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A economicidade de diversos modos de manejo de solo e cultu 
ras foi avaliada durante 3 anos sucessivos, em 3 condi~5es ped~ 

climaticas diferenciadas: Goiinia-Go., Alvorada-Go. e DiamantinQ
MT. 

Apesar da forte variabilidade e flutuagao dos pre~os de in 
sumos, custos dos equipamentos e pre~os pagos aos produtores, sao 
evidenciadas as segutntes conclusaes: i) 0 custo do preparo do s~ 

lor e pre sen t a 8 a 1 6 % doc u s toto tal de pro dug a 0; i i) apr at i c a 
da monocultura dos produtos soja e sobretudo arroz, sempre resul 
ta em redu~ao da rend a llquida e taxa de retorno em rela~ao as 
mesmas culturas praticadas em sistemas de rota~ao. Os prejuizos 
financeiros devtdo a monocultura sio tanto mais altos quanto mais 
pobre for 0 solo e maior 0 risco climatico, sobretudo se 0 manejo 
do solo nao for adequado; iti) em todas as situa~5es pedoclimiti 
cas, a tecnica da ara~ao profunda contlnua proporcionou sempre 
maiores lucros e assegurou a melhor estabilidade economica; em s~ 

10 de baixa fertilidade (LV) e regiao de alto risco climitico (Al 
vorada) esta tecnica combtnada com a rota~ao arroz-milho-soja, r~ 

sultou em rend a llquida media (RL) de 1050 a 2580 Cz$/ha taxa de 
retorno media (TR) de 46 a 79% conta RL de 840 CZ$/ha e TR de 27% 

do sistema atual de monocultura de soja x preparo superficial co~ 

tlnuo. Em regiao sem risco climatico (Diamantino-MT) 0 emprego 
dos mesmos modos de manejo acarretou RL de 1063 a 2374 Cz$/ha e 
TR de 32 a 61% conta somente RL de 900 Cz$/ha e TR de 28% em sis 
tema de monocultura de soja x preparo superficial. 

Em solo de boa fertilidade (LVE) - Goiania-Go, a tecnica de 
aragao profunda contlnua associ ada as rotag5es milho-arroztadubo 
verde, e gunadG t feijao - arroz sesultou em RL de 5500 i 5800 

Cz$/ha e TR de 131 a 136% 

128 




