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INFORME TÉCNICO APROSOJA Nº 96/2015 – 1º de Outubro de 2015 

VAZIO SANITÁRIO DA SOJA 

 

A Aprosoja vem por meio deste Informe Técnico orientar o agricultor quanto às últimas alterações 

nas normas para o controle da ferrugem asiática da soja no estado de Mato Grosso.  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso que circulou na data de 30 de setembro de 

2015 a Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA-MT nº 02/2015, que alterou a IN 001/2015, 

então a principal diretriz para a realização do Vazio Sanitário. A normativa foi definida considerando 

a necessidade de prevenção e controle fitossanitário da ferrugem asiática e também a perda de 

eficiência e de reduzida disponibilidade de fungicidas (Ingredientes Ativos) que controlam a doença. 

A instrução normativa também levou em conta as condições edafo-climáticas de Mato Grosso e o 

poder competitivo do modelo agrícola mato-grossense. 

 

ALTERAÇÕES 

1. A data para o plantio de lavoura de soja fica definida para 16 (dezesseis) de setembro a 31 (trinta 

e um) de dezembro de cada ano;  

2. Fica definido o prazo final para colheita de áreas cultivadas com soja em 05 (cinco) de maio de 

cada ano; 

3. O vazio sanitário – e a proibição de plantio e de permanência de plantas vivas de soja – passa a ter 

a data de 15 (quinze) de junho a 15(quinze) de setembro. 

 

O QUE NÃO MUDA 

1. Proibição do plantio em sucessão da cultura de soja sobre a cultura de soja; 

2. Obrigatoriedade no cadastro e na atualização das propriedades anualmente até o dia 15 de 

fevereiro que poderá ser realizado procurando a unidade do INDEA-MT para o preenchimento do 
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formulário (somente na safra 2015/16) ou por meio eletrônico atavés do cadatro no link 

http://cadastro.indea.mt.gov.br/; 

3. Obrigatoriedade de no mínimo duas aplicações de fungicidas, sobre ato de inspeção. 

 

Importante: as alterações entram em vigor na data da publicação (30 de setembro de 2015). 

  

Vale ainda ressaltar que a entidade alerta quanto à importância do monitoramento das lavouras, 

aplicação de fungicidas com diferentes modos de ação (diferentes grupos químicos) e 

acompanhamento de um engenheiro agrônomo para o controle eficiente nas lavouras de soja.  

 

 

Em caso de dúvidas, procure o corpo técnico da Aprosoja-MT:  

Diretor Técnico: Luiz Nery Ribas (65) 9989-1413 ou pelo e-mail: nery@aprosoja.com.br  

Analista: Franciele Dal´Maso (65) 9968-2762 ou pelo e-mail: franciele@aprosoja.com.br 

Analista: Eduardo Vaz (65) 9917-2406 ou e-mail: eduardo.silva@aprosoja.com.br 
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