
ESQUEMA-RESUMO   DO   CICLO   PRODUTIVO   DO   SOJA                              
● A  soja,  como  todas  as  culturas  agrícolas,  tem  seu  desenvolvimento  diretamente            

dependentes   das   condições   climá�cas,   que   mudam   conforme   o   local   onde   é   cul�vada.   

● REGIÕES  TEMPERADAS-  Sul  do  Brasil,  Argen�na,  EUA,  China.  –  O  principal  fator  limitante  é  a                
_________________,   que   impossibilita   a   germinação.  

● REGIÕES  TROPICAIS  -  O  Centro-Oeste  e  Nordeste  brasileiros.  –  O  principal  fator  limitante  é  a                
falta   de   _____________,   pois   sem   as   _____________   as   plantas   não   germinam.   

● Em  vários  estados  brasileiros,  além  do  clima,  outro  fator  limitante  é  o  “vazio  sanitário”.  O                
vazio  sanitário  é  uma  lei  estadual,  cujo  obje�vo  é  diminuir  a  incidência  de  doenças  na                
cultura   da   soja,   em   especial   a   ferrugem   asiá�ca.  

● Nem  todos  os  estados  têm  vazio  sanitário,  mas  quando  tem,  ele  está  alinhado  as               
condições   climá�cas   daquele   estado.    Você   deve   conhecer   as   regras   em   sua   região.   

 
Vazio   sanitário   no   SEU   ESTADO:  

✔ Data  de  início  _________________  Data  do  final        
_____________________  

Anotações:  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

❏ O  produtor  possui  uma  JANELA  DE  PLANTIO,  e  precisa  estar  com  todos  os  insumos  na                
fazenda  já  no  início  do  período  recomendado,  iden�ficamos  aqui  uma  oportunidade,            
pois   ele   precisa   de   financiamento,   insumos   e   diversos   serviços   neste   período.   

 
❏ No  Sul,  quando  as  ________________  se  elevaram,  ou  quando  as  ______________            

chegarem  no  Brasil  Central,  todas  as  máquinas  precisam  estar  no  campo  para  iniciar  a               
semeadura   visando   uma   boa   safra   e,   boas   produ�vidades,   possibilitando   se   obter   lucro.   

 
❏ Devemos  ajudar  o  produtor  a  lucrar,  pois  seu  LUCRO  o  ajuda  HONRAR  SEUS              

COMPROMISSOS,   sejam   eles   com   agentes   financeiros   ou   com   fornecedores.   
 

❏ Clientes  com  maior  solidez  econômica  tradicionalmente  estão  preparados  para  o  plan�o            
antes   da   estação   das   chuvas   ou   da   primavera.   Fique   atento!  

 

Anotações:  ________________________________________________________________________   
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
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⮚ A  semeadura  “no  pó”  imediatamente  após  o  vazio  sanitário  pode  ser  bastante  arriscada  nas               
regiões  que  dependem  das  chuvas,  pois  as  chuvas  chegam  mais  tarde.  Mesmo  assim,  alguns               
produtores  iniciam  o  plan�o,  mesmo  sem  a  segurança  da  regularidade  das  chuvas,  buscando              
melhores   condições   para   a   segunda   safra,   que   pode   entregar   um   LUCRO   maior   que   a   primeira.  

⮚ Na  FASE  REPRODUTIVA,  o  cuidado  com  as  lavouras  deve  ser  redobrado,  pois  as  pragas  e                
doenças   podem   atacar,   é   importante   um   acompanhamento   rigoroso   da   lavoura.  

⮚ Na  hora  da  colheita,  o  grande  fator  de  risco  são  as  chuvas,  tradicionalmente  volumosas  em                
algumas  regiões.  Se  a  colheita  for  impossibilitada  por  grandes  períodos  com  chuva,             
certamente  haverá  perdas  de  qualidade,  principalmente  com  queda  no  peso  de  grãos  e  maior               
quan�dade   de   grãos   avariados   e   ardidos,   que   em   alguns   casos   chegam   a   apodrecer.  

⮚ Outro  fator  de  risco,  é  a  necessidade  de  uma  estrutura  para  secar  e  armazenar  os  grãos.  Caso  o                   
produtor  não  tenha  armazém,  precisará  de  uma  logís�ca  eficiente  para  levar  até  a  empresa               
que   irá   secar   e   armazenar   estes   grãos.  

⮚ Uso  de  técnicas  de  rotação  de  culturas  e/ou  integração  Lavoura  Pecuária  é  uma              
tendência/oportunidade  que  traz  enormes  bene�cios  ao  solo,  no  controle  das  pragas,  e  ao              
fluxo   de   caixa   e   capacidade   de   pagamento   do   produtor.  

⮚ Saiba  mais  sobre  as  operações  em  sua  região,  pois  elas  demandam  uma  melhor  capacitação               
técnica  e  administra�va  do  produtor  rural,  e  daqueles  que  tem  relacionamento  comercial  com              
ele.  
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