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8115º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha

Custo de produção de milho no Amazonas em sistema de preparo 
convencional do solo e em Sistema Plantio Direto1

José O. C. Pinheiro2, Rafael K. Tavares3, Fernanda A. L. Leite4, Inocencio J. Oliveira 5, José R. A. Fontes 6

1Parte da atividade de pesquisa do projeto da Embrapa Transferência de Tecnologia em sistemas de ILPF nos estados AM, AC, AP, 
PA, RO. 2,5,6Pesquisadores da Embrapa Amazônia  Ocidental. Rodovia AM 010, km 29, Zona Rural, CEP 69010-970, Manaus, AM. 

Fone: (92) 3303-7800. E-mail: jose.pinheiro@embrapa.br; inocencio.oliveira@embrapa.br; jose.roberto@embrapa.br; 3,4Bolsitas PIBIC. 
E-mail: rafaelkoide@gmail.com; nanda.alleite@gmail.com

O objetivo é apresentar a diferença do custo de produção de um hectare de milho sob preparo convencional do solo e 
Sistema Plantio Direto. Os cultivos foram desenvolvidos no campo experimental da Embrapa Amazônia Ocidental, em 
Manaus, AM. No primeiro ano, de cultivo do milho, foi realizado o preparo convencional do solo com aração e gradagens 
para descompactação física e calagem do solo, já no segundo ano, o cultivo do milho foi feito sob Sistema Plantio Direto 
a partir da dessecação de braquiária plantada após a colheita do milho no primeiro ano. O custo de produção do milho 
em Sistema Plantio Direto teve uma retração de 38,45% comparado ao sistema de preparo convencional do solo, devido 
a não necessidade de aração, gradagens e calagem, que por sua vez foi responsável por 25% do custo no preparo 
convencional. Isso evidencia o impacto do calcário no custo final de produção e a vantagem do agricultor amazonense 
introduzir o Sistema Plantio Direto em suas áreas de cultivo. Além disso, com o plantio direto, o agricultor pode inserir a 
cultura do milho num sistema de rotação de culturas para otimizar o aproveitamento da área durante o ano e obter vários 
produtos para comercialização.

Palavras-chave: agricultura familiar, produtividade, renda agrícola.
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