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Aviso ao leitor 

Este curto artigo é a matéria prima de uma publicaçao destinada a revista de vulgarizaçao cientifica "Pour la 
Science" (Para a ciência) (artigo enviado emjulho de 1999). 

Ap6s um breve hist6rico do plantio direto, sao abordados sucessivamente : o fracasso da transferência Norte-Sul 
das técnicas de preparo do solo para valorizaçao sustentâvel dos latossolos das frentes pioneiras do sui da 
Amazonia, e a partir deste insucesso a criaçao de um novo conceito de gestao dos solos tropicais inspirado no 
funcionamento do ecossistema florestal, os diversos sistemas de cultivo e pecuâria que n6s construf mos sobre este 
modelo natural. 

Em seguida, sao rapidamente expostos, as consequências agronômicas e técnico-econômicas da utilizaçao do 
plantio direto sobre as performances dos sistemas de cultivo. 

O artigo relata ainda, os principais impactos do plantio direto no centro oeste do Brasil : sobre os modos de gestao 
dos solos, sobre a produçao de graos, sobre a pecuaria, sobre a evoluçao dos solos e do meio ambiente, sobre os 
agricultores. 

Enfim, é colocada a pergunta se estas técnicas podem interessar a agricultura francesa e alguns argumentos 
sôlidos que influenciam no seu desenvolvimento sao adiantados. 

(") Apesar do essencial do conteudo deste artigo sobre o plantio direto ja ser conhecido para ter sido objeto de 
publicaçôes na revista ''Agriculture et Développement': ele apresenta novas resultados muito convincentes para 
uma agricultura sustenMvel, notadamente sobre o fechamento do sistema so/o-cultura, a reciclagem dos nutrientes 
e a recan-egamento em carbono do perfil cultural em condiçôes tropicais umidas. Estas provas cifradas do 
funcionamento do plantio direto que alimentam o moinho da agricultura sustentavel gerada a custo minima, s~o 
expostas sob forma de graficos e desenhos que podem ser {deis ao ensino. 

Goiânia, 28 de junho de 1999. 

Eng. Agrônomo Lucien Séguy 
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Definiçâo e breve hist6rico do plantio direto : do gesto ancestral ao seu progresso na agricultura 
moderna, em principio nos Estados Unidos, depois no Brasil. 

o plantio direto é um sistema de plantio, no quai a semente é colocada diretamente no solo que nao é 
nunca preparado. Somente um pequeno risco ou um buraco é aberto, de profundidade e largura suficientes, corn 
implementos concebidos especialmente para este fim, para garantir uma boa cobertura e um bom contato da 
semente corn o solo. Nenhuma outra preparaçâo do solo é efetuada1

• A eliminaçao das eNas daninhas, antes e 
ap6s o plantio durante o cultivo, é feita corn herbicidas, os menos poluentes possiveis para o solo. 

O principio do plantio direto nao é em si novo, ele é utilizado desde a antiguidade pelas culturas 
lndigenas : os agricultores do Egito antigo, e os Incas nos Andes da América do Sul, utilisavam uma espécie de 
bengala de madelra para fazer um simples buraco no solo, no quai o grao era colocado a mao e recoberto corn o 
pé. Alnda hoje, centenas de milhares de hectares sao plantados tradicionalmente, em plantio direto, pelos pequenos 
agricultores indigenas2 da zona tropical umida que pratlcam a agricultura itinerante de subsistência sobre queimada, 
nas florestas da América Latina, da Africa e da Asia. 

Na modema agricultura motorizada dos paises do Norte, foi nos Estados Unidos que as primeiros 
tentativas de plantio direto sem nenhurna preparaçâo do solo foram feitas, desde o final dos anos 19403

, em reaçao 
a urn périodo catastr6fico para o meio arnbiente, onde as grandes planicies americanas sofriarn urna erosao e61ica 
catastr6fica : o famoso "Oust Bowl". Mas é sobretudo a partir do inicio dos anos 60, corn a difusao do herbicida total 
Paraquat4, que o plantio direto deslanchou, graças ern particular, aos trabalhos de Hany e Lawrence Young em sua 
fazenda em Hemdon1, no Kentucky, que apareceram milhares de adeptos no territ6rio americano. 

Simultaneamente a estas primeiras demonstraçôes convincentes, o fabricante de mâquinas agricolas, 
Allis Chalmers, criava ern 1966, a primeira plantadeira de plantio direto. Corno o plantio direto é possivel 
imediatamente ap6s a colheita, a soja de plantio direto se desenvolvia sobre os restos de cultura do trigo1

. no 
mesmo tempo, Shirley Phillips5, pioneiro da pesquisa sobre o plantio direto em Lexington, Universidade do 
Kentucky, se consagrava de corpo e alma na difusao destas novas técnicas, nao somente nos EUA, mas também 
na América Latina. A superficie em plantio direto nos EUA, que ocupava 2,2 milhôes de hectares em 1973n4, 
ultrapassa hoje os 20 milhôes de hectares, ou seja quase 16% da superficie total cultivada nos Estados Unldos. 

No Brasil, as primeiras tentativas sobre o plantio direto começaram em 1969 no Estado do Rio Grande 
do Sul6• Mas é principalmente o Estado do Paranâ7 que detém o mérito de ter desenvolvido muito rapidamente, as 
técnicas em grande escala, graças em principio a obstinaçâo de Herbert Bartz, agricultor de origem alema, que, 
ap6s uma viagem de informaçôes sobre o plantio direto na lnglaterra e nos Estados Unidos, importou a primeira 
plantadeira de Allis Chalmers e plantou sua primeira cultura de soja de plantio direto em 1972 em Rolândia. 

Em seguida, as intensivas pesquisas conduzidas pelo IAPAR8
, entre 1973 e 1981, corn a cooperaçao 

da ICI e da GTZ9 permitirarn elaborar as rotaçôes as mais apropriadas ao plantio direto, nos pianos agronômico e 
econômico, nas condiçôes subtropicais do Estado do Parana. Ao rnesmo tempo, os trabalhos pioneiros em grande 
escala de Frank Dijkstra e Manoel Henrique Pereira 1°, agricultores na regiao dos "campos gerais" de Ponta Grossa, 
propiciaram urna vasta e rapida difusao do plantio direto no Parana, que ocupava aproximadamente 200 000 
hectares em 1986, nos estados do Sul do Brasil11 e na América Latina. 

1. Phillips and Young, 1973. 
2. O sisterna de cultura do feijâo "Tapado", na Arnérica Central e México é igualrnente urna técnica de plantio direto, ha séculos. 
3. Na Carolina do Norte, corn o desenvolvirnento da rnolécula 2-4 D, no fim dos anos 40. 
4. Desenvolvido pela ICI, no Reino Unido, em 1955. 
5. Shirley Phillips é unanirnernente considerado o pai do plantio direto. 
6. Faculdade de Agronomia de Nâo Me Toque. 
7. lniciativa do IPEAME (lnstituto de Pesquisas Agropastorais do Sul, baseado em Londrina), em cooperaçao corn a GTZ (Pesquisa agronômica 
a/em5). 
8. lnstituto de pesquisa do Estado do Parana. 
9. R. Derpsh, et al., 1991. 
1 O. Presidente da Federaçiio do Plantio Direto no Brasil - FEBRAPDP , entre 1992 e 1998. 
11 . Trabalhos da Fundaçao ABC (Hans Peeten, Josué Nelson Pavai, Maury Sade e mais recentemente Marcos Valentim). 
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Mais recentemente, a partir do infcio dos anos 90, a nova e mais importante expansao do plantio 
direto é feita na regiâo dos cerrados do centro e do Oeste do Brasil, graças, desta vez, aos trabalhos de pesquisas 
de L. Séguy e S. Bouzinac do CIRAD sobre as frentes pioneiras do sui da Amazonia, aos de John Landers12 corn os 
agricultores parceiros no sudoeste do Estado de Goias e ao excelente trabalho de difusao da APDC (Associaç~o do 
Plantio direto dos Cerrados) , da MANAH12 (finna de fertilizantes) e da POTAFOS12. Mais de 3 milhôes de hectares 
foram plantados em plantio direto, em men os de 1 o anos nesta regiâo. 

As culturas mais importantes conduzidas em plantio direto no Brasil sao agora a soja, o milho, o trigo, 
a cevada, o sorgo, o girassol, o arroz irrigado, e mais recentemente o algodao, o arroz de sequeiro de alto 
potencial13 e as pastagens temporarias. 

Entre 1970 e 1998, mais de 10 milhôes de hectares foram conquistados pelas técnicas de plantio 
direto no Brasil. Na América Latina, estimamos que as âreas ocupadas por estas técnicas conservadoras, em 
menos de 20 anos, ultrapassam os 16 milhôes de hectares. A abrangência e a velocidade da conquista do plantio 
direto nesta regiao do mundo tropical e subtropical constitui certamente, a revoluçao agrfcola mais importante dos 
50 ultimos anos. 

É a esta conquista mais recente e mais espetacular, que o essencial desta artigo sera consagrado, 
sobre as fronteiras agrfcolas dos cerrados ûmidos do sui da bacia amazônica, em condiçôes climaticas extremas 
onde sao rapidamente exteriorizados os interesses e os limites das técnicas. 

Um vasto reservat6rio de terrras mecanizaveis para ajudar a alimentar a humanidade do século 
21 : os cerrados da América Latina, ultima muralha de terras virgens exploravel, antes da floresta. 

Na América Latina, os cerrados de solos acidos ocupam perto da metade das terras cultivaveis, ou 
seja quase 243 milhôes de hectares, concentrados na maior parte no Brasil , depois na Colombia e na Venezuela, 
ou seja, o dobro da area das terras cultivadas nos Estados Unidos. Quase 23% do territ6rio brasileiro é ocupado 
pelo ecossistema do cerrado corn 200 milhêies de hectares, onde pelo menos 50 milhêies sâo potencialmente 
utilizaveis para uma agricultura mecanizada intensiva ; uma boa parte deste vasto reservat6rio de terras araveis se 
situa na zona tropical ûmida, no Oeste e no Norte. 

Todos os especialistas do desenvolvimento agrfcola brasileiro estâo de acordo para afirrnar que uma 
utilizaçâo plena, raclonal e intensiva deste reservat6rio de terras, poderâ fornecer sem irrigaçao complementar, 
mais de 150 milhôes de toneladas de grâos, 9 milhôes de toneladas de carne e mais de 300 milhôes de m3 de 
madeira, conservando ainda 20% desta superficie para a preservaçâo do meio ambiente14• Considerando a 
possibilidade de utilizar a irrigaçâo sobre 1 O milhôes de hectares, a produçâo final podera alcançar 190 milhôes de 
toneladas14

, ou seja, mals de 40% da produçâo de grâos dos Estados Unidos. 

Os cerrados representam entao, um vasto reservat6rio ainda pouco explorado, disponfvel para alimentar 
a humanidade do século 21, e em particular, os cerrados ûmidos caracterizados por um forte potencial climatico 
que pode ser valorizado também para as culturas perenes, alimentares e industriais anuais como para a pecuaria, 
se o homem souber explorar este meio sustentavelmente sem o degradar (cf. mapa em anexo) . 

A transferência Norte-Sul das tecnologias de preparo do solo : um fracasso incontestâvel 
prejudicando fortemente o capital solo e o meio ambiente em geral. 

No Brasil, o cultivo dos cerrados da zona tropical ûmida começou perto do final dos anos 70, corn a 
chegada dos agricultores dos estados do Sul, que colonizaram e conquistaram rapidamente os estados do Centro
Oeste, e em seguida do Oeste mais umido ; a agricultura mecanizada, ali desenvolvida, foi constru fda, ap6s a 
abertura das terras corn o arroz de sequeiro e as pastagens extensivas (Brachiarias) , sobre a monocultura industrial 

12. Secretario executivo da APDC (Associaç§o do plantio direto dos cerrados). - MANAH : corn os trabalhos de fornento de seu presidente, Sr. 
Fernando Penteado Cardoso - POTAFOS:corn as publicaçôes difundidas por seu diretor Dr Tsuioshi Yarnada. 
13. Trabalhos do CIRAD (L Séguy, S. Bouzinac) e seus parceiros (Grupo MAEDA e AGRONORTE). 
14. Godebert et al., 1980 ; Godebert, 1989. 
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de soja para gerar excedentes exportâveis. Este modo de exploraçao praticado exclusivamente corn grades se 
revelou rapidamente desastroso para os solos sob uma forte pluviometria de 2 000 a 3 000 mm distribufda sobre 
7 meses. 

Os solos, que correspondem aos latossolos fortemente dessaturados15 da classificaçâo francesa, sao 
muito acidos, muito pobres em elementos nutritivos (carentes em P, K, Ca, Mg e Zn), e muito rapidamente 
desprovidos de matéria orgânica, logo que a cobertura vegetal for retirada. Além disso, a exploraçâo inadequada e 
exclusiva das terras cultivadas por grades pesadas e pulverizadores levou muito rapidamente, sob estas condiçôes 
climaticas excessivas, a destruiçâo do estado estrutural dos solos por pulverizaçâo excessiva, provocando uma 
forte compactaçâo na superficie, que reduz a porosidade, diminui a capacidade de infiltraçâo da agua e concentra 
as sementes das ervas daninhas nos 10-15 primeiros centf metros, colocando-as em condiçôes ideais de germinaçâo 
e de competiçâo precoce para as culturas. 

No total, este modo destruidor de preparo do solo proveniente dos paf ses do Norte e aliados a prâtica 
continua da monocultura de soja provocou danos considerâveis sobre os solos : erosao catastr6fica das unidades 
de paisagem, que provocou uma queda insidiosa primeiro, depois râpida e continua da produtividade do solo 
apesar do emprego cada vez maior de adubos qufmicos (adubos minerais, pesticidas). Em poucos anos, falências 
regionais espetaculares apareceram, deixando paisagens vazias e abandonadas. Estas falências, para a agricultura 
e meio amblente foram ainda mais severas uma vez que estas frentes pioneiras do Oeste brasileiro sao muito 
isoladas economicamente. Elas sao muito longe dos portos de exportaçao e dos grandes centros de transformaçao 
e de consumo, o que penaliza fortemente as exploraçôes agrf colas, uma vez que elas dependem da malha 
rodoviâria, precâria e mal conservada a quai aumenta o custo do transporte, e por consequência os custos de 
produçao e reduz proporcionalmente os preços pagos ao produtor. Estes preços pagos podem ser assim, inferiores 
de 20 a 50% aos praticados nos estados do Paranâ e de Sao Paulo. 

A intervençAo da pesquisa agronômica : uma estratégia a serviço dos agricultores, nas suas 
propriedades, nos seus ambientes. 

O CIRAD16 intervém nas frentes pioneiras do centra Norte do Mato Grosso, onde mais de um milhao 
de hectares sao cultivados atualmente, para construir as bases da fixaçao de uma agricultura durâvel primeiro na 
zona de cerrados entre 1983 e 1994, depois em seguida em zona de floresta para preceder e preparar a chegada 
eventual das frentes pioneiras mecanizadas nesta ecologia a quai é preciso a todo custo proteger. Num contexto 
econômico muito sensfvel, ca6tico, num meio ffsico frâgil submetido a entraves climâticos excessivos, a gestao 
sustentâvel do recurso solo, ao menor custo, foi tomado em conta como um objetivo maior pela pesquisa, 
indlssociâvel da gestao do risco econômico. Partindo de uma situaçao generalizada de monocultura de soja, 
desastrosa para o meio ffsico, esta gestao do risco econômico se traduz pela aplicaçao progressiva de sistemas de 
cultiva diversificados, agronomicamente justificados e reprodutiveis, técnicamente praticâveis e prrservadores do 
capital-solo, que tiram o melhor partido do forte potencial hidrico disponivel (criaçlJo de sistemas corn duas culturas 
anuais), e que sejam economicamente lucrativos e os mais estâveis possivel. Paralelamente a gestao durâvel do 
patrimônlo solo, a pesquisa da qualidade do produtos em rotaçao foi considerada igualmente como prioritâria para 
lhes dar um mâximo de valor agregado .. 

A pesquisa trabalhando corn os agricultores, nas suas propriedades, nos seus meio-ambientes, colocou 
rapidamente em evidência o fracassa da transferência Norte-Sul das técnicas de preparaçao mecanizada das 
terras neste tipo de ambiente : apesar de uma melhoria marcante, mas de curta duraçao, as performances técnico
agronômicas dos sistemas de cultivo em relaçao a situaçao inicial , todas as técnicas de preparo mecanizado 
associadas as rotaçôes de cultura (araçlJo, escarificaçlJo, gradagem), mostraram logo sua limitaçao para a gestao 
sustentâvel e ao menor custo do recurso solo, notadamente um domfnio insuficiente da erosao e sobretudo pela 
perda da metade do estoque de matéria orgânica ap6s somente 5 anos de utilizaçao continua destes modos de 
gestao mecanizada, impedindo qualquer agricultura sustentâvel sem fortes aumentos de insumos onerosos (fig. 1). 

15. Oxysoils da taxonomia de solos americana. 
16. Equipe L. Séguy, S. Bouzinac e seus parceiros brasileiros da pesquisa e do desenvolvirnento : ern cooperaçao corn os agricultores (sendo o 
pioneiro, o Sr. Munefume Matsubara), o CNPAF, Centre de Pesquisa Federal sobre o arroz e o feijao da EMBRAPA e EMPAER-MT, Centre de 
Pesquisa do Estado do Mato Grosso, depois, ern parceria corn RHODIA (filial brasileira da Rhône Poulenc) e a cooperativa COOPERLUCAS de 
Lucas do Rio Verde, de 1993 a 1995, e mais recentemente, coma ernpresa AGRONORTE, implantada em Sorriso e Sinope a Prefeitura de Sinop 
entre 1995 e 1999. 
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Era preciso entâo se "render a evidência" : os solos tropicais devem ser cultivados de outro 
modo. 

A pesquisa imaginou entao novos conceitos e prâticas agrf colas que fossem realmente adaptados aos 
entraves pedoclimâticos da zona tropical umida. Estes novos conceitos de gestâo e sua colocaçâo em prâtica 
silo baseados no funcionamento da floresta amazônica, adaptado a atividade agricola (fig. 2 e 3). As 
caracteristicas do ecossistema florestal, em particular sua estabilidade, revelam um funcionamento complexa e 
altamente eficaz, capaz de assegurar por si s6, uma produtividade primâria elevada e a reciclagem do baixo 
estoque de nutrientes presentes, sem perda nem exportaçao. A maior parte da absorçao dos nutrientes pelas rafzes 
das plantas, as micorrizas e a biomassa microbiana se situa nos 5 a 1 O primeiros centimetros do solo. 

Esses mecanismos de funcionamento que conferem a floresta sua notâvel estabilidade, foram enfocados 
pelas pesquisas do CIRAD para reproduzir e adapta-los a nivel dos sistemas de cultura que deverào ser praticadas 
sobre um solo sempre protegido de uma importante cobertura vegetal morta ou viva e no quai as perdas em 
nutrientes deverao ser reduzidas ao minima, nulas se possivel. 

A pesquisa construiu 3 grandes tipos de sistemas de cultiva a partir deste conceito bâsico, que se 
inspira no funcionamento do ecossistema florestal : 

1 - Os sistemas de produçâo continua de grâos, construidos sobre sucessoes de 2 
culturas anuais praticadas em plantio direto : Uma cultura comercial seguida de uma cultura que seja capaz de 
produzir uma forte biomassa tanto acima como no perfil do solo, e que nào receba adubos ou um minima 
necessârio. Se em condiçôes subtropicais e temperadas que comportem uma estaçao fria, o plantio direto das 
culturas pode ser efetuado apenas nos residuos de colheita que se decompôem lentamente na superficie do solo 
(gramfneas sobretudo) e asseguram uma boa cobertura do solo, é muito diferente nas condiçôes tropicais quentes 
e umidas de baixa altitude onde a taxa de mineralizaçao (decomposiçl1o) da matéria orgânica é muito mais elevada 
(taxa anua/ de aproximadamente 5%, contra 2% em clima temperado). 

Os unicos residuos de colheita sào insuficientes para assegurar uma cobertura permanente do solo, e 
em consequência, uma proteçao total contra a erosào, e a lixiviaçào dos nutrientes em profundidade é muito 
importante sob mais de 2 000 - 3 000 mm de pluviometria anual, em particular os nitratas, o câlcio, o potâssio ; é 
preciso entao nestas condiçôes, reforçar a cobertura do solo para que ela seja permanente, pela implantaçao de 
uma biomassa adicional e que esta biomassa tenha, graças a suas raizes, uma grande capacidade de reciclagem 
para os nutrientes absorvidos em profundidade, que ela exerça um forte poder reestruturador do solo para poder 
substituir um preparo biol6gico eficiente do solo ao mecânico (fig. 2 e 3). 

Esta biomassa é produzida por uma cultura de milheto ou sorgo guinea capaz de forte desenvolvimento 
vegetativo acima e abaixo da superficie do solo, em condiçôes climâticas marginais do inicio e/ou do fim da 
estaçâo de chuvas ; a biomassa produzida é entao colocada antes e/ou ap6s a cultura comercial e seu custo é 
inferior ao da preparaçao mecanizada das terras (menos de 50 US$1ha). Verdadeira "bomba biol6gica", esta 
biomassa que precede e/ou sucede a cultura comercial, tem por funçôes agronômicas essenciais e complementares 
de : proteger completamente o solo contra a erosao, sequestrar o carbono no perfil cultural , alimentar a cultura 
comercial por via biol6gica decompondo-se (mineralizaçllo), minimizar, até suprimir as perdas em nutrientes no 
sistema solo-planta, graças a um poderoso sistema radicular reciclador, manter uma bioestrutura estâvel no perfil 
cultural, diminuir o efeito das variaçôes de umidade e de temperatura na superficie do solo, para permitir a fauna 
de se desenvolver e de se manter no horizonte da superficie, assegurar um melhor controle das invasoras ao 
menor custo (açôes conjugadas da obscuridade e das propriedades a/e/opaticas11 das coberturas) e do complexa 
parasitârio das culturas, em geral. 

O solo nao é mais trabalhado, os resfduos de colheita e a massa vegetal adicionada pelas "bombas 
biol6glcas" assegurem uma cobertura permanente do solo tanto na estaçao das chuvas quanta em estaçao seca. 
Um horizonte alimentar de forte atividade biol6gica se cria nos 5 primeiros cm do solo, a imagem daquele que 
encontramos sob a floresta. 

17. Se decompondo, a cobertura morta do solo libera substâncias que inibem a germinaçâo das ervas daninhas. 
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A biomassa das bombas biol6gicas tipo milheto, sorgo, Eleusine c., podem ser reforçadas, se necessario, 
em sucessao da cultura comercial no final do ciclo das chuvas, implantando-se, em plantio direto uma mistura de 
milheto ou de sorgo corn espécies forrageiras do gênero Brachiaria que podem se manter verdes durante toda a 
estaçao seca e entao ser pastoreadas (fazenda de produç/10 de gr/1os + pecuaria). A atividade radicular do 
Brachiaria prossegue na estaçao seca, melhorando as propriedades ffsicas do solo, finalizando o trabalho de 
reciclagem mais limitado no tempo do milheto ou sorgo associados (fig. 8). 

A biomassa verde de aptidao forrageira constitui igualmente uma segurança contra os incêndios 
acidentais de estaçâo seca. 

Nas primeiras chuvas da estaçao seguinte, a mistura milheto ou sorgo mais Brachiaria rebrota e 
reforça ainda a cobertura do solo antes do plantio direto da cultura comercial. lmediatamente antes do plantio direto 
desta cultura, um herbicida total do tipo glifosato é aplicado sobre a biomassa para dessecâ-la ; uma semana a 1 O 
dias ap6s a aplicaçao do herbicida, o plantio direto da cultura comercial pode começar. 

Os herbicidas totais do tipo Gtifosato18
, nao sao poluentes para o solo neste sistema : aplicados sobre 

uma fortissima massa vegetat verde, eles nao alcançam o solo ou se o fazem é apenas numa quantidade irris6ria 
que é imediatamente inativado ao contato do solo (fortemente adsorbido pelos co/6ides, portanto n/10 lixiviave~. Na 
cultura comercial em desenvotvimento, os herbicidas utilizados sao seletivos da cultura. Corno no caso da utilizaçâo 
dos herbicidas totais em pré-plantio, os herbicidas seletivos na cultura nao ou pouce atingem o solo protegido sob a 
cobertura. Além disse, as novas motéculas utilizadas sao cada vez mais performantes a baixa dose19 e sao de cada 
vez menos potuentes sobretudo em tais sistemas de cuttura sob cobertura permanente onde o solo é totatmente 
protegido e onde a atividade biol6gica intensa é uma garantia suplementar de degradaçao rapida das moléculas 
xenobi6ticas. 

Neste sistema de plantio direto construido sobre 2 culturas anuais em sucessao, as culturas comerciais 
podem ser : a soja, o milho, o arroz de sequeiro de alto potencial, o algodao ; as culturas bombas biol6gicas que 
precedem a cultura comercial e que se substituem ao preparo mecânico do solo sao: o milheto, o sorgo, a Eleusine 
coracana. As bombas biol6gicas que sucederao a cultura comercial : o milheto, o sorgo, associados ou nao as 
espécies forrageiras, o girassol. As bombas biol6gicas de sucessao associando milheto ou sorgo a Brachiaria 
produzem entre 7 e 13 toneladas/ha de matéria seca acima do solo no infcio da estaçao seca, e mais de 4 Uha de 
rafzes nos 50 primeiros cm do perfil cultural (fig. 4, 5 e 5). 

Sao estes os sistemas que foram dinfundidos muito rapidamente entre 1992 e 1998 que dominam 
hoje, sobre os 3 mllhoes de hectares de plantio direto no centro oeste brasileiro. 

2 - Os sistemas de plantio direto integrando os sistemas precedentes de produçao de graos, 
praticados em rotaçâo corn as pastagens, a cada 2, 3, 4 ou 5 anos para a produçao de carne ou de leite. 

Ao contrario dos sistemas precedentes, nos quais a espécie forrageira (Brachiaria r.) esta presente 
durante somente alguns meses em cons6rcio corn o milheto ou o sorgo para reforçar a biomassa de superficie, nos 
sistemas mixtos "produçao de graos-pecuaria" as espécies forrageiras sao implantadas para 2, 3, 4 a 5 anas, em 
rotaçao corn os sistemas de produçao de graos (fig. 8). 

A imptantaçâo da pastagem se faz ap6s a colheita da cultura comerciat, (em geral da soja semeada 
nas primeiras chuvas) em ptantio direto nos residuos de colheita. A pastagem a base de Brachiaria brizantha ou de 
Panicum maximum, implantada por esta técnica sem adubos, dispoe de reservas em agua suficientes para produzir 
uma fortissima biomassa forrageira na entrada da estaçao seca. Eta pode suportar 1,7 a 2,2 cabeças/ha onde o 
ganho de peso nos 100 a 120 dias da estaçâo seca é de aproximadamente 450 g/dia/animal. 

Ao inversa, para repassar da pastagem à cultura, utilizamos forte dose dos herbicidas totais18 que 
destroem a pastagem (partes aérias e radicu/ares), e o plantio direto da cultura comercial pode começar entre 15 e 
25 dias ap6s a dessecaçao corn o herbicida, tempo necessario para que a biomassa se reduza suficientemente na 

18. 0 sulfosato, o glufosinato sao igualmente matérias ativas utilizadas para o mesmo objetivo. 
19. Os sulfonilureias por exemplo se utilizam corn doses de alguns gramas por hectare, apresentando uma baixissima toxicicida para os mamiferos, 
os passaros e os peixes. 
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superff cie e permita assim um plantio direto em boas condiçôes operacionais (rapidez de execuçllo, colocaçllo 
precisa da semente). 

Estas rotaçôes "produçâo de grâos-pecuaria", praticadas em plantio direto continuo estâo atualmente 
em via de uma difusâo rapida . 

Enfim, uma variante destes sistemas, foi colocada em pratica por criadores estritos que nâo desejavam 
produzir grâos durante 2 anos ou mais. Neste caso, é necessario renovar a pastagem que se degrada corn o 
tempo : a pastagem degradada é destruf da corn o herbicida total (glifosato) e o arroz de sequeiro de ciclo curto é 
instalado en plantio direto sobre a pastagem dessecada e destrufda, a partir do infcio da estaçâo das chuvas. Na 
colheita do arroz, a nova pastagem (gêneras Brachiaria, Panicum) é implantada em plantio direto nas palhas de 
arroz. Neste sistema, nenhum herbicida é utilizado na cultura de arroz, e a adubaçâo utilizada sobre esta cultura é 
superior a 30% de suas necessidades. A sobra de adubos é utilizada pela nova pastagem semeada diretamente em 
sucessao do arroz. Corn um arroz de bela qualidade de grâos (variedades CIRAD), as margens lfquidas cobrem o 
custo de instalaçâo da nova pastagem, e oferecem uma sobra monetaria corn a pecuaria na estaçâo seca, 
variando entre 100 e 200 US$/ha. A pastagem é renovada para um ciclo de utilizaçâo de 4 ou 5 anos successivos 
(fig. 5). 

3 - As sucessoes anuais sobre tapetes vivos perenes forrageiros, de produçao de graos em 
plantio direto, seguida de pastagem (sistemas: soja sobre Cynodon d., Paspalum n.; mi/ho, a/godao, arroz de 
sequelro sobre Arachis p., Pueraria p., Calopogonium m.) ; nestes sistemas, a cobertura permanente do solo é 
assegurada de maneira perene por diferentes espécies vivas que possuem orgaos de reproduçao vegetativos 
(estolôes elou rizomas). Elas pertencem aos gêneros Cynodon, Paspalum, Arachis, Pueraria, Calopogonium. A 
cobertura é entao implantada uma s6 vez ; a cultura comercial é conduzida todos os anos em plantio direto, 
dominando a competiçao inicial da cobertura perene viva para a cultura, corn herbicidas totais que controlem 
somente a parte aérea, ao menor custo (Paraquat, Diquat20). Em seguida, herbicidas seletivos da cultura comercial 
sao utilizados em baixa dose21 até a cobertura total do solo pela cultura comercial. Ap6s a colheita desta ultima, o 
tapete vivo recobre rapidamente de novo o solo a partir de seus orgaos subterrâneos e pode ser pastoreado (ou 
deixado em repouso, como cobertura regeneradora da fertilidade do solo na estaçllo seca - fig. 7, 9-A ,9-B, 10-A e 
10-B ). 

Estes sistemas sâo ainda muito pouco utilizados pelos agricultores ; sâo os pr6ximos sistemas a 
serem difundidos pois sâo os mais faceis a se praticar, seus custos de produçâo sâo os mais baixos, e eles 
oferecem as margens lfquidas mais altas corn um mfnimo de adubos quf mi cos e induzem portant o. uma gestâo de 
menor risco econômico. A principal limitaçâo para sua difusâo imediata nas grandes fazendas mecanizadas reside 
no custo ainda muito elevado de implantaçâo das coberturas vivas de Arachis p. (sementes muito caras) e do 
Cynodon Tifton que deve ser implantado por mudas. o preço das sementes de Arachis podera ser rapidamente 
reduzido assim que estes ultimos sejam produzidos pelos agricultores. No que diz respeito ao Cynodon d. Tifton, a 
implantaçâo ao menor custo sobre grandes superficies pode ser feito instalando-se progressivamente, por etapas. 
Estes sistemas sâo igualmente muito bem adaptados a pequena agricultura familiar que pratica a agricultura e a 
pecuaria. 

Consequências da utilizaçao do plantio direto sobre as performances dos sistemas de cultivo: 
produtividades maiores e mais estâveis, custos de produçao menores, margens em alta. 

A anâlise agro-econômica comparada dos diferentes sistemas convencionais e em plantio 
direto sobre um periodo de mais de 10 anos, em condiçôes de exploraçâo reais e rigorosamente controladas, 
tanto em terras recentemente desmatadas de cerrados e de florestas, quanta em terra de cultura mais antiga (18 
anos de cuttura continua a base de soja), evidencia que os fatores biol6gicos, através da gestâo do estatuto 
orgânico do solo (acima e abaixo da superficie do solo) sâo preponderantes para a obtençâo de altas produtividades, 
estaveis, ao menor custo, sob forte pluviometria. Estes sistemas, em plantio direto, sâo sempre mais produtivos e 
lucrativos que os mesmos sistemas corn preparo do solo. A produtividade das culturas permanece estavel por um 
perfodo de intervalo dos plantios de mais de 60 dias a partir das primeiras chuvas, quando ela cai de 30 a mais de 

20. Estes herbicidas totais, corne no case do glifosato, nâo tocam o solo e por conseguinte nâo sâo entâo poluentes para este recurso. 
21 . Por exemple, na cultura de soja sobre Cynodon d. Tifton, a molécula fluazifop p butyl é utilizada na dose de 0,3 1/ha para controlar a cobertura 
viva antes que a soja a cubra totalmente e a mantenha no estado de vida dormente (efeito do sombreamento). 
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60% corn preparo mecanizado das terras sobre o mesmo periodo. 

0 nrvel de adubaçio minerai mostra-se secundârio diante da preponderância do modo de 
gestao da matéria orgânica devido ao plantio direto sobre biomassas "bombas biol6gicas" ; em particular, a 
correçao da acidez natural dos solos que requer a utilizaçao de corretivos calco-magnesianos e sua manutençao, 
pode ser feita ao menor custo : o sistema de plantio direto reciclador perrnite a diminuiçao das perdas em nutrientes 
tais como os nitratas, as bases como o calcio, o magnésio, o potassio, trazendo-os para a superficie graças ao 
poderoso e profundo sistema radicular das biomassas "bombas biol6gicas" (fig. 14 e 15). Por outra lado, os acidos 
orgânicos provenientes da mineralizaçao continua da matéria orgânica acumulada acima da superff cie do solo e 
nos cinco primeiros centimetros do perfil, perrnitem se neutralizar os efeitos nocivos das moléculas e ions t6xicos 
para as culturas (A/, sais) necessitando assim nfveis de correçao da acidez nftidamente menores do que em solo 
corn preparo mecanizado. 

O consumo de fertilizantes (adubos) nos sistemas mais produtivos, lucrativos e estaveis 
praticados em plantio direto, é muito baixo em relaçâo a importância da produçâo de matéria seca obtida por 
unidade de superficie, demonstrando que a forrnidavel capacidade fotossintética da zona tropical umida pode ser 
convertida, ao menor custo, em fortes produçôes agrf colas, estaveis. 

A tftulo de exemplo, numa rotaçao de 3 anos, a base da sucessao anual soja seguida de sorgo como 
bomba biol6gica, a parte do adubo que é imputavel a cada cultura, em Kg/ha, é s6 de : 18 de nitrogênio, 30 de 
f6sforo, 40 de potassio, 104 de calcio, sendo entao bem menor aquela utilizada por uma cultura anual tal que o 
trigo por exemplo em clima temperado, que consome, somente de nitrogênio sob forma de adubos, mais de 200 Kg 
por hectare. 

As produtividades das culturas em rotaçao e em plantio direto aumentaram por exemplo, em média 
de 35% para a soja, mais de 60% para o arroz de sequeiro, em menas de 6 anos ; rendimentos superiores a 
4 000 Kg/ha, para a soja, mais de 5 000 Kg/ha para o arroz, 3 000 Kg/ha para o algodao sao agora comuns nas 
propriedades dos agricultores que melhor dominam o plantio direto (fig. 11 e 12). 

Estes novas modos de gestao mais ecol6gicos dos solos utilizando o plantio direto sobre biomassas 
renovaveis, de tum over rapido, perrnitem entao uma melhor valorizaçao, uma canalizaçâo dos recursos naturais 
em proveito da atividade agricola. A capacidade de produçao do capital solo traduzida pelos aumentos 
conjugados da superficie anual cultivada e da produtividade, é mais que duplicada em relaçao aquela dos 
sistemas corn preparo du solo corn uma s6 cultura anual, corn custos de produçâo sensivelmente equivalentes. 

As margens liquidas dos sistemas de cultura em plantio direto mais performantes, a base de soja e 
arroz estao compreendidas entre 150 e mais de 600 US$/ha, corn os custos de produçao que variam de 300 a mais 
de 750 US/ha, em funçao dos preços praticados (fig. 13 ). 

Os sistemas de plantio direto sobre tapetes vivos perenes forrageiros, mostram hoje a possibilidade de 
reduzir os custos de produçao a menos de 300 US$/ha corn as margens If quidas superiores a 220 US$/ha, fora a 
pecuaria (fig. 13 ). 

A combinaçao das opçôes de culturas podem agora ser otimizadas nas propriedades dos agricultores, 
a partir dos numerosos sistemas de cultivo criados, seja a base exclusivamente de graos, seja mixtos, integrando 
produçao de graos e pecuaria (produçôes de carne, de leite). 

o estado sanitario das culturas melhorou nitidamente : constatamos no decorrer do tempo uma 
nitida diminuiçâo dos ataques criptogâmicos sobre cereais (Pyriculariose e Phoma no arroz), da incidência das 
bacterioses sobre o algodao, dos prejuizos causados a todas as culturas em geral, pelas nemat6ides (a/godtio-soja) . 

Também os fungos do gênera Nomurea que se desenvolvem corn a cobertura morta do solo e 
diminuem a utilizaçâo de pesticidas, controlando biol6gicamente uma boa parte das lagartas desfoliadoras da soja 
e do algodêo (cf. Dossiê "Tipo de cobertura e incidência das doençass" em anexo). 

Os unicos inconvenientes registrados até hoje para a utilizaçao continua das técnicas de plantio direto 
sao relativos a uma recrudescência nftida dos fungos do solo prejudiciàis as culturas tais coma a Rhizoctonia, 
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fusarium : uma escolha criterlosa da planta de cobertura associado a um tratamento fungicida apropriado das 
sementes pennlte resolver este problema. 

Enfim, a pratica do plantio direto sobre coberturas permanentes mortas ou vivas dos solos, permitiu a 
recuperaçao das terras mais férteis22 mas tomadas impr6prias à agricultura uma vez que estavam infestadas por 
uma peste vegetal, Cyperus rotondus, impossf vel de controlar nos sistemas de cultura corn preparo do solo. 

lmpacto das tecnologias de plantio direto no centro-oeste brasileiro : uma revoluçao duplamente 
verde em marcha, onde produziremos mais, sustentavelmente, melhor, ao menor custo, num meio ambiente 
protegido. 

Nossos trabalhos de pesquisas entre 1985 e 1997, contribuiram expressivamente ao desenvolvimento 
de urna agricultura sustentavel no Ceste e no centro-oeste23 do Brasil, apesar da existência de condiçêies econômicas 
muito ca6ticas e instaveis (numerosos reajustamentos estruturais econômicos). 

lmpacto sobre os modos de gestao da superficie cultivada. 

A superficie total cultivada dos cerrados24 passou de 5,23 milhôes de hectares em 1975 a 
9, 73 rnllhôes ern 1993, contribuindo nesta data, ern 25, 1 % da produçao total brasileira. 

Os sistemas de plantio direto a base de soja, praticamente inexistentes ern 1986 corn uma superficie 
estirnada de 9 000 hectares, ocuparn em 1997, em torno de 2,8 milhôes de hectares25, ou seja, mais de 20% da 
superficie cultivada. 

C crescirnento exponencial das superficies que adotaram este modo de gestao dos solos em apenas 
alguns anos, rnostra bem seu interesse primordial para os agricultores. 

As principals razoes de sua adoçao rapida25 sao, aos olhos dos produtores : menores custos operacionais 
e de investimento em maquinas, maior facilidade de plantio, reduçao das perdas de produtividade no decorrer de 
périodos de seca e pela erosao, reduçao dos custos diretos a médio prazo; um modo de gestao mais simples, mais 
facil de gerenciar corn a mao de obra. 

Em numerosos municf pios dos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goias e Minas Gerais, o 
indice de adoçâo25 do plantio direto ultrapassa 80%. 

lmpacto sobre a produçao de grâos. 

C plantio direto é feito obrigatoriamente sobre sucessôes anuais, rotaçôes ; sua pratica e notadamente 
as sucessôes anuais a base de soja, aumenta consideravelmente a produçâo anual de graos por unidade de 
superficie, urna vez que o agricultor colhe duas culturas sucessivas por ano neste sistema, contra somente uma 
nos sistemas convencionais corn preparo mecanizado dos solos : soja, seguida em sucessao de rnilho, sorgo, 
milheto, conforme as regiôes e as oportunidades do mercado. 

A produtividade de soja ern plantio direto, em relaçâo a dos sistemas corn preparo do solo, induz a 
ganhos de 5 a 10% em ano climatico sem acidentes25

, de 20 a 30% nos anos de forte seca ; corn quase 3 rnilhoes 
de hectares de plantio direto em 1997, o aumento de produçao de soja nos cerrados do Ceste e do Centro-Ceste 
pode ser estirnado ern mais de 300 000 toneladas/ano, a dos cereais de sucessao a varias centenas de milhares de 
toneladas. 

Além disso, a criaçao e a difusao do arroz de sequeiro de alta tecnologia26, de qualidade de grao 
superior (muito /ongo fino), e sua integraçâo27 nos sistemas de plantio direto ern rotaçao corn as sucessôes a base 

22. Latossolos sobre basalte, no Sul do Estado de Goias sobre os quais se cultiva o algodâo (Projeto CIRAD-Grupo MAEDA, 1998). 
23. A mesmo titulo que os trabalhos de John Landers (secretario executivo da APDC - Associaçllo de plantio direto dos cerrados), Tarciso Neis e 
outros agricultores do sudoeste do Estado de Goias. 
24. Fonte : EMBRAPA, julho 1997 - Ediçâo Manah. 
25. Fonte : APDC, in Plantio Direto n• 41, 1997. 
26. Variedades do CIRAD-CA (L. Séguy, S. Bouzinac) e da EMBRAPA/CNPAF. 
27. A variedade CIRAD 403, cobre em 1998/99 mais de 300 000 hectares no Eslado do Mato Grosso (Fonte : AGRONORTE. Sorriso - MT). 
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de soja, perrnite melhorar as performances agro-econômicas e a estabilidade dos sistemas e de oferecer produtos 
de qualidade aos consumidores, nas suas regiôes. 

A capacidade dos equipamentos mecanizados medida sobre dezenas de milhares de hectares 
é multiplicada por 1,5 a 1,8 graças aos sistemas de duas culturas anuais em plantio direto, corn uma flexibilidade 
de utilizaçao nftidamente maior : em relaçao aos mesmos sistemas corn preparo do solo, o consumo de diesel por 
hectare diminui de 40 a 60%, o investimento em maquinas é melhorado nitidamente corn uma queda de mais de 
40% para os tratores, mais de 10% para as semeadeiras e a longevidade dos tratores aumenta em mais de 30% 
(ver fig. 20, 21 e 22). 

É evidente que esta conquista espetacular das técnicas de plantio direto se deve igualmente graças, 
ainda, a apariçao no mercado, de moléculas herbicidas cada vez mais baratas (o glifosato da Monsanto é um 
excelente exemp/o), e a um formidâvel desenvolvimento de semeadeiras de plantio direto cada vez mais performantes 
(a firma Semeato desempenhou um pape/ de //der determinante a este respeito). 

lmpacto sobre a pecuâria 

As atividades de produçao de graos e pecuaria bovina que estavam totalmente separadas antes da 
chegada do plantio direto, podem agora entrar em rotaçao, em plantio direto, sem nunca precisar preparar 
novamente o solo ; as perforrnances29

•
30 da pecuaria sobre pastagens nesta rotaçao corn as sucessôes a base de 

soja, sao multiplicadas por 2, 3. Os milhetos e sorgos (biomassa de sucessl1o da soja) revelaram-se preciosos 
complementos alimentares na estaçao seca, ou por pastoreio direto, ou sob forma de raçao e contribuiram ao 
desenvolvimento regional da avicultura e da suinocultura. A integraçao das atividades de produçao de graos e 
pecuaria perrnite melhorar a estabilidade econômica das fazendas, de capitalizar os agricultores e de lhes deixar 
assim menos dependentes da polftica agricola ainda muito ca6tica. 

lmpacto sobre os solos e o meio fisico em geral 

A gestâo dos ecossistemas cultivados em plantio direto, sobre cobertura permanente do solo, converteu 
um ciclo de degradaçâo acelerado dos solos devido as técnicas de preparo do solo transferidas dos pafses do 
Norte, em um ciclo de reconstruçao da fertilidade dos solos. 

Este modo de gestao é o (mico que pode ser qualificado verdadeiramente de ecol6gico : 
- o solo é totalmente protegido contra a erosâo mesmo sob os climas mais agressivos, 
- pelo seu poder reciclador, os nutrientes como os nitratos, as bases tais como o calcio, o 

magnésio, o potassio, nâo sâo mais levados rumo ao lençol freatico, mas ao contrario, reciclados na superficie. Um 
exemplo, eloquente a este respeito é o dos sistemas "produçao de grifos-pecuaria", em rotaçao a cada 4-5 anos 
corn plantio direto continuo, nos quais a potência radicular e de reciclagem da pastagem a base de Brachiaria b. é 
tal, que presenciamos nâo somente a uma recarga do carbono no solo mas também a um aumento espetacular na 
superficie, das bases (catcio, magnésio, potassio) que tinham sido lixiviados em profundidade no decorrer dos 4 ou 
5 anos precedentes de produçao de grâos28

. Ap6s 4 ou s anos, o sistema radicular da pastagem explora o solo 
sobre mais de 3 m de profundidade28 e exerce o efeito de uma verdadeira "bomba biol6gica" extrememente eficaz 
para, por sua vez, trazer os nutrientes da profundidade para a superficie, recarregar o solo em carbono (matéria 
org~nica, proveniente de ralzes) e aumentar em consequência a capacidade de fixaçao dos nutrientes do solo, na 
sua parte superior, ao alcance das culturas, (chamada CTC ou capacidade de troca dos cations)(fig. 14 e 15). 

Esta capacidade de reciclar as bases e recarregar o perfil cultural em carbono, é muito performante, 
tanto nos sistemas de plantio direto sobre cobertura morta construidos para a produçao exclusiva e continua de 
graos, como nos sistemas mixtos anuais de produçao de graos + pastagem em sucessao, construidos sobre 
coberturas vivas (fig. 14 ). 

28. Fonte : L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD/GEC-1996,1997, 1999. 
29. 50% de nascimento a mais, mortalidade reduzida em 50%, queda de mais de 40% de inlervalo entre prenhez, reduçâo de perte de 50% da 
idade de abate dos bovines par um peso equivalente. 
30. Carga média anual de 1,7 a 3 U.A./ha contra 0,5 U.A./ha na pecuaria tradicional. 

11 



Esta dupla capacidade do plantio direto que se exerce, sobre a dinâmica dos ions e do carbono, é 
extrapolavel, para sistemas de cultiva similares, na zona tropical umida (ZTH) africana coma o demonstram os 
resultados obtidos sobre latossolos do Gabâo (fig. 17, 18 e 19 ). 

Se a recarga em carbono do perfil cultural é uma funçao constante das técnicas de plantio direto, ela 
varia notavelmente em funçao da natureza dos sistemas de cultiva praticados : 

- Sobre 5-6 anos, os ganhos em carbono no horizonte 0-20 cm, vao de 0,5% para os sistemas 
menas ricos em celulose e lignina (sucessôes soja + milheto, sorgo g. , ; mi/ho sobre Arachis p.) a mais de 1 % para 
os sistemas altemando produçao de graos e pastagem em rotaçoes sobre 5 anos (pastagens a base de Brachiaria 
brizantha, Panicum maximum), (fig. 14 e 15). 

Além disso, a capacidade de retençao dos nutrientes pela solo, caracterizada pelas dois indicadores 
que sAo a CTC e a taxa de saturaçao de bases, acompanham a recarga em matéria orgânica : 

- a CTC aumenta em 1 a mais de 3 meq./100 g e a taxa de saturaçao de bases de 15 a 30% 
em funçao da natureza dos sistemas de plantio direto utilizados (fig. 14, 15, 18 e 19). 

O forte poder complexador e tampao da matéria orgânica acima da superficie do solo e nos cinco 
primeiros centimetros de superficie do solo, aliado a uma atividade biol6gica intensa e a uma proteçao pennanente 
e eficaz da superficie preservam da açAo nociva das moléculas pesticidas (xenobiôticas). 

O controle das invasoras e pestes vegetais se faz em parte, pela biomassa depositada acima do solo 
(sombreamento, a/elopatia) completada, principalmente pelas herbicidas totais que nao atingem o solo, e nao 
deixam residuos t6xicos. 

Fazenda funcionar o sistema solo-planta em circuito fechado, reduzindo entâo fortemente as perdas 
em elementos fertilizantes e aumentando a taxa de matéria orgânica e a vida biol6gica dos solos, o plantio direto, 
permite no decorrer do tempo se produzir sustentavelmente e mais, corn menas adubos quimicos (fig. 23, 24, 26 e 
27). 

A biomassa "bomba biol6gica" das culturas de sucessao, que constitue o motor biol6gico essencial do 
plantio direto é renovavel a cada ano ao menor custo, assegurando a perenizaçao deste modo de gestao. 

Afinal, a reproduçao do funcionamento do ecossistema florestal aplicado ao nive! dos sistemas de 
cultivo e pecuaria, é agora bem dominado e permite se considerar corn serenidade a fixaçao de uma agricultura 
mecanizada sustentavel, diversificada e produtiva, na imensidâo dos cerrados que falta ainda para conquistar, 
preservando assim a floresta amazônica. 

Os cenarios da agricultura sustentavel que foram criados graças ao plantio direto, sao todos construidos 
sobre uma reconquista da biodiversidade : rotaçôes de culturas, integraçao agricultura-pecuaria, solos sempre 
protegidos sob coberturas mortas ou vivas que favorecem o desenvolvimento da fauna do solo e da atividade 
biol6gica em geral (macro, meso e microfaunas, microffora), sao igualmente fatores desta reconquista que levam 
de volta a evoluçâo dos ecossistemas cultivados rumo ao dos ecossistemas naturais. Fazer "trabalhar'' a natureza 
ao maximo, preservando sustentavelmente sua capacidade de produçâo e minimizando a utilizaçao cara e poluente 
dos adubos quimicos (adubos minerais, pesticidas), constitui a regra de ouro do plantio direto (Fig. 26 e 27). 

Enfim, sequestrando eficazmente o carbono e reduzindo a emissâo de Co
2 

na atmosfera31 , o plantio 
direto reduz bastante significativemente a parte dos gazes de efeito estufa proveniente das atividades agricolas 
(gas carbônico sobretudo, 6xido de nitrogénio e metano). O aumento anual de carbono31 na atmosfera imputavel a 
agricultura é estimado em aproximadamente 0,64 x 109 toneladas e representa na ordem de 20% da emissâo total 
anual de C02• Se todas as terras cultivadas do planeta praticassem o plantio direto, a reduçâo da emissâo de C0

2 
do solo31 seria da ordem de 40%. 

31 . Fonte : de numerosos pesquisadores americanos, sendo Resck et al. , 1991 ; Kem e Johson. 1993 ; Reicosky e Lindstrom 1995 ; Reeves, 
1993, 1997 ; Lai, 1993, 1995, 1997. 
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lmpacto sobre os agricultores 

O plantio direto nao é somente um modo de gestao do solo diferente, mas uma filosofia de exploraçao 
sustentavel do capital solo, em completa harmonia corn a natureza. 

Ao adotar o plantio direto, ao ramper corn a tradiçao mecanizada das terras, o agricultor entra numa 
verdadeira escola de formaçao na pr6pria natureza, uma vez que ela, bem gerida, vai lhe fomecer as bases 
renovaveis e praticaveis deste sistema, ao custo mais baixo possivel. 

A gestâo dos ecossistemas cultivados pelo plantio direto se revela uma ferramenta altamente performante 
de profissionalizaçâo continua do agricultor. 

E na França, estas técnicas apresentam um interesse ? Elas podem ser adaptadas ? 
Rumo a uma transferência Sul-Norte. 

O sucesso do plantio direto nas condiçôes climéticas subtropicais do Sul do Brasil e na Argentina 
(com, hoje, mais de 4,4 mi/Mes de hectares de plantio direto), que sâo bem pr6ximas das condiçôes temperadas, 
para produçôes similares tais como a soja, o mil ho, o trigo, o girassol, milita para que estas técnicas conservadoras 
corn cobertura permanente dos solos sejam igualmente desenvolvidas na França e nos outras paises do Norte. 

Argumentas muito fortes sao comuns a todas as ecologias : nos pianos agronômico e econômico é 
imperativo suprimir totalmente a erosao dos solos, preservar, se possivel restaurar os niveis de matéria orgânica, a 
atividade biol6gica eficaz em proveito das culturas, fechar o sistema solo-culturas, para diminuir as perdas em 
nutrientes, e igualmente de evitar a elevada poluiçao dos lençois pelos nitratos, e pelas molécules de pesticidas ; 
ou seja, portanto em suma, de melhor controlar os fluxas extemos e intemos do solo, deixar este ultimo mais eficaz 
ao aumentar sua capacidade de produçao natural para economizar os adubos quimicos, produzir mais limpo, 
preservar in fine o meio ambiente e a saude de seus habitantes. A necessidade de reduzir os custos de mecanizaçao 
é igualmente no centro das preocupaçôes da agricultura dos paf ses desenvolvidos do Norte. 

A todos estes argumentas que condicionam a sobrevivência da agricultura sustentavel, limpa e 
rentavel (a curto prazo sem subsidios) em regiôes temperadas, o plantio direto sobre cobertura permanente32 do 
solo pode trazer respostas mais performantes que as melhores técnicas atuais : de fato, somente a cobertura 
permanente da superficie pode diminuir significativemente a utilizaçâo de herbicidas e proteger totalmente o solo 
contra sua poluiçâo ( cf. Dossiê "Como reduzir as doses e os custos dos herbicidas em plantio direto" no fim do 
anexo). Além disso, a manutençâo de uma cobertura permanente exigira obrigatoriamente a prética sistemética da 
intercultura de invemo e/ou de primavera graças as plantas "bombas biol6gicas" que sejam capazes, como nos 
tr6picos, de reciclar no decorrer do mesmo ano climatico, os nitratas e as bases lixiviados em profundidade. 

É certamente mais facil33 fechar o sistema solo-planta sob clima temperado que sob clima tropical 
umido (menor drenagem interna em solos temperados). 

A presença obrigat6ria das interculturas deve garantir, por sua vez, um forte recarregamento em 
carbono na superficie (diminuir também a emisslfo dos gazes de efeito estufa, em particular o CO), e dentro do 
perfil de solo pelo emprego e a contribuiçao das rafzes que constituem corn a fauna associada, o esqueleto 
orgânico de sustentaçao do solo, lhe conferindo as propriedades de forte resistência a deformaçao (a imagem do 
concreto armado). Esta propriedade mecânica do perfil cultural, reforçada pelo efeito amortecedor da cobertura em 
superficie, permite as maquinas de transitar sobre a superficie, praticamente sem limitaçao, diminuindo assim o 
custo de utilizaçao dos equipamentos agricolas (cf. Dossier "Etats du perfil cultural e choix dos equipamentos em 
plantio direto" em anexo ). 

Além do mais, a escolha destas plantas na intercultura de primavera, deve ser guiada também por 
sua capacidade de fixar gratuitamente o nitrogênio do a~. para economizar o adubo nitrogenado. 

Na França atualmente, a superficie cultivada segundo estes princi pios, sem nunca preparar o solo, 

32. Controle das ervas daninhas par efeito de sombra + alelopaticos. 
33.É preciso identificar rapidamente as espécies capazes de assegurar estas funçôes. 
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semeando diretamente numa cobertura permanente, é minima. As técnicas ditas de preparo do solo simplificadas 
(TCS) que utilizam um preparo mecânico minimo ja contribuiram a limitar os custos de mecanizaçao, mas alteram 
completamente o horizonte 0-10 cm, o quai é determinante em plantio direto e que confere ao solo todas suas 
vantagens decisivas (funçlJo alimentar sustentada por uma atividade biolôgica intensa, eficaz e depurativa, forte 
resistência mecânica a defonnaçlJo, etc ... ). 

A (mica equipe na França, que atualmente se orienta rumo a esta agricultura em plantio direto sobre 
cobertura permanente, pertence ao GDA de champeigne Norte no Vale do Loire, sobre uma area de 
aproximadamente 2 200 ha, corn 17 agricultores34. Seu objetivo é de produzir trigo a 60F/q, o excedente e os 
subsfdios servindo para remunerar o trabalho e a gestâo da agricultura. 

0 melhor custode produçao do Grupo é de 56F/q, sendo que um agricultor em preparo convencional 
gasta em média 131 F/q. 

A via do plantio direto sobre cobertura permanente dos solos merece certamente ser explorada para 
alcançar num curto prazo os objectivos técnico-econômicos e sociais impostos pela globalizaçâo da economia 
mundial. Os inconvenientes mais evidentes a prever para a pratica continua do plantio direto na França, como nos 
tr6picos, podem aparecer corn o fortalecimento do poder patogênico dos fungos do solo e o aumento dos ataques 
de lesmas favorecidos pela presença permanente de matéria orgânica, na superficie do solo. Mas as vantagens (a 
adapta" do plantio direto sâo certamente bem mais numerosas que seus inconvenientes. 

Todavia, o plantio direto pode constituir na França e nos paises do Norte, nao somente uma formidavel 
aventura técnica e humana, necessaria a proteçao do meio ambiente e a saude dos hommes, mas também, um 
recomeço, um segundo sopro indispensavel para as ciências agronômicas no amanhecer do século 21. 

34. lncentivado por Mr. J.C. Quillet, agricultor. 

14 



··.· · ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.· .. · . . · .. ··.•.·.·.···:··-:-:-:.:.;::-:-··:•::.;.;.·.·.·.··· 

·······•·.·.· O CfRAD pilota uma · rêde internacional sob(e a gestao agrobiol6gica dos solos na América ...... . 
t Latina. ·)\frica, Madagascar, llha da Reunlâo e num futuro pr6ximo na ,Asla (Laos, Vietnam), onde estes ]? 
: ifüh®I!P~ ~ :t1ràtl®~1jlê>c iiêfflttâ·~~ ~~\~JQfil§:i~ #ê #~§~n:Vq1v1m~füq/ijhiëçnf11ç2~$ ijgfüffifi#@triii?@ijl$:mwt1:r > 
f:tdNêislflêâdâsit< t · ·· · · ·.· .. ···· · ·· 

15 



15 



'----------- -- - - ·-

Centro-Oeste 
Brasil _,. 

,. .. 1 \ 
, - - J ' -

/ MATO GROSSO 

0 400km 
L___J 

Fronteiras entre Paf ses 

- - - Fronteiras entre Estados 

0 

l 

Estradas 

D Ecologia dos cerrados 

200km 

J 

I 

\) 
'\ 

• 
NTINS ;> 

.... 

\ 
' 1 

' l' 

I 



FIG 1. EVOLUÇAO DO TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA TOTAL (M. O.%} 
SOBRE 6 ANOS, NA CAMADA 0-30cm, EM FUNÇAO DOS MODOS 
DE GESTAO DO SOLO E DAS CULTURAS · MEIO CONTROLADO · 

3 

..J 

~ 
0 
~ 

0 

:E 
~ 0 

1 

· ECOLOGIA DOS CERRADOS UMIDOS · MT · 

1986 

Ao in fcio 

0 1 

1989 

2 3 4 5 

1 ANOS j 

1992 

6 

••--• Araçâo x Monocultura soja 

• • Grades x Monocultura soja 

0-----0 Araçâo x Rotaçôes I Milho-So~a 
LArroz-SoJa 

A • traçao x 1 cultura/ano, 
0---0 Alternanc1a+ Plantio direto x 2 culturas 

em sucessao anual 

. . , IRotaçao Arroz-Milho 
~ Plant10 direto continuo x l.?obre calopogônio 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac., Fazenda Progresso, 
Lucas do Rio Verde - MT 1986/92 



FIG. 2 "SISTEMA MANTENEDOR DA FERLILIDADE" NA CULTURA DA SOJA 
L. Séguy, S. Bouzinac - MT/1993 
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• Capacidade em extrair 
mobilizar nutrientes, 

• Controle invasoras, 
• Recilagem 
• Reestruturaçâo do perfil 

INICIO DA ESTAÇÂO CHUVOSA 

• Gênera Brachiaria, consorciado ou nâo corn Sorgo, Mi lheto 
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[ " FINAL DA ESTAÇÂO CHUVOSA 
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aleat6rias .) ! FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, Cl RAD-CA - 1998 

• 1 FIG. 3 FUNÇÔES DAS BOMBAS BIOLéGICAS NO SISTEMA DE PLANTIO DIRETO • Zona Tropical Ûmida • ZTH 1 



FIG. 4 OS SISTEMAS DE PLANTIO DIRETO DA SOJA 
NA ZONA TROPICAL ÛMIDA DOS CERRADOS E FLORESTAS DO CENTRO 
NORTE MATO GROSSO - (Fronteiras agricolas do sui da Amazônia) 

FONTE: Séguy L., Bouzinac S., CIRAD - Maronezzi A. C., AGRONORTE - SORRISO, MT -1998 
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FIG. 5 OS SISTEMAS DE PLANTIO DIRETO DO ARROZ DE SEQUEIRO DE 
ALTA TECNOLOGIA NA ZONA TROPICAL ÛMIDA DOS CERRADOS 
E FLORESTAS DO CENTRO NORTE DO MATO GROSSO (Fronteiras 
agricolas do sui da Amaz6nia) 
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FONTE: Séguy L., Bouzinac S., CIRAD-CA 
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- - 1 



FIG. 6 EVOLUÇAO DA MATÉRIA SECA DAS BIOMASSAS DE COBERTURA 
ACIMA DO SOLO NOS SISTEMAS DE CULTIVO EM FUNÇAO DO TIPO 
DE COBERTURA (Bomba bio/6gica) 
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FIG. 7 OS SISTEMAS DE CULTIVO EM PLANTIO DIRETO 
SOBRE COBERTURAS VIVAS <

1
) - PRINCiPIOS BÂSICOS 

Dessecaçao 
parte aérea 
(sequencial) 

[gJ + 
. ' [iJl 
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FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac- CIRAD CA - GEC, 1993 



FIG. 8 OS SISTEMAS DE CULTIVO EM PLANTIO DIRETO 
NAS COBERTURAS VIVAS - PRINCiPIOS BÂSICOS 

2. COBERTURAS CONSORCIANDO BOMBAS BIOLÔGICAS(1l + BRACH/ARIA R. 

Dessecaçlo herbicidas de 
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(Minimo ou facu/tativo) 

~ • Colheita 
Soja 

Plantio direto 
Sorgo, Mllheto 
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(1) 1 • Bombas biol6gicas: 
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• Sistemas possiveis com Soja, 
1 Arroz de alta tecnologia, Algodao - I 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac - CIRAD CA - GEC, 1993 

Cobertura 
Brachiaria R . 

(pastoreio 
ou repouso) 

• Cobertura ativa 
na estaçAo seca 

• Resposta ao 
fogo 



FIG. 9A 

OS SISTEMAS DE CUL TIVO EM PLANTIO DIRETO SOBRE CARPETES VIVOS 
FORRAGEIROS = AS SUCESSÔES ANUAIS "PRODUÇAO DE GRAOS + PASTOREIO" 
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FIG. 10-A 

2°1 SOJA, ALGODÂO SOBRE CYNODON TIFTON j 

y 1° ANO .. INSTALAÇÂO DO TIFTON , 

30/01-15/02 

Colheita 

Soja Oesenvolvimento 
~ do Tifton • 

1/05 

._ Pastoreio _. 
ou repouso 

-tt1"~,,.~-~~ ---
Soja de Cielo Curto lmplantaçao do Tifton = Mudas x Gràdagens 

C OUTRA TECNOLOGIA DE IMPLANTAÇÂO) 

20/10 15/04-15/05 

Silagem 

-
Soja de Cielo Curto Mudas do Tifton x gradagens 

'----- - --- - - - - --; + "Plantio de safrinhas" 

20/10 

Sorgo, Mllheto sem ou 
poucoslnsurnos 

2° ANO E SEGUINTES .. PLANTIO DIRETO SOJA , ALGODÂO 

• 0 CASO DA SOJA 

30/01-10/02 

Soja de Cielo Curto 

120111 1 

Soja de Cielo Médio 

Oesenvolvimento 
do Tifton .. 

1/05 

._ Pastoreio _. 
ou repouso 

1/04 1/05 



FIG. 10-8 

• 0 CASO DO ALGODOEIRO 

20/11-10/01 

20/12-10/02 
+- Pastoreio --+ 

' . Algociâo Cielo' Méd1Ô + Cielo Curtô. ,. 

20/05-20/06 



kg/ha 

5000 -

4000 

3000 

2000 

1000 

FIG.11 AVANÇOS TECNOLÔGICOS REALIZADOS 
PELA PESQUISA E SEUS PARCEIROS 
NO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 

DE SOJA -1986-1998 
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FIG. 12 AVANÇOS TECNOLÔGICOS REALIZADOS 
PELA PESQUISA E SEUS PARCEIROS 
NO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 
DO ARROZ DE SEQUEIR0-1986-1998 
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FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD CA - GEC; M. Matsubara; A. Trentini, 
N. A. Cortes, Lucas do Rio Verde - MT - 1993 



FIG. 13 AVANÇOS TECNOLÔGICOS REALIZADOS 
PELA PESQUISA E SEUS PARCEIROS 
DA EXTENSÂO - 1986-1998 

INTEGRAÇÂO DE TODAS AS CULTURAS EM 

+
PLANTIO DIRETO ~OM SISTEMAS DIVE~SIFICA-

2a DOS DE PRODUÇAO EXCLUSIVA DE GRAOS OU 
ETAPA INTEGRADOS COM PECUÂRIA. 

• CRIAÇÂO DE MATERIAL GENÉTICO DE ALTO 
VALOR AGREGADO. 

(*) Sistemas ainda nao difundidos, reprodutiveis 

Periormances das culturas 
nos sistemas, em 

plantio direto 
- 1998 -

• Soja + Safrinha 
- Soja cristalina RCH .. 4700 kg/ha 
+ Safrinhas + Brachiaria 

• Soja na cobertura viva 
de Tifton )1 3200 kg/ha 

• arroz de sequeiro de alta tecno-
logia )1 4200 a 6000 kg/ha 
(Preço pago por saco 60 kg= 12 a 16 US$) 

• Arroz de sequeiro de alta 
tecnologia como reforma 
de pastos .. 3200 kg/ha 

• Algod_âè> como cultura pririeipal 
· · )I · 2500 a 3200 kg/ha 

• Algodlo como safrinha em 
sucesslo de Soja ou Arroz de 
ciclo curto .. 1800 a 2400 kg/ha 

Custo (C) 
US$/ha 

480 
a 

530 

275 . 
a 

300 

500 
a 

650 

500 

900 
a 

980 

450 
a 

660 

Beneficio(B) 
US$/ha 

250 
a 

360 

.240 
a 

280 

300 
a 

500 

150 

475 
.. . ·a 

830 

600 
a 

800 

C/8 

1,5 
a 

1,9 

1,0 
a 

1,1 

1,3 
a 

1,7 

3,3 

1,2 
a 

1,09 

0,7 
a 

0,9 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac - CIRAD CA - GEC; AGRONORTE, Sinop/MT, 1998 

Safrinha = Cultura de sucessâo - sem insumos 



FIG. 14 EVOLUÇÂO SOBRE 4 ANOS DO TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA, DA CTC E DA 
SATURAÇÂO DE BASES (V%), EM FUNÇÂO DO MODO DE GESTÂO DO RECURSO 
SOLO E DAS CULTURAS • TRÔPICOS ÛMIDOS DO SUL DA AMAZÔNIA 
. Latossolos oxidados sobre rocha icida · Ecologia de florastas · Centro Norte Mato Grosso · Sinop · MT · 1999 · 

,...,___,..,.__,..,...,....,...,..,....,.......,.........,....,--,-.,.......,....,...,..,., ... ...,, .. --,-,_,,_,.. (40·'·: : :, ::.. :: ::::: :::::::.::·'--··'·' 

o--o Analises no inicio (1994) 
IAnalise apés 4 anos - 1998 

• • Monocultura Soja x Gradagens j 80 P20 5 + 80 K20 /ha/ano j 

• • Milho sobre Arachis x Plantio direto l 60 N + 40 P2Q5 + 40 ~ 0 /ha/ano j 

.t. ..t. Soja sobre Tifton 85 x Plantio direto 1 40 P2Q5 + 40 K20 /ha/ano ! 
_ __ _ .!.._____! _ _,_ 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD CA - GEC; AGRONORTE- SINOP/ MT- 1998 
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FIG. 15 EVOLUÇÂO DO TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA, DA CTC EDO TEOR DE SATURAÇÂO DE 
BASES (V%), DEPOIS DE 5 ANOS DE PASTOREIO SOBRE Brachiaria brizanta (Brizantao) 
E Panicum maximum (Tanzânia), COM UMA CARGA DE 1,7 U. A./ha, SEM ADUBO 
. Ecologia dos cerrados umidos · Fazenda Progresso · Centro Norte Mato Grosso· Lucas do Rio Verde· MT· 1998 · 

C LA TOSSOLOS VERMELHOS - A MARE LOS) 

CTC 

1 2 3 j M. O. % 1 5 6 7 a I meq/10og 1 0 10 20 30 40 50 60 70 ~ 

~ :J 
1 

1 :J 
1 l 1 

1 

0 

T !/ I i / 5 
E u 
; 10 ~ / / \ I 10 ~ 1 I / I 10 
0 
c( 
0 -0 
Z 20 -J I / / 1 20 ~ 1 I / 1 20 
::::, 
LL 
0 
0::: 
a. 

30 i ·" 
1 30~ • • I 30 

40 -'--~~~~~~~~---' 40....__~~~~~~~~~ 40----~~~~~~~~---

• • Analises no inicio, ap6s 16 anos de produçâo de grâos (Arroz, Soja) .. pastagens 
• • Analises ap6s 5 anos de pastoreio sobre Panicum maximum (Tanzânia), sem adubo 
• ... Analises ap6s 5 anos de pastoreio sobre Brachiaria brizanta(Brizantâo), sem adubo 

(*) 0 perfil cultural, ap6s 5 anos de pastoreio mostra enraizamentos muito densos, muito 
profundos superiores a 2,50 m (Brachiaria > Panicum), corn uma intensa vida biolégica -
(Fauna = Cupins, Coleépteros, Acaros, Colembolos, Enchitreidos) -

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRA D CA - GEC; - Munefumi Matsubara, Fazenda Progressa - MT- 1998 
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FIG. 16 EVOLUÇÂO DO TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA, DA CTC EDO TEOR DE SATURAÇÂO DE 
BASES (V%), EM FUNÇÂO DO ~000 DE GESTÂO DO RECURSO SOLO E DAS CULTURAS -

TROPICOS UMIDOS DO OESTE DA AFRICA. 
- Latossolos amarelos sobre rocha acida - Boumango - Republica do Gabao - 1998 

CTC 
41 M.O.% j 2 ' 3 si meq/100g l 30 ao' [!!] 1 

4à 2 ' l 3 2,5 3 50 60 70 
o. . 0 1 

0 

5~ \ Y/ I" :: 5~ I / ~ 1 5 

10 ~ / Ill 1, 10i NI I 10 

20 ~ Ill 1 20-1 /Y 1 20 

30 ~ O •• 1 30i • • 0 1 30 

40 ...__~~~~~~~~----' 40 ......... ~~~~~~~~~-' 40 ......... ~~~~~~~~~-' 

o--o Anâlise no inicio (1994) AR = Araçio com aivaca 
PD = Plantio dirato 1 Analises ap6s 4 anos - 1998 I 

e e 1 - Milho + Soja (AR + PD); 2 - Milho + Soja (AR + PD); 3 - Milho + Soja (AR + PD) 

• • 1 - Milho + Calopog. x PD; 2 - Milho + Calopog. x PD; 3 - Milho + Calopog. x PD 

.._ • 1 - Milho + Sorgo x PD; 2 - Soja + Sorgo x PD; 3 - Milheto + Soja + Milheto x PD 

FONTE: S. Boulakia, G . Delafond, L. Séguy - CRAB - SIAEB - Boumango, GABÂO 

• Adubaciio sobre somente 
a 1 a cultura 

!Milho!100 N+BO P201 +96 K20/ha/ano 
1 Soja! BO P205+96 K20/ha/ano 



FIG. 17 EVOLUÇÂO SOBRE 3 ANOS, DA TAXA DE MATÉRIA ORGÂNICA (M. O.%) 
EM FUNÇÂO DO MODO DE GESTÂO DO RECURSO SOLO E DAS CULTURAS -

Zona Tropical Ûmida (ZTU) do oeste da Africa -
Latossolos amarelos sobre rocha âcida - Boumango - Gabio - 1999 

Sucessio anual 
X 

Milho (araçio) + Soja (plantio direto) 

ti\'1••8 

Milho sobre cobertura 
de Calopogônio 

X 
Plantio direto continuo 

h~l·I 

Milho + Sorgo 
Soja + Sorgo 

Milheto + Soja + Milheto 
X 

Plantio direto continuo 

UMl•I 
1,6 2,0 2,4 2,8 1,2 1,2 

·,c o r-~-__i__:____--=~....!..._~ - 1,6 2,0 2,4 2,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

e 
~10 
Ul 
C 

' <t C 
ë 20 
:z 
::> 
u. 
0 1 
cr 30 
D. 

40-"---- -----------' 

o---o Taxa de M. O. , No infcio - 1994 

• • Nivel de correçâo qufmica progressiva ... 100N (Milho) + 75P20 5 + 90K20 + 300Cao + 90Mgo + micros E./ha/ano 

..t. À Nivel de correçâo qufmica forte ... 100N (Milho) + 120P20 5 + 100K20 + 740Cao + 110Mgo + micros E./ha/ano 

FONTE: S. Boulakia, G. Delafond, L. Séguy - CRAS - SIAEB - Boumango, GABÂO 



FIG. 18 EVOLUÇÂO SOBRE 3 ANOS, DA CAPACIDADE DE TROCA DE CATIONS 
EM FUNÇÂO DO MODO DE GESTÂO DO RECURSO SOLO E DAS CULTURAS -

Zona Tropical Ûmida (ZTU) do oeste da Africa -
Latossolos amarelos sobre rocha acida - Boumango - Gabao -1999 

FONTE: S. Boulakia, G. Delafond, L. Séguy - CRAS - SIAEB - Boumango, GABÂO 



FIG. 19 EVOLUÇÂO SOBRE 3 ANOS, DA TAXA DE SATURAÇÂO DE BASES (V%) 
EM FUNÇÂO DO MODO DE GESTÂO DO RECURSO SOLO E DAS CULTURAS -

Zona Tropical Ûmida (ZTU) do oeste da Africa -

-E 

Latossolos amarelos sobre rocha acida - Boumango - Gabao - 1999 

Sucessio anual 
X 

Milho (araçlo) + Soja (plantio direto) 

-15 20 25 30 ·3s ·40 45· ·50 55 
0-t----~~~~-~~~-~__, 

Milho sobre cobertura 
1111 

de Calopog6nio 
X l;ii 

Plantio direto continuo -10 20 30 40 · 50 60 70 80 --

Milho + Sorgo 
Soja + Sorgo 

Milheto + Soja + Milheto 
X 

Plantio direto continuo 

10 20 30 40 so 60" 10 ·ao 

u 
- .1 10 
w 
0 

~ 
ë 20 z 
::, 
u. 
0 
0: 30 a.. 

~o..__ ___________ _. 

o---o Taxa no inicio - 1994 

• • Nivel de correçao quimica progressiva • 100N (Milho)+ 75PP5 + 90K20 + 300Cao + 90Mgo + micros E./ha/ano 

• • Nivel de correçao quimica forte • 100N (Milho)+ 120P20 5 + 100K20 + 740Cao + 110Mgo + micros E./ha/ano 

FONTE: S_ Boulakia, G_ Delafond, L. Séguy - CRAS - SIAEB - Boumango, GABÂO 



FIG. 20 CUSTOS DE PRODUÇAO DETALHADOS E MARGENS LiQUIDAS 
EM US$/ha DE DUAS VARIEDADES DE ALGODAO EM FUNÇAO DE 
DOIS SISTEMAS DE GESTAO DO SOLO - LATOSSOLO SOBRE 
BASALTO DEGRADADO PELA EROSAO, EM BAIXO DO DECLIVE -
FAZENDA SANTA JACINTA - ITUVERAVA, SP - 1998 

...,._ MARGENS LiQUIDAS 

1 Araçao profunda j 
1 

Plantio direto 

(DP 90) 
(OP 90) (es as) 929 

889 905 

301 287 287 

127 

135 135 
124 

D Pré plantio [Preparo do solo + corretivos, no convencional 
Semeio cobertura + dissecaçao, no plantio direto 

D Plantio + sementes + adubos + herbicida total se necessârio 

D Desenvolvimento = Herbicidas pré, p6s, capinas, coberturas N, K, 
lnseticidas, Pix 

D Custos de colheita, de transporte, custos fixos, custos de administraçao ,-

, _(*) R~sÙltados ·obtidos à nfvel de· lavoura comercîàl 

FONTE: Séguy L., Bouzinac S., CIRAD-CA; Ide M. A., Trentini A., GRUPO MAEDA - ltuverava, SP 



FIG. 21 EVOLUÇÂO DO CONSUMO DE DIESEL (L/ha) E DO SEU PREÇO/L -
FAZENDA CANADA - GRUPO MAEDA -1994 a 1997 -

ns 
.c -Cl) 

0 
r:t: 
1-
...J 

140 ----r------ --- --- ------- - --,-- 0,48 

!oLITROS/ha -PREÇO/L 1 132 

130 

120 -

110 

100 

90 

80 

70 

1994/95 
3407 ha 

93 

1995/96 1996/97 
3407 ha 4054 ha 

0,46 

0,44 

0,42 

0,4 

0,38 

0,36 

0,34 

0,32 

FONTE: Grupo Maeda - Dr. Alceu Massanori Ikeda - ltumbiara - GO - 1997 



FIG. 22 Rendimentos dos equipamentos e indices técnico-econômicos comparados entre sistema 
convencional e plantio direto sobre 38 000 ha no estado do Mato Grosso [Rondon6polis, 1995 (1)) 

., 

Critérios de 
avaliaçâo 

Area (ha) trabalhada 
por trator de 90 HP 

, 
Indice HP/ha 

' 

..-, ... • .. ,· 

Area (ha) plantada por 
plantadeira de 9 linhas 

indice linha/ha .. 1 

lnvestimentos em 
tratores (US$/ha) 

lnvestimentos em 
plantadeira (US$/ha) .. 

Preparo mecanizado 
convencional 

163,6 

0,556 

426,6 

47,7 

271,0 

32,8 

Plantio 
direto 

276,9 

0,325 

612,0 

68,0 

158,6 

29,4 

Diferença 
Ofo 

l• '~ ~ I+ 70% 

l +70% 

l· ' + 43,4°/o 

} 
• ... + 43,4% 

l 
~ 

• 41,4% . 
3! ,j 

f , J -10,

0

3% 

(1) Fonte: Prof. Luiz Vicente Gentil, Monsanto, Semeato, Fundaçâo MT - Rondonépolis - MT - 1995 



FIG. 23 UM MODO DE DESMATAMENTO MENOS 
DESTRUIDOR DO RECURSO SOLO 
- Latossolos hidratados 
- Ecologia das florestas do sui da Amazônia - Sinop/MT, 1998 

( DESCRIÇ~O) 

• Derrubada da floresta, no final da estaçao chuvosa 
(Março) e nao durante a estaçao seca 

• Deixar sem mexer a vegetaçao no solo durante um 
ano _. Toda a matéria orgânica pouco lignificada 
retorna ao solo 

• Na pr6xima estaçao seca, a queimada da biomassa 
restante ( troncos, galhos, cip6s) começa pelos 4 
lados do canteiro: a queimada progride nos 4 
flancos do exterior para o interior. 
A madeira queima devagar e é gradativamente 
empurrada para o interior do canteiro por lâminas 
corn dentes. 

Desmatamento 
tradicional 

Tempo gasto 
(em h/ha) 

7 a 7,5 

Custo 
(US$/ha) 

350 a 375 

Desmatamento 
menos destruidor 

Tempo gasto 
(em h/ha) 

8,5 

Custo 
(US$/ha) 

425 



FIG. 24 UM MODO DE DESMATAMENTO MENOS 
DESTRUIDOR DO RECURSO SOLO 
- Latossolos hidratados 
- Ecologia das florestas do sui da Amazônia - Sinop/MT, 1998 

SEQUÊNCIA DAS CULTURAS 
A PARTIR DO DESMATAMENTO 

Ano 1-+Arroz de sequeiro (CIRAD 141) 

Ano 2.+Arroz de sequeiro (CIRAD 141) 

Ano 3.+Soja + Milho consorciado com 
Brachiaria R. 

Ano 4-+Soja + Milho consorciado com 
Brachiaria R. 

Ano 5-+Arroz de sequeiro (CIRAD 141) 

• Adubaçao arroz a nos 1, 2 e 5 = 40 N + 80 P 20 5 + 60 K20/ha/ano 

Ad b 
_ 

3 
Œoja = 64 P 20 5 + 64 K20 + 100 kg cal. Filler/ha 

• u açao ano M'lh f · h B h · · R 1 o sa nn a + rac ,ana : 
28 N + 70 P 20 5 + 70 K20/ha 

Ad b _ 4 Œoja = 64 P 205 + 64 K20/ha • u açao ano . . . . 
Milho safnnha + Brach,ana R: 
28 N + 70 P 20 5 + 70 K20/ha 
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FIG. 25 PRODUTIVIDADE DAS CULTURAS APÔS UM DESMATAMENTO 
MENOS DESTRUIDOR SEM APLICAÇÂO DE CORRETIVO 

Latossolo hidratado- Fazenda Taffarel · Tr6picos Ûmidos - Sinop/MT, 1998 

Ano 1 -Arroz l I I IAno 2 - Arrozl I I IAno 3 
~04 1 

11 lAno 1 -A~roz j de sequeiro de sequeiro • Soja Doko Soja (4 cultivares) de seque1ro 
+ (Milho + Brachiaria R) Milho + Brachiaria R) - - ------- - -

IJ 
1 1 

5040 4800 r----i 
1 ' 

1 -. , 1 1 4500 
1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 l '" I i--

1 .... .... 

1 1 ·11 1 1 1 1 ,1 
.... • ,, • 

1 
• .... t·,, .... ';i .... 

1~ 
_, 

Q .·~' cl 
,1( 

,' 
,1( 

a: a: u u u 

,, C evoLuçAo oAs PROPRIEDA~oes QlJiMtCAS C><> so~o) 
" ... 

- pH M.0.% P (Mehlich) Ca+ Mg V% Ano 3 Camada 
antes da agua (ppm) meq/100g 

Soia 0-20 cm 5,8 !3,441 3 1,3 ~ 
Ano 4 Camada [ pH M. 0.% s CTC Al V% 
ap6s CaCl2 meg/1009 meq/1009 meq/1009 

colheita 0-5 cm 4,5 [!!] 4,44 10,84 0,1 !40,91 
do milho 

5-20 cm 4, 1 II[] 1,56 7,96 0,7 !19,5! 

Camada pH M.0.% p meq/1009 V% 
Anos CaCl2 (ppm) s CTC Al 
ap6s 0-5 cm 5,5 ŒI] 

colheita 
15,6 5,2 7,2 0 

do arroz 5-10 cm 4,5 ~ 2,0 2,5 7,2 0,5 

10-20 cm 4,3 ~ 1,3 1,2 6,4 0,3 

FONTE: W. et J . Taffarel - :. Séguy, S. Bouzinac - CIRAD CA - GEC; Sinop/MT, 1998 

1 



Biomassa 

FIG. 26 ECOSSISTEMA FLORESTAL AMAZÔNICO 
E 

MELHORES SISTEMAS DE PLANTIO DIRETO 
• Latossolos do sui da bacia Amazônica. Sinop/MT, 1999 

1 10 -15 t/ha
10 

liteira 8,4 t/ha 
' ' ( Graos + Brachiaria R.) . 

.. ···- -

Velocidade 50% do peso em 37 dias, 
2 

decomposiçao. na estaçao chuvosa 50°/o do peso em 30 dias, 

liteira 50% do peso em 216 dias, (Milho, Arroz) 
na estaçao seca 

~ 3 
5 - 7 t/ha 

10 
Biomassa ± 5 t/ha 
das raizes 60°/o O - 20cm (Graos + Brachiaria R.) 

80% 0-40 cm 
,w" 

Biomassa 1,9 a 3,3°/o C
4 

"· A avaliar ,: 

microbiana ,, :' ,, ,·: (0 ~ 5 cm) 
.T •! ,,_, 

-•;. -

Biodiversidade ~ 75 a 235 espéciesJ 3 espécies ha/ano 
10 

P. Aérea 43 a _49 ~am il ias /ha + 
+ an1ma1s bovinos 

FONTE: 1. Luizâo, 1989; 2. Luizâo e Shubart,1987; 3. Chauvel e al. , 1987; 4. Lavelle e al. , 1991; 
5. Prance e al., 1976; Barbosa, 1988; 10. Séguy L. e Bouzinac S., CIRAD/GEC - 1990-99. 

10 



M .. O. 
(0 -~20 èm) 

Porosidade 

., 

Utilizaçao 
da 

âgua 
pelas plantas 

Cielo 
dos 

nutrientes 

FIG. 27 ECOSSISTEMA FLORESTAL AMAZÔNICO 
E 

MELHORES SISTEMAS DE PLANTIO DIRETO 
• Latossolos do sui da bacia Amazônica · Sinop/MT, 1999 

18 t/ha C +liteira + raizes
6 

55 t/ha humus cujo 44 t/ha 
fortemente ligada com a 
matéria minerai 

Macroporos dominantes
7 

(0,1-100µm) 
enxugamento râpido 

Utilizaçao da âgua profunda 
8 

na estaçao seca 
> 1,7 m 

Maior parte da alimentaçao 
9 

das plantas em nutrientes 
entre O e 5 cm de profundidade 

14 - 20 t/ha I itei ra + raizes 
10 

> 40 a 50 t/ha humus 

Idem 
reestruturaçao do perfil > 2 m 

10 

pelas raizes de gramineas 

UtilizaçÀo da âg.~a profunda 
10 

no final da estaçao chuvosa 
e na estaçao seca > 2m 
- Algodao, Sorgo, Milheto, Girassol, 

·· Pastagem temporâria 
" ~ ~ .. 

Reconstituiçâo camada O - 5 cm
10 

Alimentar -
Sistemas radiculares em candelabro 
importante reciclagem profunda 

._ N utriçâo entre M. O. Viva e M. O. morta • 
com poucas trocas com o solo minerai 

FONTE: 6. Cerri e al. , 1992; 7. Cabral, 1991 ; Leopoldo e al. ,1987; 8. Pimente! da Silva e al., 1992; 
9. Stark e Jordan, 1978; Lucas e al. , 1993; Luizao e al. , 1992; 10. Séguy L. e Bouzinac S., CIRAD/GEC - 1990-99. 
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:k 11RËSIS,TÊNCIA MECÂNIC:~ .;DO· PERFIL-CULTURAL 
" . ·. . a r::; ··: :' ",, ,,,· :r . / :·.~ .,:. ; ' . ' ,., ··;: ::;',: ' : ;; . . ,, . . " . 

A DEFORMAÇÂQ:::1;';IÀ:·:~_Q.MPACTÀÇÂO, EM ·pt~Ât{tlO.DIRE"J:O 

DEPENDE, AO MESMO TEMPO, DE: 

~ itlMP(:)RTÂN.CIA E A NATUREZA-, DA COBERTURA DO SOLO NA 
1~l; ~ij:i~ ;: ~ ~. -~· , · 

~ 1~PE~,FICIE (cob~rtura morta,· cobertura viva~> Estoloes) QUE TEM 
UM!·RI.XPEL D..E,AMORTECEDOR, 

A 'IM.PQRTÂNCI_A~lE;~A NATUREZA DÂ T.~MA RAOICULA~ NO' P.ERFIL 
• • . " .ci. . 

CULTURAL, QUE ·~EM O MESMO PAPEL DO QUE'O FERRO NA 
RESISTÊNCIA MECÂNleA· DO CONCRETO ARMADO • ESQUELETO 
ORGÂN1'co DË susreNrA_çAo oo soLè -
(lmportjncia preponderante dos sistemas radiculares fasciculados 
das grtf!mineas, dos Rizomas, Estoloes) 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD CA- GEC, 1999 



0 E$PAÇ0?PQRAL FAVORA VELA PERENIZAÇAO:l.PO.: PLANTIO DIRETO 
"' .... ,. ,,Il' 

(Perfil cultural "regulador" ~ ) Fôrte porosidade, enxugamento rapi~o.,+ forte 
·· capacidade de retenç§o de agua) É CRIA DO, E EM SEGUIDA,· ; . · -1, " .. 

MANTIQÇ) SIMU~TANEAMENTE, GRAÇAS == 
_ ·~ - ...-

1
-,. __ 0 ;f, c· ~· 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD CA - GEC, 1999 

• AO ,BREPARO B10LÔGICO DOS Sl$T"EM~S RADICULARES DAS 
CUlLTURAS COMERC.IAIS EM ROTÂÇAO . 

• ~"ê>J?REPARO B·IOLÔGICO DOS s ·1sTEMj s RADICULÀRl:S -DAS 
""1 ~:".1l ji~'. ;;; .•· ... " " .~ ~ ..• 1~ ., 

11
! t ___ ;; 1: .. ........ );i ,.1il::i::r3i _ !.:i: 

CW12;J;~RAS ;,B10,MASSA·S··pe COijERTORA (S,ombas bib/6gicas) 
i,, !•1 }',',1 ; Ji,,.;;(~, . --~l .. J; ,_~' ~ o, • 1 "" A ,. · ~ ;' l!;, 1 . 

QUE .SUB.Sif;UtUEMl;Qi;PREP.ARO M-ECANIGOrD,~ '.tS.(J:)LO 

Ex·{ Sorgos, Mihetos ern cultura pura ou consorciados corn Brachiaria 
· Pastagern de Panicum, Brachiaria, ern rotaçio corn a produçio de grios 

• AOrPREPARO BIOLÔGICO DA:.F~ ·Q.NA ASSOCIADA = MACROFAUNA, 
M.g$.0 .FAUNÂ, QU~ SE TORNA.MJ(Rr~~J.~ E;.~_J,es:(cor6, cupins, 
minhocas,e_tc.) · 



PERFIS DE SOLO TiPICOS EM FUNÇ-ÂO DO MODO 
DE MANEJO EM PLANTIO DIRETO 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD CA - GEC, 1999 

j PLA~TIO DIRETO BEM MANEJADO j 

, '· \ :\' , '• \ . . . . , . . . 
.:tl .... i .1.1· . ... a ... ·.:~ .ia._tl · · ------ J Amortecedor 

_ possante, protetor 

Esqueleto 
orgânico de 
sustentaçao 
muito desenvolvido 
( "Concreto arma do '1 

Forte macroporosidade 
+ actividade biol6gica 
intensa 

e PERFIL CULTURAL RESISTENTE 
a compactaçao e a deformaçao 
("Concreto armado") 

• Caso das melhores plantas de cobertura = 
- Brachiaria puro ou consorciado corn 
Sorgos e Milhetos 
- Eleusine coracana 
- Sorgos guinea 

+ PLANTIO DIRETO PERENIZADO, Sem necessi
dade de renivelar ( ou preparar de novo) o solo 

! PLANTIO DIRETO MAL MANEJADO j 

]
Sem 

_ _ _ _ _ _ _ amortecedor 

.. 

Esqueleto 
de sustentaçao 
muito fraco 

Microporosidade 
dominante 
+ baixa atividade 

biol6gica 

e PERFIL CULTURAL NÂO RESISTENTE 
a compactaçao e a deformaçao 

• Caso das safrinhas tipo Milheto, Sorgo, 
sensiveis ao fotoperiodismo, plantados 
tarde demais c:::>Biomassa muito reduzida = 

- Acima do solo 
- Em baixo, no perfil 

(*) Po/uiçao de superficie facilitada por plantas 
perenes = Panicum m., Andropogon g. 

+ NECESSIDADE DE RENIVELAR O SOLO na hora 
da implantaçao das safrinhas 



PROBLEMAS DE EMERGÊNCIA DAS CULTURAS COMERCIAIS 
EM PLANTIO DIRETO MAL MANEJADO 

• • .. • •f-

• -. • • . • . • ' • .!I • . -_ • • • • 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD CA - GEC, 
Grupo Maeda, Agronorte, 1999 

..illlllll.. PERFIL CULTURAL 
~ COMPACTADO 

EQUIPAMENTO OBRIGATÔRIO PARA DESCOMPACTAR 
DEBAIXO DA LINHA DE PLANTIO 

~ 

0 

~ 
• 

GRANDE DISCO PARA ABERTURA 
NA FRENTE, EQUIPADO COM UMA 
BOTINA QUE DISTRIBUI O ADUBO 
DEBAIXO DA LINHA 

FORTE PERTURBAÇÂO NA SUPERFICIE 
Fortissima poluiçâo de 
terra remontada para 

cima da palha 

• • Macroporosidade efêmera 
debaixo da linha 

• Microporosidade dominante 
• Perfil pouco poroso, redutor 
• Enxugamento lento. 

/J ~ 

• Sementes enterradas profundamente 
em caso de fortes chuvas 

• Formaçâo ulterior de crosta dura 
na linha de plantio (seca) 

• Forte poluiçâo por invasoras 

* 1 RISCO ELEVADiSSIMO DE EMERGÊNCIA HETEROGÊNIA 1 



GARANTIA DE BOA EMERGÊNCIA EM PLANTIO DIRETO 
BEM MANEJADO 

, .. • f • ·. ' ' . , ' . • • , • • \ , • 

·. : . . , '· ... ., .·. . . . ' , . 
FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD CA- GEC, 

Grupo Maeda, Agronorte, 1999 

PERFIL CULTURAL 
POROSO BEM PROTEGIDO 
("Concreto armada") 

RISCO DE REMONTE DE TERRA, BAIXO A NULO, ATÉ EM SOLO 
MUITO ÛMIDO (Esque/eto de sustentaçiio radicular muito desenvolvido) 

EQUIPAMENTO RECOMENDADO 

Duplo disco 
desencontrado 

(Sementes) 

Semente 

• 

Duplo disco 
desencontrado 

(Adubos) 

Disco de corte 
(facultativo, em 

funçao da biomassa) 

Plantio sem poluiçâo 

.. 

~-/ ~r=-=-7 

• Forte macroporosidade 
• Enxugamento râpido 
• Perfil cultural bem 

arejado -

• Plantio superficial, totalmente protegido 
contra fortes chuvas e riscos de seca 

{} 
! EMERGÊNCIA PERFEITA j 



PLANTIO DIRETO EM SOLO MUITO ÛMIDO 
(Terras pegajosas = argilosas, argilo- arenosas) 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD CA- GEC, 
Grupo Maeda, Agronorte, 1998 

G)-. PLANTIO DIRETO REALIZADO NA BIOMASSA DESSECADA 

/ Empé ~ 

r--r - - Remonte 
+ importante 
- de terra 

para cima 
da palha 

@-. TRITURAÇÂO DA BIOMASSA, LOGO APÔS O PLANTIO 

----------------- Palha triturada -----------------4~------------ -- -------

• Cobertura total da ârea pela biomassa triturada 
• Sementes totalmente protegida 
(fortes chuvas, seca) 

• As sementes de invasoras remontadas corn a 
terra no plantio, estao recolocadas sob 
sombreamento da biomassa triturada 





DUAS REGRAS FUNDAMENTAIS E COMPLEMENTARES 

DEVEM SER RESPEITADAS 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD CA - GEC, 1999 
A. Maronezzi, Agronorte 
N. Maeda, M. A. Ide, A. Trentini, Grupo Maeda 

1. Escolher as coberturas da :superficie do solo (precedentes das cülturas 
co·merciais), as mais eficientes no-controle natural (sem custo) das ,,, 

r ;,, 

invasoras mais competitivas ~ · .COBERT~RAS su~RESSIVAS 
r: .. " M t 

@ • Brachiaria R., associado ou nao com Sorgo ou Milheto 
Sorgo puro ou consorciado com Brachiaria R. 
Eleusine coracana pura ou associada com [ Crotalaria S., R. 

ou Cajanus C. 

2. Efetuar um tratamento corn herbicida em p6s precoce das 
folhas largas, com baixa dosagem (baixo custo) 



CASO DO PLANTIO DIRETO DE ALGODÂO SOBRE 
PLANTIO DIRETO DE ALGODÂO DO ANO PRECEDENTE 

• Sul de Goiâs, norte do estado de Sao Paulo 

f: Plantio direto de Algodao corn 75 cm de espaçamento entre linhas -

G"variedade vigorosa, d·e rapido cresèimento in.icial, resistente ao~ nemat6ides 

j 10-25/101 

Plantio dlreto multo 
precoce ou semelo 
a lanço + gradlnha 

Antes do estaglo 
de 4 folhas do 
Mllheto, Sorgo 

1 Mllheto Sorgo 1 ........ * ~ 

• Jo,5 a 1 t/ha 1 

2-4D amina 

* Rebrota do Algodoeiro 
eliminadas corn 2-4D amina 
ap6s a colheita (1,5 t/ha) 

Dessecaçio 
ap6s 30-40 dlas 

1 
Roundup 

• J1 a 1,5 t/ha 1 

Roundup 

Plantlo 
dlreto 

+ 
Herblclda 

total 

Gramoxone 

- - -
·0000 . . ' . 

• J 1 t/ha 1 

Gramoxone 
se for preciso 

Gramlniclda 
seletlyo Herblclda 

P6s precoce 
11g;2s D}'P 1 se for preclso 

Herblclda 
Jato dlrtgldo 

se for preclso 
140-45 DAP ! 

• om tunel 

• • [ Gramoxone 0,5 Uha • Daconate 3 t/ha ou 
+ 

Reglone 0,5 t/ha se preciso, 
ou 

Mistura dos dois 1 t/ha Diuron 
+ 61eo minerai 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD CA - GEC. 
Grupo Maeda - ltuverava - SP, 1999 



CASO DO PLANTIO DIRETO DE ALGODÂO APÔS AS SUCESSÔES [Soja+ Sorgo 
. , _ • Soja + Sorgo ou Milheto, 

• Sul de Go1as, norte do estado de Sao Paulo associados corn Brachiaria R. 

lnicio 
estaçlo 
chuvosa 

Rebrota 
Brachiaria R. 

+ 

~ Plantio direto de Algodio corn 75 cm de espaçamento entre linhas -

~ Variedade vigorosa, de rapido crescimento inicial -

Dessecaçio 
recoce 

20-30/10 

Plantio direto 
+ 

Herbicida total A.a 20dias • u 

* • Roundup 

1 
1 
1 

• lnfestacio mrnima de 
folhas largas jovens: 

· Leiteiro 

Herbicida 
P6s precoce 
' 15-26 DAP' 
• Corn tunel 

• 

Graminicida 
seletivo 

se for preciso 

Herbicida 
jato dirigido 

se for preciso 
' 40-46 DAP 

• 
Sorgo, Milheto l 1,s t/ha 1 

+ 
· Trapoeraba 
· Carrapicho C. 

• Gramoxone 0,5 t/ha 
ou • Daconate 3 l/ha 

+ • 2-4 D amina 
! 1,5 t/ha 1 

-~ 
Risco m inimo de 

poluiçao das culturas 
em volta 

· Corda de viola 
· Caruru 

* • Gramoxone 1 l/ha 
ou 

• Reglone 1 l/ha 
ou 

• Mistura dos dois 

• Reglone 0,5 t/ha 
ou 

Mistura dos dois 
+ 61eo minerai 

se preciso, 

1 t/ha Diuron 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD CA - GEC 
Grupo Maeda - ltuverava - SP, 1999 



CASO DO PLANTIO DIRETO DE ARROZ DE SEQUEIRO DE ALTA TECNOLOGIA 
• Variedades Agronorte 

Rebrotas 
inicio 

estaçlo 
chuvosa 

. Plantio direto . 
Desseca lo Arroz ,, Herb1clda 
20 dias antes , + 1 P6s precoce 1 

do plantio Herbicida total Folhas largas 

1
,. []J] 20 dias . [QJ 12-20 dias ITJI 

~ ~ ..... ~ ~ 

~ r!( J ..;;.~mr••. 

• • Roundup 

11.s t/ha 1 
+ 

• • Gramoxone 1 t/ha 
ou 

• ! DOSAGEM BAIXA ! 
r-

• 0,6 t/ha 2-4D 

• - -

• 2-4 D amina 
l 1.s t/ha 1 

• Reglone 1 t/ha 
ou • 0,5 t/ha 2-4D + 4g Ally 

Mistura dos dois 
(cl flora daninha) 

• 0,4 t/ha Cobra 
• 0,3 t/ha Cobra + 4g Ally 

Herbicida 
contra gramf neas 

se for preciso 
l 20-30 DAP ! 

• 1 DOSAGEM BAIXA j 
,--
Diversas moléculas 
• Fenoxaprop-etil 
• Haloxifop-R 

+ 

outras, seletivas 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD CA - GEC 
A. Maronezzi , Agronorte - Sinop - MT, 1999 



CALENDÂRIO DE IMPLANTAÇÂO DAS CULTURAS EM PLANTIO DIRETO 

ORDEM .. 
DE 

1 - IMilheto, Sorgo poot I para plantio direto tardio Algodao ap6s Algodao -!10/10 - 25/101 

2 -~ - Plantio escalonado de 2 variedades de ciclos diferentes -115/10 - 30/11 I 
PRIORIDADE 

2 - IAtgodlol 11° • Ap6s as sucessôes Soja + Safrinhas do ano precedente - .-!2-0/_1_0 ___ 2_0/-1--.1 ! 
~ •Sobre palhada Milheto, Sorgo, plantados em outubro - !20/11 -10/12! 

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR 
' 

1 : 2 ! 3 1 i 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 i 2 1 3 1 1 ! 2 ! 3 1 1 l 2 l 3 1 1 ! 2 ! 3 

Sorgo (So) 
' ' ftflilhetc, (Mi) 

' ---,.--
' 

' ' ' :: . 
Soja fS) 

Cielo Cielo 
mêdio cu,to 

Plan~o dir~to Algodlo JAlg.) 1 

ap6s $uces$lo Soja + ·$afrinhas 
. . 1 . . O o I I' t 
t 1 1 t 

: • • l 
Aplicaçlo de Temik : 

1 , 1 1 

' . 

_.,~:...l- : 
· l ·· S~ftiôhas ~ Sotgo, Nlilhet (S~, Mi) 

Co~orciado ou;nlo cpm B chiaJia R. (Br) 
1 1 t t 

: 1 : . : ! ! ir ~, , 1 .. ,. 1 

t : ! . 
- - - 1 . . 

FONTE: L. Séguy, S. Bouzinac, CIRAD CA - GEC 
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