FEDERAÇÃO BRASILEIRA DO
SISTEMA PLANTIO DIRETO

Quem somos?
• Entidade representativa de produtores rurais, profissionais e empresas
ligadas ao Sistema Plantio Direto e Agricultura Conservacionista.
• Referência mundial na Agricultura Conservacionista;

Nossa Missão
• Representar a Agricultura Sustentável através do Sistema Plantio
Direto;
• Promover a rentabilidade e sustentabilidade da agricultura
brasileira através do Sistema Plantio Direto;

• Promover e apoiar estratégias de melhoria tecnológica do Sistema
Plantio Direto
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FEBRAPDP NA HISTÓRIA DA AGRICULTURA
BRASILEIRA
• 1972 - Introdução do SPD fazenda Rhenânia em Rolândia-PR – Herbert
Bartz;
• 1974 - Difusão do SPD através da colônia japonesa de Mauá da Serra – PR;
• 1976 – Difusão do SPD nos Campos Gerais do PR – Manoel Henrique Pereira
(Nonô) e Franke Djikstra;
• 1979 – Fundado o Clube da Minhoca – Ponta Grossa – PR;
• 23/07/1992 – Fundação da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha
(FEBRAPDP);
• 10/07/2012 – Agregação da representação dos Irrigantes a FEBRAPDP
passou a ser chamada de Federação Brasileira de Plantio Direto e
Irrigação;
• 18/02/2021 – A FEBRAPDP passa a ser denominada Federação Brasileira do
Sistema Plantio Direto.

FEBRAPDP NA HISTÓRIA DA AGRICULTURA
BRASILEIRA

PRINCIPAIS CONQUISTAS

1- Crescimento e consolidação do SPD nas principais culturas anuais;
2- Adequação das tecnologias do SPD ao modelo de agricultura atual;
3- Viabilização de sistemas de produção de alta rentabilidade com baixo
impacto ambiental;
4- Conceito integrado da fertilidade química-física-biológica do sistema de
produção;
5- Valorização do SPD pelos programas ABC e iniciativas Internacionais;

PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

1- Instabilidade na produção de palhada;
2- Problemas relacionados à alta dependência de insumos;
3- Adoção limitada de rotação de culturas no SPD nas grandes
culturas anuais;
4- Limitação de adoção do SPD às diferentes culturas;
5- Custos de produção crescentes X margens de lucro decrescentes;

PRINCIPAIS DESAFIOS

1- Transformar o Plantio Direto em Sistema Plantio Direto;
2- Promover manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas;
3- Melhorar a rentabilidade no campo aumentando a produção e diminuindo
custos;
4- Consolidação do Sistema Plantio Direto em culturas perenes, florestais,
cana de açúcar e hortifruti;
5- Conquista de pagamento por serviços ambientais (PSA) ao setor agrícola.

Representação institucional no âmbito
nacional e internacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNRH – Conselho Nacional Recursos Hídricos;
MAPA – Câmara Temática Agricultura Sustentável;
CNA – Subcomissão Recursos Hídricos;
Comissão Nacional do Programa Cerrado Sustentável;
CAAPAS – Confederação das Associações Americanas para uma Agricultura
Sustentável;
Iniciativa 4p.1000;
GCAN – Global Conservation Agriculture Network;
Global CA-CoP Conservation Agriculture Community Of Practice;
Fundo Euroclima +.

PROJETOS EM AÇÃO
• Preservação da história do Plantio Direto: (Museu Mauá da Serra e Centro de Excelência UEPG);
• Projeto de lei pelo Dia Nacional do Plantio Direto: (23 de outubro de cada ano);
• Projeto Solo Vivo- em parceria com Embrapa para validação nacional dos critérios desenvolvidos
durante o IQP no Paraná;
• Controle de Tráfego nas Lavouras: projeto iniciado no Distrito Federal em parceria com a
COOPADF e Embrapa Cerrados;
• Palestras e dias de campo: Sistema Plantio Direto sendo divulgado em todo país, no campo e nas
universidades;
• Encontro Nacional De Plantio Direto (ENPDP);
• Índice de Qualidade Participativo do Sistema Plantio Direto (IQP);
• Fórum de Inovação no Agronegócio;
• Promoção das literaturas “O Brasil Possível – A biografia de Herbert Bartz” e “ O mistério do
ribeirão vermelho”
• Web fórum Amigos da Terra FEBRAPDP;
• Cursos de controle biológico em parceria com a EMBRAPA;
• Comunicação: Produção de conteúdo relacionado às práticas conservacionistas para site,
newsletter, redes sociais e veículos do agro;
• PROJETO AMIGOS DA TERRA.

Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha

(Maior evento bienal de Agricultura Sustentável, embasada no Sistema Plantio Direto)

• 1981, 1983 e 1985 (Ponta Grossa-PR); 1994 (Cruz Alta-RS); 1996
(Goiânia-GO); 1998 (Brasília-DF); 2000 (Foz do Iguaçu-PR); 2002
(Águas de Lindoia-SP); 2004 (Chapecó-SC); 2006 (Uberaba-MG), 2008
(Londrina-PR); 2010 (Foz do Iguaçu-PR); 2012 (Passo Fundo-RS);
2014 (Bonito-MS) , 2016 (Goiânia-GO), 2018 ( Sorriso-MT)
• 2020 digital (Dourados-MS/Londrina-PR)

PROJETOS EM AÇÃO

Índice de Qualidade Participativo do Sistema Plantio
Direto (IQP).
Ferramenta com metodologia participativa capaz de avaliar numa gleba ou fazenda,
com uma nota de 0 a10, a Qualidade do Sistema Plantio Direto e a Conservação do
Solo.
INDICADORES :
1. Intensidade de Rotação de Culturas (IR)
2. Densidade de Rotação de Culturas (DR)
3. Persistência de Resíduos (palhada) (PR)
4. Frequência de Preparo de Solo (FP)
5. Terraceamento (TE)
6. Avaliação de Conservação (AC)
7. Fertilização Equilibrada (FE)
8. Tempo de Adoção do Sistema Plantio Direto (TA)

Fóruns de Inovação em Agronegócio-FEBRAPDP
Desde 2016, realização de 13 fóruns regionais para discussão sobre agricultura local em parceria com
seus associados.

Literaturas
“O Brasil Possível – A biografia de Herbert Bartz”
“O mistério do ribeirão vermelho” (português, espanhol, Francês, alemão e inglês.
https://febrapdp.org.br/literatura-infantil

Web-Fórum Amigos da Terra FEBRAPDP

Realizado em 2020, como um alternativa aos fóruns regionais e com resultados
muito positivos, observados com a participação e engajamento do público.

Curso de Controle Biológico de Pragas no Brasil

100 pessoas capacitadas em duas edições do curso com vaga limitada a 50
participantes por edição.

Comunicação: Produção de conteúdo relacionado às práticas
conservacionistas para site, newsletter, redes sociais e veículos do
agro;
•

Mailing semanal distribuído para mais de 25 mil contatos;
Jornalista responsável Marcelo Sampaio Pimentel
Portal Dia de Campo - Fundador e Editor;
• Portal AgroRevenda e Site Eu Produzo, Eu Preservo Canal Rural – Editor de Conteúdo;
• Revista Panorama Rural - Jornalista responsável pelo
Caderno Agroenergia e pela Sucursal Cerrados;

• Jornal Direto no Cerrado - Associação Plantio Direto no
Cerrado – APDC - Jornalista responsável;
• Revista Manchete Rural - Chefe de Redação, Redator e
Repórter.

Comunicação: Produção de conteúdo relacionado às práticas
conservacionistas para site, newsletter, redes sociais e veículos do agro;
•
•
•
•

1045 notícias referentes ao agro publicados em nosso site;
5376 Pessoas nos acompanhando pelo facebook;
890 Pessoas nos acompanhando pelo instagram;
133 Pessoas nos acompanhando pelo linkedin.

PROJETOS FUTUROS
• Produção de conteúdo sobre agricultura sustentável e divulgação;
• Promoção da nova modalidade de associação na FEBRAPDP para pessoas físicas e
jurídicas;
• Realização de 02 Web Fóruns Amigos da Terra FEBRAPDP por ano;
• Retomar a realização dos Fóruns Regionais junto aos parceiros da FEBRAPDP;
• Realização do 18° ENPDP em 2022, junto a comemoração dos 50 anos de PD na
América Latina e 30 anos da FEBRAPDP;
• Criação do portal do associado FEBRAPDP PLAY com os mais diversos conteúdos
técnicos em vídeo já produzidos pela FEBRAPDP;
• Concurso para reestilização da logomarca e mascote da FEBRAPDP;
• Conferir o Selo Amigos da Terra às empresas que apoiam as iniciativas da
FEBRAPDP;
• Projeto de certificação de fazendas e empresas com base no SPD;
• Projeto Sistema Plantio Direto - Base Para Agricultura Sustentável;
• Co-realização de eventos que visam a sustentabilidade da agricultura;
• PROJETO AMIGOS DA TERRA

PROJETOS FUTUROS
PROJETO : Sistema Plantio Direto - Base para Agricultura
Sustentável

Sistema Plantio Direto - Base para Agricultura Sustentável
Módulo I - Capacidade de recuperação da matéria orgânica do solo e serviços ecossistêmicos, devido ao Sistema Plantio Direto
em Biomas Brasileiros.

Objetivo
Capturar o real potencial desse sistema em compensar parcial ou totalmente o capital natural perdido na forma de CO2 com a
conversão do solo sob vegetação nativa em áreas agrícolas nos vários agroecossistemas brasileiros.
Resultados esperados
1. Base de dados visando melhorar o manejo de sistemas de produção em Plantio Direto em agroecossistemas.
2. Gerar mapas de estoques de Carbono de áreas de Plantio Direto a nível nacional por meio da determinação dos estoques de
até 1 metro de profundidade em diversos biomas brasileiros.
3. Base de dados para estabelecer os critérios para serviços ecossistêmicos para os agricultores para menor emissão de gases do
efeito estufa.
4. Desenvolver estratégias para avaliar a recuperação de estoques de Carbono de áreas agrícolas em comparação à vegetação
nativa de referência.
5. Calibração do Índice de Qualidade Participativo (IQP) com as taxas de sequestro de Carbono.
6. Formação de recursos humanos (alunos de mestrado e doutorado) para maior desenvolvimento do SPD no Brasil.

7. Base de dados para geração do selo de sustentabilidade para o SPD.

Sistema Plantio Direto - Base para Agricultura Sustentável
Módulo II - Índice de Qualidade Participativo do SPD (IQP)
Objetivo
Aplicar a metodologia IQP na gestão das propriedades no quesito conservação de solos, ampliando
o envolvimento de instituições públicas e privadas.
Resultados esperados
1. Propriedades cadastradas com georreferenciamento e avaliação pela metodologia IQP.
2. Base de dados visando melhorar o manejo do Sistema Plantio Direto nas propriedades agrícolas.
3. Mapeamento de áreas de riscos e com necessidades de intervenções, visando conscientizar,
melhorar e ampliar a conservação de solos.
4. Desenvolver estratégias para resgatar a qualidade do Sistema Plantio Direto.
5. Formação de recursos humanos para maior desenvolvimento do SPD no Brasil.
6. Base de dados para geração do selo de sustentabilidade para o SPD.
7. Gerar conhecimento a respeito da importância do SPD para recuperação da qualidade de solos.
8. Ferramenta de gestão técnica podendo ser empregada em diversos programas estaduais que
visam conservação de solo e água.

Sistema Plantio Direto - Base para Agricultura Sustentável
Módulo III - Indicadores de qualidade do solo em SPD
Objetivo
Realizar avaliações de parâmetros físicos e biológicos, indicadores da qualidade do solo, em áreas pré selecionadas, em quatro biomas brasileiros (Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica e Pampa).

Resultados esperados
1. Lista das espécies nativas e exóticas de minhocas que ocorrem nos sistemas de uso do solo avaliados para os biomas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa.
2. Quantificação (abundância e biomassa) e proporções de espécies nativas e exóticas de minhocas nos sistemas de uso do solo avaliados nos biomas Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica e Pampa.
3. Adaptação da classificação existente (Bartz et al., 2013) para as áreas sob Sistema Plantio Direto quanto às populações de minhocas (abundância e número de
espécies) para cada um dos biomas avaliados (Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa).
4. Quantificação das enzimas arilsulfatase, betaglicosidade e fosfatase ácida para os sistemas de uso do solo avaliados nos biomas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e
Pampa.
5. Estabelecimento de padrões quanto às enzimas e os sistemas de uso do solo avaliados nos biomas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa.
6. Notas quanto à qualidade estrutural, através do DRES, para os sistemas de uso do solo avaliados nos biomas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa.
7. Quantificações de resíduos de pesticidas acumulados no solo nos sistemas de uso do solo avaliados nos biomas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa.
8. Correlação dos indicadores mensurados (comunidades de minhocas, enzimas do solo, DRES e pesticidas) entre si e com demais parâmetros químicos, físicos,
ambientais e de histórico dos sistemas de uso do solo avaliados nos biomas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa.
9. Geração de um Índice Geral de Qualidade do Solo comparativo para cada um dos sistemas de uso do solo avaliados nos biomas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e
Pampa.

10. Validação do Índice de Qualidade Participativo (IQP) do SPD para cada um dos biomas avaliados (Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa), através de sua
correlação com os indicadores mensurados (comunidades de minhocas, enzimas do solo, DRES e pesticidas).

PROJETO AMIGOS DA TERRA FEBRAPDP

Idealizado pelo nosso atual presidente Jônadan Ma e iniciado em 2017 com a
participação efetiva de 10 empresas.
O nome escolhido para o projeto “AMIGOS DA TERRA” é uma homenagem
aos diversos Clubes Amigos da Terra que foram criados a partir do Clube da
Minhoca, no contexto de expansão territorial e conceitual de adoção do
Sistema Plantio Direto, tornando o Brasil mundialmente conhecido como
referência na agricultura conservacionista.

Objetivos:

• Promover o Sistema Plantio Direto (SPD) em todos seus aspectos, por meio de uma
parceria
sustentável
e
integrada
entre
produtores,
instituições
de
pesquisa/ensino/extensão e empresas privadas.
• Divulgar e fortalecer os conceitos e tecnologias da agricultura sustentável
desenvolvidos
e
gerados
pelos
produtores,
instituições
de
pesquisa/ensino/extensão e empresas privadas, em todas ações e ambientes de
atuação da FEBRAPDP, em nível nacional e internacional.
• Gerar grande visibilidade e divulgação do SPD e da Empresa parceira como
alavancas do progresso e da sustentabilidade.
• Oferecer oportunidades comerciais às empresas parceiras que permitam beneficiar
diretamente o adotante do SPD.
• Promover forte interação e integração do setor produtivo com as empresas,
notadamente nos segmentos onde o SPD é uma necessidade e/ou realidade.
• Fomentar a estrutura da FEBRAPDP em capacitação tecnológica do produtor e abrir
oportunidades para troca de experiências e eventos de difusão das tecnologias,
associando a imagem das empresas a estas ações
• Desenvolver em conjunto com as empresas, ações econômicas, técnicas-científicas,
ambientais e sociais, visando a sustentabilidade da atividade e fortalecer a imagem
perante o cliente e sociedade.
• Consolidar a FEBRAPDP e as EMPRESAS PARCEIRAS como referências absolutas em
SPD.

PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - Categoria DIAMANTE
• Veiculação da marca como "Parceira FEBRAPDP" na newsletter semanal disparada para mais de 25 mil
contatos cadastrados em nossa base de e-mails.
• Direito de uso em material de divulgação como "Parceira da FEBRAPDP"

• Inserção da marca em material impresso (banner, flyer, camisa, informativo) "Parceira FEBRAPDP"
• Divulgação da logomarca no site da FEBRAPDP como "Parceira" por categoria
• Veiculação de artigo ou notícia produzida pela parceira no site, newsletter e redes sociais da FEBRAPDP
• Participação de representante da FEBRAPDP em eventos institucionais da empresa
• Participação no planejamento estratégico da FEBRAPDP

• Inserção da marca em vídeos técnicos sobre práticas conservacionistas ( YouTube e Mídia sociais)
• Colaboração da FEBRAPDP para desenvolvimento de ações estratégicas da empresa
• Inclusão da empresa em todos os eventos com presença da FEBRAPDP (feiras, stands, palestras)
• Acesso preferencial às informações das tecnologias desenvolvidas pela FEBRAPDP no SPD
• Participação na organização das edições dos Fóruns de Inovação em Tecnologias no SPD
• Inclusão de material impresso da empresa junto com blocos e canetas dos Fóruns de Inovação em Tecnologias
no SPD
• Tempo exclusivo para apresentação de vídeo nas edições dos Fóruns de Inovação em Tecnologias no SPD
• Inclusão de palestra institucional nos Fóruns de Inovação em Tecnologias no SPD
• Inclusão de propaganda na newsletter semanal da FEBRAPDP (banner 563 X 209)

PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - Categoria PLATINA
• Veiculação da marca como "Parceira FEBRAPDP" na newsletter semanal disparada para mais de 25 mil
contatos cadastrados em nossa base de e-mails.

• Direito de uso em material de divulgação como "Parceira da FEBRAPDP"
• Divulgação da logomarca no site da FEBRAPDP como "Parceira" por categoria
• Participação no planejamento estratégico da FEBRAPDP
• Veiculação de artigo ou notícia produzida pela parceira no site, newsletter e redes sociais da FEBRAPDP
• Colaboração da FEBRAPDP para desenvolvimento de ações estratégicas da empresa

• Participação de representante da FEBRAPDP em eventos institucionais da empresa
• Inclusão da empresa em todos os eventos com presença da FEBRAPDP (feiras, stands, palestras)
• Inclusão de material impresso da empresa junto com blocos e canetas dos Fóruns de Inovação em Tecnologias
no SPD
• Tempo para apresentação de vídeo nas edições dos Fóruns de Inovação em Tecnologias no SPD

• Participação na organização das edições dos Fóruns de Inovação em Tecnologias no SPD

PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - Categoria OURO
• Veiculação da marca como "Parceira FEBRAPDP" na newsletter semanal disparada para mais de 25 mil
contatos cadastrados em nossa base de e-mails.

• Divulgação da logomarca no site da FEBRAPDP como "Parceira" por categoria
• Direito de uso em material de divulgação como "Parceira da FEBRAPDP"
• Veiculação de artigo ou notícia produzida pela parceira no site, newsletter e redes sociais da FEBRAPDP
• Inclusão de material impresso da empresa junto com blocos e canetas dos Fóruns de Inovação em Tecnologias
no SPD

Investimento por categoria

Nº PARCELAS

VALOR
PARCELAS

10X

R$ 3.000,00

R$ 20.000,00

A PARTIR DA
CONTRATAÇÃO

10X

R$ 2.000,00

R$ 10.000,00

A PARTIR DA
CONTRATAÇÃO

10X

R$ 1.000,00

CATEGORIA

Nº COTAS

VALOR

DIAMANTE

5

R$ 30.000,00

COND. PGTO.
A PARTIR DA
CONTRATAÇÃO

PLATINA

OURO

5

5

Observações:
1 - O período de vigência do contrato é de 12 meses – A contar a partir da confirmação
da empresa.
2 - Pagamento em até 10 parcelas – A contar a partir da assinatura do contrato.

Investimento por categoria

CATEGORIA
DIAMANTE
PLATINA
OURO

Nº COTAS
5
5
5

VALOR

COND. PGTO.

Nº PARCELAS

VALOR
PARCELAS

R$ 54.000,00

A PARTIR DA
CONTRATAÇÃO

18X

R$ 3.000,00

R$ 36.000,00

A PARTIR DA
CONTRATAÇÃO

18X

R$ 2.000,00

R$ 18.000,00

A PARTIR DA
CONTRATAÇÃO

18X

R$ 1.000,00

Observações:
1 - O período de vigência do contrato é de 24 meses – A contar a partir da confirmação
da empresa.
2 - Pagamento em até 18 parcelas – A contar a partir da assinatura do contrato.

CONFIRMAÇÃO COM:
• Jônadan Ma (presidente FEBRAPDP)
- E-mail: jonadan.ma@araunah.com
- Telefone: 34 99960-0211
- Uberaba/MG
• Jeankleber Bortoluzzi (gerente administrativo/coordenador de projetos FEBRAPDP)
- E-mail: febrapdp@febrapdp.org.br
- Telefone: 45 98431-6606
- São Miguel do Iguaçu/PR

