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1. A Indústria de soja em Moçambique 
  
A soja é relativamente uma cultura nova em Moçambique mas com recente demanda doméstica, 
regional, e internacional dos derivados de soja, conjugado com os preços atractivos, estimulou 
interesse na produção pelos pequenos produtores proprietários. Além disso, a política do governo 
sobre a diversificação das culturas e produção sustentável está contribuindo no desenvolvimento da 
indústria de soja. A demanda doméstica para o grão de soja da avícola e indústria de criação de 
animais por si só está calculado em mais de 40 000 toneladas/ano e a demanda potencial com 
expansão da capacidade planificada de cerca de 80 000 toneladas/ano (Relatório anual de TLII, 
2008). Os Preços aumentaram de aproximadamente US$200 por tonelada em 2006 para todo o 
tempo, tendo passado a custar acerca de US$540 por tonelada em 2008. Os preços baixaram desde 
2008 porém ainda permaneceram muito competitivos.  
 
Os dados sobre a produção de soja em Moçambique são muito limitados mas a produção para a 
estacão agrícola 2003/2004 foi calculada em 770-880 toneladas de um rendimento médio de 450 
kg/ha (Estrada, 2004). A produção aumentou 10 vezes mais durante os últimos seis anos e a 
produção actual de âmbito nacional está calculada em 8000 toneladas em 2010 com uma 
produtividade média de 850 kg/ha (CLUSA, 2010). As áreas principais da produção da soja estão 
situadas na Zambézia, Tete, Manica, Nampula, Niassa, e Províncias de Sofala. Os distritos de maior 
produção incluem Gurue na província de Zambézia, Angonia, e distritos de Tsangano na província de 
Tete, distrito de Cuamba em Niassa, distrito de Malema na província de Nampula, e Sussundenga e 
distritos de Manica na província de Manica (Figura 1).  
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Figura 1. Principais distritos produtoras de soja em Moçambique 
 

Distrito de Gurue  – Província de 
Zambézia 
Distrito de Malema - Distrito de 
Nampula 
Distrito de Cumba – Província de 
Niassa 

Distrito de Angonia e 
Tsangano – Província 
de Tete 

 

Distritos de 
Sussundenga e 
Manica – Província de 
Manica  
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A produção de soja é principalmente feita por pequenos produtores proprietários em machambas 
de menos de um hectare. Há vários constrangimentos na produção de soja em Moçambique. Os 
constrangimentos mais importante incluem os seguintes:  

 Falta de variedades adaptadas de alto rendimento; 

 Fraco acesso a semente de boa qualidade; 

 Informação limitada sobre as práticas apropriadas de gestão da cultura uma vez que é uma 
cultura nova; e  

 Acesso restrito ou acesso limitado às facilidades de crédito-onde disponível, a taxa de juros é 
exorbitantemente alta.  

 
À luz destes constrangimentos, várias organizações estão activamente imprimindo esforços para 
minimizar os riscos da produção e aumentar a produtividade do pequeno proprietário. Por exemplo, 
o Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), USAID, ADIPSA, e NORAD estão actualmente apoiando 
vários projectos sobre o desenvolvimento de novas tecnologias de soja, promovendo a produção de 
soja através de associações, desenvolvendo mercado de soja e fortalecendo a cadeia de valores, e 
desenvolvendo facilidades de crédito com garantias seguras.  
 

2. O crescimento e desenvolvimento da planta de Soja 

A planta de soja pertence a família Leguminosa. Todas as plantas desta família são conhecidas como 

leguminosas. Elas têm a capacidade de fornecer a si próprias o nitrogénio (N) precisam e podem não 

precisar de aplicação do fertilizante N. O crescimento e desenvolvimento da planta de soja depende 

de boas condições ambientais, tais como, humidade de solo adequado, nutrientes, e falta de 

doenças e pragas. O crescimento e desenvolvimento da planta de soja está categorizada em várias 

fases durante as etapas vegetativas e de reprodução.   

 

 

Tabela 1. Descrição das fases de crescimento vegetativo da soja 

Fase no. Título abreviado da fase Descricao 

VE Emergência  Cotiledones acima da superfície da terra 

VC Cotiledone  Folhas não foliolete não roladas suficientemente as 
extremidades da folha não tocam 

V1 Primeiro  nó  Folhas completamente  desenvolvidas nos nós não 
foliolates s 

V2 Segundo nó  Folha trifoliolate completamente desenvolvida no 
nó superior aos nós unifoliolate. 

V3 Terceiro nó  Tres nós no caule principal com folhas 
completamente desenvolvidas iniciando com os 
nós unifoliolate. 

Vn nth ó   Numero de nós no caule principal com folhas 
completamente desenvolvidas, iniciando com os 
nós unifoliolate; n pode ser qualquer numero 
iniciando com 1 para V1, fase do primeiro nó 

Fonte: Fehr, W. R., and Caviness, C. E. 1977.  
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Table 2. Descrição das fases do crescimento reprodutivo da soja soja 

Fase no. Título Abreviado da fase Descrição 

RI Inicio de fluorescência   uma flor aberta no nó do caule principal 

R2 Fluorescência total  uma flor aberta no ou em dois nos superiores na 
caule principal com uma folha completamente 
desenvolvida 

R3 Inicio de vagem  Vagem 5mm de cumprimento num dos nós 
superiores na caule principal com uma folha 
completamente desenvolvida 

R4  Vagem total  Vagem 2cm de cumprimento num dos nós 
superiores na caule principal com uma folha 
completamente desenvolvida 

R5 Inicio da semente  Semente 3mm de cumprimento num vagem num 
dos nós superiores no caule mais principais com 
uma folha completamente desenvolvida 

R6 Semente total  Vagem contendo uma semente verde que 
preenche a cavidade da vagem num dos nós 
superiores no caule principal com uma folha 
completamente desenvolvida  

R7 Maturidade Inicial  Uma vagem normal na caule principal que alcançou 
a sua sua cor de maturidade do vagem 

R8 Maturidade total  Noventa cinco por cento de vagens atingiram a cor 
da sua maturidade. Cinco à 10 dias do tempo seco 
será necessário antes da colheita. 

Fonte: Fehr, W. R., and Caviness, C. E. 1977 

 

3. A Semente de soja  
 
A composição média da semente de soja é de 40% de proteína, 21% de óleo, 34% de carbonitratos, e 
5% de cinza na base de substâncias secas. A semente viável é um organismo vivo, pelo que deve ser 
manuseada cuidadosamente. Deve-se minimizar a queda de sementes. As sementes devem ser 
armazenadas em local fresco e não devem ser expostas sob condições quentes no campo. Durante a 
sementeira, leve a quantidade que você precisa e guarde o resto na sobra no campo.   
 
 
4. Solo 
 
A soja pode crescer em vários tipos de solo, mas cresce melhor em solos bem drenados e férteis, nos 
solos de argila média com alta capacidade de fornecimento de água. Os solos pesados e de textura 
fina devem ter boa drenagem. Evite semear a soja nos solos pantanosos ou semeie nas áreas altas. 
Minimize as águas estagnadas no campo 24 horas depois da chuva, através de construção de valas 
de drenagem que correm de acordo com a inclinação do terreno. Os solos arenosos têm baixa 
capacidade de retenção de água e podem não fornecer consistentemente a água à planta de soja 
deste a germinação até o desenvolvimento da semente. 
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5. Rotação 
 
A produção contínua da soja no mesmo campo aumenta a possibilidade de doenças, insectos, e 
infestação de ervas daninhas. Fazendo a rotação com outras culturas, (como por exemplo, milho, 
sorgo ou mandioca) ajudarão no aumento de rendimento das culturas. A soja fixa/estabelece N 
atmosférico no solo e o N deixado no solo pelos resíduos da soja estará disponível para alimentar 
outras culturas. A rotação também ajuda na redução de pragas e incidência de doenças. 
 
 
 
6. Selecção Varietal 
 
A selecção da variedade de soja é a primeira decisão crítica que os produtores devem tomar em 
consideração em cada ano. É uma etapa importante para o sucesso da produção da soja porque é 
essencial para obtenção de altos rendimentos do grau e gestão do plano da cultura. As variedades 
de maturação antecipada, média e tardia estão disponíveis, portanto, seleccione as variedades 
baseadas na duração da estacão agrícola, no caso da sementeira antecipada, use as variedades 
médias e de maturação tardia, e no caso da sementeira tardia, devido ao atraso das chuvas, use as 
variedades de maturação antecipada. 
 
 
Os hábitos do crescimento da soja são classificados como determinados e indeterminados mas 
existem variedades que exibem ambas as características chamadas “semi determinadas”. As 
variedades determinadas que mostram ambas as características chamadas “semi determinadas”. As 
variedades determinadas completam a maior parte do seu crescimento vegetativo antes da floração. 
Todavia, as variedades indeterminadas continuam com o crescimento vegetativo mais semanas 
depois da floração. As variedades indeterminadas florescem durante um período prolongado que as 
variedades determinadas e podem continuar a florir ou a crescer depois da seca. Procure as 
variedades tolerantes à seca e resistentes ou tolerantes à pragas e doenças. Algumas variedades têm 
um bom desempenho em determinados tipos de solos, localização ou sistema de produção; nesta 
conformidade, seleccione as variedades de alto potencial em termos de rendimento perto na ou 
perto da sua machamba ou as variedades com rendimento consistente em várias áreas Considere 
duas ou mais variedades quando estiver a semear mais de três hectares para minimizar os riscos. 
  
 
7. Data da sementeira 
 
O período da sementeira é um factor primordial que afecta o rendimento da soja. A soja é 
fotossensível e floresce somente quando a duração do dia é menor que o período critico. Assim, o 
período da sementeira influencia o número de dias para a floração, a duração para o crescimento 
vegetativo, e o desenvolvimento da planta. Também influencia a quantidade de recursos (por 
exemplo, água, nutrientes, e luz) que estará disponível à planta de soja durante o seu 
desenvolvimento. A soja é muito sensível à seca durante as primeiras fases de desenvolvimentos. 
Desta feita, semeie no solo com bom estado de humidade. O período ideal da sementeira para todas 
as variedades em Moçambique é entre a primeira semana de Dezembro até final de Dezembro. Os 
rendimentos diminuem drasticamente quando a sementeira é feita tardia depois de Dezembro 
(Figura 2). Semear em Novembro é muito arriscado porque a chuva não é fiável e normalmente não 
bem distribuída para um bom estabelecimento das plantas novas. A Irrigação será uma boa opção 
para a sementeira do mês de Novembro, porém não será económico. Pelo contrário, semeie em 
Dezembro e suplemente a chuva com irrigação.  
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Figure 2. Efeito do dia da sementeira nos rendimentos da soja 

 
8. Profundidade e germinação 
 
A profundidade de sementeira da soja depende da textura do solo e humidade. A profundidade 
correcta de sementeira vária entre 2-4cm. Nos solos argilosos, recomenda-se uma profundidade de 
sementeira de 1.5 cm para o solo húmido; enquanto que a sementeira de 4-5cm nos solos arenosos 
é preferível. Quando no solo, a soja absorve até 50% de humidade por peso para germinar. Assim 
sendo, é importante semear em solos húmidos. 
 
Não semeie acima de 5cm de profundidade. A sementeira de profundidade em solos húmidos 
acelera o aparecimento. A sementeira de profundidade atrasa a germinação e aumenta o risco de 
compactação do solo das chuvas torrenciais antes da germinação. A germinação atrasada expõe a 
semente ou plantas novas aos patogénicos do solo. A soja apresenta a germinação epigeal (figura 3). 
Quando a compactação da terra ocorre, o hipocotilo não consegue romper o solo ou os cotiletones 
quebrar-se-ão e a planta nova more. Consequentemente, a planta nova não emerge. Evitar semear 
se você espera queda de chuvas torrenciais no mesmo dia ou dia seguinte. É melhor semear depois 
das chuvas torrenciais do que antes das mesmas, uma vês que as chuvas torrenciais poderão causar 
a compactação do solo e inundação que afecta a germinação. 
 

                  
 
                               Figure 3. Germinação epigeal da soja 

Developing trifoliate leaf 

Cotiledones emburados para cima do solo 
Desenvolvimento Unifoliar 
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9. Qualidade da semente 
 
Para uma produção máxima, as boas sementes que germinam e produzem plantas saudáveis e 
vigorosas num período curto são essencial. A germinação da soja deve ser de 80% ou mais. Quando 
as sementes estão infectadas por doença e a germinação for baixa, os resultados são a baixa 
germinação e erecção da planta, baixo crescimento e baixo rendimento. O controle de ervas 
daninhas também torna-se um problema. 
 
 
10. Compasso de linha 
 
Dentro das datas de sementeira recomendadas, o compasso de 50cm, proporciona potencialmente 
altos rendimentos sob solos férteis, húmidos e condições da luz do sol. O compasso de linhas das 
variedades de estatura pequena e curta pode ser reduzido para 33cm.  Embora a germinação mostra 
que os rendimentos de algumas variedades são mais altas no compasso de 33cm que no compasso 
de 5cm, o custo das sementes extras para o compasso de 33cm torna o compasso de 50cm mais 
económico (Figura 4). Semeando no compasso de 75cm é muito aberto para as variedades 
determinadas de estatura baixa. O compasso largo atrasa o fechamento antecipado do palio (cubra 
e sombreie o espaço entre as linhas de soja). Quando mais rápido fechar o palio, menos perca de 
água da superfície do solo e também poucas ervas daninhas crescerão. Pouca sacha significa 
redução dos custos de produção durante a sementeira atrasada que a data de sementeira 
recomendada, sempre semeie em linhas estreitas de 50cm ou menos.  
 
 

 

A 

 
Figura 4. População de plantas em diferentes compassos (A) e efeito do compasso no rendimento 

(B) 
 
11. Quantidade da semente e a densidade de plantas 
 
Alta densidade de plantas sob boas condições de crescimento poderá resultar em 
lodging/aposentação; enquanto que a baixa densidade de plantas poderá resultar em infestação de 
ervas daninhas e baixo rendimento. A densidade de plantas deve ser de cerca de 400 000 
plantas/ha. Semear duas sementes por cova, 5cm entre compasso de linhas e 10cm dentro das 
linhas proporcionará a densidade alvo se a taxa de germinação for de 80%. Aumente a quantidade 
de semente se a germinação for abaixo de 80% para suplementar a baixa germinação. 
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12. Decisão de replanto 
 
Quando a germinação é fraca e existir a necessidade de replantar, considere os seguintes factores:  

1) A causa da baixa germinação ou posição da planta; 
2) A densidade de plantas remanescentes; 
3) Período de plantio e duração remanescente para que a planta complete a estacão; 
4) Variedades disponíveis; 
5) O custo da semente e mão-de-obra. 

 
Se o problema foi da qualidade da semente, usar a mesma fonte da semente não fará sentido. A soja 
pode compensar para a baixa densidade crescendo mais alto e produzindo a ramificações quando a 
densidade das plantas for baixa. Portanto, a menos que a densidade seja muito baixa e seja muito 
tarde para plantar, replantar não será economicamente viável. Se a densidade for de cerca de 60% 
das plantas alvos, não gaste tempo e dinheiro para replantar. 
  
13. Inoculação 
A soja pode produzir o seu próprio nif ela formar associação simbiótica com o N-fixador de bactéria 
chamado Bradyrhizobium japonicum. A bactéria infecta a raiz e forma os nódulos (Figura 5). A 
bactéria toma o N gazozo da atomosfera e estabelece em compostos requeridos pela planta de soja. 
Por outro lado, a planta fornece alimento a bactéria. A bactéria pode fixar N em excesso de 
150kg/ha durante a estacão agrícola. Os Nódulos fixadores de N apresentam-se róseos quando 
cortados (Figura 5). Se houver disponibilidade de inoculantes, inocule quando a terra não tiver sido 
usado para a produção de soja nos últimos cinco anos ou onde a cultura de soja tiver fraca 
nodulação. Existem três tipos de inoculantes: liquido, turfos, e pó seco ou granular. O inoculante 
liguido e o turfo são aplicados para as sementes antes da sementeira, enquanto que o inoculante 
seco são aplicados ao solo durante a sementeira. Quando estiver a usar os inoculantes aplicadas na 
semente, aplique os antes da sementeira. Conserve a semente tratada fora do alcance directo do 
sol, secagem, e calor excessivo para evitar que as bactérias sejam mortas. Guarde o inoculante em 
lugares frescos. Para uma boa fixação de N, os solos ácidos devem ser untados à pH de 6.1para 6.5.
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Figure 5. Plantas de soja nodulados e nódulos talhados 

 
 
14. Controle de doenças 
 
A redução de rendimento devido a doenças pode ser severa. A doença mais desvastadora da soja é a 
soybean Asian Rust (figura 6). As outras doenças de soja comuns em Moçambique são doenças de 
folhagem incluindo Frogeye Leaf Spot, nódoa castanha, bactéria míldio, e Pustula bacterial.  A 
melhor forma de controlar as doenças é o uso de variedades resistentes; Contudo, muito poucos se 
algum resistem á  todas doenças. Práticas culturais, tais como, rotação de cultura, tratamento 
químico da semente (fungisidas) tais como, Metalaxyl, Captan, Thiram, e Mancozeb), spray de 
fungicidas foliar, e o período da sementeira devem ser usados para controlar doenças. A aplicação 
da mistura de strobilurins (preventivos) e triazolos (curativos) fungicidas na floração pode controlar 
a soja a ferrugem da soja assim como outras doenças. Os campos de escuta para a detenção 
antecipada de problemas de doenças de formas a semear para a intervenção apropriada. 
 
 

Nodulos de Soja: Bradyrhizobia reside nos 
nodulos e converte o nitrogenio  atmosferico 

para forma que possa ser usada pela planta 

Nódulos talhados: cor vermelha indica a 

actividade de fixação N  
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Defoliacao completa pela Soybean Rust: Fotografia tirada no Malawi em 2010 
 

    
 
 
 
 

Sintomas da soja Asian Soybean Rust Fase avançada da soja Soybean Rust 

Sintomas da Folha da bactéria 

míldio 
Sintomas de Frogeye leaf spots 

symptoms 
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Figure 6. Doenças de soja 
 
15. Gestão das pragas 
 
Actualmente, as pragas mais importantes da soja em Moçambique são os comedores de folhas 
inclusive o bicho de folha verde, webwarm do jardim, armywarm, escaravelhos/beetles (Figura 7). 
Dano por insectos comedores pode ocorrer a qualquer momento, mas os escaravelhos aparecem em 
primeiro lugar por volta da 3ª fase do nó. Os escaravelhos podem não causar muito dano; porém, as 
aplicações químicas poderão não serem necessárias. A alimentação ligeira pelos bichos poderá não 
afectar o rendimento da soja duma forma significativa uma vês que a soja produz mais folhas que a 
desejadas para o rendimento máximo. Todavia, controle antecipado usando, (por exemplo, 
Cypermethrin) é essencial. Termites podem as vezes serem um problema mas pode ser controlado 
usando insecticidas. Contacte o seu agente de extensão ou agrícola para pesticidas efectivos contra 
a praga específica 
   
 

    
                      Comedor de Folha: Bicho Clover                  Comedores de Folhas – escaravelhos/Beetles  
 

Figure 7. Comedores de Folhas 

 

 

Primeiras Sintomas da bacterial pustule Primeiras Sintomas de Cercospora leaf blight 
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16. Colheita 

A soja atinge a maturação nos 95% das vagens quando mudam de verde para castanho ou tan. Nesta 
fase, planifique a colheita para aproximadamente depois de sete dias antes que a soja seque(secar) 
e atinja menos de 14% de humidade. Quando a colheita é atrasada ou a semente for totalmente 
seca, a colheita causará danos na semente. Nestas condições colha durante as manhas ou nas tardes 
quando a humidade relativa é alta.  
 
 

17. Armazenamento  

 
A soja deve ser armazenada em lugar seco e fresco e deve ser manuseada  com cuidado. Para 
armazenamento seguro, deixe as sementes secarem até 12% ou menos humidade. Limpe as 
sementes para remover material estranho, as sementes de ervas daninhas, e divida as sementes 
danificadas. Se o armazenamento fresco estiver disponível, mantenha as sementes em temperaturas 
constantes abaixo de 10o C e abaixo de humidade relativa de 60%.  
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