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1. INTRODUÇAO 
 
No inicio deste novo milênio, a agricultura mondial deverà efetuar uma verdadeira revoluçâo para se adaptai, 
simultaneamente, à globalizaçâo dos mercados e do conhecimento, à pressâo crescente dos consurnidores que exigem 
produtos sadios e de qualidade, e a dos pesquisadores e da sociedade civil em geral para a salvaguarda do planeta. 
 
As estratégias e os modelos de desenvolvimento terâo de levar em conta a necessidade de produzir mais por unidade de 
recursos naturais, e assim sendo, serà imperativo reduzir e até suprimir os efeitos negativos provocados pela atividade 
agricola na natureza. Atualmente, estimativas oriundas de pesquisas recentes (LAL et al., 1995, IPCC 1996) evidenciam 
que o volume de C02 emitido do planeta para a atmosfera contribui coin 50% para o efeito estufa e que a atividade 
agricola representa mais de 23% do C02 total emitido. 
 
Hà mais de 20 anos no Brasil, mais de 15 anos na ilha da Réunion, mais de 10 anos em Madagascar e mais recentemente 
na Àsia (Vietnam e Laos), o CIRAD constrôi, cour seus parceiros de pesquisa e de desenvolvimento no Sul, diversos 
sistemas de cultivo em Plantio Direto33 que devem responder a essas exigências. 
 
Levando em consideraçâo os iniuneros resultados j'a acumulados no que diz respeito às performances dos sistemas de 
cultivo na "Rede Plantio Direto do C1RAD-CA", sô trataremos neste trabalho de alguns exemplos mais destacados nos 
planos ecolôgicos e sôcio-econômicos que tiveram comprovaçâo efetiva, e que alimentam ativa e significativamente a 
difusâo e a apropriaçâo pelos agricultores dos sistemas de cultivo preservadores do meio-ambiente. 
 
Dentro deste estudo, très grandes ecologias forain escolhidas a titulo de exemplos demonstrativos. Elas sâo muito 
diferentes nos planos geomorfolôgico, pedolôgico, climàtico e sôcio-econômico, porém, todas sâo submetidas a uma 
erosâo intensa quando os solos forem preparados. 
 
• Os Trôpicos Ùmidos (TU) foram representados pela regiâo das fientes pioneiras do Sul da Bacia Amazônica no Brasil 
(de 11 a 12° de latitude Sul) e a regiâo de Boumango, no Gabâo, no Oeste da Àfrica (2° de latitude N). Elas correspondem 
ao dominio dos Latossolos sobre rocha àcida, altamente dessaturados, sob clima quente cour alta pluviometria annal, coin 
uma ou duas estaçôes chuvosas, variando entre 2.000 e mais de 3.000 mm, distribuidas em 7 a 8 meses. As unidades 
geomorfolôgicas mais representativas sâo as colinas em meia-laranja, cujo declive vai de 2% até mais de 6%. Dois 
grandes ecossistemas estâo lado a lado: o das FLORESTAS e o dos CERRADOS (savanas). 
 

• Regiâo das FLORESTAS TROPICAIS do Centro-Oeste brasileiro (17° latitude Sul), representativa dos 
Latossolos Vermelho-Escuros eutrôficos cour fortes potencialidades sobre rochas basâlticas (os "trapps basâlticos" 
cobrem 750.000 km 2 no Brasil); o clima é mais fresco na estaçâo seca e a pluviometria variâvel de uni ano para 
outro, oscila entre 900 e 1.600 mm, em 6 meses. As unidades geomorfolôgicas sâo constituidas de "dedos" basàlticos 
coin fortes declives (6 a 20%). 

Nessas duas grandes ecologias abertas para a agricultura no final dos anos 70 desenvolveu-se uma 
agricultura mecanizada, praticada em grandes fazendas dominantes, e baseada em monoculturas industriais, tais 
como soja, algodâo, ou em culturas alimentares, como arroz e milho, ou ainda a pecuâria extensiva. 
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• Regiâo das Altas Terras da ilha de Madagascar, que se beneficia de condiçôes climàticas subtropicais, 

frescas e iunidas (19° de latitude Sul), coin altitude entre 1.200 e 2.000 m, e submetida a uni regime ciclônico de 
chuvas; a pluviometria varia de 1.200 a 1.800 mm e as chuvas podem ser excepcionalmente agressivas durante os 
ciclones. Os solos sâo Latossolos sobre maciços cristalinos (localidade de Ibity), ou sobre aluviôes lacustres antigos 
(localidade de Sambaina ), e sâo geralmente ricos em matéria orgânica de baixissima atividade. Se a agricultura 
concentra suas atividades na rizicultura irrigada dos vales de altitude, praticada manualmente ou coin traçâo animal, 
a densidade crescente de ocupaçâo dos solos leva à colonizaçâo cada vez maior das colinas cour fortissimo declive, 
cobertas de latossolos humiferos fortemente dessaturados; a agricultura praticada manualmente é de baixissima 
produtividade, sein insumos quimicos, os solos sâo "arados" coin pà tradicional (Angady). 
 
2. RESULTADOS 
 
2.1. DINÂMICA DO CARBONO, DA CTC E DO TEOR DE SATURAÇÂO (V%) 
 

Em todas as cronoseqüências estudadas em latossolos vazios quimicamente no inicio e coin CTC efetiva 
baixa (LOPES 19&4), as tendências de evoluçâo da CTC acompanham estritamente as da M.O.: nos sistemas de 
cultivo que perdem M.O. (coin preparo de solo x monocultura), a CTC dos horizontes de superficie decresce; pelo 
contrârio, ela cresce junto coin a M.O., quando o teor desta aumenta nos sistemas em Plantio Direto. Coin as técnicas 
de Plantio Direto, cria-se uni poder de retençâo dos adubos minerais proporcional ao nivel de seqüestraçâo do C, e se 
pode assim reduzir suas perdas por lixiviaçâo (SÉGUY et al., 2001). 
 

• O Plantio Direto influencia igualmente, de modo significativo, o teor de saturaçâo das camadas superiores 
do perfil cultural, e principalmente na camada 10-20 cm onde as variaçôes se mostram mais sensiveis (SEGUY et 
al., 2001). Para uni mesmo nivel de adubaçâo mineral aplicado, o teor de saturaçâo acompanha as variaçôes da M.O. 
e da C. T.C.. O caso mais demonstrativo a esse respeito é o da cronosequência Cerrado dos Trôpicos Ùmidos, na 
qual as espécies forrageiras implantadas em Plantio Direto, para 5 anos, em rotaçâo coin as sucessôes anuais soja + 
safrinhas, têm o papel de "bombas de câtions" e fazem crescer fortemente o teor de saturaçâo das camadas 
superficiais, como se fossem aplicadas calagens em altas dosagens, enquanto nenhuma adubaçâo mineral nem 
calagem foram aplicadas durante esses 5 anos 
 

• A taxa de seqüestraçâo de C nos sistemas de Plantio Direto mais atuante pode ser tâo râpida e importante 
quanto sâo as perdas sob gestâo inadequada com preparo do solo. Os sistemas em Plantio Direto mais eficientes a 
esse respeito sâo os que usam safrinhas a base de "biomassas de cobertura" ou "bombas biolôgicas", possantes 
fornecedoras de biomassa (matéria seca aérea e radicular) tais como milhetos ou sorgos, consorciados com 
Brachiaria ruziziensis, Eleusine coracana, Cynodon dactylon, nos Trôpicos Ùmidos, e as espécies forrageiras perenes 
dos gêneros Pennisetum (clandestinum), Desmodium (intortum) nas regiôes subtropicais de altitude. Estes sistemas 
levam, até em periodos curtos de 3 a 5 anos, a recuperar as taxas de M.O. dos ecossistemas originais e até a 
ultrapassâ-las. 
 

• O recarregamento em carbono, a curto prazo, do perfil cultural com os melhores sistemas de Plantio Direto 
interessa, de modo preferencial, a camada 0-10 cm, mas também a camada 10-20 cm, quando espécies forrageiras 
forem usadas em rotaçâo, dos gêneros Brachiaria, Eleusine, Cynodon, Pennisetum (Fig. 1). 
 
2.2. PERFORMANCES AGRONÔMICAS, TÉCNICAS E ECONOMICAS DOS SISTEMAS DE 

CULTIVO CONFRONTADAS COM A DINÂMICA DA M.O. 
 
2.2.1. ECO-REGIÂO DOS TRÔPICOS ÙMIDOS (TU) 
 
• Num mesmo ano agricola, pode-se produzir hoje (e reproduzir) 6 a 7 t/ha de arroz de sequeiro de grâo agulhinha ou 
4 a 5 t/ha de soja, seguidos em safrinha, de 3 a 5 t/ha de cereais "bombas biolôgicas", consorciadas com espécies 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



forrageiras que formarâo uma pastagem durante toda a estaçâo seca, a qual pode alimentar 1,5 a 2,0 cabeças de 
gado/ha nesses 4 meses (produçâo de 50 a 90 kglha de carne); estas très culturas anuais sucessivas, que abrangem os 
12 meses do ano, conduzidas em Plantio Direto, consomem muito pouca adubaçâo mineral: 50 a 115 kg N.ha-l.ano-1 
no total, conforme a cultura de cabeceira (soja ou arroz, respectivamente ), 100 a 110 kg P205.hâ l.anô 1, 110 a 130 kg 
K20.ha l.anti 1 (Fig. 3). 

Também é possivel produzir entre 3.000 e 5.200 kg/ha de algodâo (200 a 350 @lha) em plantio direto apôs 
possantes biomassas de cobertura, em rotaçâo com sucessôes precedentes (Fig. 3). 

No total, a produtividade das principais culturas quase triplicou em 15 anos; os progressos marcantes 
realizados sâo imputâveis mais aos avanços decisivos, que foram progressivamente construf dos e conquistados na 
gestâo dos solos e das culturas em Plantio Direto do que aos do melhoramento varietal (SÉGUY & BOUZINAC, 
1992/2000; SÉGUY et al., 1996). - 
 

• As conseqüências técnico-econômicas da utilizaçâo dos sistemas de cultivo em PD ou em solo preparado 
refletem as suas performances agronômicas. 
 
As melhores performances técnico-econômicas sâo sempre obtidas em plantio direto; elas permitem, apesar da 
situaçâo econômica muito instàvel nas fronteiras agricolas, construir distribuiçâo anual das diversas culturas na 
fazenda mais estàveis e de menor nsco econômico. Em funçâo do navel de risco escolhido pelo agricultor, os custos 
de produçâo podem variar de US$ 300 a 600/ha nos sistemas em PD coin base em arroz, soja, milho + safrinhas 
seguidas de engorda na estaçâo seca, ou praticados sobre coberturas vivas e até US$ 1.300/ha coin a cultura 
algodoeira de alta tecnologia (PD + navel alto de insumos). As margens liquidas por hectare podem variar de 100 a 
mais de US$ 600/ha, apesar da penalizaçâo econômica, e em funçâo das escolhas e dos preços pagos aos produtores 
(Fig.2). 

Os encargos de mecanizaçâo puderam ser reduzidos drasticamente coin a adoçâo do PD: o nûmero de 
tratores e de plantadeiras pode ser dividido por dois, assim como o consumo de combustivel. 

Pressôes e penalizaçôes econômicas que levaram à adoçâo maciça do PD desde 1995 transformaram essa 
regiâo na campeâ brasileira de produtividade em soja e arroz de sequeiro de alta tecnologia. Se a média de 
produtividade da soja ultrapassa amplamente 3.000 kg/ha (50 sclha) na regiào, em mais de 1,3 milhâo de ha, 
produtividades de arroz de sequeiro entre 4.000 e 5.500 kg/ha (67 e 92 sclha) sâo, hoje em dia, corriqueira para os 
agricultores. Pouco a pouco, "na marra", nasceu, e em seguida se fortaleceu, um perfil de agricultores muito atuantes, 
aptos a afrontar a globalizaçâo, sein subsidios. 
 
2.2.2. ECO-REGIÂO DAS FLORESTAS TROPICAIS SOBRE BASALTO DO 

CENTRO-OESTE BRASILEIRO (Sul do Goiks, Norte de Sâo Paulo ) 
 

• Na presença de um navel de adubaçâo mineral médio de 85 N + 50 PZOg + 100 KZO + micros, os sistemas 
em Plantio Direto (PD) sâo sempre mais produtivos do que os sistemas em solo preparado: a diferença de 
produtividade do algodâo em rotaçâo a favor do PD varia de +15 a +18% nos anos climàticos favoràveis, qualquer 
que seja o estado de degradaçâo do solo no inicio, a mais de 30% em solo pouco degradado, e até mais de 65% em 
solo muito erodido nos anos climàticos muito desfavoràveis ao algodoeiro, tais como 1997/98 e 1998/99. 
 

• NO PLANO ECONOMICO, os custos de produçâo do PD, cada vez mais dominados, revelam-se, em 
média, 5 a 10% inferiores aos dos preparos convencionais; como nas fientes pioneiras do Mato Grosso, o niunero de 
màquinas pode ser reduzido em 50%, assim como o consumo de combustivel (SÉGUY et al., 1998d). 

As margens sempre sâo, como as produtividades, mais estàveis e nitidamente maiores no PD do que no 
preparo convencional: de 30 a 50% em funçào dos anos. 
 
2.2.3. ECO-REGIÂO DAS ALTAS TERRAS DE MADAGASCAR 
 

Nas propriedades dos agricultores das Terras Altas, as performances agroeconômicas e técnicas dos sistemas 
de cultivo tradicionais praticados nos Tanety (colinas), coin solos àcidos, sào irrelevantes: para a cultura do milho, 
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por exemplo, a qual é importantissima nesta regiâo, a produtividade nos solos àcidos, varia entre 700 e 1.000 kg/ha 
coin 5 t/ha de esterco e um calendàrio cultural extremamente carregado coin mais de 200 dias/homem/ha em cultivo 
manual (De RHAM et al., 1995 ; FEYT et al., 1999). Estes nûmeros indicam bem, ao mesmo tempo, uni calendàrio 
cultural muito constrangedor e condiçôes de baixissima fertilidade dos solos quando se usa tâo somente a adubaçâo 
orgânica (o rendimento do milho cai para menos de 400 kglha sein nenhuma adubaçâo). 
 

• Os sistemas de cultivo em PD sobre as culturas de milho, soja e feijâo produzem mais a cada.ano, qualquer 
que seja o nivel de adubaçâo; cour araçâo, a produtividade fica estagnada ou se mostra muito flutuante em presença 
dos mesmos niveis de insumos. 
 

• Nos solos àcidos, improdutivos coin as técnicas tradicionais de araçâo, o plantio direto permite alcançar, no 
4° ano, de 3.000 até 6.000 kg/ha de milho dependendo do navel de adubaçâo utilizado, de 1.400 a 2.300 kg/ha de 
feijâo, e de 1.800 a 3.000 kg/ha de soja, nessas mesmas condiçôes. 
 

• Os sistemas de plantio direto consomem muito menos mâo-de-obra do que os sistemas coin araçâo: os 
manejos técnicos relativos às culturas de trigo, milho, arroz de sequeiro, feijâo e soja necessitam respectivamente, 
em média: 74, 84, 96 e 90 dias/ homem/ha qualquer que seja o tipo de solo, contra 190 a mais de 220 dias/homem/ha 
para os manejos das mesmas culturas coin araçâo; 
 

• O Plantio Direto proporciona, portanto, uma grande economia de mâo-de-obra em relaçâo à araçâo, e 
justamente nas operaçôes mais penosas do calendàrio cultural: preparo do solo e capinas. A araçâo faz uso de 50 
dias/ha, em média, contra somente 4 dias/ha para tratar as biomassas da parcela ou coin herbicida total de 
pré-plantio, ou para trazer biomassa seca exôgena e assim reforçar a cobertura do solo. 
 

• O controle das invasoras nas parcelas cultivadas necessitam de 60 a 70 dias/ha de capinas na araçâo, contra 
somente 6 a 12 dias/ha nos sistemas em PD (uso de herbicida seletivo ou capina manual minima ou ambos 
combinados). 
 

• No final, os tempos gastos nos itineràrios técnicos em PD sâo reduzidos de 58 a 65% em relaçâo aos 
conduzidos coin araçâo e capinas tradicionais. 
 
3. DISCUSSÂO E CONCLUSÔES 
 

O Plantio Direto sobre coberturas permanentes do solo é, sein dûvida, o paradigma mais completo construido 
até hoje para o desenvolvimento planetàrio de uma agricultura sustentàvel, preservadora do meio ambiente, 
manejado de modo mais "biolôgico" posslvel. 

Mais do que portador de esperança, o PD mostra sua capacidade de restauraçâo do estatuto orgânico dos 
solos tâo rapidamente quanto este se degrada coin o preparo destruidor nas grandes eco-regiôes subtropicais e 
tropicais. O exemplo dos Trôpicos Ùmidos é eloqüente a este respeito, onde os processos que comandam a 
degradaçâo do recurso-solo (erosâo) e a mineralizaçâo da M.O. andam mais depressa do que em qualquer outro lugar 
do planeta. O estatuto orgânico dos solos pode, cour o uso dos sistemas em PD mais atuantes, alcançar logo e ainda 
ultrapassar o dos ecossistemas naturais (florestas, cerrados), até nessas eco-regiôes coin climas excessivos, onde 
temperatura e pluviometrias sâo altas e onde os solos sâo "vazios quimicamente", e apresentam um poder de 
retençâo irrelevante em relaçâo aos adubos minerais. 

 
Se o Plantio Direto (PD) sobre cobertura vegetal propicia sempre, em todas as grandes eco-regiôes 

estudadas, a seqüestraçâo do carbono, a importância desta seqüestraçâo depende da natureza e da tipologia dos 
sistemas de cultivo praticados: os mais atuantes para esta funçào sào aqueles que produzem mais biomassa aérea 
coin C!N e teor de lignina elevados, e que possuem sistemas radiculares muito desenvolvidos na superficie e em 
profundidade para poder utilizar eficientemente a àgua profunda do solo, abaixo da àrea de atuaçâo radicular das 
culturas comerciais. Os sistema radiculares mais resistentes à mineralizaçào estâo cercados de "mangas" importantes 
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de microagregados que protegem a M.O. (pofssacarideos, endomicorrizas vesiculo-arbusculares, polifenéis) como se 
encontram na espécie Eleusine coracana, cultivada pura ou consorciada coin leguminosas pivotantes, ou nas do 
gênero Brachiaria, consorciadas coin bombas biolôgicas recicladoras, tais como milheto e sorgo. 

Nestes sistemas, a produçâo de matéria seca é continua durante o ano todo, através da utilizaçâo progressiva 
de uma enorme reserva hidrica, numa grande espessura de solo, e as concentraçôes em M.O. aumentam na superficie 
do solo. O recarregamento em carbono interessa principalmente a camada de 0-10 cm, mas também a de 10-20 cm, 
quando gramineas coin sistema radicular mais potente sào usadas a cada ano: Eleusine, Brachiaria consorciada coin 
sorgo, milheto ou em pastagem durante 4 a 5 anos e espécies perenes usadas como coberturas vivas, tais como 
Cynodon dactylon ou Pennisetum clandestinum. O acréscimo de M.O. na superficie aumenta a resistência dos 
microagregados e a proteçâo da M.O.; ou seja, a M.O. aumenta a estabilidade dos agregados onde se encontra, e os 
agregados mais estàveis, por sua vez, protegem a M.O. neles incorporada, estabelecendo assim relaçôes reciprocas 
entre dinâmica da M.O. e estabilidade da agregaçào (autoregulaçâo, auto proteçâo). 

A evoluçâo das performances agronômicas e "técnico-econômicas" dos sistemas de cultivo acompanha, em 
todas as grandes eco-regiôes, a evoluçâo do estatuto orgânico dos solos: 
 

• Nos Trôpicos Ùmidos, entre 1986 e 2000, em agricultura moderna mecanizada, os rendimentos das culturas 
tropicais soja e arroz foram mais do que duplicados e a produçâo de matéria seca total por hectare foi multiplicada 
por 4 a 5, permitindo produzir duas culturas anuais de grâos em sucessào seguidas de carne ou leite na estaçâo seca, 
e ao mesmo tempo proteger totalmente o solo; 
 

• Na ecologia das florestas tropicais do Centro-Oeste do Brasil, sobre latossolos oriundos de basaltos, coin 
fortes declives, o plantio direto, em cultivo moderno e mecanizado, propicia a controle total da erosâo, o acréscimo 
de 10 a 30% nas produtividades do algodoeiro e da soja em rotaçâo, e a diversificaçào da produçào, controlando a 
peste vegetal "tiririca" (Cyperus rotundus). 
 

• Na eco-regiâo subtropical de altitude das terras altas de Madagascar, local coin erosâo catastrôfica, 
onde se pratica pequena agricultura familiar, manual e coin traçào animal coin insumos minimos, a produtividade 
dos sistemas em PD é de 2 a 5 vezes superior à dos sistemas coin preparo do solo para as culturas principais de 
milho, feijâo e soja. 

Em todas as grandes eco-regiôes, qualquer que seja o tipo de agricultura, os sistemas em PD controlam 
totalmente a erosào e sâo sempre nitidamente mais lucrativos do que os sistemas coin preparo do solo; as economias 
de mâo-de-obra ou de màquinas e combustivel sâo espetaculares, a favor do Plantio Direto. 

 
Estes resultados obtidos em eco-regiôes muito diferenciadas evidenciam que o Plantio Direto na cobertura 

vegetal permanente do solo propicia maior produçâo de modo mais estâvel e mais limpo, dando uma parte crescente 
para a fertilidade de origem organobiolôgica na capacidade do solo em produzir. Este tipo de agricultura que integra 
a noçâo de "biomassa anual", "bomba biolbgica" como "reforço" das cultural comerciais, pode agir como 
armazenador liquido de COZ e nâo mais como produtor liqwdo. 

Os efeitos benéficos na qualidade biolôgica dos solos, da âgua, podem ser muito râpidos, permitindo 
caracterizar esta atividade como despoluidora, e, nesse sentido, receber subsidios da sociedade civil por sua 
participaçâo na limitaçâo do efeito estufa, na preservaçâo das paisagens, das infra-estruturas rurais e da fauna: 
"créditos-carbono" poderiam constituir uni meio estimulador para fomentar e sustentar o desenvolvimento agricola 
nessa direçâo. Estes créditos poderiam ser modulados em funçâo da capacidade dos manejos técnicos e dos sistemas 
de cultivo em seqüestrar o carbono e poluir menos, constituindo entâo argumentos decisivos na escolha dos 
agricultores. 

Porém, estes cenârios sô serâo mais e possiveis se os diversos acores do desenvolvimento, trabalhando de 
mâos dadas in situ, forem capazes de criar e aprimorar sempre esses sistemas de cultivo do futuro, mais atuantes em, 
simultaneamente, seqüestrar o carbono, reciclar os nitratos e as bases, degradar os xenobiôticos (critérios dos 
cientistas e da sociedade civil), e que satisfaçam os critérios de escolha da agricultura sustentâvel e os dos agricultores 
(agronômicos e técnico-econômicos). 
 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



4. BIBLIOGRAFIA 
 
]PCC. Climate change 1995. Working group 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 
 
LAL, R.; LOGAN, T.J.. Agricultural activities and greenhouse gal emissions from soils of the tropics. In: LAL, R.; 
KIMBLE, J.M.; LEVINE, E.; STEWART, B.A. (eds.). Soil management greenhouse. Boca Raton: CRC Press, 1995. 
p.293-307. 
 
LAL, R.; KIMBLE, J.; LEVINE, E.; WHITMAN, C. World soils and .greenhouse effect: An overview. In: LAL, R.; 
KIMBLE, J.; LEVINE, E.; STEWART, B.A. (eds.). Soils and global change. Boca Raton:CRC Press, 1995. p.l-7. 
 
LOPES, A.S. Solos lob Cerrado - caracteristicas, propriedades e manejo. Piracicaba: POTAFOS, 1984. 162p. 
 
SÉGUY, L.; BOUZINAC, S. Rapports annuels de recherches sur les fronts pionniers du Mato Grosso. ZTH 
-1992/2000. (Doc. INTERNES CIRAD). 
 
SÉGUY, L.; BOUZINAC, S.; TRENTINI, A.; CORTEZ, N.A. L'agriculture brésilienne des fronts pionniers. 
Agriculture et développement, n.12, décembre 1996. p.2-61. 
 
SÉGUY, L.; BOUZINAC, S.; MAEDA, E.; MAEDA, N. Large scale mechanized direct drilling of cotton in Brazil. 
The ICAC Recorder. Technical Information Section, v.16, n. 1, march 1998d. . p.11-17. 
 
SÈGUY, L.; BOUZINAC, S.; MARONEZZI, A.C. Systèmes de culture et dynamique de la matière organique. 
France, 200 p. (Doc. CIRAD). 
 
SÈGUY, L.; BOUZINAC, S.; MARONEZZI, A.C. Sistemas de cultivo e dinâmica da matéria orgânica. in 
Informaçôes Agronômicas n. 96, dezembro 2001: Encarte técnico de 32 pâginas. 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



FIG. 1  RESUMO DAS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DOS TEORES MÉDIOS
         ANUAIS DE CARBONO DO SOLO (em MgC.ha   ), EM FUNÇÃO DA 
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1
FIG. 2  EVOLUÇÃO DOS PREÇOS PAGOS AOS PRODUTORES PARA AS PRODUÇÕES

               PRINCIPAIS DE ARROZ E SOJA SOBRE AS FRONTEIRAS AGRÍCOLAS DO
              CENTRO NORTE DO ESTADO DO MATO GROSSO - Sinop/MT - 1987/2000
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FIG. 3  INTEGRAÇÃO DE TODAS AS CULTURAS EM SISTEMAS DE
              PLANTIO DIRETO DIVERSIFICADOS DE PRODUÇÃO DE 
              GRÃOS OU INTEGRADOS COM A PECUÁRIA.
                                                 +
              • CRIAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO COM ALTO VALOR AGREGADO
                  NOS SISTEMAS DE CULTIVO EM PLANTIO DIRETO
                  Écologia das florestas e cerrados do Mato Grosso - MT/2000
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