rasteiras que se desenvolviam na costa leste 

da Ásia, principalmente ao longo do Rio Amarelo, na China. Sua evolução começou 

com o aparecimento de plantas oriundas de cruzamentos naturais, entre duas 

espécies de soja selvagem, que foram domesticadas e melhoradas por cientistas da 

antiga China. Sua importância na dieta alimentar da antiga civilização chinesa era 

tal, que a soja, juntamente com o trigo, o arroz, o centeio e o milheto, era 

considerada um grão sagrado, com direito a cerimoniais ritualísticos na época da 

semeadura e da colheita (Embrapa, 2015). 

A soja chegou ao Brasil via Estados Unidos, em 1882.O primeiro registro de 

cultivo de soja no Brasil data de 1914 no município de Santa Rosa, RS. Mas foi 

somente a partir dos anos 40 que ela adquiriu alguma importância econômica, 

merecendo o primeiro registro estatístico nacional em 1941, no Anuário Agrícola do 

RS: área cultivada de 640 ha, produção de 450t e rendimento de 700 kg/ha. Nesse 

mesmo ano instalou-se a primeira indústria processadora de soja do País (Santa 

Rosa, RS) e, em 1949, com produção de 25.000t, o Brasil figurou pela primeira vez 

como produtor de soja nas estatísticas internacionais (Embrapa, 2015).  

 De acordo com EMBRAPA (2015) “foi a partir da década de 1960, 

impulsionada pela política de subsídios ao trigo, visando auto-suficiência, que a soja 

se estabeleceu como cultura economicamente importante para o Brasil(...). A soja foi 

a única cultura a ter um crescimento expressivo na sua área cultivada ao longo das 

últimas três décadas”. 

Pode-se dizer que a soja teve grande evolução quanto ao seu cultivo no Brasil 

nas últimas décadas. 
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Figura 1 – Áreas das principais culturas do Brasil 

 
Fonte: EMBRAPA, 2015. 

 

Outro fator importante, que influencia a crescente demandapor soja, tem sido 

o aumento no consumo mundialde produtos cárneos, muitos dos quais utilizam 

farinha desoja em sua formulação. Na alimentação humana, a sojaentra na 

composição de vários produtos embutidos, emchocolates, temperos para saladas, 

entre outros produtos.Na composição dos embutidos, aproveitam-se 

suaspropriedades funcionais de reter líquido e emulsionar,como por exemplo, a 

proteína texturizada de soja, queapresenta um custo de aproximadamente 13% do 

custoda carne industrial, além de aumenta o teor protéico ediminuir o teor de gordura 

(Embrapa 2015). 

De acordo com EMBRAPA SOJA (2015): 

Soja no mundo 
Produção: 283,873 milhões de toneladas 
Área plantada: 113,049 milhões de hectares 
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Fonte: USDA 
  
Soja nos EUA (maior produtor mundial do grão)  
Produção: 89,507 milhões de toneladas 
Área plantada: 30,703 milhões de hectares 
Produtividade: 2.915 kg/ha 
Fonte: USDA 
  
Soja no Brasil (segundo maior produtor mundial do grão) 
Produção: 85,656 milhões de toneladas 
Área plantada: 30,135 milhões de hectares 
Produtividade: 2.842 kg/ha (com quebra de produção) 
Fonte: CONAB 
  
Mato Grosso (maior produtor brasileiro de soja) 
Produção: 26,442 milhões de toneladas 
Área plantada: 8,616 milhões de hectares 
Produtividade: 3.069 kg/ha 
  
Paraná (segundo produtor brasileiro de soja) 
Produção: 14,774 milhões de toneladas 
Área plantada: 5,017 milhões de hectares 
Produtividade: 2.945 kg/ha (com quebra) 
Fonte: CONAB 
 
Consumo interno: 38,5 milhões de toneladas 
Exportação de Grão: 42,8 milhões de toneladas - U$ 22,8 bilhões 
Exportação de farelo: 13,3 milhões de toneladas - U$ 6,8 bilhões 
Exportação de óleo: 1,4 milhões de toneladas - U$ 1,4 bilhões 
Total exportado: U$ 31,0 bilhões 

 

 Estima-se que, antes de terminar a presente década, o Brasil figurará como 

líder mundial na produção dessa leguminosa. Só precisará de tratamento equânime, 

o que implica na eliminação dos subsídios e do protecionismo, práticas abusivas que 

distorcem o livre comércio, enfaticamente condenadas por quem, cinicamente, mais 

as pratica: os países ricos (Embrapa, 2015). 

Devido a sua multifuncionalidade, o seu valor de mercado atrativo e a sua 

grande demanda no mundo, a produção de soja tende a aumentar a cada ano, seja 

por quantidade de área e incremento na produtividade. 

 

2.1.2Cadeia Produtiva Da Soja Nacional 
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Demonstrando quantitativamente a explanação acerca da trajetória histórica 

da soja no Brasil, esta análise é iniciada a partir da apresentação da evolução da 

área plantada e da produção desta oleaginosa no país.  

Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento contemplam, desde a 

safra de 1976/77, a área plantada e a produção de soja por estado brasileiro. 

Focando inicialmente na área plantada, o primeiro ponto a ser destacado é a 

concentração da produção na região Sul nos primeiros anos deste período. Em 

1977, mais de dez anos após o início do processo de expansão descrito na seção 

anterior, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul concentravam 86,9% da área 

plantada de soja no país.  

Ainda de acordo com a CONAB (2015, p.90), 

Nas principais regiões produtoras do país, a colheita da oleaginosa está se 
aproximando da fase final. O clima, de uma forma geral tem sido bastante 
favorável neste período, permitindo que essa operação ao ser realizada sem 
a coincidência com as chuvas, se obtenha um produto limpo e com baixa 
umidade, caracterizando, de acordo com as informações obtidas na 
colheita,como produto de excelente qualidade.   

  

Na Região Sul a aproximação do final da colheita para as culturas de verão 

possibilita concluir a ocorrência de safras recordes de soja em todos os estados 

produtores. Os problemas ocorridos na implantação das lavouras, aparentemente 

não trouxeram consequências significativas para o resultado final das safras, uma 

vez que o clima favorável, ao longo do desenvolvimento vegetativo das lavouras 

possibilitou a ocorrência de boas produtividades. (CONAB, 2015). 

Em nosso estado, Santa Catarina, ainda conforme último levantamento da 

CONAB, a menor incidência de chuvas em abril contribuiu para o avanço da colheita 

de soja. A despeito do registro de ocorrência de doenças, como a ferrugem asiática, 

a produtividade obtida superou em 5,6% a ocorrida no ano passado. A produção de 

1,9 milhão de toneladas representa um novo recorde estadual. O desempenho da 

soja nas diversas regiões produtoras do país aponta para uma expectativa de 

produção na temporada 2014/15 de 95.070,2 mil toneladas, representando um 

incremento de 10,4% em relação ao produzido no ano passado. 
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Figura 2 – Mapa da produção agrícola-Soja 

 

 

Fonte: Conab/IBGE. 
 

O desempenho da soja nas diversas regiões produtoras do país aponta para 

uma expectativa de produção na temporada 2014/15 de 95.070,2 mil toneladas, 

representando um incremento de 10,4% em relação ao produzido no ano passado. 

Os esmagamentos de grãos no Brasil em 2015 ainda estão estimados em 41 

milhõesde toneladas, significando aumento de 11,4%, se comparados aos de 2014. 

Este aumento está relacionado, em parte, ao crescimento do consumo de óleo de 

soja internamente e, principalmente, ao aumento do uso do óleo de soja para o 

biodiesel, que passou de 5%para 7% da mistura no diesel. 
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Tabela 1 - Comparativo de área, produtividade e produção – Soja 

 
 Fonte: CONAB, 2015. 

 

Desta maneira, com a produção estimada em 94,28 milhões de toneladas, o 

estoque final brasileiro de soja deverá ser de 5,79 milhões de toneladas, o maior 

estoque de passagem praticado nos últimos dez anos. 

  

2.1.3 Soja em Santa Catarina 

 

Santa Catarina foi um dos primeiros estados nos país onde se plantou soja 

com fins comerciais, a primeiras lavouras do estado datam do início da década de 

1970. Esta seção, que tem por objetivo introduzir historicamente a cadeia produtiva 

de soja em Santa Catarina, é baseada no relato de Nery Fuganti, produtor de soja 

no estado desde 1971 – o que faz dele um dos pioneiros no cultivo de soja em terras 

catarinenses. 

Conforme Fuganti (2013, p.52): 
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Em nível nacional, o cultivo de soja iniciou-se no Rio Grande do Sul, estado 
vizinho ao catarinense, com clima e cultura semelhantes. A proximidade 
geográfica foi bastante importante no processo de expansão do cultivo para 
Santa Catarina, sendo que, nos primórdios da produção, as sementes e 
outros insumos específicos para o cultivo de soja eram comprados naquele 
estado, uma vez que a cultura ainda não era difundida em Santa Catarina. 

As lavouras de soja eram, inicialmente, pequenas, porém mecanizadas desde 

as primeiras safras. Os produtores já tinham acesso a plantadeiras, colheitadeiras, 

corretivos e defensivos, entre outros insumos – embora muito mais simples do que 

os encontrados no mercado atualmente.  

A soja apareceu como uma opção para a ocupação das terras até então 
ociosas no período do verão. O trigo era a principal cultura agrícola do 
estado, sendo sua safra concentradas nos meses frios. Os produtores 
buscavam alternativas de cultivo na entressafra do trigo, normalmente 
produzindo cereais utilizados na alimentação de suínos, até a 
implementação e soja. Assim, o cultivo de soja aproveitou-se da estrutura e 
tradição agrícola já presentes no estado, o que permitiu sua rápida 
expansão (FUGANTI, 2013, p.53). 

 
O custo da plantação era alto e a produtividade, pelo contrário, baixa. Porém, 

ao se comparar com as outras opções de utilização da terra nos meses do verão, a 

soja se tornava um negócio atrativo. A produtividade mal chegava a 20 sacas (ou 

1.200kg) por hectare – muito abaixo dos 3.132 kg/ha observados em 2010 no estado 

(EPAGRI, 2011). O preço de venda era insignificante, algo em torno de um cruzeiro 

por saca de 60kg, mas mesmo assim o negócio da soja conquistou seu espaço em 

Santa Catarina. 

 No plano industrial, no ano de 1972 foi fundada a Ceval Alimentos em 

Gaspar, a primeira indústria de processamento de soja do estado. Sua instalação 

impulsionou ainda mais o processo de expansão da soja em Santa Catarina e os 

anos seguintes foram marcados pelo alastramento do cultivo entre os produtores 

rurais, consolidando a soja entre as principais culturas agrícolas do estado, no  

oeste, meio-oeste, planalto norte e planalto serrano. 

 

2.1.4 Exigências Climáticas da Soja 

 

A água constitui aproximadamente 90% do peso da planta, atuando em, 

praticamente, todos os processos fisiológicos e bioquímicos. Desempenha a função 

de solvente, através do qual gases, minerais e outros solutos entram nas células e 

movem-se pela planta. Tem, ainda, papel importante na regulação térmica da planta, 

agindo tanto no resfriamento como na manutenção e distribuição do calor. 
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 A soja melhor se adapta a temperaturas do ar entre 20oC e 30oC; a 

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

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

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

20oC a 30oC, sendo 25oC a temperatura ideal para uma emergência rápida e 

uniforme.           

 O crescimento vegetativo da soja é pequeno ou nulo a temperaturas menores 

ou iguais a 10oC. Temperaturas acima de 40oC têm efeito adverso na taxa de 

crescimento, provocam distúrbios na floração e diminuem a capacidade de retenção 

de vagens. Esses problemas se acentuam com a ocorrência de déficits hídricos.

 A floração da soja somente é induzida quando ocorrem temperaturas acima 

de 13oC. As diferenças de data de floração, entre anos, apresentadas por uma 

cultivar semeada numa mesma época, são devido às variações de temperatura. 

Assim, a floração precoce ocorre, principalmente, em decorrência de temperaturas 

mais altas, podendo acarretar diminuição na altura de planta. Esse problema pode 

se agravar se, paralelamente, houver insuficiência hídrica e/ou fotoperiódica durante 

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

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

cultivares ao comprimento do dia (fotoperíodo).     
 A maturação pode ser acelerada pela ocorrência de altas temperaturas. 

Quando vêm associadas a períodos de alta umidade, as altas temperaturas 

contribuem para diminuir a qualidade da semente e, quando associadas a condições 

de baixa umidade, predispõem a semente a danos mecânicos durante a colheita. 

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

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

retenção foliar.          

 As cultivares precoces têm o seu florescimento induzido por um pequeno 

encurtamento no número de horas de luz do dia, já as cultivares tardias, necessitam 

de um maior encurtamento para florescer (EMBRAPA, 2011).   

 De acordo com o último levantamento da CONAB (2015) as condições 

hídricas se deram da seguinte forma: 
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Figura 3 – Condição hídrica geral para o cultivo nos principais estados produtores 
do Brasil. 
 

 
Fonte: Conab, 2015. 
 

O escalonamento da produção de soja através da semeadura de cultivares de 

diferentes ciclos em diversas épocas, numa mesma propriedade, é indicado para 

minimizar os riscos eventualmente causados por adversidades climáticas. 

 

2.1.5 Manejo Do Solo 

 

O sistema de manejo do solo deve priorizar a manutenção e a melhoria da 

qualidade do solo e do ambiente, bem como para a obtenção de adequadas 

produtividades das culturas a longo prazo. Porém, atualmente nossa agricultura está 

mais focada na produtividade, ocasionando um processo acelerado de degradação 

com diversos fatores interagindo entre si, como a compactação e ausência de 

cobertura vegetal no solo, ação de chuvas de alta intensidade, uso de áreas inaptas 
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para culturas anuais, preparação do solo altamente mecanizada e a não utilização 

de práticas conservacionistas. 

A estrutura do solo pode ser alterada pelas práticas de manejo, influenciando 

a produtividade das culturas por meio das modificações na disponibilidade de água, 

na difusão de oxigênio e na resistência do solo à penetração das raízes. A 

quantificação e a compreensão do impacto dessas práticas sobre a qualidade física 

do solo são fundamentais no desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis 

(DEXTER & YOUNGS, 1992) 

O manejo do solo consiste num conjunto de operações realizadas com 

objetivos de propiciar condições favoráveis à semeadura, ao desenvolvimento e à 

produção das plantas cultivadas, por tempo ilimitado. Para que esses objetivos 

sejam atingidos, é imprescindível a adoção de diversas práticas, dando-se prioridade 

ao uso do Sistema Plantio Direto visto que envolve, simultaneamente, todas as boas 

práticas conservacionistas. Alternativamente justificado, poderão ser utilizadas 

práticas racionais de preparo do solo (EMBRAPA, 2015).    
 O manejo para obtenção de altas produtividades na cultura da soja é 

traduzido na interação clima, planta e solo, propondo o uso eficiente e racional dos 

fertilizantes (VITTI & TREVISAN, 2000), visto que um solo de boa qualidade, 

proporcionado pelo manejo cultural adequado e níveis de fertilidade equilibrados, 

propicia condições para que a planta obtenha bom desenvolvimento, o que influirá 

no rendimento de grãos. 

 

2.1.6 Rotação De Culturas 

 

 As vantagens da rotação de culturas são inúmeras. A rotação de culturas 

consiste em alternar, anualmente, espécies vegetais, numa mesma área agrícola. As 

espécies escolhidas devem ter, ao mesmo tempo, propósitos comercial e de 

recuperação do solo. (EMBRAPA, 2015). 

Para a obtenção de máxima eficiência, na melhoria da capacidade produtiva 

do solo, o planejamento da rotação de culturas deve considerar, preferencialmente, 

plantas comerciais e, sempre que possível, associar espécies que produzam 

grandes quantidades de biomassa e de rápido desenvolvimento, cultivadas 

isoladamente ou em consórcio com culturas comerciais. As espécies vegetais 

envolvidas na rotação de cultura, devem ser consideradas do ponto de vista de sua 
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exploração comercial ou destinadas somente à cobertura do solo e adubação verde 

(EMBRAPA, 2004). 

 O tipo e a frequência das espécies contempladas noplanejamento de sistema 

de rotação de culturas devematender tanto aos aspectos técnicos, que objetivam a 

conservação do solo, quanto aos aspectos econômicose comerciais compatíveis 

com os sistemas de produção praticados regionalmente. 

Para EMBRAPA (2012) “O arranjo das espécies no tempo e no espaço deve 

ser orientado para a diversificação de cultivares, a fim de possibilitar o 

escalonamento da semeadura e da colheita.No sul do Brasil, um dos sistemas de 

rotação de culturascompatíveis com a produção de soja, para um períodode três 

anos, envolve a seguinte sequência de espécies:aveia/soja, trigo/soja e 

ervilhaca/milho (EMBRAPA ,2012). 

Na colheita de grãos das culturas que precedem asemeadura de soja, é 

importante que os restos culturaissejam distribuídos numa faixa equivalente à 

largura daplataforma de corte da colhedora, independentemente deserem ou não 

triturados. 

 

2.1.7 Adubação 

 

De maneira semelhante ao ser humano, a soja necessita germinar (nascer), 

desenvolver vegetativamente (crescer), atingir a maturidade, florescer e produzir 

muitos grãos, mas para isto precisa estar sempre bem alimentada, com saúde, livre 

de doenças e protegida contra as pragas que possam lhe atacar e diminuir sua 

produção de grãos. Portanto, não adianta semear a melhor variedade, na melhor 

época, se não se cuidar, antes, do ambiente onde as raízes irão crescer e absorver 

os nutrientes. Assim, para obter o ótimo retorno econômico do grande investimento 

que a cultura requer, o agricultor necessita estar atento à semente a adquirir, às 

exigências climáticas da cultura e ao manejo do solo. 
É importante lembrar que a atividade agrícola, como qualquer empresa bem 

organizada, necessita ter um planejamento de utilização de todas as áreas, a médio 

e longo prazos, prevendo umprograma de rotação de culturas, permitindo, assim, 

que todas as providências para execução das operações sejam tomadas com 

bastante antecedência e tudo seja realizado na data prevista (BORKERT, et 

al.1994). 
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A análise de planta, para a produção agrícola, é convencionalmentedefinida 

pela concentração dos nutrientes inorgânicosno tecido da planta.A absorção 

denutrientes pela soja é influenciada pordiversos fatores, entre eles as condições 

climáticas, como chuva e temperatura, as diferenças genéticas entre as variedades, 

o teor denutrientes no solo e os diversos tratos culturais. 

De acordo com BORKERT (1994): 

O elemento mais requerido pela soja é o nitrogênio. Portanto, para uma 
produção de 3.000 kg/ha, há a necessidade de 246 kg de nitrogênio, que 
são obtidos, em pequena parte, do solo (25% a 35%) e, na maior parte, pela 
fixação simbiótica do nitrogênio (65% a 85%). Por estes dados pode-se 
avaliar a importância de se fazer uma inoculação bem feita, com inoculante 
de boa qualidade, para ter eficiência na fixação simbiótica do nitrogênio do 
ar a custo zero, através das bactérias nos nódulos das raízes da soja. 

 

Dentre todos os macronutrientes, o nitrogênio (N) é o mais importante, já que 

a soja obtém grande parte de sua necessidade através da associação simbiótica 

com a bactéria Bradyrhizobium japonicum, que capta o N da atmosfera e o 

transforma em forma disponível para a planta, que em troca oferece energia obtida 

através da fotossíntese para a bactéria. Se o único modo de suprir o N para a planta 

fosse com adubação nitrogenada, considerando a concentração deste nutriente na 

ureia de 45% e sua eficiência no campo for de 50%, para uma produção de três t/ha 

seriam necessários mais de 1 tonelada de ureia por hectare, inviabilizando o cultivo 

no Brasil (MERCANTE et al, 2002). 

O fósforo (P) é o nutriente que mais limita a produtividade de plantas nos 

solos tropicais (NOVAIS & SMYTH, 1999). Apresenta funções importantes para a 

planta, principalmente como constituinte de compostos de alta energia, como ATP, 

fosfolipídios e outros ésteres. Por isso sua disponibilidade na solução do solo é 

essencial para que a cultura alcance níveis satisfatórios de produtividade.  

O potássio (K) é o segundo nutriente mais absorvido pela planta. É importante 

para a soja, pois favorece a retenção de vagens durante sua formaçãoe reduz a 

deiscência na maturação, melhora a qualidade das sementes e combinado com o 

fósforo e o nitrogênio, pode aumentar o conteúdo de lipídios no grão.  

Os micronutrientes são aqueles que as plantas necessitam em pequenas 

quantidades, porém quando deficientes podem causar problemas no ciclo 

vegetativo. São eles: boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), 

molibdênio (Mo) e zinco (Zn). O cobalto e o molibdênio são mais importantes já que 

ambos participam no funcionamento da simbiose soja-rizóbio. 
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2.1.8 Doenças Da Soja 

 

Entre os principais fatores que limitam o rendimento dasoja, as doenças são 

os mais importantes e de difícil controle. Cercade 40 doenças causadas por fungos, 

bactérias, nematóides e vírusafetam a cultura no Brasil. A importância econômica de 

cadadoença varia de ano para ano e de região para região, dependendoda condição 

climática de cada safra. (BORKERT, et al.1994). 

É importante ressaltar que de acordo com BORKERT (1994, p.01): 

 A maioria dos patógenos da soja é transmitida através das sementes, e o 
uso de sementes contaminadas, originadas de diferentes áreas de 
produção, tem sido importante causa de introdução e aumento de novas 
doenças ou de raças fisiológicas de patógenos. 

 

O uso de sementes sadias, ou o seu tratamento químico, evitaria 

adisseminação. 

O controle das doenças através de resistência genética é omodo mais eficaz 

e econômico, porém, para a maioria das doenças,não existem cultivares resistentes. 

A eliminação ou a manutençãodas doenças, ao nível de dano econômico, depende 

do conhecimentodas exigências específicas de cada uma delas e da integração de 

várias práticas culturais, onde se incluem: rotação/sucessão deculturas, tratamento 

químico da semente, resistência varietal,calagem e adubação equilibrada, população 

adequada e melhorépoca de semeadura, controle de plantas daninhas e, 

eventualmente,o tratamento químico da parte aérea(EMBRAPA, 2015). 
Entre as principais doenças da soja pode-se destacar segundo EMBRAPA 

(2013) as seguintes: 

 

Doenças fúngicas 

Doenças foliares 
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Doenças da haste, vagem e semente 

 

 

 

Doenças radiculares 
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Doenças bacterianas 

 

 

 

Doenças causadas por vírus 

 

 

 

Doenças causadas por nematóides 

 

 

 

Doenças de causa não definida 

 

 



29 

 

2.1.9 Colheita 

  

A colheita constitui uma importante etapa no processo produtivo da soja, 

principalmente pelos riscos a que está sujeita a lavoura destinada ao consumo ou à 

produção de sementes. A colheita deve ser iniciada tão logo a soja atinja o estádio 

R8 (ponto de colheita), a fim de evitar perdas na qualidade do produto (EMBRAPA, 

2003). 

A colheita constitui uma importante etapa no processo produtivo da soja, 

principalmente pelos riscos a que está sujeita a lavoura destinada ao consumo ou à 

produção de sementes.A colheita deve ser iniciada tão logo a soja atinja o estádio 

R8 (ponto de colheita), a fim de evitar perdas na qualidade do produto( EMBRAPA, 

2015). 

Para reduzir perdas na colheita é recomendável: 

• Usar cultivares adaptadas á região (de porte e altura de inserção da vagem 

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

• Fazer o plantio na época certa; 

• Preparar devidamente o solo; 

• Adubar convenientemente a cultura; 

• Observar a densidade de plantio recomendada;  

• Controlar ervas invasoras e pragas;  

• Colher na época certa, sem retardamento demasiado;  

• Regular corretamente a combinada; 

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

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

superiores a 20%.         

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

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

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

registrados em condições especiais. 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Nome do estagiário: Ilmar Schizzi. 

Área de estágio: Assistência Técnica . 

Empresa: Cooperativa Agroindustrial dos Produtores de Hortifrutigranjeiros – 

COOPER HF. 

Endereço: João Zardo, 2774 – Campo Experimental – Videira – SC. 

Orientadores do estágio: Tec. Agrícola Adriano Pasold. 

Carga horária: 300 horas. 

Período:1º Semestre 2015. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

2.3.1 Assistência Técnica 

  

 A assistência técnica tem como principal objetivo prestar assistência através 

de soluções personalizadas, favorecendo que o produtor desenvolva a sua atividade 

agrícola com sustentabilidade e rentabilidade. 

No período do estágio o foco principal foi visitar os campos produtivos e 

analisar a ocorrência de pragas e recomendar o seu controle, comercializar insumos, 

como sementes, adubos e agroquímicos, ou seja, acompanhar o desenvolvimento 

do inicio ao fim tecnicamente. 

 

2.3.2 Identificação e Controle de Pragas e Doenças da Soja 

 

 A cultura da soja está sujeita ao ataque de insetos, praticamente,durante todo 

o seu ciclo. Entre os principais fatores que limitam a obtenção de altos rendimentos 

em soja estão doenças que, em geral, são dedifícil controle. 

 Dentre as principais doenças encontradas durante o estágio pode-se destacar 

as seguintes: 

 

Oídio (Microsphaera diffusa) 

Oídio é uma doença que até a safra 1995/96 era considerada de pouca 

expressão, sendo observada, principalmente, em sojas tardias, na Região Sul, ao 
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final da safra (final de abril/maio) e nas regiões altas do Cerrado, em altitudes acima 

de 1000 m (Patos de Minas, Presidente Olegário e São Gotardo, em Minas Gerais), 

e em cultivos de inverno sob irrigação com pivô central, para multiplicação de 

semente na entressafra (Pedra Preta,Alto Taquari, no Mato Grosso). Todavia, na 

safra 1996/97, houve severa incidência da doença em diversas cultivares, atingindo 

todas as regiões produtoras, desde o Cerrado ao Rio Grande do Sul. Lavouras mais 

a tingidas apresentaram perdas de rendimento estimadas entre 30% a 40%. Esse 

fungo infecta, também, diversas espécies de leguminosas. É um parasita obrigatório 

que se desenvolve em toda a parte aérea da soja, como folhas, hastes, pecíolos e 

vagens (EMBRAPA, 2015) 

O sintoma é expresso pela presença do fungo nas partes atacadas e 

caracterizada por uma cobertura, representada por uma fina camada de micélio e 

esporos (conídios) pulverulentos que, de pequenos pontos brancos, podem cobrir 

toda a parte aérea da planta, com menos severidade nas vagens. Nas folhas, com o 

passar dos dias, a coloração branca do fungo muda para castanho-acinzentada, 

dando a aparência de sujeira nas duas faces das folhas. Sob condição de infecção 

severa, a cobertura de micélio e a frutificação do fungo, além do dano direto ao 

tecido das plantas, impede a fotossíntese e as folhas secam e caem 

prematuramente, dando à lavoura aparência de soja dessecada por herbicida, 

ficando com uma coloração castanho-acinzentada a bronzeada. Na haste e nos 

pecíolos, as estruturas do fungo adquirem coloração que varia de branca a bege, 

contrastando com aepiderme da planta, que adquire coloração arroxeada a negra ( 

EMBRAPA, 2015) 

A infecção pode ocorrer em qualquer estádio de desenvolvimento da planta, 

porém, é mais visível por ocasião do início da floração. Quanto mais cedo iniciar a 

infecção, maior será o efeito da doença sobre o rendimento ( EMBRAPA, 2015). 
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Figura 4 - Planta com Oídio (Microsphaera diffusa) 

 

 
Fonte: Agrolink, 2015. 

 

Ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) 

Na safra 2001/2002 a ferrugem da soja surgiu como nova e devastadora 

doença, culminada com o avanço de produção e expansão da cultura, 

principalmente no centro-oeste brasileiro. A doença foi detectada desde o estado do 

Rio Grande do Sul (RS) até o estado do Mato Grosso (MT) e na safra seguinte 

espalhou-se em praticamente todas regiões produtoras, sendo beneficiada por 

chuvas bem distribuídas e longos períodos de molhamento foliar. Trata-se de uma 

doença biotrófica (se alimenta de tecidos vivos e necessitam de hospedeiro vivo 

para sobreviver e se multiplicar). A disseminação da ferrugem é feita principalmente 

através da dispersão dos uredósporos e teliósporos pelo vento ( PERIN, 2013). 

A infecção por P. pachyrhizi causa rápido amarelecimento ou bronzeamento e 

queda prematura das folhas, impedindo a plena formação dos grãos. Quando a 

doença atinge a soja na fase de formação das vagens ou no início da granação, 

pode causar o aborto e a queda das vagens, resultando em até perda total da 

produtividade. 
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Figura 5 - Planta com Ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) 

 
Fonte: Revista Globo Rural(2012) 

 
Míldio da soja - Peronospora manshurica 

Os primeiros sintomas do míldio aparecem sobre as folhas na forma de 

pontuações amarelas, que evoluem em diâmetro, podem atingir até 5 mm e mais 

tarde acabam por necrosar. A doença também atinge a haste, a vagem e a semente 

da soja. Na face abaxial das folhas com lesões amarelas surgem as estruturas de 

frutificação do fungo, de aspecto cotonoso e coloração levemente rosada a cinza. 

Os principais mecanismos de sobrevivência do míldio são sementes 

infectadas, plantas voluntárias e restos culturais contendo oósporos. 

 
Figura 6 – Planta com Míldio da soja - Peronospora manshurica 

 
Fonte: Plantio Direto 
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Sclerotinia sclerotiorum (MOFO BRANCO DA SOJA) 

 

 A podridão branca da haste esta disseminadas por todas as regiões de 

condições climáticas amenas (Região Sul e chapadas dos cerrados, acima de 800 m 

de altitude). Alem da soja, o fungo infecta uma vasta gama de plantas cultivadas e 

daninhas, com exceção das gramíneas. A fase mais vulnerável vai do estádio da 

floração plena (R2 ) ao inicio da formação das vagens (R3/R4). O fungo é capaz de 

infectar qualquer parte da planta, porem, as infecções iniciam-se com mais 

freqüência a partir das inflorescências e das axilas das folhas e ramos laterais. 

Os primeiros sintomas são manchas de anasarca que evoluem para a 

coloração castanho claro e logo desenvolvem abundante formação de micélio 

branco e denso. Em poucos dias o micélio transforma se em massa negra, rígida, o 

escleródio, que é a forma de resistência do fungo. Os escleródios variam em 

tamanho de poucos milímetros a alguns centímetros que são formados tanto na 

superfície como no interior da haste e das vagens infectadas. 

 

Figura 7 – Planta com Sclerotinia sclerotiorum (MOFO BRANCO DA SOJA) 

 
Fonte: Superfertil 
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Para todas as doenças encontradas durante o ciclo de acompanhamento ao 

campo o controle se deu por meio do fungicida:O DuPont™ Aproach® Prima que é 

um fungicida sistêmico, indicado para diversas culturas como cana-de-açúcar soja, 

milho e café, promovendo resultados rápidos e duradouros até mesmo contra as 

doenças mais difíceis. O que a empresa  recomenda para o controle curativo é a 

seguinte: 

Dose : 330 ml do produto comercial por ha. 

Oleo Vegetal: 2% do volume da calda. 

Volume da calda : 200 a 250 litros de água por ha. 

 

2.3.3 Plantio e Colheita da soja 

 

 A operação de colheita dos grãos de soja é uma das mais importantes dentro 

da condução da cultura, pois é ela a responsável pelo retorno de todo o capital 

investido durante o ciclo de cultivo. Atualmente, a colheita das áreas de plantio de 

soja é feita totalmente mecanizada. 

Durante as atividades de estágio a soja já havia sido plantada, a qual iniciou-

se em 20 de outubro de 2014. Entretanto, durante o primeiro semestre deste ano, 

2015, pude acompanhar o desenvolvimento da leguminosa. 

A área de acompanhamento anterior ao cultivo de soja foi de trigo, variedade 

TEBIL PIONEIRO. 

 

Figura 8 – Área com plantação de soja em Ibian – SC. 

 
Fonte: Autor. 
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Neste período foi assistido 150 hectares de soja semeada, sendo que as 

visitas foram realizadas semanalmente durante todo ciclo de cultivo.  

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos EUA. 

Na safra 2013/2014, a cultura ocupou uma área de 30,1 milhões de hectares, o que 

totalizou uma produção de 85,6 milhões de toneladas. A produtividade média da soja 

brasileira foi de 2.842 kg por hectare (EMBRAPA, 2015). 
Para as áreas acompanhadas a média geral foi de 64 sacos por hectare com 

as variedades semeadas de NIDEIRA NA 5909, ND 5959 IPRO e ND 6909 IPRO na 

safra 2014/2015. 

Se comparado à safra de 2013/2014 teve uma baixa na produtividade, que foi 

de 72 sacos por hectare, ou seja, uma queda de 22%. Isso se deve ao excesso de 

precipitação e alta nebulosidade nos meses de Dezembro/2014, janeiro e 

fevereiro/2015. Para melhor representar segue gráfico com evidências. 

 
Gráfico 1- Análise Climática, comparativo 2014 x últimos 6 anos 

 
Fonte:Climerh. 
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Figura 9 – Áreas assistidas 

 
Fonte: Autor 
 

 
Figura 10 – Soja madura 

 
Fonte: Autor 
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Figura 11 – Colheita da soja 

 
Fonte: Autor 
 

 
Figura 12 – Colheita da soja 

 
Fonte: Autor 
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 Atualmente a empresa Cooper HF trabalha com recomendação técnica 

padrão, sendo ela conforme segue: 

 

Tabela 2 – Recomendação técnica padrão - Cooper HF 

 
Fonte: Cooper HF 
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3 CONCLUSÃO 

 

 Através da realização do estágio pude melhor entender as ferramentas 

adotadas em uma empresa, em questão a Cooper HF, onde pude aprimorar meus 

conhecimentos na área da cultura da soja, com foco na cidade de Ibian/SC. 

 O cultivo da soja no Brasil é amplamente difundido e consiste em uma das 

principais atividades agrícolas do mundo, e no Brasil não é diferente. No estado o 

cultivo está  concentrado na região interiorana, que é marcado pela predominância 

de pequenas e medias propriedades rurais.  

 O período do estágio trouxe aproximação com pequenos agricultores da 

cidade de Ibian/SC, o qual foi de grande importância pois foi possível acompanhar 

todo processo de cultivo da soja. A maior participação se deu quando do 

desenvolvimento da planta, onde a assistência técnica dada pela empresa Cooper 

HF teve maior enfoque.  

 Foi possível observar o desenvolvimento e acompanhar os períodos de maior 

ruído, quando iniciaram a aparecer doenças que foram tratadas através das  

recomendações técnicas da empresa, contudo, a atividade agrícola não é composta 

de ações isoladas e sim de um conjunto de ações. Seja solo, manejo, adubação, 

semeadura, controle de plantas daninhas, pragas e doenças, até a colheita, além de 

fatores impactantes, bem como o fator climático. 
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