
 

 

 

 

 

 

 INFORME AO PRODUTOR APROSOJA Nº 262/2021 

Através deste Informe Técnico, a Aprosoja - MT orienta o produtor quanto às últimas 

alterações no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja - Phakopsora pachyrhizi 

(PNCFS) no Estado de Mato Grosso. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

No dia 13 de maio foi publicada a portaria Nº 306, que institui o Programa Nacional de 

Controle da Ferrugem Asiática da Soja - Phakopsora pachyrhizi (PNCFS) no âmbito do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). No dia 31 de agosto publicou-se portaria Nº 388 

alterando a portaria Nº 306. No dia 10 de setembro foi publicada portaria Nº 394 que estabelece 

calendários de semeadura de soja em nível nacional. 

 

O QUE NÃO MUDA 

Ficam proibidos a semeadura e o cultivo de soja em sucessão à soja, na mesma área e no 

mesmo ano agrícola. 

Ficam mantidos o período de vazio sanitário para safra 2021/2022 previamente 

estabelecidos no Estado de 15 de junho a 15 de setembro. 

 

ALTERAÇÕES 

O período de calendário de semeadura para safra 2021/2022 fica estabelecido para o 

Estado de 16 de setembro de 2021 a 03 de fevereiro de 2022. 

Para casos de pedidos de plantio excepcional na safra 2021/2022, o produtor tem até 60 

(sessenta) dias antes do fim do calendário de semeadura para protocolizar solicitação de 

autorização junto a Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em cada 

unidade da federação. 

Considera-se plantio excepcional aquele que é realizado fora do calendário de plantio ou 

durante o período de vazio sanitário. Exclusivamente, serão aceitos os pedidos de excepcionalidade 

para realização de pesquisa científica, produção de semente para fins comerciais ou uso próprio. 

 



 

 

 

 

 

 

As alterações da Portaria passam a valer a partir de 13 de setembro de 2021. 

 

Em relação ao pedido de plantio excepcional, estamos em contato com os órgãos 

responsáveis para mais informações, de como deverá ser feito o mesmo. 

 

Para sanar eventuais dúvidas, contate a Comissão de Defesa Agrícola (65) 3644-4215 


