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Palavra do Presidente
Tradicional época de balanços nos leva a avaliar os recentes
acontecimentos ficando atentos ao
que consideramos as tendências
prováveis.
As safras se desenvolvem muito
bem, o clima tem sido muito favorável e tudo indica que teremos novo
recorde de produção agrícola no Brasil. Isso está se tornado corriqueiro
e não se deve a expansão de área
explorada, mas sim ao aumento da
produtividade, confirmando que os
agropecuaristas brasileiros são muito
eficientes na produção, e grande parte disso se deve a adoção do SPD.
Por outro lado, a rentabilidade
dos produtores continua muito pressionada em função do alto custo dos
insumos e do achatamento dos preços
de boa parte dos produtos agropecuários, principalmente em função da
valorização do Real. Isso exige ainda
mais eficiência dos produtores na
área comercial e na busca por novas
e melhores oportunidades.
O quadro político está definido,
em breve governadores e presidenta
iniciarão suas gestões e deveremos
estar atentos às medidas que passarão
a adotar e como isso poderá afetar o
setor. As expectativas são muitas,
mas o reconhecimento dos serviços
prestados ao Brasil pela agropecuária
seria um excelente começo.
O Sistema de Plantio Direto
no Brasil completará 39 anos em
2011 e nesse tempo mudou muitos
paradigmas, ajudando o país a se
tornar a potência agrícola mundial
definitivamente reconhecida internacionalmente. Nesse tempo, o SPD
não mudou só a forma de produzir,
mas tem exigido uma adequada
forma de se fazer a ciência e chegou
o momento de induzir também na
política.
Parece complexo atuar em tantas
frentes? Sem dúvida que é, ainda
mais de forma isolada. Porém, coletivamente se torna mais fácil e é a isso
que se propõe a FEBRAPDP, ou seja,
ser uma instituição representativa do
setor de produção agropecuária que
se preocupa com a associação da produção economicamente viável com
a preservação dos recursos naturais,

Herbert Bartz*
pois esses são nossos meios de produção. Pretendemos que a Federação
se torne os ouvidos dos produtores,
para perceber o que os outros setores
e as outras instituições têm a dizer,
mas queremos que ela seja também
a boca desses produtores, para que
essas outras instituições e outros
setores nos ouçam e atuem também
em nosso interesse.
É por isso que a FEBRAPDP
tem investido muito na divulgação
e na expansão do Sistema de Plantio
Direto com Qualidade, pois temos
convicção de que essa será a única
forma de vencermos o desafio da
sustentabilidade e, ainda, pleitearmos uma compensação por serviços
ambientais prestados. Há mais de 10
anos a FEBRAPDP vem trabalhando no tema “certificação do SPD”,
sendo grande parte desse trabalho
mérito de nosso ex-presidente da
FEBRAPDP e atual presidente da
CAAPAS, Ivo Mello. O sonho da
certificação após tantos anos de
gestação finalmente toma forma e,
em breve, concretizar-se-á através
dos trabalhos realizados no Programa
de Estímulo à Qualidade do Sistema
Plantio Direto na Bacia do Paraná 3,
convênio da FEBRAPDP e ITAIPU
Binacional, liderado por Ivo Mello.
Temos uma equipe de técnicos competentes terminando uma proposta
de certificação participativa do SPD,
que atenderá aos conceitos fundamentais da preservação ambiental,
mas que respeitará as características
locais e a realidade dos produtores.
Estamos discutindo, também,
quais as melhores formas de demandarmos temas de aprofundamento
dos estudos pela academia e formas
adequadas de divulgarmos esses
resultados. De imediato, podemos
divulgar a organização conjunta do
11º Encontro de Plantio Direto no
Cerrado associado ao 2º Simpósio Internacional de Plantio Direto e Meio
Ambiente para agosto de 2011.
Teremos muito trabalho pela
frente, mas nada que devamos temer,
pois muito já foi realizado e todos
podem comemorar.
Tenham todos um Feliz Natal e
um ano novo harmonioso.

* Diretor Presidente - FEBRAPDP

Palestra de Nonô Pereira na Fazenda Agripastos

Técnicos da África, Ásia e
Europa visitam propriedades
com Plantio Direto
Das assessorias
Técnicos do Centro Internacional de Desenvolvimento
Rural (CIRAD) participaram
do V Curso sobre Manejo da
Matéria Orgânica no Sistema
Plantio Direto (SPD), realizado na Universidade Estadual
de Ponta Grossa (UEPG), sob
a coordenação do professor
João Carlos de Moraes Sá. A
participação do grupo, composto por técnicos de 11 países
(Indonésia, Tailândia, Tunísia,
Bourkina Kaso, Vietan, Camarões, China, Itália, França,
Madagascar e Laos), teve
como objetivo garantir conhecimento da tecnologia do
plantio direto, visando adaptar
o sistema às condições de seus
países de origem. Através de
um acordo com o CIRAD,
essa foi a quinta edição do
curso, realizado anualmente,
no mês de novembro. Além
das aulas teóricas e práticas
de laboratório, os participantes tiveram aulas em campo
e também visitaram algumas
propriedades, acompanhados
pelo professor João Carlos de
Moraes Sá e pela engenheira
agrônoma Lutécia Beatriz
Canalli da Emater-PR/FE-

BRAPDP.
O grupo esteve na fazenda
Agripastos em Palmeira (PR),
de propriedade de Manoel
Henrique Pereira (Nonô Pereira), um dos pioneiros do
plantio direto e diretor honorário da Federação Brasileira
de Plantio Direto na Palha.
Na oportunidade, os técnicos puderam ver as áreas de
plantio direto com 35 anos de
adoção do sistema. Na ocasião, também foi feita visita
ao museu que Nonô mantém
em sua fazenda com todo o
histórico do SPD. Os técnicos
também participaram da habitual palestra que Nonô Pereira
realiza, contando sua trajetória
desde o início.
Na sequência, seguiram
para Araucária (PR), onde foram recebidos pelo técnico em
agropecuária Irani Soares, da
Emater-PR, e pelo eng. agrônomo Luiz Fernando Bond,
da Secretaria Municipal de
Agricultura, que conduziram
o grupo para uma visita à
propriedade de Afonso Dural,
um pequeno produtor, que
trabalha com tração animal
e faz plantio direto há 10
anos. Dural mostrou os equipamentos à tração animal
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Propriedade de Roque e Silvestre Deda

feijão = 4200 Kg/ha).
Com essas três propriedades, os participantes do curso
tiveram, então, a oportunidade
de ver o SPD em três distintas
condições, interagir com os
produtores e, também, puderam
confirmar que, independentemente do tamanho da propriedade, a produtividade das
lavouras é alta desde que o solo
seja manejado de forma adequada, dentro dos preceitos do
plantio direto com qualidade.
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Calagem superficial em Sistema de
Plantio Direto promove aumento da
agregação e do carbono do solo1
Clever Briedis2 - João Carlos de Moraes Sá3 - Eduardo Fávero Caires3
No território Brasileiro, a acidez e a baixa fertilidade do solo em
áreas cultivadas por culturas anuais e pastagens têm acarretado em
queda na produtividade. Essa acidez é causada pela grande quantidade
de H+ e Al3+ na fase líquida do solo. O manejo, comumente utilizado
para corrigir esse problema e aumentar a fertilidade do solo, é aplicação
de calcário e, no Sistema de Plantio Direto (SPD) tem sido realizado
em aplicação superficial sobre os resíduos culturais mantidos sobre a
superfície do solo, sem que ocorra a incorporação. A melhoria da fertilidade do solo e a adoção de boas práticas de manejo têm sido o caminho
para o aumento da produção das culturas, resultando em maior aporte
de resíduos culturais e entrada de Carbono (COT) no sistema.
Um dos pontos chave nesse processo é o controle do Al tóxico,
visando obter maior desenvolvimento radicular que, além de aumentar
a superfície de contato e a absorção de água e nutrientes, é um agente
capaz de aumentar a agregação do solo. Além disso, as raízes também são fonte de compostos orgânicos que podem ser alimento para
os microorganismos do solo, os quais também atuam como agentes
importantes na agregação. Com isso, a calagem pode influenciar indiretamente na formação de macroagregados, que protegem o COT da
decomposição.
O COT está diretamente relacionado à matéria orgânica do solo
(MOS), e seu aumento se reflete na melhoria da qualidade do solo, visto
nos atributos químicos, físicos e biológicos. Portanto, práticas agrícolas
que promovam o aumento do COT, são de fundamental importância
para o aumento da produção agrícola.
Nesse aspecto, realizou-se um estudo para estudar se a prática da
calagem, após vários anos de sua aplicação, poderia aumentar o COT
e, também, ser uma prática para melhorar outros atributos do solo.
O início do experimento foi em 1993, quando se aplicou as doses
de 0 e 6 toneladas por hectare de calcário dolomítico. No ano de 2000,
essas parcelas foram divididas em duas, sendo que em uma parte não
foi realizada nenhuma reaplicação e na outra foi feita uma reaplicação
de 3 toneladas por hectare: 0+0 (0 ton/ha em 1993 e 0 ton/ha em 2000);
6+0 (6 ton/ha em 1993 e 0 ton/ha em 2000); 0+3 (0 ton/ha em 1993 e 3
ton/ha em 2000) e 6+3 (6 ton/ha em 1993 e 3 ton/ha em 2000). No ano
de 2008, 15 anos após a primeira calagem e 7 anos após a reaplicação,
foram realizadas coletas de solo nas camadas de 0-2,5; 2,5-5; 5-10 e
10-20 cm para as análises de laboratório.
Os resultados das análises apontaram que a calagem promoveu
um aumento no nível de agregação do solo, visto pelo acréscimo no
tamanho dos agregados, que podem ser observados através da Figura
1. Esse efeito ocorreu principalmente na parcela que recebeu 6 ton/ha
em 1993 e reaplicação de 3 ton/ha em 2000 (6+3).

Figura 1: Tamanho de agregados afetados pela calagem superficial em
um solo sob plantio direto.

Essa maior agregação do solo devido à calagem implica em três

fatos:
1- agregados maiores e mais estáveis à fratura promovem uma
maior capacidade de o solo suportar grandes quantidades de chuva
sem que ocorra erosão, ou seja, há uma menor perda de solo em áreas
calcareadas, principalmente das camadas superficiais, justamente as
mais férteis.
2- o incremento na formação de agregados grandes pode ter impacto positivo no desenvolvimento das culturas em anos com limitação
hídrica, uma vez que a maior porosidade intra-agregado contribui para
o armazenamento de água por períodos mais longos.
3- agregados maiores e mais estáveis à fratura protegem melhor a
MOS dos microorganismos que a degradam, promovendo seu acúmulo.
A MOS, por sua vez, é um componente chave na melhoria de muitos
atributos do solo.
Na análise de COT, verificou-se que em todas as profundidades
analisadas, seu conteúdo foi superior no tratamento 6+3 ton/ha de
calcário em relação ao que não recebeu o insumo (0+0). No entanto, o maior ganho de COT nos tratamentos com em relação ao sem
calagem, foi na camada superficial de 0-2,5 cm (Figura 2). A maior
alteração encontrada nessa camada foi devido aos aportes anuais de
resíduos culturais ocorridos durante os 15 anos do experimento, os
quais foram superiores nos tratamentos com calagem. Isso demonstra
que a manutenção de boas condições de fertilidade do solo com o uso
do calcário em superfície, tem um efeito benéfico para a produção
das culturas agrícolas e, em longo prazo, reflete-se em aumento de
COT no solo.

Figura 2: Conteúdo de COT na camada de 0-2,5 cm afetado pela calagem
superficial em um solo sob plantio direto.

Nesse estudo, demonstrou-se, também, que os resíduos culturais influenciaram principalmente no aumento da MOS mais jovem, a
qual pode servir como uma fonte de nutrientes para as plantas, podendo
acarretar em diminuição no uso de fertilizantes agrícolas, barateando
os custos finais de produção para o agricultor.
Além das melhorias no solo já descritas, o aumento da MOS provocada pela calagem em Sistema de Plantio Direto, indica que o solo
está tendo um papel importante na diminuição de CO2 atmosférico,
um dos principais gases de efeito estufa, o qual está causando alterações no clima do planeta. Em outras palavras, a calagem é uma prática
agrícola que, além de melhorar atributos químicos do solo, promove
a manutenção e o aumento de Carbono no solo, isso é benéfico não
somente na escala da propriedade, mas é uma contribuição para a
sustentabilidade do planeta.
1 Projeto de pesquisa financiado pela Fundação AGRISUS
2 Eng. Agr. M.Sc. em Agronomia. E-mail: cleverbriedis@yahoo.com.br
3 Prof. do Depto. de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de
Ponta Grossa – UEPG
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Diretoria da FEBRAPDP salienta atuação em 2010
A nova diretoria foi empossada em junho deste ano. Entre os membros, estão o presidente Herbert A. Bartz e o diretor
honorário Manoel Henrique Pereira

A

o final de 2010, a atual diretoria da Federação Brasileira de Plantio Direto
na Palha (FEBRAPDP) aproveita
para relembrar as principais ações
deste ano. Empossada durante a
assembleia ordinária, realizada no
12º Encontro Nacional de Plantio
Direto na Palha, no último mês de
junho, a nova diretoria realizou
sua primeira ação: reunião em
Ponta Grossa, com Derli Dossa,

no mês de julho. O resultado foi o
estabelecimento de um protocolo
de intenções entre o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a FEBRAPDP,
visando viabilizar o projeto ABC
do Ministério. No mesmo mês,
também foi realizada reunião da
diretoria executiva, com o objetivo
de avaliar as adequações operacionais da federação.
No mês de agosto, por sua vez,

Visita à Rubens Stresser

Com o objetivo de agradecer
o trabalho que Rubens Stresser
desenvolveu nos primórdios do
Plantio Direto, em Rolândia (PR),
Herbert Bartz realizou uma visita
de cordialidade, em Curitiba (PR).
Como técnico do Cetrin do Banco
do Brasil, Rubens Stresser visitou
Herbert Bartz em 1972 para melhor
conhecer a proposta de Plantio
Rubens Stresser e Herbert Bartz,
Direto que Bartz estava realizanagosto 2010
do. Convencido dos benefícios e
potenciais da proposta, Rubens Stresser recomendou ao Banco do Brasil
que apoiasse a iniciativa, disponibilizando crédito a Herbert Bartz e aos
que pretendessem adotar a técnica.
De acordo com a diretoria da federação, esse é um elo da corrente da
história que faltava, pois não estava totalmente clara a forma como foram
superadas as dificuldades econômicas por que passava Herbert Bartz, após
a importação da semeadora e da perda da safra de 1972, que culminaram
na adoção em larga escala do plantio direto. Tais dificuldades só puderam
ser superadas em função dessa liberação providencial de crédito, ilustrando
a importância da adoção das políticas adequadas para viabilizar o sistema
Plantio Direto (SPD) e ampliar sua adoção com qualidade.

Participação no Congresso da AAPRESID

A convite da AAPRESID, representantes da FEBRAPDP estiveram em Rosário, na Argentina, participando do já tradicional
congresso. O evento, segundo a diretoria da federação, foi uma
excelente oportunidade para se conhecer um evento de Plantio Direto de muita repercussão, com grande participação e organização
primorosa, permitindo a consolidação do relacionamento com os
parceiros da América do Sul

foi realizada reunião de diretoria
em Londrina (PR), contando com
a participação de 17 representantes de sete estados brasileiros, de
várias associações de produtores
e de associadas à FEBRAPDP.
Nessa ocasião, foram definidas
metas para essa gestão: ampliar a
representatividade da FEBRAPDP,
conquistando novas associações de
produtores e recuperando outras;
retomar as ações com as empresas

para que se filiem a FEBRAPDP;
ampliar a ação para atrair outros
setores como pecuaristas, horticultores, fruticultores; ampliar a área
de ação, envolvendo os estados
do nordeste e do norte do Brasil
e desenvolver produtos, como a
certificação e metodologias; ação
política junto aos governos; fortalecer os eventos técnico-científicos
e desenvolver o programa de pagamento por serviços ambientais.

Assinatura do protocolo de intenções da
FEBRAPDP com o MAPA – Programa ABC

O protocolo de intenções sugerido pelo MAPA, com texto proposto
pela FEBRAPDP, foi assinado em solenidade de lançamento do Programa
ABC do MAPA, entre FEBRAPDP, MAPA e EMBRAPA, desencadeando
o processo de aproximação da FEBRAPDP às instâncias de proposição
de políticas agrícolas e de crédito. Ressalta-se que, dos cinco tópicos que
o MAPA elegeu para serem fomentados, visando à redução da emissão
de Carbono pela agricultura brasileira do Programa ABC, o SPD e a
FEBRAPDP podem contribuir diretamente para todos eles: expansão do
SPD com qualidade; redução do desmatamento, recuperação de pastagens
degradas, nitrificação biológica do solo e reflorestamento.

Criação do Centro de
Excelência e Museu do Plantio Direto

A FEBRAPDP propôs, ainda, a criação do Centro de Excelência
em SPD e incorporação do acervo de Manoel Henrique Pereira (Nonô)
pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O objetivo da
ação foi promover a capacitação de técnicos e de produtores, em escala
nacional e internacional, além de preservar e democratizar o acervo
armazenado, atualmente, na Fazenda de Nonô Pereira. A FEBRAPDP
e a UEPG assinaram protocolo de intenções e estão trabalhando no
projeto de implantação de Centro de Excelência e Museu. A FEBRAPDP tem interesse em todas as iniciativas que valorizem e preservem
a história da adoção e expansão do SPD no Brasil.

Reunião conjunta FEBRAPDP e APDC

A FEBRAPDP também integrou reunião da CAAPAS onde foi discutido o envolvimento dessa entidade e de suas associadas no V WCCA e na
formulação do simpósio sobre serviços ambientais a ser organizado.

Durante a reunião, discutiram-se estratégias de ampliação das ações
das entidades no cerrado e os interesses na sua preservação, como
fronteira agrícola brasileira e alvo de políticas agrícolas potencialmente
interessantes. Em se tratando de nosso reduto de maior área agrícola e
com grande potencial de aplicação das propostas de recuperação das
pastagens degradas através do ILP ou ILPF, torna-se uma ação estratégica de muito interesse e, nesse sentido, discutiu-se e deliberou-se pela
organização conjunta do 11º EPDC e do 2º Simpósio Internacional de
Plantio Direto e Meio Ambiente

Reunião CAAPAS, Rosário em agosto de 2010.

FEBRAPDP e APDC, setembro de 2010.

Reunião da CAAPAS
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Simpósio de Sustentabilidade DOW
A convite da DOW, membros da diretoria participaram do simpósio de sustentabilidade promovido pela empresa em São Paulo,
onde foram apresentados temas relevantes associados à agropecuária
e onde foi possível estabelecer contatos com a empresa e com setores
estratégicos do MAPA.
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Visita a Cotripal e Fundacep

Ainda em 2010, a diretoria fez uma visita institucional às instalações e áreas experimentais da Cotripal e Fundacep, onde são
realizados experimentos e testes de importante valor à expansão do
SPD com qualidade. Certamente, devem ser desenvolvidas ações
que otimizem e explorem essas experiência e informações.

Reunião com a Sociedade Rural do Paraná

Nossa associada que congrega muitos pecuaristas tem papel estratégico na ampliação de ação da FEBRAPDP com este setor produtivo, visando principalmente a adoção da integração lavoura-pecuária
(ILP) e lavoura-pecuária-floresta (ILPF) em plantio direto.

Reunião de avaliação da FAO Brasil
Discussão feita entre representante da FAO Brasil e membros da
FEBRAPDP abordou formas de atuação da FAOB para se valer da
experiência do SPD no Brasil. Definiu-se que será feita visita institucional à nova direção da FAOB.

Campo experimental da Cotripal.

Assinatura do Convênio da SEAB Paraná
com a Prefeitura de Mauá da Serra (PR)

A FEBRAPDP participou da solenidade de repasse de verba da
SEAB à PM de Mauá da Serra, visando à conclusão da construção do
prédio do Memorial de Plantio Direto de Mauá da Serra, com a comunidade de agricultores local. Trata-se de iniciativa que a FEBRAPDP
apoia e divulgará para que se preservem esses fatos históricos. A inauguração do prédio será na festa do milho de Mauá da Serra, em 2011.
Integrantes da Federação participam da avaliação FAO Brasil

Participação no 2º Seminário PSA
(Pagamentos por Serviços Ambientais)
O evento deixou claro que as atividades agrícolas ainda não são
alvo desses pagamentos, assunto a ser explorado pela FEBRAPDP
em todas as instâncias. Ficou claro, também, que o projeto de lei
em discussão na Câmara não restringe tais pagamentos. Portanto,
a base legal está sendo construída para formalizar ações, mas será
preciso desenvolver estratégias ousadas, de comprovação que as
atividades agropecuárias devem ser reconhecidas e compensadas.
Algumas experiências em execução foram ilustradas e merecem
acompanhamento.

Reunião com os CATs do RS

Em visita a Panambí, a diretoria se reuniu com representantes dos
CATs do Rio Grande do Sul (RS), da UFSM e da Semeato. No encontro, discutiu-se a necessidade de revigorar os CATs e a forma como a
FEBRAPDP poderá auxiliar.
O RS é o estado no qual a FEBRAPDP tem a maior quantidade
de associados, portanto, merece atenção na estratégia de revigorar a
representatividade da Federação. Ações bem sucedidas nesse estado
podem ser repetidas em outras unidades e realidades. Tratou-se também
do revigoramento da participação das empresas na FEBRAPDP e os
representantes da Semeato se prontificaram a encaminhar esse assunto
internamente e junto ao sindicato estadual de indústrias de máquinas
agrícolas.

Secretário Chandoa da SEAB em entrega de verba ao Museu do Plantio
Direto de Mauá da Serra.

Reunião com Prefeito de Rolândia, PR

Nessa oportunidade, a nova diretoria tratou do interesse do
município em preservar a origem e história do SPD em Rolândia,
buscando alternativas para transformar esse tema em atração turística. Novas reuniões serão Crealizadas na Secretaria Municipal de
cultura e serão avaliadas as alternativas de se associar às iniciativas
que já estão sendo encaminhadas pela prefeitura.
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Incaper realiza
1º Encontro Técnico
sobre Sistema
Plantio Direto na Palha
Das assessorias

Programação realizada:

O Instituto Capixaba - Dinâmica de Integração Inicial
- Princípios, Benefícios e Desafios do SPDP
de Pesquisa, Assistência
- Propriedades Físicas dos Solos
Técnica e Extensão Rural - Plantio Direto e Fertilidade do Solo
(Incaper) realizou, no dia - Unidade de Observação em Santa Maria
22 de novembro de 2010, o de Jetibá
1° Encontro Técnico Sobre - Situação e Impactos Esperados em Santa
Plantio Direto na Palha. O Maria de Jetibá
evento contou com a parti- - Como Iniciar o SPDP
cipação de três agricultores
e 18 técnicos do Incaper e
de entidades parceiras da Região Locais de Desenvolvimento Rural
Centro-Serrana do Espírito Santo. do Incaper Laranja da Terra, AfonO encontro teve por objetivo so Cláudio, Santa Maria de Jetibá
divulgar os princípios do Sistema e Pedra Azul.
Plantio Direto na Palha (SPDP) e
socializar os benefícios e resultados
Histórico
obtidos com a adoção do SPDP em
sistema tradicional de manejo
outras regiões do Brasil, além de de solo utilizado na produção de
levar conhecimentos técnico-cien- alimentos na Região Centro-Serratíficos sobre propriedades físicas e na do Espírito Santo é caracterizado
fertilidade do solo em plantio direto. pelo uso intensivo de arado, grade
Além disso, durante o evento, fo- e enxada rotativa, o que traz sérias
ram discutidas ações de adaptação consequências como degradação do
das tecnologias na Região Serrana potencial produtivo das terras, uso
do Espírito Santo, através de um pouco eficiente da água, elevados
projeto do Incaper, com recursos custos de produção e redução de
do Conselho Nacional de Desenvol- ganhos dos agricultores familiares
vimento Científico e Tecnológico com a atividade agrícola.
(CNPq) e Ministério do DesenvolEm junho de 2010, um grupo
vimento Agrário (MDA).
composto por dois técnicos do InDe acordo com a pesquisadora caper e dois agricultores familiares
do Incaper, Maria da Penha Ange- do Sindicato dos Trabalhadores
letti, o instituto busca introduzir o Rurais de Santa Maria de Jetibá,
sistema como uma nova alternativa participaram do 12° Encontro
de plantio para os agricultores Brasileiro de Plantio Direto na
produtores de grãos e hortaliças Palha, realizado pela Federação
da Região Centro-Serrana do Es- Brasileira de Plantio Direto na
pírito Santo. Para isso, está sendo Palha (FEBRAPDP), em Foz do
desenvolvida, desde 2008, uma Iguaçu, Paraná, bem como de uma
estratégia de trabalho em parceria excursão a áreas em SPDP nos mucom diversas entidades, com o nicípios de Araucária e Contendas,
intuito de motivar agricultores, no mesmo estado.
estudantes filhos de agricultores,
O conhecimento obtido ‘in
técnicos e organizações sociais loco’ dos benefícios e desafios
da Região Centro-Serrana, a se para a implantação do Plantio
sensibilizarem para o SPDP como Direto resultou em ações que desuma alternativa para o manejo de pertaram interesse dos agricultores
solo nas propriedades familiares em iniciar a implantação do sisteprodutoras de hortaliças e grãos.
ma, primeiramente em pequenas
Participam do projeto o Centro áreas. Atualmente, estão instaladas
de Educação Técnica Fé e Alegria quatro Unidades de Observação
de Laranja da Terra; o Sindicato para implantação do SPDP, sendo
dos Trabalhadores Rurais de Santa três na propriedade dos agricultoMaria de Jetibá; a Secretaria de De- res familiares Reginaldo Pizzol,
senvolvimento Rural de Domingos Dionisia Sanche e Rainor Uliana
Martins; a Escola Agrícola Munici- e uma no Centro de Educação
pal de Afonso Cláudio; Escritórios Técnica Fé e Alegria.

Integração Lavoura-Pecuária:
oportunidade ou novos problemas velhos?
Leandro do Prado Wildner*
Que a integração lavourapecuária, em especial com a pecuária leiteira, para os agricultores
familiares do Sul do Brasil, é uma
excelente oportunidade para a
evolução técnica do sistema de
produção de grãos, da produção
pecuária e para o aumento da
renda da propriedade: isso é
inegável!
Inegáveis são, também, os
riscos e as consequências de um
sistema integrado mal conduzido
com essas atividades que, aliás, já
começam a aparecer em muitas
propriedades que aderiram a esse
sistema!
Com, apenas essas duas reflexões, e com o firme propósito
de não deixar o solo suscetível à
degradação, novamente, perguntamo-nos: sem a observância do
manejo adequado, tanto de solo,
de plantas quanto de animais,
poderemos reeditar um novo
capítulo, fazer uma reestreia da
degradação dos anos 70? Poderíamos dizer ainda: “Erosão: o
retorno”! Observando o que está
acontecendo no campo, parecenos que SIM! Um grande, ululante
e perigoso SIM!
Do final dos anos 60, e durante
toda a década dos 70 e parte dos
80, vivemos um período marcado
pela ocorrência de elevadas taxas
de perdas de solo e água nas
lavouras do Sul do país. Milhões
de cruzeiros (da época) foram
gastos com replantios (incluindo
calcário, sementes, combustíveis
e outros insumos), recuperação
química, física e biológica do
solo. As causas da erosão naquela
época eram a mobilização excessiva (preparo) e a inexistência de
cobertura do solo. Tal situação
somente foi revertida com a diminuição gradativa da mobilização
do solo (redução do preparo com
a adoção do preparo reduzido) até
chegar à mobilização somente na
linha de semeadura e, por outro
lado, o aumento gradativo da
cobertura do solo até a cobertura
total com a manutenção dos resíduos vegetais (palha) sobre o solo,
caracterizando o plantio direto.
Com essas estratégias, o Plantio Direto foi implantado e consolidado no Brasil, tornando-se
referência internacional. Mediante
a necessidade de aumentar a com-

petitividade da atividade agrícola
(produção de grãos) e buscar novas opções econômicas, uma nova
atividade foi agregada ao sistema
grãos: a produção de pasto para
produção de leite. Assim, surgiu a
integração lavoura-pecuária. Bom
prá um, bom prá outro!
Em Santa Catarina, atualmente, a maioria das propriedades
familiares tem atividade pecuária
com ênfase na produção leiteira.
Boa parte das propriedades que
aderiram à produção leiteira representa um grupo de propriedades
ou agricultores excluídos da suinocultura. A atividade leiteira não
só evitou uma nova leva de excluídos do campo, como também
viabilizou muitas propriedades
familiares com a entrada mensal
de recursos para o custeio e manutenção das necessidades básicas
da família. No entanto, graças à
“ganância” que, na maioria das
vezes, engana o homem, aliada
à carência de informações e ao
manejo inadequado dos animais
(lotação, período de pastejo, etc.),
a atividade leiteira está trazendo
sérios problemas ao solo: o retorno
da degradação do solo (erosão e
compactação).
As patas dos animais em solo
com umidade inadequada (umidade elevada) e a falta de cobertura
do solo (animais rapam o pasto até
o aparecimento das raízes) estão
trazendo, novamente, o fantasma
da degradação, da compactação
do solo, diminuição da infiltração
e armazenamento de água, enfim,
A EROSÃO DO SOLO.
A integração lavoura-pecuária
deve ser incentivada para viabilizar
tanto a produção agrícola quanto
a pecuária, seja em pequenas,
médias e grandes propriedades.
No entanto, é necessário o uso do
manejo adequado para ambas as
atividades (grãos e leite) de modo
a promover um equilíbrio que
beneficie tanto uma quanto outra e
não provoque benefícios para uma
em detrimento de outra.
Espécies de inverno (pastos
e adubos verdes) são necessárias para a alimentação animal e
cobertura do solo. Alimento? ...
SIM! Palha? ... TAMBÉM! Pasto
para alimentar o gado! Palha para
amortecer o seu pisoteio e alimentar o solo!

*Msc Agronomia, pesquisador do Centro de Pesquisas para Agricultura Familiar – Cepdf/Epagri
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uepg homenageia Lucien Séguy pela
difusão do Sistema de Plantio Direto
Das assessorias
“Passei uma vida extraordinária e devo isso
ao Brasil”. Assim o agrônomo e pesquisador
francês Lucien Roland Séguy agradeceu à Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),
pelo reconhecimento de seu trabalho na difusão
do Sistema de Plantio Direto, com a outorga da
Medalha do Mérito Universitário. A solenidade
de entrega da honraria aconteceu no último
dia 19 de novembro, na Sala dos Conselhos
(Bloco da Reitoria), no campus de Uvaranas
da UEPG, com a presidência do magnífico
reitor João Carlos Gomes, acompanhado do
vice-reitor Carlos Luciano Sant’Ana Vargas e
do conselheiro Eduardo Fávero Caires, diretor
do Setor de Ciências Agrárias e de Tecnologia,
proponente da homenagem ao pesquisador.
No agradecimento à homenagem prestada
pela comunidade universitária, Lucien Séguy
confessou estar “emocionado e super feliz”,

Lucien Séguy agradece à homenagem
prestada pela UEPG

A homenagem da UEPG a Lucien Séguy
se deve, principalmente, à sua participação
fundamental no estabelecimento do convênio
entre a instituição e o Centro de Cooperação
Internacional em Pesquisa Agronômica para o
Desenvolvimento (CIRAD), da França, para a
realização do curso internacional de “Manejo
da Matéria Orgânica do Solo”. O professor
João Carlos de Moraes Sá, coordenador do
curso, destacou o papel de Lucien Séguy na
consolidação da UEPG como uma referência
internacional e centro de excelência do desenvolvimento de pesquisas no manejo da matéria
orgânica do solo, com destaque para o Sistema
de Plantio Direto.
Segundo o professor João Carlos de Moraes
Sá, a ligação de Séguy com Ponta Grossa e os
Campos Gerais vem desde 1984, quando aqui
esteve para conhecer o plantio direto na palha,
um sistema que, naquela época, muitos disseram que não se adaptaria às regiões tropicais.
“A partir do seu trabalho na região do cerrado
brasileiro, no Mato Grosso, Goiás e Tocantins,
ele levou o Sistema de Plantio Direto a mais de
30 países”, disse o professor da UEPG, citando
que 75 pesquisadores (doutores e mestres) da
Europa, África e Ásia participaram das cinco
edições do curso internacional de “Manejo da
Matéria Orgânica do Solo”.

O reitor João Carlos Gomes entrega a medalha
do Mérito Universitário a Lucien Séguy

dizendo não saber se merecia, de fato, todo
esse reconhecimento. Nesse sentido, ele mencionou sua frustração por não ter conseguido
mostrar aos europeus a importância do Sistema
de Plantio Direto para o desenvolvimento de
uma agricultura sustentável. “Há 20 anos, isso
A parceria com o CIRAD,
nesses cinco anos, segundo
o professor João Carlos Sá,
teve forte impacto no Laboratório de Análise de Solos da
UEPG, com aporte de recursos
que permitiram a aquisição
de equipamentos de última
geração. “Hoje, podemos dizer
seguramente que somos uma
referência internacional nessa área de análise da matéria
orgânica do solo”, completa o
professor, destacando o projeto
de instalar na UEPG um Centro
de Excelência em Plantio Direto
e, ainda, um Museu do Plantio
Direto, a partir de entendimentos já iniciados coma Federação
Brasileira de Plantio Direto na
Palha, que tem como fundador
o ponta-grossense Manoel Henrique Pereira (Nonô).
O reitor João Carlos Gomes
destacou a homenagem ao
professor Lucien Séguy, que

já era uma necessidade e hoje é muito mais”,
disse o pesquisador francês, afirmando que a
Europa tem uma mentalidade velha, “que não
se muda com facilidade’.
Sobre seu trabalho em mais de 30 países
com agricultores pobres, Lucien Séguy disse
que “botamos sementes do plantio direto no
mundo inteiro”. Especificamente, ele falou do
seu trabalho em Madagascar, juntamente com
o produtor ponta-grossense Manoel Henrique
Pereira (Nonô), onde hoje existe cerca de 10
mil hectares cultivados a partir do Sistema de
Plantio Direto na Palha. O mesmo trabalho foi
desenvolvido por Séguy no Mato Grosso, lembrando que um homem que não entendia nada
de agricultura, mas acreditou na sua “paixão”
pelo plantio direto, confiou-lhe a quantia de
R$ 1 milhão, para desenvolvimento dos seus
projetos. “Quem me valorizou foram os brasileiros”, finalizou, declarando-se eternamente
agradecido ao Brasil.

O pesquisador francês ainda recebeu o diploma do Mérito Universitário, na foto com o reitor João Carlos Gomes, o vice-reitor
Luciano Vargas e o professor Eduardo Fávero Caires

somente é concedida a professores, agentes universitários,
acadêmicos e personalidades
eminentes, pela contribuição ao
desenvolvimento da instituição.
“Pela sua luta na difusão do
plantio direto, conforme seus
próprios relatos, essa é uma
homenagem justa e engrandece
nossa universidade”, disse o
reitor, lembrando da ligação
entre o Sistema de Plantio
Direto e o curso da Agronomia
da UEPG, o primeiro do Brasil

O professor Lucien Séguy, com autoridades universitárias e os
participantes do curso de “Manejo da Matéria Orgânica do Solo”

a ter uma disciplina específica
nessa área, fato que “contribui
seguramente para que estejamos hoje com o melhor curso
do país, com conceito máximo
em todos os quesitos do sistema
de avaliação do Ministério da
Educação”.
“Tenha a certeza de que o
seu nome já está gravado nos
anais da nossa universidade”,
disse o reitor ao estender a
homenagem da Lucien Séguy
também aos participantes do
curso internacional de “Manejo
da Matéria Orgânica do Solo”,
presentes à sessão do Conselho
Universitário. “Esse curso e um
marco no processo de internacionalização da nossa universidade”, destacando a possibilidade de intercâmbio aberta
com pesquisadores, doutores
e mestre de mais de 30 países,
ao longo das cinco edições do
curso e que poderá se ampliar
ainda mais, coma renovação da
parceria com o CIRAD.
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Finlandeses conhecem técnica do Plantio Direto

No último mês de novembro, grupo da Finlândia visitou
a Fazenda Agripastos, de Manoel Henrique Pereira, mais
conhecido como Nonô Pereira. O objetivo foi conhecer o
Sistema de Plantio Direto praticado na Agripastos há quase
35 anos e, com isso, adaptar a
técnica às condições da Finlândia. A Semeato, que trouxe
o grupo e tem um contato com
aquele país, tem a intenção de
fornecer semeadoras e outros
equipamentos necessários ao
grupo. Os técnicos e os produtores gostaram muito do
sistema e das vantagens que
ele traz e, além disso, aproveitaram a oportunidade para
a troca de experiências com
Nonô Pereira e os integrantes
da Semeato.

Aos nossos associados,
parceiros e amigos desejamos
que o Natal seja repleto de paz,
amor e muita alegria e o
Ano Novo de muito sucesso.
Que em 2011 possamos
continuar promovendo a
sustentabilidade da agricultura
brasileira usando o SISTEMA
PLANTIO DIRETO NA PALHA
COM QUALIDADE
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