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Passo Fundo
se candidata
à sede do
13º ENPDP
Membros da diretoria da
FEBRAPDP participaram
de uma reunião na sede da
Semeato, no ultimo dia 17
de junho. Na oportunidade,
discutiu-se a candidatura
da cidade de Passo Fundo
para sede do 13º ENPDP.
Essa foi a terceira reunião
sobre o tema. A primeira, em
novembro de 2010, aconteceu durante a reunião da
diretoria com os CATs RS, e
a Semeato já encabeçava a
proposta.
Como consequência,
abriu-se a discussão na diretoria e algumas alternativas foram consideradas.
Confirmou-se a decisão de
diretoria de agosto de 2010,
que deliberou que o evento
voltaria a ser itinerante, privilegiando os eventos em
regiões inéditas e que tais
eventos deveriam objetivar a
expansão do SPD com qualidade. Destacou-se, ainda,
a importância de uma representação local consistente
para sediar o evento, fato
que foi reforçado na segunda
reunião.
Essa última reunião contou com 21 participantes representando 10 instituições
interessadas em se envolver
diretamente na organização
do 13º ENPDP, portanto
Passo Fundo consolidou
sua candidatura e algumas
iniciativas de organização
já foram tomadas. Parabéns
a todos!

O homem como
referência no conceito
de sustentabilidade

Observo, a cada leitura de textos que fazem
referência à sustentabilidade, um foco nas
questões ambientais, sociais e econômicas,
mantendo o homem fora das discussões. Mesmo
quando se fala em aspectos sociais, não se leva
em consideração o homem inteligente e criativo,
mas o homem obediente às regras do superego.
Regras que servem como corrimão para uma
vida socialmente correta, porém absolutas e sem
novidade. O homem protagonista, responsável
por sua existência histórica, deve ser o grande
alvo do conceito de sustentabilidade e não os
atuais modelos que propõem ideologias pouco
funcionais ao nosso momento histórico.
Nós - que construímos com um modelo de
agricultura conservacionista para a lavoura de
arroz irrigado - vimos, no início, a não contribuição de todo o sistema para o desenvolvimento dessa técnica. Ao contrário, no caso do arroz,
o instituto de pesquisa mais influente demorou
mais de 10 anos para aceitar e fez pouco investimento para que o Sistema de Plantio Direto no
arroz irrigado obtivesse sucesso. O incremento
conseguido foi por conta da transferência de
experiências entre os produtores: eles tiveram
a coragem (ou loucura) de criar algo totalmente
novo que proporcionou, em um primeiro momento, a sobrevivência da cadeia produtiva do
arroz. Hoje, observamos uma paralisia de novidade e criatividade. Vemos que alta tecnologia é
comprar máquinas e implementos novos, além
de utilizar muito insumo como adubos, herbicidas, inseticidas e fungicidas e um sistema de
gestão informatizado (uso de informações) que,
quando precisamos para entender os problemas,
não funciona.
Tudo isso porque o produtor está acomodado
com o que outros estão lhe propondo como estilo de vida e de produção. Não estaria na hora de
nós, agricultores, que temos o dom de produzir
algo quase sagrado - o alimento - fazermos algo
em coincidência com o projeto de natureza que
temos? Quando falo em natureza entendo a palavra em sua raiz: natureza vem de natu=nato=n
ascimento=princípio=ser. Não essa natureza tão
distante que estão nos vendendo. Se analisarmos, nosso corpo é mantido por essa natureza,

que fornece o ar, a luz, a água e os alimentos.
Os três primeiros estão em abundância e permeiam nossa vida, já os alimentos, pelo novo
estilo de vida do homem moderno, tiveram a
produção delegada a poucos homens. Até aí sem
problemas. O problema nasce quando queremos
colocar conceitos de economia de mercado, e
principalmente especulação, em algo tão sério
e fundamental na vida de todo homem.
Iniciamos tentando entender o que estão
querendo que façamos. Vamos semear o cultivo que na cotação da bolsa mais remunera,
semear a variedade mais produtiva, colocar o
insumo que está na moda, usar as máquinas
mais modernas, o melhor sistema de agricultura de precisão, tudo isso para obtermos a
maior produção? Colhemos e alcançamos a
tão sonhada alta produtividade, porém estamos
em uma economia de mercado: se produzimos
bastante o preço cai, porque a oferta é maior que
a demanda e o investidor (especulador) que nos
acenou com bom preço foge para outro ativo
que lhe dá mais. Com isso, nós ficamos com o
sonho de que se fizéssemos tudo certo e o clima
ajudasse estaríamos ricos, felizes. Mas afinal
o que colhemos? A quem estamos servindo?
Entendo sustentabilidade como algo mais sério
que o modismo que vivemos.
Quando falamos em balanço energético de
nossos sistemas produtivos devemos ter uma
visão mais holística do processo. Sabemos
que o tal balanço completo não alcançaremos,
porque nossos sistemas estão globalizados e
muitos fatores não podem ser mensurados, mas,
a grosso modo, podemos ter uma ideia e, isso,
seria muito interessante. Devemos começar a
medir e discutir: qual é a nossa pegada? De
quantos planetas necessitamos para sustentar
nosso estilo de produção e de vida?
O fundamental é uma agricultura capaz de
produzir alimento para nutrir o homem e não
apenas sustentá-lo. Do alimento saudável nasce a
saúde, a disposição e a harmonia com a natureza.
O nosso ser em harmonia com outros seres.

Eng. Agr. Ariovaldo Ceratti
Produtor de Arroz Ecobiológico
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Diretores da FEBRAPDP
visitam IAPAR

“É uma visita institucional de
apoio à nova direção e reforço
dos laços que historicamente
unem nossa entidade ao Iapar”.
Dessa forma, o presidente da
Federação Brasileira de Plantio
Direto na Palha (FEBRAPDP),
Herbert Bartz, definiu o encontro que manteve com a direção
do IAPAR, no último dia 27 de
abril.
Bartz, que estava acompanhado do secretário da entidade,
Ricardo Ralisch, foi recebido
pelo presidente Florindo Dalberto e por Armando Androcioli e Augusto Guilherme de
Araújo, respectivamente diretor
e diretor adjunto de pesquisa da
instituição.
Na reunião, eles trataram
de temas gerais de agricultura
e ações conjuntas de pesquisa
e transferência de tecnologia,
envolvendo práticas agrícolas
de caráter conservacionista.
Dalberto agradeceu a visita enfatizando que “a Federação exerce
um papel fundamental no apoio
à pesquisa e ao desenvolvimento

Os presidentes do IAPAR, Florindo Dalberto,
e da FEBRAPDP, Herbert Bartz

do Plantio Direto no Brasil”.
Os dirigentes lembraram que,
em 2012, haverá dupla comemoração de 40 anos: da fundação do
IAPAR e do início do Plantio Direto no Brasil. A possibilidade de
comemorações conjuntas foi um
dos temas discutidos. “Ninguém

pode imaginar a sustentabilidade
do agronegócio brasileiro sem o
Plantio Direto”, afirma Bartz.
Também participaram do encontro os pesquisadores Rafael
Fuentes Llanillo, do IAPAR,
e Marie Luise Bartz, ligada à
FEBRAPDP.

Fonte: Iapar http://www.iapar.br/modules/noticias/article.php?storyid=1123
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Rafael Fuentes, Armando Androcioli, Ricardo Ralisch, Augusto Guilherme de Araújo,
Florindo Dalberto, Herbert Bartz e Marie Bartz

Boletim Informativo Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha

3

Plauto sugere criação da disciplina de Plantio Direto
na grade curricular dos colégios agrícolas

O

Das assessorias

deputado Plauto Miró
(DEM), 1º secretário da
Assembleia Legislativa,
apresentou indicação à Mesa
Executiva da Casa, que sugere que
o governo do Estado incorpore,
na grade curricular de ensino dos
colégios agrícolas, no curso técnico em Agropecuária, a disciplina
de Plantio Direto. O parlamentar
explica que a indicação atende a
inúmeras solicitações feitas por
estudantes do curso técnico em
Agropecuária de colégios agrícolas existentes no Estado que
se sentem prejudicados por não
terem a disciplina. “Atualmente,
o tema Plantio Direto faz parte da
disciplina de Solos, o que permite
que cada professor exponha o
tema de forma subjetiva. A transformação dele em uma disciplina
possibilitará o aprofundamento

das informações melhorando o
ensino oferecido pelos colégios
agrícolas de todo o Estado”, diz.
Atualmente, o Paraná possui

20 colégios agrícolas. Se for aprovada pelos deputados, a indicação
será encaminhada para análise do
Poder Executivo. De acordo com

indicação, caberá à Secretaria de
Estado da Educação estabelecer o
programa curricular e a proposta
pedagógica, a carga horária na
grade disciplinar e promover a
qualificação dos professores habilitados à disciplina.
Plauto Miró acredita que o
Plantio Direto deve ser amplamente disseminado por ser uma técnica
que promove a recuperação do
solo e possibilita a adoção de sistemas de produção sustentáveis, a
manutenção da estrutura do solo
e dos teores de matéria orgânica,
reduz a erosão, diminui o custo de
produção. “Além disso, essa técnica melhora os indicadores ambientais, principalmente da qualidade
da água e dos alimentos, reduz o
intervalo de semeadura das culturas, possibilita maior eficiência no
aproveitamento dos nutrientes e,
consequentemente, o aumento da
renda dos produtores”, diz.

Pagar para preservar: chave do desmatamento zero
Kamila Pitombeira
Os impactos ambientais têm sido tema de
diversos encontros e fóruns mundiais. É preciso
estimular a conscientização e adotar medidas
que diminuam esses impactos. Um dos problemas enfrentados pelo país, no que diz respeito
ao meio rural, é o desmatamento. Para diminuir esse problema, diversas ações podem ser
tomadas. ‘Desmatamento zero: como lucrar’ é
um dos temas do Fórum Contexto Ambiental
& Agronegócio, organizado pelo Portal Dia de
Campo, no dia 30 de junho, em Uberlândia, Minas Gerais. Segundo John Landers, agrônomo e
diretor honorário da Associação Plantio Direto
do Cerrado (APDC), para diminuir o índice de
desmatamento no país, é preciso incrementar a
produtividade nas áreas desmatadas.
“Existem várias tecnologias para a intensificação do uso da terra. Mas as mais eficazes,
em termos de clima e da redução de gases
estufa, são as tecnologias recentes de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). O segundo
capta muito mais Carbono do solo, mas a ILP
também capta bastante. Existem sistemas que
captam mais de 2 toneladas de Carbono por
hectare ao ano. Esse sequestro de Carbono
pode contribuir para o cumprimento das metas
do Brasil para Kyoto”, afirma o diretor.
De acordo com ele, o investimento em
tecnologias capazes de reduzir o impacto
ambiental pode ser caro, mas tudo depende do
retorno para o homem do campo. “Para isso,
existe, também, o fornecimento de crédito

que ainda não está saindo muito bem quando
o assunto é a ILPD”.
“A renovação de pastagens, por exemplo,
é a chave para reduzir a pressão da pecuária
sobre a Floresta Amazônica. Temos que absorver o crescimento da pecuária dentro das
pastagens atuais, que são bastante degradadas.
Hoje, tem-se uma média menor que 1,0 animais por hectare, enquanto que poderíamos
triplicar ou mais essa lotação”, avalia.
Para Landers, apenas apresentar tecnologias aos pecuaristas para renovação e manejo
de pastagens renovadas não resolve. Ele sugere uma doação de fosfato para quem planta
lavouras em áreas de pastagem degradada ou
comum. Assim, ele conta que seria possível
aumentar a carga animal e, ao mesmo tempo,
sequestrar Carbono.
“Nos últimos anos, através do Plantio Direto, os agricultores passaram a contribuir com o
valor de US$ 2,2 bilhões anuais em redução de
impactos ambientais fora da fazenda e não recebem um tostão por isso. Além disso, não recebem pela obrigação de manter áreas de reserva
nas suas fazendas. Isso não é uma imposição
dos demais países concorrentes em produção
de soja. Portanto, o mundo não reconhece essa
grande contribuição do produtor brasileiro para
a preservação da vegetação nativa”.
PAGAR PARA PRESERVAR
Para que as medidas de preservação sejam eficazes, o agrônomo explica que seria
necessário realizar transferência de valores
em termos de pagamentos de serviços ambientais do consumidor para o produtor rural.

Ele afirma que, se essa medida tivesse sido
implantada há cinco anos, não teria havido
debate sobre o Código Florestal Brasileiro.
Mas, de acordo com ele, o público ainda não
aceita o princípio de pagar para preservar.
“Além da contribuição em redução dos impactos por parte dos produtores, o custo médio
dos alimentos tem reduzido por 1,2% ao ano.
Isso também é uma contribuição do produtor
rural para o bem estar da nação, o que também
não é reconhecido. Portanto, o problema do
produtor é que o mercado é mais eficiente do
que ele. Qualquer ganho que ele tenha em produtividade, o mercado toma em pouco tempo
através da redução de preços”, conta.
Para chegar ao fim do desmatamento,
o Brasil ainda precisa passar por algumas
barreiras. Segundo Landers, em primeiro
lugar, a ilegalidade e a falta de governança na
Região Amazônica prejudica muito a imagem
brasileira perante as outras nações.
“Temos que entender que toda região de
fronteira no mundo sofreu um período inicial
de falta da lei. Isso não é novidade, mas está
acontecendo na Amazônia e está criando manchetes nos jornais, o que é usado para denegrir
a imagem geral do produtor rural brasileiro.
Isso é injusto, pois o público só quer taxar o
agricultor de vilão e não quer ver que ele é
a chave do desmatamento zero. Realmente,
precisamos mudar a imagem do produtor
brasileiro. Ele precisa ser visto como aliado
número um da conservação. Ele precisa ser
tratado com ‘cenoura’ e não com ‘chicote’. A
partir daí, podemos ir para frente”, conclui.
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Oficina visa integração da
Agricultura Conservacionista

Oito projetos relacionados ao programa de
fertilidade do solo desenvolvidos em seis países
africanos foram selecionados pela ‘Alliance for
a Green Revolution in
Africa (AGRA)’. Para os
selecionados, a FundaçãoFiorello LaGuardia e
a AGRA, propuseram a
realização de uma oficina
no Brasil, como uma plataforma de integração dos
princípios da Agricultura
Conservacionista e para a
formação de uma Rede de
Inovação (IN), juntamente
com grupo de especialistas brasileiros, incluindo
membros da Federação
Brasileira de Plantio Direto
na Palha (FEBRAPDP). A
rede apoiará cada um dos
projetos na identificação
de atividades e capacitação, visando a otimização
da atividade agrícola de
cada país.
Caberá ao ‘Projeto
Breadbasket’ viabilizar
essa atuação por pelo menos três anos, tempo para
consolidar as propostas. O

Roteiro da oficina no Paraná

Breadbasket é um programa para melhorar a renda
de centenas de milhares
de pequenos agricultores africanos, apoiando e
ampliando as iniciativas
existentes da ‘Alliance
for a Green Revolution in
Africa’ (AGRA) através da
transferência de tecnologia
Sul-Sul.
Oficina
A oficina, que será realizada no Brasil, fornecerá
apoio às oito equipes de
projeto interdisciplinar
composta de participantes locais, nacionais e
internacionais. Haverá
a formação da Rede de
Inovação e da plataforma
para fornecer apoio contínuo para projetos e novas
pesquisas e disseminação
de lições aprendidas. Além
da difusão dos princípios
da Agricultura de Conservação e da valorização da
produção, pretende-se estabelecer uma plataforma
virtual de aprendizagem.
A FEBRAPDP foi convidada a organizar a oficina e a compor a Rede de

Países cujos projetos foram selecionados

Inovação, sugerindo que
se efetuasse atividade itinerante pelo sul, sudoeste
e oeste do Paraná (Fig. 2),
para que o grupo conheça
algumas experiências bem
sucedidas nas áreas de

Sistema de Plantio Direto
para a pequena propriedade, microcrédito, associativismo e comercialização
direta. O principal fundamento a ser empregado
na oficina será de que as

melhores soluções, geralmente, são as locais e, para
tanto, deve-se identificar
claramente os problemas.
Não se tratará de uma
transferência de tecnologia
e sim de experiência.

Como programa,
o projeto visa:

1) promover a Agricultura Conservacionista junto aos agricultores, extensionistas
e coordenadores de oito projetos da
AGRA existentes:
2) atuar na definição dos requisitos de cada
projeto para a adoção dos conceitos da
Agricultura Conservacionista;
3) estabelecer uma Rede de Inovação (IN)
para fornecer suporte contínuo aos
projetos e para compartilhar e divulgar
os resultados, operando a partir de uma
plataforma web interativa, a ser mantido
por LGF em www.projectbreadbasket.
org
4) divulgar a evolução de cada projeto.
Os países envolvidos são Gana, Mali,Malawi,
Moçambique, Tanzânia e Zâmbia (Fig.
01) e espera-se que cada região encontre suas próprias soluções para otimizar
seus sistemas de produção e preservar
seus recursos naturais e humanos
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4ª Semana
Arrozeira de
Alegrete:
expectativas
superadas
Das assessorias
A 4ª Semana Arrozeira de Alegrete, encerrada no
último dia 4 de junho, teve suas expectativas alcançadas. Essa foi a avaliação da diretoria da Associação
dos Arrozeiros de Alegrete após os sete dias de grande
público nas atividades no CTG Farroupilha e localidades no interior dos municípios de Alegrete e Manoel
Viana. Mais de 3,5 mil pessoas participaram de cursos,
palestras, workshops, treinamentos, homenagens e do
‘baile do arroz’.
“Mesmo em meio a dificuldades, o arrozeiro não deixou de participar e trazer sua família. Fomos corajosos
em aprofundar o tema gastronômico e nutricional e dar
a profissionais da saúde e da cozinha argumentos para
incentivarem o consumo do nosso produto”, comenta
o presidente Henrique Dornelles.
Todas as palestras noturnas contaram com casa
cheia. Tanto para demonstrar as qualidades do arroz
na alimentação, na palestra com a nutricionista Ana
Laura Guimarães e Dr. Carlos Nascimento; quanto para
debater a situação do mercado com o consultor Tiago
Barata. Também foi alinhavada discussão para repensar
a postura pessoal no enfrentamento à crise, com o professor Daltro. A programação voltada à diversificação
do consumo do arroz, principalmente os workshops de
gastronomia e da merenda escolar, e a participação da
Escola de Gastronomia Aires Scavone foram destaque
à parte, dada a grande aceitação do público.
A programação no interior também obteve sucesso.
As comunidades do Mariano Pinto, Rincão de São Miguel, Conceição e Manoel Viana marcaram presença
com questionamentos e interesse nos temas apresentados. Como ponto negativo, de acordo com a organização do evento, ficou o veto do governo do Estado à
participação do Irga, apoiador desde a primeira edição, o
que impediu a participação de palestrantes, cancelando
a entrega oficial do Selo Ambiental.
Premiações
O momento de maior destaque aconteceu na noite
das premiações do dia 2 de junho. A entrega do troféu
‘O Taipeiro’, criado em 2005 para homenagear pessoas
com atuação destacada no setor, acompanhou, neste
ano, a temática geral do evento: nutrição e gastronomia.
Receberam a distinção o produtor José Pedro Rosso
Gomes, membro da Panela Campeira e ex-diretor da
entidade; o empresário Luiz Acir Bastiani, parceiro de
eventos e fabricante das grandes panelas que cruzam o
Brasil nas manifestações do setor; o médico e orizicultor
Carlos Adílio Maia Nascimento, presidente do Instituto
Brasileiro de Produção Sustentável; a nutricionista Ana
Laura Guimarães, incentivadora da dieta à base do arroz;
o engenheiro químico Gilberto Amato, formulador do
programa de incentivo ao consumo do Irga; e o médico
e produtor João Francisco Giuliani, liderança histórica
dos produtores da fronteira.

O evento foi realizado na sala de reuniões da liderança do PSDB, em Brasília.

GNII organiza
café com deputados

A ASPIPP, entidade coordenadora do
Grupo Nacional de Instituições de Irrigantes (GNII), promoveu - no último dia
5 de abril - café da manhã diferenciado.
Objetivo foi tratar da ‘Nova conjuntura
da agricultura irrigada no governo federal e sua representação no congresso
nacional’ com os parlamentares. O
evento foi realizado na sala de reuniões
da liderança do PSDB, em Brasília.
Na pauta, três temas foram abordados: ‘a criação da Frente Parlamentar
da Irrigação’ (FPI); ‘SENIR - Secretaria
Nacional de Irrigação’ e ‘Utilidade Pública e Interesse Social: Represamento
da água para uso na agricultura irrigada
em propriedades privadas’.
Participaram do café da manhã
deputados representantes dos ministérios da Agricultura e da Integração
Nacional, da Agência Nacional de
Águas, além de membros do GNII.
“Agradeci ao anfitrião, o deputado
Duarte Nogueira, pela iniciativa em
assumir o compromisso da criação da
Frente Parlamentar de Irrigação (FPI)
que, há tempos, vem sendo solicitado
aos parlamentares. Frisei a importância
desse momento histórico para a agricultura do país pela abertura de portas do
Congresso Nacional para acolhimento
dos produtores irrigantes e seus an-

seios”, diz o coordenador do GNII e
diretor presidente da Aspipp, Alfonso
Adriano Sleutjes.
Na oportunidade, o deputado Duarte
Nogueira informou que as 180 assinaturas, necessárias para a instauração da
FPI ou bancada da irrigação, já foram
coletadas dando ensejo à tomada dos
próximos passos. Após a instauração
da FPI, cada partido político deverá
eleger seu representante para integrar a
chamada ‘bancada da irrigação’.
Nogueira se pronunciou, na ocasião,
a respeito da proposta de alteração do
código florestal, relatado pelo deputado
Aldo Rebelo, dizendo que deverá ser
retirada a moratória de 5 anos. “Fato
importante, pois seria mais difícil ainda
a autorização para construção de açude,
devido a supressão das APP’s (Áreas de
Preservação Permanente)”.
Ao final do evento, Sleutjes entregou nota técnica, com a proposta da
ASPIPP contendo as prioridades da
alteração do Código Florestal, na ótica
dos produtores do sudoeste paulista,
para avaliação do grupo de trabalho
que analisa o substitutivo de relatoria
do deputado Aldo Rebelo. “Todas as
nossas sugestões constaram do relatório que foi aprovado pela Câmara dos
Deputados”.
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PROGRAMAÇÃO

Dia 23 de agosto - terça-feira
Hora	
8:00 às 12:00
12:00 às 12:30
12:30 às 13:30
13:30 às 15:00
15:00 às 15:30
15:30 às 16:15
16:15 às 17:00
17:00 às 17:45
20:00 às 21:00
21:00 às 22:00

Atividade	
Cadastramento
Palestra
Palestra
Mesa redonda
Coffee Break
Palestra
Palestra
Palestra
Abertura Oficial
Coquetel

Tema
O Estado da Arte do Plantio Direto
Comportamento do Carbono na Atmosfera, no Solo e na Biomassa
Contexto do Plantio Direto
Plano ABC – Agricultura de Baixa Emissão de Carbono
Linha de Crédito ABC
Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais
O Papel do Plantio Direto nas Mudanças Climáticas Mundiais e no Programa ABC

Dia 24 de agosto - quarta-feira
Hora	
8:30 às 9:15
9:15 às 10:00
10:00 às 10:30
10:30 às 11:00
11:00 às 12:00
12:00 às 13:30
13:30 às 14:00
14:00 às 14:30
14:30 às 15:00
15:00 às 15:30
15:30 às 16:00
16:00 às 16:30
16:30 às 18:00

Atividade	
Palestra
Palestra
Coffee Break
Palestra
Palestra
Almoço/livre
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Coffee Break
Palestra
Mesa redonda

Tema
Como produzir 6 toneladas/ha de soja em SPD com baixo custo e com sustentabilidade no Cerrado?
Como produzir 15 toneladas/ha de milho em SPD com baixo custo e com sustentabilidade no Cerrado?
Integração Lavoura Pecuária
Estratégias para inserção da pecuária em um processo produtivo sustentável com baixa emissão de carbono
Programa de avaliação da qualidade do Plantio Direto
Projeto SOYPSI - Plantio Direto de Qualidade em apoio a Soja Responsável RTRS
Agricultura Certificada
Soja responsável RTRS
Dow
Potencial de Mercado de Créditos de Carbono em SPD

Dia 25 de agosto - quinta-feira
Hora	
8:00 às 9:00
9:00 às 9:30
9:30 às 10:00
10:00 às 10:30
10:30 às 11:15
11:15 às 12:00
12:00 às 13:30
13:30 às 14:15
14:15 às 15:00
15:00 às 15:30
15:30 às 16:00
16:00 às 17:30
17:30 às 18:00

Atividade	
Tema
Palestra
Efeitos da Rotação de Culturas e de Plantas de Cobertura do Solo na Produtividade e na Qualidade do Plantio Direto
Palestra
Indicadores de Qualidade do Sistema Plantio Direto
Palestra
Syngenta
Coffee Break
Palestra
Manejo de água em SPD - a palha como redutor do custo da irrigação
Palestra
Uso eficiente de nutrientes como fator da mitigação das emissões de gases de efeito estufa no Sistema Plantio Direto
Almoço/livre
Palestra
Fixação biológica de nitrogênio
Palestra
Perspectivas futuras de manejo da fertilidade para o SPD
Coffee Break
Palestra
Jacto
Debate
Mecanização no SPD – de onde veio e para onde irá
Encerramento, entrega da premiação painel científico e entrega de certificados
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Bartz na propriedade de Albert Bening

Presidente da FEBRAPDP visita
produtora de sementes na Alemanha

O presidente da Federação Brasileira de
Plantio Direto na Palha (FEBRAPDP), Herbert Bartz, visitou, nos dias 22 e 23 de junho,
a empresa produtora de sementes Deutsche
Saatveredlung (DSV) e o agricultor Albert
Bening, na Alemanha Oriental. A visita, que
também contou com o consultor Rolf Derpsch,
foi feita a convite da Bayer Handelsvertretung
(www.beratung-mal-anders.de).
Albert Bening é um agricultor Holandês que
se instalou na Alemanha Oriental após a queda
do muro de Berlim. Ele pratica o Plantio Direto
em solos muito pobres e difíceis de manejar
(muito pegajosos, quando úmidos, e extremamente duros, quando secos) no vale do Rio Elba,
no povoado de Schönhausen-Damm.
Na época da República Democrática Alemã
(comunista), o pessoal utilizava excesso de
preparo do solo com máquinas pesadas, muitas
vezes com uma dúzia de passadas, desde a
colheita até o novo plantio. Na ocasião, Bartz e
Rolf cavaram buracos na propriedade de Albert
Bening. “Nesses buracos apareceram torrões
duros como tijolos devido ao manejo empregado anteriormente. O solo já está melhorando
sob PD, mas Bening deverá ter paciência e
precisará maximizar a produção de biomassa
(rotação e adubos verdes) para que o solo fique
bom”, disseram os brasileiros.
No dia 23, foi a vez da visita à DSV,
Deutsche Saatveredlung (www.dsv-saaten.de),
uma empresa produtora de sementes diversas,

Bartz na Deutsche Saatveredlung

inclusive de adubos verdes. Eles produzem
várias misturas com oito espécies diferentes
de adubos verdes, adequadas para diferentes
rotações com efeito residual específico sobre
alguns cultivos principais.
O chefe da filial em Bückwitz, estado de
Brandenburg, é Christoph Felgentreu, um entusiasta do Plantio Direto. “Ele tem uma área
demonstrativa com mais de 10 anos de Plantio
Direto contínuo onde pensa haver problemas
de compactação. Mas avaliamos que o solo

está em perfeitas condições e só necessita
rotações com adubos verdes e culturas como
o milho com altas produções de biomassa”,
disseram os visitantes brasileiros.
O convite para as visitas à Alemanha, para
discutir a problemática do Plantio Direto na
região, foi feito por York Bayer, da Bayer Handelsvertretung (www.beratung-mal-anders.de).
York Bayer é um entusiasta do Plantio Direto
e vem apoiando iniciativas na sua difusão da
técnica há vários anos.

Boletim Informativo Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha

8

Mocidade Independente de Padre
Miguel homenageia personalidades
do setor agropecuário
Assessoria de Comunicação CNA
www.canaldoprodutor.com.br
Ao levar para a Marquês de Sapucaí
a história da agricultura, com o enredo
Parábola dos Divinos Semeadores, a
escola de samba Mocidade Independente
de Padre Miguel homenageou figuras
que marcaram a história da atividade no
Brasil. Num carro alegórico com a estrela
guia símbolo da escola, trouxe para o carnaval do Rio de Janeiro os ex-ministros da
Agricultura Alysson Paulinelli e Roberto
Rodrigues; o pesquisador e ex-presidente
da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Eliseu Alves, e o
pioneiro do Plantio Direto na Palha no
País, Herbert Arnold Bartz, que desfilaram ao lado dos componentes ilustres da
agremiação.
A escola levou para o desfile das
escolas especiais, na segunda-feira de
Carnaval (dia 7 de março), 41 alas, oito

alegorias e 3,8 mil componentes. Com
o apoio da Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA), Cutrale e
outras empresas do agronegócio, a Mocidade mostrou a história da agricultura
e a importância do setor ao longo dos
séculos, desde as festas pagãs, em sua
celebração à fertilidade da terra, passando
pelas cenas agrícolas cristãs, até chegar
ao nascimento do Carnaval.
Cinco dos oito carros da Mocidade
carregaram toneladas de frutas e o abrealas sobre a Era do Gelo simulou uma
nevasca com um efeito especial produzido com uma tonelada de sal grosso. Para
contar a história da agricultura, foram
utilizados elementos naturais, como pinha e trigo. No carro abre-alas, ‘Eis que
Surge o Verde’, uma floresta e decorações
africanas. Os carros alegóricos foram
movidos a biodiesel, uma fonte de energia
limpa, viável economicamente sem poluir
o meio ambiente.

O pioneiro do Plantio Direto na Palha no país,
Herbert Arnold Bartz

FAÇA DO
INFORMATIVO
O CANAL DE
DIVULGAÇÃO DE
SUA ENTIDADE.

PLANTIO DIRETO
NA PALHA COM QUALIDADE
É A NOSSA META
e-mail: febrapdp@uol.com.br
site www.febrapdp.org.br

Na avenida, o pesquisador e ex-presidente da Embrapa, Eliseu Alves, e o
ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues

