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REPENSAR NOSSA AÇÃO
Por Rafael Fuentes Llanillo *
A Associação de Plantio Direto no Cerrado
(APDC), em conjunto com a Federação Brasileira
de Plantio Direto na Palha (FEBRAPDP), realizou
entre 23 e 25 de agosto deste ano, em Uberlândia
o 11° Encontro de Plantio Direto no Cerrado. O
evento foi realizado no Center Convention em
ótimas instalações, a programação foi bastante
rica em conteúdo, palestrantes reconhecidos e
com assuntos vibrantes como o Programa ABC da
agricultura de baixa emissão de carbono; certificação e qualificação do Sistema de Plantio Direto;
pagamento dos produtores por serviços ambientais;
mesa redonda sobre soja responsável (RTRS); integração lavoura-pecuária e tendências do setor da
mecanização do SPD. O evento contou com muitas
presenças importantes como os representantes da
FAO das Nações Unidas, o comando da Fundação
AGRISUS, o presidente da RTRS, além de empresas
públicas e privadas. O nível da discussão foi alto.
Só faltou um aspecto essencial: a presença de um
grande público de agricultores. Com pouco menos
de 200 participantes, faltaram mais produtores.
A FEBRAPDP e a APDC são entidades representativas dos produtores, o que nos leva, imediatamente, à seguinte pergunta: o que saiu errado?
Faltou mobilização da organização, as entidades
não têm representatividade suficiente ou os agricultores do SPD do cerrado não têm interesse nesse
tipo de evento? Ainda durante o evento, na noite
do dia 24 de agosto, fez-se realizar Assembleia
Geral Ordinária da Federação, para aproveitar a
presença maciça de membros da diretoria nacional
e sócios de destaque, em que se chegou a um consenso que ocorreu a combinação dos três fatores.
Foi um momento da maior seriedade e concluiuse que a FEBRAPDP deve, urgentemente, fazer
o planejamento estratégico da sua missão, seus
objetivos e as ações para os próximos anos, enfim
repensar nossa ação.
Juntamente com a realização do planejamento
estratégico, temos pela frente a organização do
13° Encontro Nacional de Plantio Direto em Passo
Fundo, com o compromisso de múltiplas entidades,
a ser realizado em julho de 2012, numa das regiões
mais tradicionais na utilização do Sistema Plantio
Direto. Que fique aprendida a lição do cerrado,
pois, desta vez, não podemos falhar. Instalação imediata da comissão organizadora, orçamento enxuto
nas despesas majoritárias, formato atrativo para os
agricultores e garantia de número de participantes,
através de planejamento cuidadoso da mobilização
são as atitudes a serem adotadas prontamente para
alcançar sucesso nessa empreitada.
* 2° Secretário da FEBRAPDP

Delegação CAAPAS no Campo Experimental INTA, em Oliveros

FEBRAPDP participa de
congresso da CAAPAS

A

Confederacion de Asociaciones
Americanas para La Agricultura
Sustentable (CAAPAS) realizou,
nos dias 15 e 16 de agosto, sua reunião
anual. Do evento - que ocorreu em Rosario, na Argentina - participaram os representantes da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha (FEBRAPDP) Herbert
Bartz, presidente, e o consultor Ivo Mello
(atual presidente da CAAPAS).
Estabelecida em 28 de março de 1992,
a confederação congrega as associações
nacionais de produtores de plantio direto
das Américas, que se reúnem em assem-

bleia anual para informar e discutir o
estado da arte do sistema plantio direto
na palha com cada um dos participantes.
Com o mesmo espírito de troca de experiências típico dos Clubes Amigos da Terra
(CAT), as associações nacionais buscam
a melhoria contínua do sistema, através
da integração de ações e conhecimentos
de cada membro.
A anfitriã, Associação Argentina de
Produtores Pró Siembra Directa (AAPRESID), proporcionou para os delegacontinua

Delegação CAAPAS na Casa Vegetação INDEAR, em Rosario.
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continuação

dos da CAAPAS visitas técnicas,
através de parcerias com o INTA
Oliveros e com o INDEAR (Instituto de Agrobiotecnologia de
Rosario). Durante a reunião ordinária, além da ronda de novidades
de cada país, discutiu-se a participação no Congresso Mundial
de Agricultura Conservacionista
em Brisbane Austrália, a proposta
de AAPRESID de organizar o
próximo congresso em Rosario
e a profissionalização da confederação, através de uma postura
mais proativa estabelecendo uma
personalidade jurídica que possa
operar programas e projetos para
atender às demandas dos sócios.
Para isso, até o final do ano,
cada país deverá estudar os estatutos e enviar propostas para que
se construa um plano de ação com
esse objetivo. Outro tema da pauta
foi a preparação para a comemoração dos 20 anos de fundação
da CAAPAS. No próximo ano, a
Confederação deverá se reunir na
propriedade de Carlos Crovetto,
em Chequén no Chile, no exato
lugar onde foram lançadas as
suas bases em 1992 para, além da
reunião anual, festejar os 20 anos
de sua existência.

Participação no Congresso AAPRESID
Na sequência, aproveitando
a presença em Rosario, o presidente da FEBRAPDP Herbert
Bartz participou do XIX Congresso de AAPRESID, onde
teve a oportunidade de se atualizar em relação aos avanços da
instituição, parceira no desenvolvimento de estratégias para
contemplar as demandas de
seus sócios. “Esse Congresso
tem sido, ano após ano, exemplo de sucesso da atividade da

AAPRESID na medida em que
apresenta inúmeras parcerias
comerciais e, nos últimos anos,
contando com sempre mais de
2 mil inscritos”.
Nessa ocasião, além das
palestras e paineis de debates,
Bartz teve a oportunidade de
interagir com alguns associados da FEBRAPDP, como o
diretor da Associação dos Arrozeiros de Alegrete Produtor
Caio Nemitz.

Presidente Herbert Bartz e produtores brasileiros
no Congresso AAPRESID

NOVO HORÁRIO DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO FEBRAPDP SEDE PONTA GROSSA

D

esde que assumiu, em julho de 2010, a atual gestão se lançou no desafio
de expandir as ações da FEBRAPDP. Realizou uma ampla reunião
de diretoria em agosto de 2010 visando definir ações imediatas, que
deliberou pela ampliação de sua
representatividade, explorando a
pertinência da ocasião, quando
o assunto ambientalista permeia
toda a sociedade e nenhum setor
da economia possui uma proposta
tão sustentável quanto o Sistema
Plantio Direto.
Optou-se por ampliar a ação
técnica e política institucionalmente. Com os associados, como
ponto de partida, abriu-se duas
frentes de trabalho: no Rio Grande
do Sul, estado com a maior concentração de associadas visando
valorizar os CATs e no cerrado,
a maior abrangência territorial da

FEBRAPDP, a nossa verdadeira
fronteira agrícola.
Projetos iniciados nas gestões
anteriores foram continuados e
intensificados, como Itaipu, as Câmaras Temáticas, a integração com
o MAPA junto ao Programa ABC e
o convênio com a UEPG visando o
Centro de Excelência. Outras foram
iniciadas, como a vinculação com
a EMBRAPA Sede, Ministério de
Meio Ambiente, FAO e IAPAR.
Para tanto algumas adequações estruturais vem sendo feitas.
Montou-se uma filial no PTI –
Itaipu, em Foz do Iguaçu, nosso
estatuto está sendo readequado,
um planejamento estratégico será
levado a cabo nas próximas semanas, porém a mais significativa
alteração aconteceu em nossa sede
recentemente. Em 15 de setembro
de 2011, após mais de 20 anos
dedicados a FEBRAPDP, Maury

Sade se afastou da direção executiva para um merecido descanso.
Em seu lugar operacional está
o jovem agrônomo André Cury,
filho de Bady Cury que também
atuou decisivamente durante anos
em nossa instituição.
Ressaltamos que nesta nova situação, a sede da FEBRAPDP passará a atender ao público apenas
no horário das 14h00 às 18h00, de
segundas às sextas - feiras.
Agradecemos os relevantes
serviços prestados por Maury
Sade à agropecuária brasileira
e ao zelo com a FEBRAPDP e
desejamos bons momentos de
contemplação e saúde, sabendo
que sempre poderemos contar com
suas colaborações.
Atenciosamente,
Herbert Bartz
Presidente 2010 - 2012
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FEBRAPDP e APDC
promovem eventos
em Uberlândia

T

rês dias de evento com enfoque no Sistema Plantio
Direto (SPD) e suas mais
variadas vantagens, como orientar o produtor rural sobre como
explorar a agricultura de forma
mais sustentável, sem agredir o
meio ambiente. Esse foi o principal objetivo do 11º Encontro
de Plantio Direto no Cerrado e
do 2º Simpósio Internacional de
Plantio Direto e Meio Ambiente,
realizados no Center Convention,
em Uberlândia, entre 23 e 25 de
agosto deste ano.
Os eventos foram organizados
pela Associação de Plantio Direto
no Cerrado (APDC) e pela Federação de Plantio Direto na Palha
(FEBRAPDP). As 27 palestras,
mesas redondas, debates e trabalhos científicos apresentados foram
comentados e elogiados pelos
cerca de 200 participantes, que se
dividiram entre produtores rurais,
técnicos da área, estudantes e pesquisadores do setor agropecuário.
Segundo o pesquisador do
Instituto Agronômico do Paraná
(Iapar) e membro da FEBRAPDP,
Rafael Fuentes Llanillo, o Brasil é
referência mundial em desenvolvimento do SPD, pois o modelo
daqui consegue reduzir em até
14% os custos de produção da lavoura, de acordo com levantamento do Fundo das Nações Unidas
para a Agricultura (FAO).

Participações

“O SPD exerce suma importância, pois tem capacidade de
conservar o solo contra erosões,
por exemplo. É um sistema fantástico por reverter os gases do
efeito estufa. No Brasil, a maior
expansão de áreas que utilizam
do plantio direto tem ocorrido no
Cerrado. Por isso, a importância de
se discutir diretamente daqui [do
cerrado] as vantagens do SPD sob
seus aspectos de equilíbrio econômico, ambiental e social”, ressaltou
Fuentes, que também foi um dos
palestrantes nos encontros.
Na solenidade de abertura, a
secretária Municipal de Agropecuária e Abastecimento, Walkíria
Borges Naves Loreno, disse que
“foi com grande satisfação que
o município sediou um evento
de tão grande importância para a
agropecuária brasileira. Para nós,
é motivo de orgulho estar com
vocês e apoiar os encontros”.
Compareceram ainda à abertura oficial do evento: o presidente da
Câmara Municipal de Uberlândia,
Vilmar Resende; o vice-presidente
do sindicato rural, Claudionor Nunes de Moraes, representando Paulo Ferola, presidente da entidade; o
presidente da APDC, Ingbert Dowich; o presidente da FEBRAPDP,
Herbert Bartz; o representante do
Fundo das Nações Unidas para a
Agricultura (FAO), Theodor Friedrich; e muitos outros.

O oficial sênior Theodor Friedrich e o consultor Amir
Ali Kassam, ambos da Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) – Organização para Agricultura e Alimentos das Nações Unidas em Roma, foram
recepcionados pelo presidente da FEBRAPDP Herbert
Bartz e o pelo presidente da APDC Ingbert Döwich.
Os representantes da FAO foram convidados a participar de mesas redondas ao longo do evento. Amir Kassam participou da mesa redonda intitulada ‘O contexto
do PD’, junto com o presidente da FEBRAPDP Herbert
Bartz. Na oportunidade, Kassam explorou o contexto
do PD no mundo, e Bartz no Brasil.
Theodor Friedrich participou da mesa redonda ‘O
Potencial de Mercado de Créditos de Carbono em SPD’,
junto com o engenheiro agrônomo, Warwick Manfrinato, do CENA/USP. Na ocasião, Friedrich abordou
o potencial mundial deste mercado, e Manfrinato as
possibilidades no Brasil.
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Premiação de
trabalhos científicos

N

esta edição dos eventos, 11º Encontro de Plantio Direto no
Cerrado e do 2º Simpósio Internacional de Plantio Direto e
Meio Ambiente, abriu-se a oportunidade para o meio científico
apresentar resultados de pesquisas relacionados ao SPD.
Cinquenta trabalhos selecionados estavam subdivididos em vários
temas de pesquisas em fertilidade física, química e biológica, água,
atmosfera e gestão, sendo apresentados sob a forma de pôsteres. Os
trabalhos foram avaliados e pontuados por pesquisadores e agricultores, sendo os dez melhores agraciados com o título ‘Menção Honrosa
ao Trabalho’.

Conheça os
trabalhos premiados
(ordem alfabética):
- ‘Aproveitamento do nitrogênio da uréia pela cultura do arroz em
sucessão a plantas de cobertura, em Latossolo Vermelho de
Cerrado’ (Edson C. Silva, Takashi Muraoka, Salatiér Buzetti,
Orivaldo Arf, Marco E. Sá, Cidinei S. Souza, Paulo C. O. Trivelin
& Karuppan Sakadevan);
- ‘Efeito do preparo e do cultivo sobre os atributos microbiológicos
do solo no oeste catarinense’ (Ivandro A. Fachini, Dilmar Baretta,
Carolina R. D. Maluche, Marie L. C. Bartz, Ana Paula Macari,
Rafael Anselmi, Deives Girardi & Maximiliano Pasetti);
- ‘Faixas de suficiência para teores foliares de nutrientes em soja, a
partir de solos do basalto no Paraná, definidas pelo uso do método Dris de diagnose do estado nutricional’ (Nelson Harger &
Ricardo Ralisch);
- ‘Formas de fósforo em diferentes solos sob plantio direto em
comparação a áreas adjacentes não cultivadas’ (Alessandra M. T.
Alovisi, Antonio E. Furtini Neto, Nilton Curi, Valdemar Faquin
Alves A. Alovisi & Antonio Luiz Neto Neto);
- ‘Indicadores físico-químicos e biológicos em sistemas de preparo e
cultivo do solo’ (Ivandro A. Fachini, Marie L. C. Bartz, Carolina
R. D. Maluche, Deives Girardi, Rafael Anselmi, Maximiliano
Pasetti & Dilmar Baretta);
- ‘Influência do espaçamento entrelinhas da cultura antecessora sobre
a disponibilidade de água no solo e aspectos fitotécnicos na cultura do Trigo (Triticum aestivum L.)’ (Rodrigo Yoiti Tsukahara,
Edson Giovãnni Kochinski, Maria Denize Euleuterio & Ariadne
Waureck);
- ‘Mesofauna edáfica de áreas submetidas a sistemas de manejo por
trinta anos” (Maurício Rumenos G. Zagatto, Luiz A. Zanão Junior,
Francisco Skora Neto & Maria Rosa Q. Lopez);
- ‘Minhocas: indicadores de qualidade do sistema plantio direto’
(Marie L. C. Bartz, George G. Brown, Amarildo Pasini, Ivo Mello,
Tiago Tamiozzo, Jeankleber Bortoluzzi & Ramiro -Toledo);
- ‘Qualidade do solo em áreas de plantio direto sob Latossolos do
cerrado: Qualidade do solo em áreas de plantio direto sob Latossolos do cerrado’ (Diego Antonio França de Freitas, Marx Leandro
Naves Silva & Fábio Santos Pereira);
- ‘Quantificação de áreas com potencial de desarranjos da superfície
do solo em plantio direto’ (Eduardo Pretto Freitas, Afonso Peche
Filho & Jener Fernando Leite de Morais).
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Agradecimento

Conhecedoras da importância que o SPD
exerce na agricultura, APDC e FEBRAPDP
agradecem a confiança que as várias empresas e
entidades depositaram ao apoiar e participar dos
encontros, seja como expositoras ou na difusão
de novas tecnologias e certas de que os laços
estarão ainda mais fortes na edição de 2012.
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Conheça as empresas parceiras

Agrisus
CAT Uberlândia
Jacto
IFTM
UFU
Grupo Cultivar

Prefeitura Uberlândia
Revista A Granja
Revista Campo & Negócios
Dow
Syngenta
Suzuki Express

MbAC Fertilizer/Itafós
Microgeo
Monsanto
John Deere
Valmont
Montana
Sementes Farroupilha
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Participação internacional é destaque
nos eventos da FEBRAPDP e APDC
Foto: Marie Bartz

Herbert Mawanza (ACT Africa), Herbert Bartz (FEBRAPDP),
Amir Kassam (FAO) e Theodor Friedrich (FAO).

O

coordenador sub-regional da rede Africana de
Agricultura Conservacionista (ACT), Herbert
Mwanza, esteve no Brasil para participar de
eventos de plantio direto, entre eles o 11º Encontro de
Plantio Direto no Cerrado e o 2º Simpósio Internacional
de Plantio Direto e Meio Ambiente. O objetivo de Mwanza foi conhecer as experiências brasileiras, possibilitando
a utilização das tecnologias nacionais na África.
Mwanza trabalhou por anos com o governo da
Zâmbia e ONGs internacionais em programas de
desenvolvimento rural, promovendo utilização sustentável de recursos por pequenos produtores. A ACT
(Rede Africana de Agricultura Conservacionista) tem
como objetivo promover e facilitar a informação e
troca de conhecimentos para a adaptação e adoção de
princípios da agricultura conservacionista e práticas
agrícolas sustentáveis na África.

EM 2050, NOVE BILHÕES DE PESSOAS.
COMO ALIMENTÁ-LAS?

A

limentar mais, emitir menos CO2. O conflito
entre o aumento da produtividade e ambientalismo: a agropecuária é realmente
inimiga da natureza, insensível, e criminosa? O
agronegócio brasileiro é alvo de fantasias publicitárias e ataques sem nexos. Sem a conservação
do solo praticada pelos próprios produtores, a
agropecuária não seria viável Além disso, o agronegócio brasileiro responde por 25% da economia
do país e por 37% da geração de emprego.
Agropecuária e ambientalismo não passam
de um conflito absurdo. O Brasil possui 60%
de vegetação nativa (ou estoque de carbono),
já a Europa possui 0,2%. Poupança ambiental
e responsabilidade ao meio ambiente aliadas
à tecnologia e produtividade é o caminho para
alimentar nove bilhões de pessoas em 2050. A
senadora Kátia Abreu argumenta em defesa ao
agronegócio brasileiro no Fórum Internacional
de Estudos estratégicos para o Desenvolvimento
Agropecuário e Respeito ao Clima - FEED 2011,
promovido pela Confederação da Agricultura e
da Agropecuária do Brasil (CNA), no último dia
5 de setembro.
Estiveram presentes na mesma mesa redonda de abertura o representante da Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
- FAO no Brasil, o moçambicano Hélder Muteia;
Deborah La Franchi, presidente da empresa
norte americana “Soluções Estratégicas para o
Desenvolvimento”, e o economista José Roberto
Mendonça de Barros, ex-secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.
Atualmente, aproximadamente 925milhões
de pessoas são vítimas da fome (FAO), concentradas na Ásia (580milhões), África (240milhões)
e América Latina/Caribe (55milhões). Percebe-se
que a pobreza é a mãe da fome. Fraca produção
agrícola, desigualdade social, conflitos sociais,

problemas econômicos, desastres naturais e pragas, desertificação e alta volatilidade dos preços
são as principais causas da fome.
A FAO tem o objetivo de até 2050 reduzir
pela metade o número de pessoas com fome e
conhece as dificuldades presentes no contexto
atual. Forte crescimento populacional, aumento
da escassez de água doce (1,2 bi pessoas não
têm água para consumo e 2 bi não têm saneamento básico), mudanças climáticas (aumento de
incidentes de desastres naturais), degradação do
solo (20% do solo mundial encontra-se em algum
estágio de degradação), aumento da renda dos
países emergentes e crescimento da demanda
por alimentos (consumo está maior que produção,
diminuindo os estoques mundiais de alimentos),
aumento dos preços de combustíveis (fundamentalmente pelo aumento do preço do petróleo),
urbanização e novos hábitos alimentares.
Como pilares chave para o futuro da agropecuária, a FAO defende a facilidade de acesso a terra e
água, à tecnologia, ao mercado e acesso a crédito
e seguros agrícolas. Até 2050, a produção necessita aumentar em 70% ocupando praticamente a
mesma área que a utilizada atualmente e curiosamente o capital mundial investido em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) está diminuindo.
É preciso combater a pobreza, formar fortes
lideranças (o G20 é um começo), aumentar investimentos na agricultura, desenvolver a união por
cooperação (no Brasil há bons exemplos) e mudar
o quadro institucional criando políticas públicas
favoráveis à produção agropecuária.
Na questão de disponibilidade de crédito e
financiamento da produção agropecuária existem
diversas fontes de recursos disponíveis, para
serem aplicadas em insumos, gestão de recursos
hídricos, manejo de solo (Brasil é referência em
plantio direto), infraestrutura (fator crítico no Bra-

sil), tecnologia, treinamento, P&D (Brasil também
é referência no caso da soja) e mitigação de riscos
e seguros agrícolas. Essas fontes de recursos
estão mais desenvolvidas no exterior tanto para
produção em larga escala quanto para média e
pequena, são basicamente fundos de investimento e no Brasil é necessário maior envolvimento
do governo para atrair tais fundos.
Podem ser citados três maiores desafios para
o Brasil nesta jornada para o aumento da produção de alimentos até 2050. A doença dos custos
altos que já é realidade na indústria brasileira
está chegando ao setor agropecuário e precisa
ser acompanhada de perto, pois o sintoma é o
aumento do custo de produção, causado pela
alta carga tributária, pela piora na qualidade da
regulamentação do setor agro, pelo alto preço
da energia elétrica e pelos problemas causados
pela deficiente infra-estrutura do país. Os dois
outros desafios são melhorar a eficiência média
nacional da gestão “dentro da porteira”, (microeconomia) e avançar na implementação das
questões ambientais.
O Brasil está abastecendo adequadamente
o mercado interno e suas exportações estão
permitindo bons resultados para a balança comercial, aumentar a produtividade sem aumentar
áreas cultivadas é uma realidade, assim como é
a transferência de tecnologia agropecuária (até
para outros países). Agora o importante é aumentar ainda mais essa disseminação tecnológica de
boas práticas e mostrar que não há contradição
em aumentar a produção e ao mesmo tempo,
atender às exigências ambientais.
Fonte: Equipe BeefPoint (http://www.
beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/girodo-boi/em-2050-nove-bilhoes-de-pessoascomo-alimentalas-74463n.aspx)
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FEBRAPDP participa do 5º Congresso
Mundial de Agricultura Conservacionista

O

presidente da Federação Brasileira
de Plantio Direto na Palha (FEBRAPDP), Herbert Bartz, participou do 5º
Congresso Mundial de Agricultura Conservacionista em Brisbane na Austrália, realizado
entre 24 e 29 de setembro. Também representaram a Federação, a bióloga e consultora do
Programa Plantio Direto com Qualidade, Marie Bartz, e o assessor da diretoria Ivo Mello.
A delegação brasileira ainda contou com as
participações de Ademir Calegari, do IAPAR;
de Ondino Bataglia, da Fundação Agrisus; de
Gustavo Merten, da UFRGS; de Glaucio Roloff, da UNILA; além de Denizart Bolonegsi,
do IAC; Pedro Machado, da Embrapa Arroz
e Feijão, e de Carolina Domenico, da Natura.
Na abertura do evento, o presidente da
EMBRAPA, Pedro Arraes, prestigiado como o
palestrante principal, ofereceu uma visão geral
da agricultura brasileira, destacando a importância da política de incentivos estabelecida
através do Programa ABC, que tem como espinha dorsal o uso e aperfeiçoamento do Sistema
Plantio Direto na Palha. Nas diversas oportunidades de discussão em painéis, workshops
e apresentações científicas, Bartz interferiu
ressaltando nossas convicções em relação à
necessidade de adoção plena do SPDP pelas
nações do planeta, visando a sustentabilidade
da agricultura mundial.
Trabalhos da bióloga Marie Bartz, sobre
a utilização de minhocas como indicadores
da saúde do solo; de Glaucio Roloff, sobre
o índice de qualidade do Plantio Direto, e de
François Laurent, sobre o Plantio Direto na
Palha instalado na Bacia do Paraná 3, (todos
apoiados pela FEBRAPDP) foram destaques
nas sessões técnicas do congresso.

Marie Bartz (Consultora FEBRAPDP), John Dixon (Comite Organizador do 5th
WCCA), Excelentíssima Sra. Penelope Wensley (Governadora do Estado de
Queensland) e Herbert Bartz (Presidente da FEBRAPDP).
Atendendo à proposição do secretário da
FEBRAPDP, Ricardo Ralisch, com a ajuda do
professor Amir Kassam da FAO, o workshop
sobre certificação e pagamento por serviços
ambientais foi conduzido, concluindo que
é urgente o estabelecimento de protocolos
que permitam às políticas de pagamento por
serviços ambientais, dando sequência nas
suas estratégias de aplicação no campo e na
prática.

Na foto, lavoura de cana de açúcar, visitada no 3º dia do Tour
(Ondino da Agrisus, Don Yule responsável pelo tour e Ivo Mello)

Outro assunto interessante foi a discussão
provocada por Rolf Derpsch, através da proposição de unificação do conceito de Agricultura
Conservacionista e/ou Plantio Direto (na Palha). Alguns atores ao redor do mundo deixam
um pouco confuso o que são e como devem ser
edificados os três pilares universais do SPDP,
ou AC como prefere a FAO. E isso está causando desconforto para os responsáveis pelos
números que comparam a taxa de adoção entre
os vários países de nosso planeta. Após o final
do evento na quinta-feira, assessor Ivo Mello, o
Dr. Ondino da Agrisus e o Dr. Denizart do IAC,
participaram do Farm Tour proporcionado
pela direção do evento. Algumas propriedades
foram visitadas, permitindo interação com
agricultores e técnicos extensionistas da região
nordeste do Gateway.
No geral, chegou-se à conclusão que ainda
existe muita área com potencial de produção
que não tem progredido satisfatoriamente no
que diz respeito à manutenção de resíduos
sobre a superfície do solo e Rotação de Culturas. Muito solo preparado e pouca cultura
de cobertura, que se encontravam em pousio,
deixaram a paisagem um pouco monótona em
várias passagens da viagem. Os australianos
estão apostando muito na tecnologia do controle de tráfico como forma de incrementar a
eficiência econômica do agricultor, deixando
um pouco a desejar no que diz respeito a culturas de rotação e de cobertura.
O próximo Congresso deverá ser sediado
pelo Canadá, na cidade de Winipeg em 2014.
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Ações do
Plano ABC
avançam
pelo Brasil
Por Luiz Adriano Maia Cordeiro
(Engenheiro-Agrônomo,
D.S., Pesquisador, Embrapa
Sede, Departamento de
Transferência de Tecnologia
(DTT), Brasília-DF. E-mail:
luiz.cordeiro@embrapa.br)

D

urante a COP-15, realizada em Copenhagen, em 2009, foram assumidos
compromissos voluntários do Brasil
para redução das emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE) até 2020, entre 36,1% e 38,9%.
Com a instituição da Política Nacional sobre
Mudanças do Clima – PNMC por meio da Lei
no 12.187, em 2009, e com a publicação do
Decreto nº 7390, em 2010, ficou estabelecido
que fosse constituído o ‘Plano Setorial para
a Consolidação de uma Economia de Baixa
Emissão de Carbono na Agricultura’, que se
convencionou chamar de Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono).
O objetivo geral do Plano, coordenado
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), é de
promover a mitigação da emissão de GEE na
agricultura, no âmbito da PNMC, melhorando a eficiência no uso de recursos naturais,
aumentando resiliência de sistemas produtivos e de comunidades rurais, e possibilitar a
adaptação do setor agropecuário às mudanças
climáticas.
Além disso, o Plano visa garantir o
aperfeiçoamento contínuo e sustentado das
práticas de manejo nos diversos setores da
agricultura brasileira que reduzam a emissão
dos GEE e, adicionalmente, que aumentem a
fixação atmosférica de CO2 na vegetação e
no solo dos setores da agricultura brasileira.
Assim, o Plano deve incentivar a adoção
de Sistemas de Produção Sustentáveis que

assegurem a redução de emissões de GEE,
enquanto elevem simultaneamente a renda
dos produtores, sobretudo com a expansão
das seguintes tecnologias: Recuperação de
Pastagens Degradadas; Integração LavouraPecuária-Floresta (iLPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs); Sistema Plantio Direto
(SPD); Fixação Biológica do Nitrogênio
(FBN); e, Florestas Plantadas; Incentivar o
uso de Tratamento de Dejetos Animais para
geração de energia e compostagem.
Neste Plano, propõe-se a adoção de uma
série de ações, como o fortalecimento das
organizações de assistência técnica e extensão rural oficial, capacitação e informação,
estratégias de transferência de tecnologia
(dias-de-campo, palestras, seminários,
workshops, implantação de Unidades de Referência Tecnológica - URTs), além de campanhas de divulgação e chamadas públicas
para contratação de serviços de assistência
técnica. Serão também implantadas ações
voltadas a oferecer incentivos econômicos e
financiamento aos produtores para incentivar
as atividades do Plano.
Destaca-se o “Programa ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono)”, que é
uma linha de crédito já instituída pelo MAPA,
que disponibilizou R$ 3,15 bilhões no Plano
Agrícola e Pecuário 2011/2012. Além disso,
serão realizadas ações em termos de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico, redução
de custos de escoamento e agregação de
valor, disponibilização de insumos básicos

e inoculantes para agricultores familiares,
entre outras.
Neste momento várias ações do Plano
ABC vêm sendo desenvolvidas em todo o
Brasil, como por exemplo:
•

•

•

•

•

•

•

Realização de um seminário nacional e
de seis seminários estaduais de divulgação e sensibilização sobre o Plano ABC
(Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Bahia e Minas Gerais);
Realização de duas reuniões de nivelamento com profissionais de assistência
técnica e de agentes financeiros;
Realização de oficinas para elaboração de
planos de ação estaduais do Plano ABC
em dois Estados (Mato Grosso e Goiás);
Reunião de nivelamento de instrutores
para cursos de capacitação de multiplicadores;
Elaboração de material didático e de
divulgação referente às tecnologias do
Plano ABC;
Realização de eventos de transferência
de tecnologia em diferentes Estados,
bem como palestras, reuniões e eventos para divulgação do Plano ABC;
Planejamento dos primeiros cursos de
capacitação de técnicos multiplicadores
em quatro Estados (Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Goiás e Tocantins).

