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CORPO DO PROJETO 

 

1. RESUMO 

 

O vazio é uma pratica bastante difundida nos estados produtores de soja 

do Centro Oeste brasileiro, se caracterizando por ser um período de ausência de 

plantas vivas nas lavouras. Este trabalho tem como objetivo avaliar a redução da 

ferrugem asiática da soja no município de Luziânia/GO, verificando a eficiência 

do vazio sanitário e a minimização de perdas nas safras subsequentes utilizando 

aplicação de questionários aos produtores de soja que são cadastrados na 

Agência Goiana de Defesa Agropecuária. 

Serão feitas visitas nas propriedades no período do vazio, nos meses de 

julho a setembro, com a ajuda dos Fiscais da AGRODEFESA, tentando busca o 

número máximo de produtores que cultivaram o soja na safra 2015/2016. 

Após a aplicação do questionário, os dados serão compilados e 

analisados. Neste caso, será aplicado o teste estatístico apropriado para 

comparação dos resultados. Mostrando como o nível de conhecimento do 

produtor pode influenciar na cadeia produtiva de uma das culturas mais 

importantes no setor produtivo. 

    

Palavras chave: Soja, Vazio Sanitário, Questionário. 

 

2. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA) foi criada em 

2003, por meio da Lei nº 14.645, assinada pelo governador Marconi Ferreira 

Perillo Júnior. É o órgão responsável pelo controle da sanidade animal e vegetal 

do Estado, com o objetivo de incrementar as exportações do agronegócio 

goiano. (AGRODEFESA, 2016). 

A ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi 

(Sydow & P. Sydow), é uma das doenças mais destrutivas da soja (Sinclair & 



Hartman, 1999). O primeiro relato dessa doença foi no Japão, em 1903 

(Hennings, 1903), de onde o patógeno se disseminou para a África (Ono et al., 

1992; Rytter et al. 1984) e para a América do Sul (Yorinori et al., 2005). 

No Brasil, a presença da doença foi detectada em 2001, no norte e oeste 

do Paraná, resultando em perdas de 569.200 toneladas de soja. (Costamilan et 

al., 2002; Yorinori, 2002).  Na safra seguinte (2002/2003), com a doença já 

presente em todas as regiões cultivadas do Brasil, as perdas foram de 3.351.392 

toneladas. (Yorinori et al., 2003). 

Devido às peculiaridades climáticas regionais, ao despreparo para o correto 

manejo da ferrugem e a baixa disponibilidade de fungicidas no mercado, a safra 

de 2003/04 apresentou perdas ainda mais alta, estimadas em 4.592.728 

toneladas. (Yorinori et al., 2004). 

Somente na safra 2007/08 com a implantação do vazio sanitário em 

diversos estados produtores, a condição climática desfavorável à manutenção 

do inóculo durante o inverno e o atraso no plantio, fizeram as perdas 

decrescerem drasticamente (418.500 toneladas), mas ainda com impacto 

financeiro expressivo (Consórcio Antiferrugem, 2011;  Sparks, 2016).   

Segundo Baumgratz, 2015, o vazio sanitário é um período de ausência de 

plantas vivas (cultivadas ou voluntárias) nas lavouras de culturas como soja, 

feijão e algodão. Em cumprimento as normativas estaduais neste período, todas 

as espécies voluntárias, hospedeiras de pragas-alvo e doenças devem ser 

destruídas mediante o uso de produtos químicos ou métodos físicos, como a 

utilização de grade, dentro do prazo estipulado. Nos períodos de vazio sanitário 

já vigentes, temos destaque para o da soja, que ocorre entre junho e setembro, 

variando de acordo com a legislação de cada Estado. 

No Estado do Goiás, desde 2006, é obrigatório, por força de norma, o 

cumprimento do vazio sanitário da soja, no período de 1 de julho a 30 de 

setembro (AGRODEFESA 2016). Com a adoção do vazio sanitário, espera-se 

que a produção e a dispersão do inóculo de P. pachyrizi sejam reduzidas, 

entretanto, ainda não se quantificou os efeitos epidemiológicos. Assim, pretende-

se avaliar o efeito da adoção do vazio sanitário na incidência da doença em 

lavouras de soja, no município de Luziânia - Goiás. 

Este trabalho tem a importância de avaliar a redução da ferrugem asiática 

no município de Luziânia, através de ações de fiscalização em propriedades 



rurais, no período do vazio sanitário, objetivando a redução do patógeno no 

município e as perdas na lavoura ocasionadas por ele. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

Avaliar a redução da ferrugem asiática da soja no município de 

Luziânia/GO, verificando a eficiência do vazio sanitário e a minimização de 

perdas nas safras subsequentes. 

3.2. Objetivos Específicos 

Avaliar a redução da ferrugem asiática da soja, através do vazio sanitário, em 

propriedades rurais cadastradas na AGRODEFESA; 

Avaliar os efeitos do vazio sanitário; 

Analisar a eficácia da fiscalização na minimização de perdas com o patógeno; 

4. HIPOTESES 

 

A adoção do vazio sanitário reduz o patógeno na entressafra e, dessa 

forma, o ataque precoce na soja é inibido pela presença de inóculo inicial menor.  

O estabelecimento e o cumprimento de normas tanto do lado da defesa 

sanitária quanto pelo lado dos produtores, exerce um papel importante no que 

diz respeito ao vazio sanitário e consequentemente a redução de propágulos de 

patógenos que possam causar prejuízos à cultura da soja. 

Este trabalho tem a importância de avaliar a redução da ferrugem asiática 

no município de Luziânia, através de ações de fiscalização em propriedades 

rurais, no período do vazio sanitário, objetivando a redução do patógeno no 

município e as perdas na lavoura ocasionadas por ele. 

5. METODOLOGIA 

 



O trabalho será realizado no município de Luziânia – GO percorrendo 

várias propriedades e entrevistando produtores rurais que são cadastrados na 

AGRODEFESA. 

O estudo de caso é o método de investigação. Serão entrevistados 40 

produtores cadastrados na safra 2015/2016. 

A pesquisa quantitativa está dedicada a oferecer informações mais 

objetivas e precisas para o processo de tomada de decisão.  

Os questionários serão aplicados aos produtores com o objetivo de 

identificar: 

 Qual o tamanho da área cultivada?  

( ) Até 100 hectares 

( ) 100 a 500 hectares 

( ) Acima de 500 hectares  

 Você acha importante a fiscalização da AGRODEFESA no período do 

vazio sanitário? 

 SIM (    ) ou NÃO (    ) 

 Você faz a comunicação do foco de ferrugem?  

SIM (   ) ou NÃO (   ) 

 Houve foco de ferrugem na safra 15/16? 

 SIM (   ) ou NÃO (   ) 

 Você adota alguma medida para o controle da ferrugem?  

SIM (   ) ou NÃO ( ) 

 Qual a frequência de monitoramento da ferrugem? 

( ) Diariamente 

( ) Semanalmente  

( ) Quinzenalmente 

( ) Mensalmente 

( ) Não realizo  

 Para a tomada de decisão da aplicação do fungicida você leva em 

consideração; 

(  ) Sintomas iniciais 

(  ) Aplicação preventiva 

 Quantas aplicações de fungicidas foram realizadas na safra 15/16? 



( ) Nenhuma 

( ) 1 a 2 

( ) 2 a 5 

( ) acima de 5 

 Qual é a principal dificuldade para o cumprimento do vazio sanitário; 

( ) Operacional 

( ) Financeira 

( ) Climáticas 

( ) Outros 

Após a aplicação do questionário, os dados serão compilados e 

analisados. Neste caso, será aplicado o teste estatístico apropriado para 

comparação dos resultados. Mostrando como o nível de conhecimento do 

produtor pode influenciar na cadeia produtiva de uma das culturas mais 

importantes no setor produtivo. 

 

6. CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADES Mês 

 1 2 3 4 5 6 
Escolha do tema X      

Levantamento Bibliográfico  X X X   

Planejamento do questionário  X X X X  

Aplicação do questionário      X 

 

Renovação da bolsa  

ATIVIDADES Mês 

 7 8 9 10 11 12 
Aplicação do questionário X X X    

Análise dos dados aplicados no questionários   X X   

Elaboração do artigo científico    X X  

Apresentação do Trabalho      X 

Publicação do trabalho      X 

7. ORÇAMENTO 

 

ELEMENTO DE DESPESA VALOR  
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SUBTOTAL DE CUSTEIO  R$ 700,00 
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SUBTOTAL DE CAPIATAL  R$ 230,00 

TOTAL  R$ 930,00 
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