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Palavra do Presidente
A Nova Geração: Plantio direto é uma tecnologia
consolidada, mas não estática no sentido de que precisamos buscar a evolução constantemente. A nova
diretoria da Federação tem como um dos desafios
levar ao conhecimento dos produtores e instituições,
estas informações e também fazer-se reconhecida, de
que sempre esteve e está engajada neste paradigma.
Momento Único: Este é um momento impar, onde
os Governantes carecem da participação de entidades
organizadas, a fim de construir novas políticas públicas
e os produtores se sentirem representadas por ela.
Planejamento: O planejamento e as prioridades
da Federação foram conversadas em reunião da Diretoria, nos dias 17 e 18 de agosto em Curitiba, estabelecendo as estratégias de trabalho da federação pelo
menos para os próximos dois anos. A grande participação de membros na reunião, a clareza e facilidade das
estratégias estabelecidas, trazem um ponto bastante
positivo, para esta nova gestãoa é entrosamento ou a
união do grupo. Isto foi possível graças ao trabalho
desenvolvido pelas gestões passadas.
Expectativas: As expectativas são bastante positivas, graças ao espirito de união da diretoria que vem
de gestões anteriores. Este espírito de união é uma
tendências de outras instituições modernas presentes,
ou seja, cada um não vai olhar mais para seu próprio
umbigo, mas agregar forças, com união e espirito
cooperativista com outras entidades.
O Plantio Direto e Irrigação: O plantio direto é
de longe uma técnica bem difundida, já a irrigação
no Brasil observa-se que está presente em algumas
regiões de forma localizada. A irrigação necessariamente deve ser empregada como uma técnica de
redução de riscos, ou mesmo como uma forma de
otimizar todos os insumos aplicados na lavoura, pois
observa-se que fenômenos climáticos estão cada vez
mais constantes e anuais, enquanto que antes de 1.900
a ocorrência era a cada sete anos. Acordado ainda
na gestão anterior a Federação resolveu-se agregar
dentro de sua representatividade a irrigação, pois se
acredita que a irrigação é uma técnica importante
e quando presente junto a plantio direto trará mais
benefícios ao produtor, como a economia de 30% na
água de irrigação.
Agradecimentos: Meus agradecimentos a todos os
membros da última gestão, em especial o Bartz, por me
convidarem e confiarem à presidência da FEBRAPDP.
Agradeço também a nova diretoria e seus executivos,
as entidades parceiras, pelo apoio para que possamos
juntos contribuir para um futuro brilhante da federação, da sustentabilidade dos nossos negócios e um
mundo mais justo e com menos fome.

13 ENPDP - Abertura

13° Encontro Nacional de
Plantio Direto na Palha

A

Federação Brasileira de Plantio
Direto na Palha promoveu de
09 a 11 de julho de 2012 na
Universidade de Passo Fundo (Passo
Fundo/RS) o 13 ° Encontro Nacional
de Plantio Direto na Palha.
A escolha de Passo Fundo para
sediar o 13° Encontro foi resultado
de uma combinação de fatores que
proporcionaram o sucesso do evento.
Sabe-se da tradição e importância do
Rio Grande do Sul no setor agrícola
brasileiro e da região de Passo Fundo,
que também é privilegiada pelas instituições de pesquisa como a Universidade de Passo Fundo e a Embrapa Trigo,
e empresas de extensão rural como a
Emater entre diversas outras empresas
do setor privado.
Sendo uma referência nacional

realizado a cada 2 anos, o 13° ENPDP
teve como objetivo divulgar não apenas
os resultados de pesquisas realizadas
como também contribuir para o aprimoramento do conhecimento cientifico
e tecnológico, fator importante para a
evolução da produção, do ensino, da
pesquisa e da indústria.
Houve a participação de 632 pessoas no evento, dentre eles 624 nacionais
e 8 estrangeiros.
O evento contou com a participação de palestrantes renomados e o alto
nível das apresentações proporcionou
aos participantes interações através de
debates e adquirirem uma ótima atualização sobre as questões ambientais
e técnicas relacionadas ao Sistema
Plantio Direto.

Abraço e sucesso a todos!!

Alfonso Adriano Sleutjes

13 ENPDP

continua
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Além dos debates, este ano o 13°
ENPDP inovou envolvendo a apresentação
de trabalhos técnicos/científicos relacionados ao SPD. Os trabalhos inscritos e
aprovados pelo comitê científico do evento
foram publicados no CD-ROM contendo
os Anais do evento, sendo entregues a
todos os participantes. Uma versão para
download esta disponível na página do
13° ENPDP no site da FEBRAPDP. Os
trabalhos aprovados tiveram suas versões
apresentados na forma de pôster durante o
evento. Estes por sua vez foram avaliados
por pesquisadores presentes no evento e 12
receberam o certificado de “Trabalho Destaque no 13° ENPDP” com resultados relevantes relacionados ao Sistema Plantio Direto.
Os pôsteres ficaram expostos durante todo o
evento. Com esta modalidade o evento atraiu
também jovens técnicos e cientistas.
Diversos temas foram abordados aumentando a conscientização na atuação da
preservação dos recursos naturais através
de implementação de uma agricultura
sustentável.
Fonte: Assessoria FEBRAPDP
Fotos: Divulgação, Rafael Fuentes e Marie Bartz.

Depoimentos de participantes:
Foi um evento para estreitar o
relacionamento entre pesquisa,
ensino, assistência técnica,
fabricantes de equipamentos
e produtores rurais. Especialmente
fortalecendo os caminhos entre produtores
e pesquisadores. Os temas escolhidos para
o 13 °ENPDP, foram muito interessantes,
principalmente os temas sobre rotação
de culturas e espécies para cobertura e
proteção do solo e também relacionados à
integração lavoura-pecuária.”
Alessandro Mainardi, Engenheiro
Agrônomo e Produtor de soja, milho e
cana de açúcar na região de Assis/SP.

Experiência prática, conhecimento técnico,
conhecimento científico, um pouco da
história da agricultura brasileira e
muito aprendizado foram as coisas mais
válidas compartilhadas no 13° ENPDP. Foi de grande
importância para minha formação acadêmica poder
acompanhar e discutir alguns dos principais temas da
agricultura, que passa por constantes mudanças. Poder
acompanhar palestras de renomados profissionais
brasileiros aprimorando conhecimentos sobre o futuro
da agricultura, onde é necessário buscarmos cada vez
mais produzir alimentos e ao mesmo tempo preservar o
meio ambiente. Parabéns FEBRAPDP pelo evento!!!”
Danimar Zanetti, Acadêmico do Curso de
Agronomia da UnoChapecó (Chapecó/SC).
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Trabalhos que receberam o certificado
“Trabalho Destaque” pela importância
dos temas abordados relacionados ao
Sistema Plantio Direto:
Atributos químicos, físicos e biológicos como
indicadores de sustentabilidade em sistemas
de manejo do solo no oeste catarinense
Marie L. C. Bartz, Dilmar Baretta, Carolina R. D. M. Baretta,
Ivandro A. Fachini, Célio Haverroth, Leandro do Prado Wildner,
Manuela Testa, Rafael Anselmi, Karina A. Mateus e Deives Girardi

Efeito de diferentes culturas de
inverno sobre a cultura de verão
Flávia Rodrigues Pigozzo, Larissa Fernanda Sega Xavier
e Bruna Alves Nunes Oliveira

Fatores de influência na distribuição
longitudinal de sementes
Dauto P. Carpes, Airton dos S. Alonço, Cristian J. Franck,
Tiago R. Francetto e Fernando P. Rossato

Fitomassa produzida por espécies de adubos
verde em área de plantio direto submetido a
diferentes níveis de compactação
Maylon Rosa, Romano R. Valicheski, Marcos C. Franzão,
Sidinei L. K. Stürmer, Gabriel Laurindo e Antonio L. Tramontin
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Influência da densidade de Brachiaria
ruziziensis sobre a germinação
de escleródios de Sclerotinia
sclerotiorum no sistema plantio direto
Ederson A. Civardi, Cláudia A. Görgen , Marcos G.
da Cunha, Vilmar A. Ragagnin e Murillo L. Junior

Integração Lavoura-Pecuária:
considerações e possibilidades para
o extremo oeste de Santa Catarina
André Carlos Auler, Elisandra Pocojeski e
Renato Serena Fontaneli

O início do Plantio Direto no Brasil

Herbert A. Bartz, Johann Bartz
e Marie L. C. Bartz

Macrofauna do solo e atributos
químicos em plantio direto e
integração lavoura-pecuária na região
oeste de Santa Catarina
Marcio G. da Rosa, Marie L. C. Bartz, Dilmar
Baretta, Evandro Schonell, Rafael Anselmi,
Maximiliano H. Pasetti e Osmar Klauberg Filho

Macrofauna edáfica e atributos
químicos do solo em plantio direto
e integração lavoura-pecuária no
planalto catarinense
Marcio G. da Rosa, Marie L. C. Bartz, Dilmar
Baretta, Evandro Schonell, Rafael Anselmi,
Maximiliano H. Pasetti e Osmar Klauberg Filho

Minhocas em plantio direto e
integração lavoura-pecuária na região
serrana do Estado de Santa Catarina
Marie L. C. Bartz, George G. Brown, Osmar Klauberg Filho,
Marcio G. da Rosa, Marcos Locatelli, Rogério Foralosso,
Karina A. Mateus, Eduardo Lucianer, Talyta Zortéa, Katiane
Casaroto, Thibaud Decaëns e Dilmar Baretta

Sistema Plantio Direto, 35 anos
contribuindo com a agricultura de
Mato Grosso do Sul

Júlio Cesar Salton, Lucio Damalia,
Carlos Pitol, Ângelo C. A. Ximenes

Utilização de diferentes fontes
de nitrogênio na cultura do milho
em sucessão a cultura da soja no
sistema de plantio direto
Rafaela A. Migliavacca, Jaqueline C. Felix , Tiago R. B. da
Silva, Juciléia I. dos Santos, Flávia Rogério, Henrique F.
Placido, Fábio H. Krenchinski e Alfredo Júnior P. Albrecht
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A Federação Brasileira de Plantio Direto
na Palha agradece o patrocínio do evento
através das empresas e instituições:
CNH
Valmont
Frankhauser
Semeato
Case

Jumil
Total Biotecnologia
Dow AgroSciences
CAPES
Fundação Agrisus
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Assim como o apoio de:
Governo Federal
Ministério da Educação
CAPES
EMBRAPA Trigo
IAPAR
EMATER/RS
COTRIJAL

COTRISAL
COTRIPAL
Revista Plantio Direto
ITAIPU Binacional
Universidade de
Passo Fundo

DIRETORIA FEBRAPDP GESTÃO 2012-2014 ELEITA
EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DURANTE O 13
ENPDP REALIZADO EM JULHO EM PASSO FUNDO
Presidente:
Alfonso Adriano Sleutjes
Diretor honorário
Herbert A. Bartz,
Manoel H. Pereira e
Franke Dijkstra
Vice-presidentes:
- Vice-Presidente RS:
Monica Binsfeld
- Vice-Presidente SC:
Marcos Cella

- Vice-Presidente PR:
Sergio Kasutoshi Higashibara
- Vice-Presidente SP:
Leonardo Coda
- Vice-Presidente GO:
Charles Louis Peeters
- Vice-Presidente MS:
Lucio Damalia
- Vice-Presidente BA:
Ingbert Dowitch
- Vice-Presidente MG:
Lucas Aernouds
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Edmar de Paiva

1º secretário:
Jean Leonardo Bowman
2º secretário:
Ricardo Ralisch
1º tesoureiro:
Daniel Strobel
2º tesoureiro:
Leandro M. Thomaz
Conselhe fiscal:
Leandro P. Wildner,
Udo Bublitz,

Mauricio C. Oliveira,
Francisco Skora Neto,
Sergio Porn e
Carlos Pitol
Conselho deliberativo:
Rafael L. Fuentes,
Telmo Amado,
Ariovaldo Ceratti,
Fernando P. Cardoso,
José Eloir Denardin,
Eurico Dorneles,
Carlos Dalmazo,
Carla Camargo e
Roque Dechen
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I Excursão Exploratória Técnica em
Plantio Direto da Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia

A

excursão foi realizada de 14 a
20 de julho, contando com o
apoio financeira da Fundação
Agrisus. O foco da excursão foi conhecer instituições públicas, privadas,
especialistas e propriedades agrícolas
que desenvolvessem ações para a sustentabilidade dos sistemas de produção
agrícola, principalmente no que diz
respeito ao desenvolvimento de ações
para a consolidação e disseminação do
plantio direto como tecnologia para
conservação do solo e da água. O plantio direto é uma tecnologia consolidada
no Brasil, porém a sua adoção – mesmo
com todo avanço nas pesquisas e comprovações - em algumas localidades do
país é vista com certa desconfiança pela
dificuldade de respostas em relação às
plantas para comporem o programa de
rotação de cultura, pela limitação de
água (caso do Nordeste), pela dificuldade de adequação/adaptação e, principalmente, pela resistência de técnicos
e produtores rurais pelos desafios que
as mudanças impõem na forma de se
pensar o sistema de produção com o
apelo conservacionista.
O Nordeste, como um todo, do ponto de
vista da adoção de sistemas conservacionistas
carece de informações e experiências oriundas
da própria região, pouco ou quase nada se estuda
ou foi estudado diante da dimensão das unidades
da federação que compõem a região. Portanto, é

importante estudar técnicas cujos processos minimizem o impacto sobre os sistemas agro ambientais e aplicá-las as condições locais servindo de
referencial para a disseminação de conhecimento
como forma de mitigar os problemas e subsidiar
a melhoria contínua nas áreas exploradas.
A excursão foi realizada por cinco alunos

e um professor do curso de Agronomia do
Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e
Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Todos os cinco alunos são de
origem da região semiárida da Bahia, região
que representa 69,31 % do território do estado,
integrado por 265 municípios, onde há grandes
oportunidades de adoção do sistema plantio
direto não somente pelo lado conservacionista,
mas também do ponto de vista de armazenamento de água no solo, fator primordial para
se melhorar os índices de produtividade nas
culturas exploradas.
A realização deste tipo de atividade tem
fundamental relevância na formação dos jovens (futuros profissionais), pois os mesmos
comprovam na prática que é possível praticar
uma agricultura mais racional, com menos
impacto e agressão aos recursos naturais. Os
exemplos de sucesso os ajudam a visualizarem
as possibilidades de implementação conforme
as características da região de origem. E, os
exemplos de insucesso proporcionam a visão
crítica do que não se deve fazer. Além da
influência nos jovens, proporciona também
aos mais experimentados (profissionais)
repensarem seus conceitos quanto ao uso,
manejo e conservação do solo e verificarem
que sempre há tempo para mudanças, pois
ainda nos assusta a descrença que há entre os
profissionais quanto à importância do plantio
direto para o Brasil.
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Locais
visitados:
- Propriedade do Sr. José Clemente da
Silva – Produtor de figo – Valinhos/SP.
- Propriedade do Sr. Antonio Roberto
Losqui – Produtor de frutas de clima
temperado e tropical – Jundiaí/SP.
- Centro Experimental de Campinas/
CEC (Fazenda Santa Eliza) do Instituto
Agronômico de Campinas/IAC – Campinas/SP.
- Faculdade de Engenharia Agrícola/
FEAGRI da Universidade Estadual de
Campinas/UNICAMP – Campinas/SP.
- Instituto Agronômico do Paraná/IAPAR
(Sede) – Londrina/PR.
- Universidade Estadual do Oeste do
Paraná/UNIOESTE - Marechal Candido
Rondon/PR.
- Propriedade do Sr. Arnold Fey – Produtor de grãos e mandioca – Maripá/PR.
- Propriedade do Sr. Vilson Storch –
Produtor de grãos, suínos e pecuária de
leite - Marechal Candido Rondon/PR.
Participante do Programa de Estimulo a
Qualidade de Plantio Direto na Bacia do
Paraná 3 (Itaipu Binacional e FEBRAPDP) - Marechal Candido Rondon/PR.
- Condomínio de Agroenergia para
Agricultura Familiar da Microbacia do
Rio Ajuricaba. Parceria entre o Instituto
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-PR), Companhia
Paranaense de Energia (Copel) Prefeitura
Municipal de Marechal Cândido Rondon,
Embrapa, Movimento Nacional dos
Pequenos Agricultores (MPA), Instituto

de Tecnologia Aplicada e Inovação (ITAI) e
a Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI)
- Marechal Candido Rondon/PR.
- Cooperativa Agrícola de Campo Mourão –
COAMO - Campo Mourão/PR.
A participação ainda no XLI Congresso Brasileiro de Engenharia agrícola foi de suma
importância para o grupo, pois foi o momento
que possibilitou a troca de conhecimentos com
os pesquisadores, profissionais e estudantes de
outras instituições de ensino sobre os principais avanços e/ou novidades tecnológicas no
ramo da engenharia agrícola.
Nesse evento o grupo apresentou alguns trabalhos voltados para a conservação do solo e
água que foram/são realizados no Recôncavo
da Bahia e no Vale do Rio São Francisco, tais
como: 1) Diagnóstico de resistência do solo

à penetração nos tabuleiros costeiros da
Bahia usando penetrômetro com tomada
de dados automática; 2) Potencialidades
da mecanização agrícola no município
de Crus das Almas – Bahia; 3) Lógica
Fuzzy na avaliação do potencial de perdas de solo no município de Cruz das
Almas – Bahia; 4) Produtividade e qualidade de moranga irrigada com esgoto
doméstico tratado no semiárido baiano;
5) Aplicação de altas temperaturas no
controle de plantas daninhas em fruticultura no Vale do Rio são Francisco. Além
de apresentar também dois trabalhos de
agricultura convencional: 1) Aplicação
de ferramentas de qualidade para análise
do processo operacional de aração na
cultura do tabaco; 2) Determinação da
capacidade e eficiência operacional de
campo de um conjunto mecanizado na operação de aração.
O grupo deu importância para
participação nas palestras voltadas para agricultura conservacionista que teve como facilitadores
o representante da ONU em
conservação do solo o Eng. Agr.
Theodor Friedrich; o pioneiro na
adoção do plantio direto no Brasil
o produtor Herbert Bartz; pesquisador renomado em mecanização
para o sistema plantio direto o
Eng. Agr. Ruy Casão Junior.
Maiores informações: http://
www.agrisus.org.br/arquivos/
relatorio_final_PA969.pdf
Fonte: Professor Dr.
Marcos Roberto da Silva da
Universidade do Recôncavo da
Bahia.
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Abag homenageia
personalidades do Agronegócio

11°

Congresso Brasileiro do
Agronegócio foi promovido
pela Associação Brasileira do
Agronegócio (Abag), no dia 6 de agosto, em
São Paulo, e forão prestadas homenagens a
personalidades de destaque no agronegócio
brasileiro.
Um dos homenageados foi o produtor rural,
Herbert Bartz, pioneiro na adoção do Sistema
de Plantio Direto no país. Bartz receberá o
prêmio Destaque em Tecnologia Norman Bor-

laug. Outro homenageado será o ex-ministro da
Educação e ex-secretário de Meio Ambiente,
José Goldemberg, que receberá o prêmio Personalidade do Agronegócio Ney Bittencourt
de Araújo.
O prêmio Personalidade do Agronegócio já
fazia parte do evento, mas este ano passou a ser
denominado Ney Bittencourt de Araújo. Com
o título, a ABAG buscou resgatar a memória
do fundador da instituição. Ney Bittencourt foi
presidente, diretor e conselheiro em mais de

20 entidades nacionais e internacionais ligadas
ao agronegócio. Durante a vida profissional,
esteve envolvido nas principais iniciativas que
colaboraram para desenvolver e aprimorar a
agricultura brasileira.
O 11º Congresso foi aberto pelo presidente
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho,
e contou com as participações de líderes das
principais empresas, cooperativas, órgãos públicos e entidades ligadas ao agronegócio.

Roque Roque Dechen, Herbert Arnold Bartz, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Fernando Penteado Cardoso e Pedro Arraes.

“PREMIO NORMAN BORLAUG
À HERBERT BARTZ”
Fala de Fernando Penteado Cardoso
É uma honra fazer a apresentação do
amigo Hebert Bartz, que será homenageado
com o prêmio Norman Borlaug. Conheci-o
indiretamente, na década de 1980, quando
pedi a um dos meus filhos para ir até a fazenda
dele, em Rolândia, no estado do Paraná. Tinha
constatado e me informado, numa das viagens
pela Manah, no Rio Grande do Sul, a respeito
do plantio direto. Meu filho foi recebido em
Rolândia com toda a gentileza particular do Sr.
Bartz para com as pessoas que o procuram.
Considero o Bartz um apóstolo da grande
revolução ocorrida na agricultura brasileira
para superar o risco de erosão, com uma nova
técnica. Como tecnologia o plantio direto nos

remete, até certo, ponto, ao ambiente agrícola
das florestas onde o solo, não perturbado,
ano após ano, permanece protegido por uma
camada de resíduos.
Herbert convenceu-se disso ao visitar, os
Estados Unidos, a Universidade de Kentucky,
cujas, pesquisas, desde os anos 40 tentavam eliminar o preparo do solo e, com isso, protege-lo
da erosão, e, além disso, reduzir os custos.
Juntamente com o seu grande amigo, Nonô
Pereira, durante anos seguidos, foi pregador
dessa nova tecnologia pelo Brasil afora. Ambos estiveram presentes em diversas palestras
e eventos, para convencer os lavradores,
principalmente os mais moços, que se tratava

de um novo ambiente agrícola. A ameaça de
erosão podia ser superada e os agricultores
podiam confiar na sustentabilidade do solo.
Certa vez, Hebert me contou que, quando
fazia viagens, pelas manhãs, levava seus petrechos de ginástica. Bem cedo ele parava o carro
e fazia exercícios para os músculos peitorais.
Isso lhe deu extrema força, que aliou a força
moral de partir por esse Brasil. Com isso fez
um verdadeiro apostolado de uma tecnologia
de proteção do solo.
Portanto, é uma grande alegria poder estar
aqui, presente, colaborar e participar de uma
justa homenagem ao nosso amigo da terra
brasileira, que é Hebert Bartz.
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Fala de Hebert Bartz
Ouso dizer que ter um amigo como Dr.
Fernando, por coincidência, da mesma idade
como tinha Norman Borlaug, é para mim
grande satisfação. Algumas vezes Borlaug
veio para Rolândia – a primeira vez em 75.
Tínhamos longas conversas. Naquele tempo,
o plantio direto dava os primeiros passos.
Uma vez perguntei ao Dr. Borlaug- com
sua vasta experiência e viagens para a
China, Rússia e outros cantos do mundo-:
“Qual é o método mais adequado para diminuir esses fantásticos riscos com as secas
e geadas?”. Ele disse: “Você está com tudo.
É o plantio direto”. Isso ele falou em 75, na
varanda da fazenda, em Rolândia. Felizmente, temos algumas fotos para testemunhar
essa nossa conversa.
Não vou dizer amizade, mas Dr. Borlaug,
mais tarde, foi nosso convidado para um
encontro, em Foz do Iguaçu. Aproveitamos
para irmos juntos até o Paraguai, para ver o
plantio direto numa pequena propriedade. Ele
dizia: “Os grandes agricultores podem viajar
e buscar conhecimento, mas para os pequenos
temos de levar a mensagem”.
Tinha preparado uma pequena semeadeira
de 1,50 metros recolhido do ferro-velho, uma
sobra de um projeto de pesquisa, do Instituto
Agronômico do Paraná de Londrina. Reformei
esta plantadeira e a esquipei com uma barra
para a tração animal. Por intermédio do técnico que trabalhava no projeto ela foi emprestada
para o Paraguai e, num assentamento, lá perto
de Foz do Iguaçu, usada para fazer a demonstração. Com o sucesso enorme, quando a pedi
de volta, eles falaram: “Não voltará mais para
o Brasil. Ela ficou nossa”. Um tipo de uso
capião paraguaio, não é?
De qualquer maneira, para mim foi uma
grande satisfação. Tinha de mencionar, também, a presença aqui do terceiro pioneiro do
plantio direto, que é o Franke Dijkstra.
Tivemos esse apoio dos amigos de Ponta
Grossa, Franke, Nonô e mais a grande turma
de agricultores dispostos a abraçar esse risco, que, naquele tempo, representava o plan-

tio direto. Para eles, bem acertado Franke
falou: “Não era uma opção de fazer o certo;
era uma questão de sobrevivência”.
O Franke tinha punhado essa palavra
porque a erosão nos comia vivos. A erosão
estava tão violenta, principalmente nas terras de areia de Ponta Grossa. Se não tivesse
vindo o plantio direto, como também nas terras de Mauah da serra – principalmente pelo
plantio de batata pelos japoneses, seriamos
forçados a abandonar a atividade agrícola.
E, nesses casos, foi à salvação existencial
desses agricultores.
Por uma grande coincidência tive a
satisfação de receber um livro com título
em inglês, mas traduzido para o alemão.
Pedi ao Dr. Roque Dechen, também aqui
presente para mandar traduzir esse livro
para o português. A sua mensagem é tão
fantástica, pois trata praticamente da erosão
das civilizações.
Nele, de certa maneira, coloca-se que,
em 6 mil anos de história humana, todas as
civilizações tiveram um crescimento inicial
em que dominaram a arte de trabalhar o
solo, de fazer a agricultura crescer, formar
cidades – por exemplos, na Babilônia, mais
tarde no Egito, tanto como entre os gregos e,
principalmente, os romanos que cultivaram
toda a volta do mediterrâneo e o transformaram em celeiro. Com o aprimoramento da
técnica agrícola da aração, uma primitiva
forma de arar, eles conseguiram destruir
esses solos.
Na realidade, para fazer a agricultura em
todos esses tempos pelo sistema convencional, a terra era violentada, no sentido de dar
o ultimo que ela tem em matéria orgânica e
vida biológica. Esse fator, por si só, tem hoje,
uma prova e trabalho cientifico.
Os pesquisadores Carlos Cerri, João
Juca e o Telmo Amado deram para nós a
informação cientifica do ciclo de carbono.
O fato de que o CO2 presente no ar causaria
alterações no clima e aquecimento global.
O sistema de plantio direto que sequestra

carbono e o coloca de forma de palha e matéria
orgânica no solo, para os cientistas e pesquisadores da área agrícola, é a sustentabilidade da
agricultura.
A sustentabilidade que todas as civilizações
com agricultura não conseguiram estabelecer.
Os maias e astecas, ao exaurirem os seus solos
e com as incidências de secas ou a diversidades
climáticas viram suas civilizações perecer ou
se exterminar.
No Brasil, o desenvolvimento desse conceito do plantio direto com rotação e cultura
não é tão novo. Em 1972, fomos para os Estados Unidos na busca de uma técnica. Mas
o conceito de plantio direto vai mais longe
ao incluir as praticas da biodiversidade e
da rotação de cultura. Nos anos 90, quando
quase metade da área agrícola já usava essa
técnica, um repórter me perguntou: “você
veio buscar o plantio direto aqui, nos Estados
Unidos, que tem talvez 25% em plantio direto.
Porque essa expansão no Brasil”. Eu falei:
“Bom, é meio complicado para explicar, mas
eu diria se você conhecesse a biodiversidade
mental dos brasileiros, talvez entenderia um
pouco mais”.
Estive na África e na Austrália, por intermédio da, também aqui presente, Teresa
Sanches. Ela proporcionou uma viajem de
instrução para os australianos que fazem
plantio direto, mas sem os nossos ingredientes: Biodiversidade, rotação de cultura
e, principalmente nosso forte respeito pelo
meio ambiente e a natureza.
O grande milagre, realmente, é que o
conceito do plantio direto, aqui no Brasil
desenvolveu-se a pesar de não ter o apoio da
política. O presidente Lula mencionou, em
2008, em Copenhague, que o Brasil alcançou
30 milhões de hectares. É um fato. Concordamos e ficamos contentes com o reconhecimento. Mas a minha esperança, como agricultor,
é de que, talvez, algum dia, a ética do plantio
direto de respeitar a natureza e aceitar os mandamentos que ela exige, em termos de moral,
consiga contaminar o mundo politico.

Fonte: http://www.agrovalor.com.br/2011/noticias/4267-abag-homenageia-personalidades-do-agronegocio
Anais 11° Congresso Brasileiro do Agronegócio – Brasil: Energia e Alimentos – Seguranças Globais, São Paulo.

Mauá da Serra inaugura Museu do Plantio Direto

O

sistema de Plantio Direto
na Palha mudou a história da agricultura brasileira. E para preservar a memória
dos primórdios da implantação do
sistema no Brasil será inaugurado,
dia 23 de novembro, o Museu do
Plantio Direto, em Mauá da Serra
(90 quilômetros ao sul de Londrina, Paraná).
A criação do Museu em Mauá
da Serra não é aleatória. A comunidade daquele município foi a

primeira do país a utilizar, coletivamente, o sistema, alterando
de forma positiva e definitiva a
rota da agricultura naquele município.
A iniciativa de criar o Museu
é do Grupo de Produtores Rurais
da Região de Mauá da Serra, com
apoio da Secretaria da Agricultura
e Abastecimento do Estado do
Paraná (SEAB), Cooperativa Integrada, Federação Brasileira do
Plantio Direto na Palha, Sementes

Mauá, Prefeitura Municipal de
Mauá da Serra, Itaipu Binacional
e Syngenta.
No Museu, os visitantes poderão conhecer o impacto do sistema
na agricultura do município, que
antes de sua implantação sofria
com enormes erosões, êxodo rural
e via sua produtividade ir embora
junto com a água da chuva.
Além de fotos mostrando as
mudanças e evolução histórica
da agricultura pós Plantio Direto

na Palha, o Museu terá, em seu
acervo, as primeiras máquinas e
implementos agrícolas utilizados
para o plantio – entre eles, os
importados e desenvolvidos por
Herbert Bartz, pioneiro do sistema
no Brasil.
A inauguração do Museu
acontece num momento em que
a Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha comemora
20 anos de sua criação e o sistema,
40 anos de implantação no país.
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Países da CEI aprendem como adotar
Plantio Direto do Brasil e Argentina

O

interesse por tecnologias
de economia de recursos
agrícolas, como o Sistema
Plantio Direto, ganha ampla popularidade em países da ex-URSS (agora
países da Comunidade dos Estados
Independestes - CEI). Em condições
modernas, quando os preços de energia estão crescendo e as condições
ambientais estão se deteriorando
(Ucrânia, Rússia e Cazaquistão conhecem eventos como tempestade
de poeira e erosão do vento muito
bem), tecnologia do Plantio Direto
torna-se uma solução para aumentar
a produção de grãos com menos insumos (energia, fertilizantes, produtos
químicos de proteção das culturas e
trabalho), preservando os recursos
do solo e da água. A adoção contínua
Plantio Direto permite restaurar a
fertilidade do solo, paralisa ou até
mesmo reverter os processos de erosão e reduzir as emissões de carbono
na atmosfera. Hoje, os produtores
da CEI voltam sua atenção para os
países que adotaram o Plantio Direto
há muito tempo. Países europeus estão em início de
conversão para a agricultura de conservação (FAO
aprovou um documento sobre novos princípios da
Política Agrícola Comum na União Europeia), enquanto o Brasil e Argentina foram cuidadosamente
cultivando suas terras há mais de 30 anos.
No período de 19 a 22 de junho de 2012 aconteceu a nona edição da tradicional Conferência Internacional sobre Agricultura Sustentável, realizada pela
“holding” agrícola ucraniana Agro-Soyuz. Houve a
presença de cerca de 200 participantes da Ucrânia,
Rússia, Cazaquistão e Moldávia. A programação da
conferência incluiu tanto palestras apresentadas por
especialistas e líderes mundiais (Brasil, Argentina,
EUA, Europa e Ucrânia) e como aulas práticas a
campo e mesas-redondas de discussões.
A corporação Agro-Soyuz foi a primeira
que começou a estudar tecnologias de economia
de recursos na agricultura no final 1990. Tendo
compreendido que a experiência doméstica estava
desatualizada sob condições modernas, os especialistas Agro-Soyuz viraram-se para os países, que
alcançaram um sucesso significativo na agricultura.
Nestes países estão incluídos EUA, Canadá, Austrália e, claro, a América Latina.
Agro-Soyuz assume uma posição ativa em
estudar a experiência estrangeira, testando e adaptando em seus campos experimentais e fazendas.
Posteriormente, a empresa populariza e compartilha
sua experiência com os outros através workshops e
conferências internacionais realizadas na Ucrânia
e na Rússia.
É bem sabido que, a fim de avaliar a eficiência
de diferentes tecnologias, deve-se aprender da experiência dos países que implementaram com sucesso
estas tecnologias. Quarenta anos atrás as prejudiciais

tempestades de poeira e fortes chuvas que causavam
severa erosão forçaram os agricultores da América
Latina a se converterem ao Plantio Direto. Um rápido
aumento dos preços da energia em 1980 acelerou este
processo. Se, por exemplo, havia apenas 670.000
hectares com essa tecnologia no Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai, em 1987, esta área ampliada
para 39,6 milhões de hectares até 2004 (59 vezes o
aumento de área sob Plantio Direto!). Até hoje, 70%
das terras agricultáveis no Brasil e Argentina estão
sob a tecnologia do Plantio Direto.
A nova abordagem de economia de recursos
para a agricultura permitiu alcançar resultados
significativos no sector agrário, tendo o Brasil e a
Argentina para os líderes mundiais entre os produtores agrícolas. Hoje, a área sob plantio direto no
Brasil cobre 25 milhões de hectares, o que equivale
a ¼ de todos os solos cultiváveis no mundo sob
este sistema. Devido ao aumento de rendimento
de grãos, o Brasil acelerou o desenvolvimento da
pecuária e se tornou o número 1 do mundo em
exportação de carne de frango.
O Sistema Plantio Direto brasileiro tem seus
heróis - especialmente produtores e técnicos que
dedicaram sua vida, seu tempo e esforços para
dominar/compreender sistema e compartilhar seu
conhecimento com os outros. Os participantes da
9ª Conferência Internacional sobre Agricultura
Sustentável realizada no Agro-Soyuz teve a oportunidade de ouvir os brasileiros pioneiros do Sistema
Plantio Direto – os lendários Nonô Pereira e Herbert
Bartz - bem como a vice-presidente da AAPRESID
e agricultora - Maria Beatriz Giraudo.
Os participantes desfrutaram das falas dos
palestrantes brasileiros. Os produtores não permitiram Manuel (Nonô) Pereira (um agricultor

prático que permaneceu desde o início do processo
de adoção do Plantio Direto no Brasil) sair antes de
perguntarem-lhe uma quantidade enorme de questões sobre culturas de cobertura, rotação de culturas
e a mudança na produtividade das culturas após a
transição para Plantio Direto. “Você pode perguntar
a qualquer agricultor se vale a pena voltar para a
agricultura convencional, certamente vão dar-lhe
uma resposta negativa. Considere que a produção
de grãos é duas vezes maior sob Plantio Direto em
comparação com o plantio convencional. Minha
experiência mostrou que o rendimento de grãos
de soja com tecnologia convencional foi de 1,8 t /
ha, enquanto que sob Plantio Direto este indicador
aumentou para 3,6 t / ha. Para milho estes números
aumentaram de 4 t / ha para 8t/ha, respectivamente,
para o trigo - 1,8 t / ha para 3,6 t / há”, - afirmou o
especialista brasileiro.
Um dos participantes da conferência vindo Moldávia, Nikolay Kiktenko, declarou: “Boa escolha dos
oradores para a conferência. Eles não são cientistas,
que estão longe de problemas de produção, eles são
os verdadeiros agricultores. Tivemos a oportunidade
de ouvir verdadeiros entusiastas, que conseguiram
tudo por conta própria, que experimentaram este
difícil processo através de pesquisas próprias. Estou
espantado como Herbert Bartz e Manuel Pereira, que
fizeram uma grande contribuição para a expansão do
Plantio Direto no mundo. Eu aprecio muito que eles
conseguiram deixar todos os seus deveres de casa,
viajarem milhares de quilômetros a fim de partilhar
a suas experiências conosco”.
...Canadá com seu clima ameno semelhante
ao da Ucrânia e da Rússia, Austrália, EUA, Brasil
e Argentina são os países onde o Plantio Direto
funciona. Isto significa que a tecnologia pode ser
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eficazmente aplicada na Ucrânia, Rússia e Cazaquistão. É preciso haver uma
abordagem a nível de sistema. Não há
receitas. O importante é a adoção dos
princípios:
- Perturbação mínima do solo;
- Cobertura do solo feita de
palha na superfície do solo deve ser
preservada tanto quanto possível,
preferencialmente o ano todo;
- Uso de plantas de cobertura,
estabelecer sua rotação culturas com
sabedoria.
“Os nossos colegas da América
Latina têm estudado tecnologias de
conservação de cerca de 40 anos, ao
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contrário de nós que estamos neste negócio há apenas 11 anos. Estamos em
pé no início de uma grande estrada.
Não é um problema agora: adotar ou
não adotar o plantio direto. A questão
é como trabalhar com esta tecnologia
de forma eficiente... Plantio Direto
não é apenas uma sementeira direta,
não é apenas uma tecnologia, é uma
filosofia específica. Agricultura deve
preservar a fim de aumentar” - ressaltou o gerente geral da Agro-Soyuz
Sergey Prokayev durante seu discurso
na conferência.
Fonte e fotos: Agro-Soyuz.

Agricultura conservacionista é tema
de Congresso de Engenharia Agrícola

O

plantio direto na palha,
uma das ferramentas
para alcançar a meta de
alimentar bilhões de pessoas em
todo o planeta, foi um dos temas
centrais do 41º Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola e
10º Congreso Latinoamericano y
del Caribe de Engenharia Agrícola (CLIA/CONBEA), que aconteceu em Londrina de 16 a 19 de julho.
O diretor da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), Theodor Friedrich, falou sobre a agricultura de conservação (baseada nos princípios do sistema plantio direto brasileiro), que tem na
tecnologia um dos principais pilares, e defendeu políticas governamentais
para garantir a implementação do plantio direto nas lavouras.
O plantio direto, que vem sendo incentivado pela FAO em vários
países, traz importantes avanços na produção agrícola. Segundo
Friedrich, além do aumento da produção e produtividade, a tecnologia possibilita redução dos custos de produção, diminuição do uso

PIONEIRO
Pioneiro no uso do plantio direto, o Brasil tem 60%
das lavouras cultivadas sob o sistema. Porém, o diretor
da FAO afirma que o país tem condições para aumentar
o índice, o que exige a implantação de políticas governamentais de incentivo e apoio. “É preciso quebrar a
compactação mental”, diz, ao avaliar a carência de
políticas para o setor, numa alusão ao dano que práticas
inadequadas causam ao solo.
Ele acrescenta que são necessárias ações para a
educação, formação, ciência e tecnologia e organização dos agricultores. “A prática pode ser utilizada por
todos os agricultores, independentemente do tamanho
da propriedade”, afirma.
A engenharia agrícola desempenha papel fundamental
para o êxito da tecnologia, segundo Friedrich, uma vez
que as condições do solo sofrem os efeitos do trânsito do
maquinário. “É preciso usar técnicas que favoreçam a
movimentação mínima e redução de danos ao solo”, diz.
O diretor da FAO afirma também que a agricultura
de precisão é outro grande aliado para o sucesso da
agricultura de conservação. “A aplicação de fertilizantes e agrotóxicos pode ser monitorada e o tráfego
de máquinas pode ser controlado por sistemas de posicionamento global”, exemplifica.

de fertilizantes e agrotóxicos
e contribui para a redução de
impactos climáticos, como
secas e inundações.
“Temos que praticar a agricultura do futuro, que é o futuro
da agricultura”, afirmou em sua
palestra do CLIA/CONBEA).
Friedrich afirmou que o plantio
direto na palha vem sendo adotado em vários países, destacando a
China, Austrália, Cazaquistão, Zâmbia, entre outros.
A FAO estima que, em todo o mundo, 125 milhões de hectares são
cultivados pelo sistema de plantio direto na palha, o que corresponde
a 9% da área explorada pela agricultura. Friedrich afirma que o ideal
é que a tecnologia seja utilizada na totalidade da área.
Esforços nesta direção estão sendo adotados pela FAO, que em
1998 formou um grupo de apoio para a adoção de práticas da agricultura de conservação no mundo. Em 2000, realizou o 1º congresso
mundial sobre o tema.

CANA-DE-AÇÚCAR
O cultivo de cana-de-açúcar no sistema de
plantio direto é capaz de fixar no solo grandes
quantidades de CO2, um dos principais gases
responsáveis pelo efeito estufa. O tema foi
tratado por Newton La Scala Júnior, professor
da Universidade Estadual Paulista (UNESP Jaboticabal), que pesquisa os impactos das práticas de preparo e colheita na emissão de CO2
do solo em áreas de produção da cultura.
La Scala explicou que quanto mais se
revolve o solo, maior é a perda do CO2 fixado.
“A cana-de-açúcar é capaz de fixar três a quatro vezes mais CO2 que a soja, por exemplo. O
preparo da terra para o plantio desta cultura
necessita revolver a terra profundamente, o
que acaba por liberar quantidades significativas deste gás na atmosfera”, diz.
O professor destaca também que as
pesquisas sobre o plantio direto na canade-açúcar ainda estão no início, mas já há
empresas trabalhando no desenvolvimento
de maquinário para o sistema nesta cultura.

Ele afirma que a rotação de cultura antes da
reforma do canavial pode ser realizada com
o plantio de leguminosas, como a soja ou o
amendoim, que auxiliam na manutenção do
gás no solo.
No Brasil há cerca de 8 milhões de hectares
de área plantada de cana-de-açúcar, principalmente no Estado de São Paulo, responsável
por 5,4 milhões de hectares cultivados na
safra 2011/12. No Paraná, a área cultivada no
mesmo período é de 668.673 hectares.
Os organizadores do CONBEA/CLIA
são a Associação Brasileira de Engenharia
Agrícola (SBEA), Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ingeniería Agrícola
(ALIA), Universidade Estadual de Londrina
(UEL), Instituto Agronômico do Paraná
(IAPAR), Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA) e EMATER.
Universidade Estadual Paulista (UNESP) e
Londrina Convention & Visitors Bureau são
os apoiadores.

Fonte: Assessoria de Imprensa do CONBEA/CLIA
Raquel de Carvalho - Jornalista –MTb -2141 - (43) 3337-3965 - 9942-0765
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IRRIGASHOW 2012 –

Vale do Paranapanema, São Paulo

N

os dias 14 e 15 de agosto aconteceu a
nona edição da Irriga Show, que este
ano contou com palestras técnicas
sobre irrigação em citricultura, economia,
manejo da irrigação em pivô central e inovações tecnológicas, debate sobre gestão de
recursos hídricos, exposição de máquinas e
equipamentos para irrigação e a participação
de mais de duzentas pessoas entre agricultores irrigantes, técnicos, estudantes e diversas
empresas do setor.
A abertura oficial do evento, organizado
e promovido pela Associação do Sudoeste
Paulista de Irrigantes e de Plantio na Palha
(ASPIPP), teve a presença da secretária de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, Mônika Bergamaschi, que representou
o governador Geraldo Alckmin, e de Ramon
Rodrigues, representando o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra.
Alfonso Sleutjes, presidente da Federação
Brasileira de Plantio Direto na Palha (FEBRAPDP), abriu oficialmente a cerimônia com a
assinatura do acordo de cooperação técnica
celebrado entre a ASPIPP, Ministério de Integração Nacional (MIN), FEBRAPDP e Fundação Parque Tecnológico de Itaipu Binacional,
que tem entre seus objetivos mapear as boas
práticas agrícolas resultantes do plantio direto
de qualidade, possibilitar uma visão sistêmica
da propriedade rural e desenvolver ações de
melhoria contínua para o sistema produtivo.
Sleutjes lamentou o não reconhecimento
pela sociedade da importância do agronegócio
brasileiro que representa 33% do PIB e o fato
de que o setor representa 47% das exportações
totais e 37% dos empregos gerados no Brasil.
“Em tempos de Código Florestal, ainda somos

apontados pela grande parcela desinformada da
sociedade como verdadeiros vilões, pois a falta de
senso comum apregoa erroneamente o produtor
irrigante como consumidor de água, quando, na
verdade, somos usuários, considerando o fato de
que 99% da água utilizada na irrigação retorna
para a atmosfera, quer seja via evaporação, quer
seja via lençol freático”, esclareceu.
Segundo a secretária Mônika Bergamaschi,
a agricultura irrigada paulista precisa buscar
uma produção cada vez mais sustentável e
o desafio é produzir mais alimentos, fibras e
energia com menos impacto ambiental. Para
ela, a saída é ampliar a pesquisa, a ciência,
a tecnologia e a inovação constante do setor,
melhorando a gestão e a organização dos produtores rurais. “É preciso que o setor rural se
comunique melhor com a sociedade fazendo
com que a população urbana valorize o agricultor e entenda que o produtor rural é quem
conserva e preserva a água e o solo, produzindo
alimentos para quem vive nas cidades”. Outro

desafio, em sua opinião, é reduzir as perdas
na colheita, transporte e armazenamento da
produção, melhorando a eficiência em todas
as fases da produção agrícola.
Um dos trabalhos da ASPIPP junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de
São Paulo é a elaboração de um Plano Diretor
de Agricultura Irrigada para a região Sudoeste
Paulista. Alfonso Sleutjes acredita ser importante que os Ministérios de Agricultura e
do Meio Ambiente voltem seus olhos para a
agricultura irrigada “para que possamos criar
políticas públicas voltadas ao setor”. “O Brasil
tem hoje cerca de 5 milhões de hectares de cultivos irrigados, com potencial para saltar para
30 milhões de hectares, algo que impulsionaria
substancialmente nossa economia”, ressaltou.
Fotos: João Luiz (Secretaria de Agricultura e
Abastecimento) e ASPPIP.
Fonte: Assessoria de imprensa
CATI São Paulo.

