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INTRODUÇÃO

Solo é O resultado da interação dos fatores clima, organismos, relevo e
tempo sobre determinado material de origem. Em condições naturais, o solo
mantém-se em equilíbrio dinâmico com os fatores do ambiente. Sob essa
condição, desenvolve-se a vegetação natural cuja qualidade e exuberância
dependem da intensidade de ação de cada um dos fatores de formação do solo.

Quando a vegetação natural sofre interferência de natureza antrópica,
em virtude do estabelecimento de sistemas agrícolas produtivos, ocorre
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rompimento dos ciclos naturais que se encontravam em sincronia. Esse,
rompimento pode ser efêmero ou definitivo, dependendo da intensidade e
do tipo de interferência. Em decorrência, o desequilíbrio estabelecido entre
o solo e os demais fatores ambientais pode tender a um novo padrão de
equilíbrio e ser ecologicamente sustentável ou ser de difícil reversão. Em
termos gerais, o desequilíbrio entre o solo e os demais fatores do ambiente.
provoca variadas formas de degradação ambiental. Uma das mais claras,
extensiva e danosa forma de degradação é a erosão do solo. Portanto! a
conservação do solo visa manter ou restabelecer o equilíbrio dinâmico do
sistema solo sob interferência antrópica.

A conservação do solo pode ser entendida de diversas formas. Envolve
grande número de ações e atividades voltadas à manutenção e à melhoria
das propriedades do solo, de modo a torná-Ia fértil e potencializador de'
atividades lucrativas, sem promover danos à ambiência. Sob esse conceito,'
portanto, entende-se que conservar o solo não é impedir seu uso, mas usá::
10 com o mínimo de dano ou de desperdício. Do ponto de vista do uso'
agrícola, a conservação do solo envolve a água tanto quanto o sol? e ,
considera mais do que a prevenção ou o controle da erosão, mesmo que
esta seja um aspecto especialmente importante. Para a conservação do
solo, preocupa-se com a idéia do uso eficiente da terra para o maior retorno .
líquido, em termos econômicos, sociais e ambientais, e, para tanto, conta- '

. .
se com a aplicação da ciência, habilidade, conhecimento e experiência. Em .

", 11

muitos aspectos, é um processo de 10r:lgoprazo e está intimamente ligado', "
a outros programas ambientais, tais como: conservação de floresta e de,,: :.':"1
fauna e prevenção de inundações. '

Vários usos do solo podem degradá-Ia, destacando-se a mineração,
a construção de estradas, de ferrovias e de aeroportos, o
desenvolvimento de conglomerados urbanos e o uso agrícola. Dentre
esses, o uso agrícola do solo destaca-se pelo potencial de degradação
que apresenta especialmente pela ocorrência de erosão. Com exceção
do uso agrícola, as demais formas citadas podem causar problemas
pontuais de erosão, cujo controle poderá ser relativamente fácil. A erosão'
provocada pelo uso agrícola do solo é uma forma difusa de ero,são, de .
mais difícil controle. A intensidade da erosão do solo está diretamente"',
relacionada com a intensidade do uso agrícola e com a adequação de
sistemas de manejo do solo. A utilização agrícola do solo sob manejo
inadequado e, ou, sem considerar a capacidade de uso do solo, pode.
levar a sua degradação, acarretando acentuada erosão, tanto hídrica
quanto eólica.



No uso agrícola do solo, com culturas anuais em sucessão ou em
rotação, os cuidados com o manejo visam, em primeiro lugar, realizar efetivo
controle da erosão. Dessa forma, busca-se encontrar o "manejo ideal do
solo", o qual, além de evitar a degradação, propicie sustentabilidade ao
sistema agrícola produtivo.

, Dentre todas as ações realizadas para conservar o solo, uma das mais
recentes e, talvez, a mais eficiente foi o sistema plantio direto. Inicialmente,
as expressões plantio direto, semeadura direta e semeadura sem preparo
do solo' foram conceituadas como simples prática conservacionista,
especialmente voltada ao controle da erosão hídrica. Com o passar do
tempo, o enfoque concedido a essa prática foi ampliado, passando a ser
percebida como um amplo e complexo sistema de manejo focado nos
fundamentos da agricultura conservacionista, sendo por isso representado
pela expressão sistema plantio direto.

,
A exploração de sistemas agrícolas produtivos sem preparo de solo é

tão antiga quanto a própria agricultura, tendo sido praticada, pelo menos,
até cerca de 4.000 anos A.C., época em que surgiu o arado, inventado
pelos egípcios. Segundo Muzilli (1999), há evidências de que essa técnica
também era empregada por civilizações nativas da América Latina, em que
sementes de milho eram semeadas em covas, abertas com varas
pontiagudas de madeira, e as plantas daninhas manejadas manualmente.
Portanto, o ato de semear sem preparo de solo surgiu com a própria
agricultura, evoluindo, contudo, para o emprego de arados e de grades e
intensa mobilização da camada superficial do solo (Derpsch, 1998).

As primeiras referências relativas ao manejo motomecanizado de
sistemas agrícolas produtivos sem preparo de solo foram manifestadas por
Edward H. Faulkner, em 1943, no livro "P/awman's Fall,/' (A tolice do
lavrador), que enfatizava não haver razão científica para arar o solo (Baker
et aI., 1996), Foi, entretanto, na segunda metade da década de 1940, na
Estação Experimental de Rothamsted, Inglaterra, que o preparo de solo
passou a ser considerado dispensável, desde que não houvesse competição
por plantas daninhas (Koronka, 1973). Para identificar esse processo
surgiram inúmeras expressões: "zero-ti//age", "no-til/age", "no-til!', "direct-
seeding', "direct dri/ling', "sod-planting', "sod-seeding', "chemica/-ploughing',
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"direct-planting', "residue farming' (Baker et aI., 1996) e "plowless farming'
(Little, 1987). No Brasil, essas expressões foram traduzidas para "semeadura
direta", "semeadura sem preparo do solo" ou "plantio direto" e, na atualidade,
para "sistema plantio direto".

O plantio direto, entretanto, só se tornou viável em áreas extensivas de
lavoura, a partir do desenvolvimento de técnicas de controle químico de plantas
daninhas (Derpsch, 1998). O pioneirismo dessa linha tecnológica é creditado
à Imperial Chemicallndustries - ICI, da Inglaterra, por ter lançado no mercado,
em 1961, a molécula "Paraquat", herbicida de contato e de ação total. O
desenvolvimento desse herbicida pode ser considerado o evento de maior
relevância para a propulsão do plantio direto em larga escala.

A primeira lavoura comercial motomecanizada sob plantio direto de que
se tem notícia foi implementada, em 1966, por Harry Young e Lawrence Young,
em Herndon, Kentucky, EUA (Phillips & Young, 1973). Em 1967, esses
agricultores viabilizaram a sucessão de culturas trigo/soja, em decorrência
do ganho de tempo na semeadura da soja em seqüência imediata à colheita
de trigo, proporcionado pelo plantio direto (Derpsch, 2007).

O ano de 1969 é apontado como marco histórico da introdução do plantio
direto no Brasil. Nesse ano, os professor~s Newton Martins e Luiz Fernando
Coelho de Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS,
semearam, experimentalmente, no Posto Agropecuário do Ministério da
Agricultura, em Não-Me-Toque, RS, um hectare de sorgo, sem preparo prévio
de solo, mantendo os resíduos da cultura antecedente na superfície do
solo. A semeadura foi realiiada com uma semeadora específica para plantio
direto, marca Buffalo, importada dos EUA pela UFRGS, por meio do
Convênio MEC/USAID. Essa é considerada a primeira operação de
semeadura direta, em escala experimental, registrada no Brasil (Borges,
1993). Em escala de lavoura motomecanizada, o pioneirismo é creditado
ao Sr. Herbert Bartz, no município de Rolândia, no Estado do Paraná, em
1972 (Borges, 1993).

O processo de introdução do plantio direto no Brasil, a partir desse fato,
voltou a ter registros em 1971, mediante a implementação de ensaios com
a sucessão de cu Itu ras tri go/soj a, no Instituto de Pesq u isas e,
Experimentação Agropecuária Meridional do Ministério da Agricultura 7'

IPEAME/MA, nas estações experimentais de Londrina e de Ponta Grossa,'
PR (Reunião ... , 1977), bem como na Fundação Centro de Experimentação.



e Pesquisa da Fecotrigo - FUNDACEP, em Cruz Alta, RS (Borges, 1993) e
na Estação Experimental de Passo Fundo, RS, atualmente Embrapa Trigo
(Reunião ... , 1977). Somente a partir de 1975 é que o plantio direto passou
a ser incorporado, de modo sistemático, nos programas de pesquisa de
outras instituições de pesquisa do País. Nesse ano de 1975, em trabalho
conjunto entre o Departamento de Solos da UFRGS e o então Instituto de
Pesquisas de Recursos Naturais Renováveis (IPRNR) da Secretaria da
Agricultura do Rio Grande do Sul (atualmente integrante da FEPAGRO), foi
instalado'um experimento de campo para avaliar perdas de solo e água por
erosão sob chuva natural, em sistemas de manejo (incluindo plantio direto),
o qual originou uma das primeiras dissertações de mestrado sobre o assunto
no Brasil (Eltz, 1977).

A ICI do Brasil ocupou lugar de destaque no processo de viabilização
do plantio direto. A partir de 1972, além da implementação de intenso
processo de difusão dessa técnica junto a produtores rurais, incentivou e
apoiou inúmeras entidades a efetuarem investigações técnico-científicas
orientadas à avaliação de sistemas de manejo e fertilização de solo sobre a
produtividade das culturas, ao desenvolvimento de equipamentos para
semeadura e aplicação de herbicidas e, fundamentalmente, ao manejo de
plantas daninhas (Borges, 1993).

Essas constatações demonstram que o processo de introdução do
plantio direto no Brasil ocorreu de forma simultânea em nível de pesquisa e
em escala de lavoura. Como é próprio de processos de pesquisa
demandarem determinado tempo para a geração de conhecimentos e para
transformar conhecimentos em técnicas prontas para uso, a adequação do
plantio direto aos agroecossistemas do Brasil não fugiu à regra. Houve nítida
defasagem de tempo entre as demandas técnicas emanadas dos produtores
rurais, pioneiros na adoção do plantio direto rio País, e as soluções geradas
pela pesquisa e transferi das à assistência técnica. A percepção mais imediata
e de maior motivação à adoção do plantio direto no País foi sua eficiência
no controle da erosão hídrica, com resultados mostrados pelos
pesquisadores brasileiros, em reuniões nacionais, como os apresentados
por Cassol (1977) na Reunião sobre Plantio Direto da Embrapa-Soja, em
Londrina, PR. Posteriormente, vários trabalhos realizados por longos anos
enfatizaram a importância do sistema plantio direto no controle da erosão
hídrica do solo (Ouadro 1). A partir dessa relevante contribuição à
conservação do solo, o plantio direto passou a ser adotado e entendido,
simplesmente, como um método alternativo de preparo de solo, com
potencial para minimizar a erosão hídrica (Denardin et aI., 2001).



Quadro 1. Perdas de solo por erosão, em distintos solos do Brasil e diferentes
modelos de produção, sob preparo convencional com palha queimada
(CPQ), preparo convencional com palha incorporada (CPI), preparo
reduzido (PR) e plantio direto (PD)

UF(1) Classe de Modelo de Anos de Declive CPQ CPI PR PDSolo produção avaliação

cmm-1 --- t ha-' ano-1---

RS(2) Argissolo Trigo/Soja 13 12,0 32,0 10,4 8,1

RS(2) Latossolo Trigo/Soja 10 7,5 11,8 3,7 0,6

RS(3) Latossolo Trigo/Soja 6 9,0 10,9 3,6 1,5

PR(4) Nitossolo Trigo/Soja 4 4,0 5,3 1,0

PR(4) Latossolo Trigo/Soja 4 4,0 3,2 1,1

PR(4) Nitossolo Trigo/Soja 4 4,0 6,0 0,2

SP(5) Argissolo Trigo/Soja 4 9,9 51,5 39,5 2,2

DF(G) Latossolo Pousio/Soja 6 5,5 9,0 6,0 5,0

(1)Unidade da Federação: RS = Rio Grande do Sul; PR = Paraná; SP = São Paulo;
DF = Distrito Federal.

Fonte: (2'Cassol (1993); (J'Embrapa (1984); (4'Derpsch (1984); ("Castro et aI. (1983); ("Dedecek et aI.
(1986).

A partir da década de 1980, porém, essa visão reducionista do plantio
direto passou a ser substituída por um enfoque mais holístico e mais
sistêmico. O plantio direto é um sistema de manejo para a exploração
agropecuária, constituído de práticas que envolvem, necessariamente,
rotação de culturas, mobilização de solo exclusivamente na linha de
semeadura e cobertura permanente do solo. Dada essa complexidade, é,
atualmente, denominado sistema plantio direto.

A evolução do sistema plantio direto no Brasil evidencia três distintos
períodos caracterizados por diferentes taxas de adoção - até 1979; de 1979
a 1991, e a partir de 1991 (Figura ~).

No período antecedente a 1979, a inadequação de equipamentos, a
carência de conhecimentos técnicos e a inexistência de capacitação
específica para técnicos geraram grande instabilidade no processo de
adoção. Era comum o abandono do plantio direto após períodos de três a
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Figura 1. Evolução da área cultivada sob sistema plantio direto no Brasil, no
período de 1974 a 2006, com destaque para períodos com diferentes taxas
de adoção.
(1) Período 1974 a 1979: y = 0,0926 + 0,011901(x-1974) R2 = 0,84

(2) Período 1980 a 199'1: y = 0,5286 + 0,080570(x-1980) R2 = 0,99

(3)Período 1992 a 2006: y = 1,4 + 0,3289(x-1992) + 0,2879(x-1992) 2 -

0,0144(x-1992j3 R2 = 0,98

Fonte: Adaptado de FEBRAPDP (2007).

'quatro anos de adoção. Em decorrência, a área mantida sob plantio direto
ora crescia, ora decrescia, sendo raros os produtores que conseguiam
manter o plantio direto desde a introdução do sistema no País. Assim, no
período transcorrido entre 1974 e 1979, a evolução da área de lavoura sob
plantio direto apresentou baixa taxa de adoção, correspondente a cerca de
11.900 ha ano'1 (Figura 1). Nesse período, as semeadoras específicas para
plantio direto apresentavam limitações operacionais. A técnica de aplicação
de herbicidas era pouco desenvolvida. Os herbicidas dessecantes, para
uso em pré-semeadura, apresentavam limitações técnicas e, em
decorrência, certas espécies de plantas daninhas perenizavam-se na
lavoura. O controle de plantas daninhas em pós-emergência era
insatisfatório, enquanto o uso de herbicidas pré-emergentes era de elevado
custo, uma vez que requeria o dobro da dose indicada para o preparo
convencional. Os modelos de produção predominantes eram a sucessão
de culturas trigo/soja e a monocultura de soja - pousio invernal/soja. O uso
continuado desses modelos de produção contribuía para a proliferação de
fitopatógenos, favorecia a seletividade e a predominância de certas espécies



de plantas daninhas e gerava quantidade insuficiente de resíduos culturais
para proporcionar os benefícios associados à cobertura de solo. Os eventos
de capacitação técnica em plantio direto reuniam, indistintamente, técnicos
e produtores rurais e apresentavam estrutura típica de ações de
desenvolvimento de produto e de mercado. Embora essas atividades tenham
sido intensamente realizadas, o aspecto conservacionista, fortemente
convincente ao agravante processo de erosão e de degradação de solo em
evidência na época, por si só não sustentava a adoção do plantio direto.

O período de 1979 a 1991 foi caracterizado pela implementação de
diferentes eventos e atitudes com vistas em ampliar conhecimentos,
aprimorar processos e equipamentos e organizar a difusão do plantio direto.
Em conseqüência, a taxa de adoção do plantio direto apresentou
considerável crescimento em relação ao período anterior, passando de
11.900 para 80.570 ha ano'1 (Figura 1).

No Estado do Rio Grande do Sul, ação relevante nesse período foi a
implementação do Projeto Integrado de Uso e Conservação do Solo - PIUCS
(Wünsche et aI., 1980), sob auspícios da Comissão Estadual Coordenadora
da Conservação do Solo no Rio Grande do Sul- CESSOLO, contemplando
entidades públicas e privadas de ensino, pesquisa, extensão rural,
cooperativismo e assistência técnica. Esse projeto, centrado em capacitação
técnica e transferência de tecnologia, resultou na percepção de que o plantio
direto, para ser viabilizado técnica ~ economicamente, necessitava ser
entendido como um sistema de exploração agropecuária, constituído por
um complexo de processos inter-relacionados, complementares e"
interdependentes (Denardin et aI., 2001). Foi por meio desse projeto que
foram criados a consciência e o entendimento de que o "plantio direto"
deveria ser tratado como um "sistema conservacionista de manejo do solo"
e não como uma "práticaconservacionista". Assim, passou-se a enfatizar a
preparação prévia para a adoção do sistema, consistindo, fundamentalmente,
em três ações: descompactação do solo, utilização de plantas recuperadoras
da estrutura do solo (plantas de cobertura, plantas precursoras) e
manutenção de altas taxas de cobertura do solo por plantas e por resíduos
de plantas. "

Nesse período, teve início a formação de grupos de troca de experiência,
envolvendo produtores rurais, assistentes técnicos e pesquisadores. Esses
grupos, denominados Clube da Minhoca - criado em 1979, em Ponta Grossa,
PR -, e Clubes Amigos da Terra - criados a partir de 1982, em inúmeros
municípios do RS -, tinham por objetivo difundir experiências e buscar
soluções para problemas encontrados, na tentativa de suprir lacunas do



conhecimento ainda não preenchidas pela pesquisa. Atitudes dessa natureza,
indubitavelmente, constituíram e ainda constituem os mais expressivos atos
de fomento e de subsídio à evolução do sistema plantio direto no Brasil, por
gerarem demandas e soluções e influenciarem toda diversidade de segmentos
relacionados com a agricultura - científico, técnico, econômico, político, social
e ambienta\.

Destacam-se, ainda nesse período, avanços da pesquisa brasileira em
relaçã.o ao manejo de plantas daninhas, às técnicas de pulverização, ao
desenvolvimento de semeadoras, às práticas da calagem e da adubação e
à adoção da integração lavour·a-pecuária, em ampla interação com os grupos
de troca de experiência, com o setor agroindustrial e com produtores rurais.

A ampliação do enfoque de "plantio direto" para "sistema plantio direto",
diante da percepção de que a viabilização do sistema não estava vinculada
única e exclusivamente ao abandono do preparo de solo, mas à associação
dessa prática à rotação de culturas e à cobertura permanente do solo, pode
ser considerada como marco de inovação tecnológica. Sob esse novo
enfoque, na região subtropical do Brasil, a aveia preta despontou como
espécie potencial para diversificar os modelos de produção existentes,
constituindo pastagem anual de inverno destinada à terminação de bovinos
de corte. Para a safra de verão, despontou a culturn de milho para compor
rotação com a cultura de soja (Denardin et ai., 2001).

Na região tropical do Brasil, o modeJo-de produção trigo/soja ou pousio
invernal/soja passou a ser substituído pela sucessão soja/milheto. A cultura
de milheto, destinada à cobertura de solo, em razão do regime pluvial da
região, caracterizado por deficiência hídrica no inverno, era semeada duas
vezes na entressafra de soja, abril e setembro, representando relevante
rubrica do custo de produção a ser ressarcida pela cultura de soja (Hernani
et aI., 1995; Embrapa, 2007).

Esse novo modelo de produção, entretanto, era técnica e
economicamente viável apenas para estabelecimentos rurais capitalizados
e, ou, de grande porte, que dispunham de infra-estrutura para explorar
pecuária de corte e logística para cultivar milho em larga escala,
marginalizando sua aplicabilidade em pequenas unidades produtivas
dominantes na região. Em adição, a indústria de semeadoras para plantio
direto postulava a tese de que esse equipamento deveria ser de grande
peso, para viabilizar o corte de resíduos culturais mantidos na superfície do
solo. Dessa forma, as semeadoras ofertadas pelo mercado da época eram,
exclusivamente, de grande porte e, conseqüentemente, de elevado custo,
acessíveis apenas a produtores capitalizados e, ou, de grandes



estabelecimentos rurais. Semeadoras dimensionadas para pequenas unidades
produtivas e agroecossistemas configumdos por solos pedregosos e topografia
acidentada não eram, então, comercialmente disponibilizadas. Assim, embora
nesse período o conceito de plantio direto tenha evoluído ele uma visão
reducionista para um enfoque holístico e sistêmico, os modelos de produção
preconizados e as semeadoras disponibilizadas configuravam opções técnicas
descontextualizadas da realidade técnica, fundiária e econômica do País.
Ambos os aspectos constitu íam limitações à adoção do sistema plantio
direto (Denardin, 1998).

O período transcorrido a partir do início dos anos 1990 destacou-se por
ações promotoras da institucionalização do sistema plantio direto como
ferramenta da agricultura conservacionista, por contribuir para a conservação
do solo, da água, do ar e da biota de agroecossistemas, e, por conseqüência,
imprimir sustentabilidade a sistemas agrícolas produtivos. Em decorrência,
as resistências à adoção do sistema plantio direto foram expressivamente
reduzidas, percebendo-se que, praticamente, todos os segmentos
vinculados à agricultura passaram a incorporar ações voltadas ao
desenvolvimento e ao aprimoramento do sistema. Esse nível de
institucionalização do sistema plantio direto envolveu, inclusive, agências
de fomento à pesquisa científica e tecnológica e à formação de recursos
humanos.

Nesse contexto, fato de relevância toi a constatação de que inúmeras
instituições de ensino e pesquisa passaram a implementar investigações
com base nos fundamentos do modelo de Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D) junto a entidades de extensão rural, assistência técnica e
cooperativismo, bem como a grupos de troca de experiências e outras
organizações de produtores rurais do País, em substituição aos programas
típicos de desenvolvimento de mercado, até então predominantes,
promovidos e liderados por empresas produtoras de insumos e de
equipamentos.

Exemplo de aplicação desse modelo foi o Projeto METAS - "Viabilização
e Difusão do Sistema Plantio Direto no Rio Grande do Sul", implementado
de 1993 a 1998 mediante ações multidisciplinares e parceria de entidades
públicas e privadas dos segmentos' de pesquisa, ensino, extensão rural,
cooperativismo, assistência técnica, administração pública municipal e
comércio e indústria de insumos e de equipamentos agropecuários. O
resultado de maior impacto gerado por esse projeto foi a expressiva
contribuição para a expansão do sistema plantio direto no RS, que passou
de 320.000 ha, em 1992, para 3.817.000 ha, em 1998 (Denardin, 1998).



Concomitantemente à crescente implementação do modelo de P&D,
focado no aprimoramento e na expansão do sistema plantio direto no País,
foi criada, em 1990, na região tropical brasileira, a Associação de Plantio

.Direto no Cerrado (APDC). Em 1992, foram criadas a Confederação de
Associações Americanas para a Produção da Agricultura Sustentável
(CAAPAS) e a Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha (FEBRAPDP).
Essas entidades, graças à necessidade de estruturação dos inúmeros grupos
de troca de experiência em proliferação no Brasil e no continente americano,
foram c(iadas com a missão de congregar produtores rurais e entidades de
pesquisa, de extensão rural e de assistência técnica, de natureza pública e
privada, bem como fornecedoras de insumos e de equipamentos, a
promoverem intercâmbio de experiências, capacitação técnica e
aperfeiçoamento profissional, com a finalidade de gerar, desenvolver, validar,
difundir e transferir técnicas orientadas à otimização do sistema plantio direto.

'Em decorrência, proliferaram reuniões, seminários, simpósios e congressos,
em escalas regional, nacional e internacional, focados no sistema plantio
direto, objetivando oferecer trocas de experiências, promover socialização
do conhecimento e difundir técnicas, mediante contatos pessoais,
demonstrações em escala de lavoura, publicações científicas, técnicas e
jornalísticas e elaboração, divulgação e encaminhamento de moções
rei~indicatórias de natureza política, econômica, social e ambiental. Essas
entidades foram e ainda são responsáveis por um eficiente e singular processo
de fomento ao desenvolvimento do sistema plantio direto no Brasil e na América
Latina. Às ações empreendidas e, ou, promovidas por essas organizações,
indubitavelmente, pode-se creditar o grau de institucionalização que o sistema
plantio direto representa atualmente.

Evolução de técnicas voltadas ao sistema plantio direto
no Brasil

. Em referência à evolução dos aspectos de natureza tecnológica voltados
ao sistema plantio direto, durante as diferentes fases de expansão do sistema
no Brasil, destacam-se as semeadoras para plantio direto as quais
experimentaram êxito no processo de aprimoramento, passando a competir,
técnica e economicamente, no mercado interno e no mercado externo.
Contudo, em decorrência da estrutura fundiária predominante no Brasil,
caracterizada por mais de 97 % dos estabelecimentos rurais com menos
de 100 ha, o início dos anos 90s foi mp.rcado pela transformação de
semeadoras originalmente projetadas para preparo convencional em
semeadoras com performance para operar em sistema plantio direto. Na



segunda metade dos anos 90s, a indústria nacional passou a industrializar
semeadoras acessíveis também por estabelecimentos rurais de médio porte,
promovendo maior compatibilidade entre equipamentos e estrutura fundiária
do País. Em adição, semeadoras específicas para trabalhos de pesquisa
em sistema plantio direto foram projetadas, desenvolvidas e disponibilizadas
no mercado. Semeadoras manuais, de tração animal e tratória e
autopropelida, foram desenvolvidas e aprimoradas em atendimento à
demanda oriunda de pequenos estabelecimentos rurais, caracterizados por
relevo acidentado e solo pedregoso.

A tecnologia de fertilização química do solo foi ajustada especificamente
para o sistema plantio direto, alterando o procedimento de amostragem de
solo, o método de correção da acidez do solo e os critérios para o
estabelecimento da dose de fertilizante para cada espécie cultivada
(Wiethólter, 2000; Schlindwein & Anghinoni, 2002; SBCS, 2004). A
amostragem de solo foi limitada à camada de 0-10 cm e o número de
subamostras passou a ser dependente do espaçamento entre linhas da
cultura no momento da amostragem. O uso de calcário, como corretivo da
acidez do solo, foi reduzido em até 66 % (SBCS, 2004). O critério para o
estabelecimento da dose d~ fertilizante assumiu a exportação potencial de
nutrientes pelas culturas, em decorrência da redução da erosão do solo e
da menor imobilização de determinados nutrientes pela fração argila (SBCS,
2004; Correia et aI., 2004).

Do ponto de vista da microbiologia'do solo, a elucidação do potencial
do sistema plantio direto em "seqüestrar" C, em virtude da redução do
coeficiente metabólico do solo e do aumento da biomassa microbiana do
solo (Hungria et aI., 2002; Balota et aI., 2003), vem valorizando a conotação
de "tecnologia limpa", já creditada ao sistema. Essa maior retenção de
compostos orgânicos no solo sob sistema plantio direto tem sido associada
ao aumento da agregação do solo, que protege fisicamente a matéria
orgânica contra a ação dos microrganismos (Beare et aI., 1995). A percepção
de que o sistema plantio direto favorece a sobrevivência de Rhizobium e de
Bradyrhizoium e leva plantas de soja e de feijoeiro a manifestarem genes
indutores de nodulação, confere ao sistema maior potencial de fixação
biológica de N2 e, conseqüentemeClte, maior equilíbrio ao balanço de N e
maior produtividade (Ferreira et aI., 2000).

O manejo de plantas daninhas, um dos problemas de maior complexidade
e de maior custo operacional do sistema, foi consideravelmente aprimorado
pela diversidade de herbicidas ofertados e pela evolução de equipamentos
e da técnica de aplicação. A introdução da soja transgênica, "Soja Roundup



Ready®", a partir do início dos anos 2000, facilitou o manejo de plantas
daninhas, em razão da elevada seletividade e flexibilidade temporal para a
aplicação do principio ativo glifosato. Essa inovação tecnológica pode ser
considerada como mais um fator impulsionador da adoção do sistema plantio
direto, principalmente no Estado do Rio Grande do Sul (Denardin et aI.,
2005b).

o vencimento da patente de considerável número de herbicidas,
essenciais para o êxito do manejo integrado de plantas daninhas, e a
conseqüente fluência de produtos genéricos acirraram a concorrência no
mercado de herbicidas, resultando em expressiva queda no preço desse
insumo. Nesse sentido, o destaque refere-se aos herbicidas genéricos de
princípio ativo glifosato. O preço por litro do glifosato, comercializado pela
Monsanto, por exemplo, decresceu de R$ 85,34, no ano de 1986, para
R$ 15,43, em 2000 (ABDG, 2007), e para R$ 8,00, na atualidade. A queda
do preço de herbicidas, associada à economia de mão-de-obra, de hora-
máquina, de combustível, de calcário e de fertilizante (Quadro 2), contribuiu,
expressivamente, para a redução do custo de produção da lavoura sob
sistema plantio direto, tornando-se o fator de maior contribuição motivacional
à adoção.

Quadro 2. Redução da demanda de algumas variáveis econômicas, resultante
da adoção do sistema plantio direto no Brasil

Variável econômica

Óleo diesel

Mão-de-obra

Redução da demanda

59,30 L ha" ano'l

4,77 h ha'l ano'1

Hora-máquina

Perda de solo por erosão

Perda de fósforo por erosão

Perda de potássio por erosão

5,23 h ha'l ano "

14,00 t ha'1 ano'l

10,00 t ha-' ano'l

13,00 t ha'l ano'l

Evolução dos modelos de produção relacionados com o
sistema plantio direto no Brasil

No âmbito da diversidade de agroecossistemas das regiões subtropical
e tropical do Brasil, a contextualização de modelos de produção, estruturados
em sistemas de rotação de culturas, ocorreu mediante a conversão do sistema



agrícola produtivo de grãos para integração lavoura-pecuária e a intensificação
da exploração agrícola, pela instituição do processo concatenado e ininterrupto
de colher-semear(3).

Na região subtropical, a conseqüente oferta de biomassa, resultante
da diversificação de culturas e do cultivo de espécies forrageiras anuais
de inverno, e a ampliação regional de indústrias de laticínios estimularam
a expansão da pecuária leiteira, por ser uma atividade plenamente
compatível com a infra-estrutura de estabelecimentos rurais de médio e
pequeno porte. Nesse sentido, espécies cultivadas para cobertura de solo
passaram a ser substituídas por espécies produtoras de forragem. A
produção de leite na Região Fisiográfica Planalto Médio, do RS, por
exemplo, que, no início dos anos 90s, era da ordem de8 ML ano'1 passou
para mais de 340 ML no ano 2002.

Em referência ao processo colher-semear, exemplo de sucesso na região
subtropical vem sendo proporcionado pela cultura de milho. O milho,
considerado como cultura de natureza multissazonal, em razão da
diversidade de híbridos e, ou, de cultivares com ciclos que variam de
superprecoce a tardio e com aptidão para cultivo em todas as estações do
ano, tem flexibilizado a estruturação de modelos de produção e permitido
aumentar o número de safras por ano agrícola.

Na região tropical, a cultura de milheto, cultivada como cobertura de
solo, no início da década de 1990 passou a ser utilizada como pastagem
anual, estimulando a integração lavoura-pecuária, como alternativa para
ressarcir o custo de produção conferido, até então, à ultura de soja (Hernani
et aI., 1995; Embrapa, 2007). Contudo, o regime pluvial da região,
caracterizado por rigoroso déficit hídrico no inverno, constituía fator limitante
à quantidade e à qualidade de forragem ofertada pelo milheto nos meses
de julho a setembro. Portanto, a fragilidade técnica e econômica da sucessão
soja/milheto demandou da pesquisa solução tecnológica, resultando no
desenvolvimento de cultivares de soja e de híbridos de milho de ciclo mais
curto e, conseqüentemente, na viabilização da sucessão soja/milho
safrinha(4). A redução do ciclo dessas espécies, em mais de 30 dias, propiciou
mudança radical nos modelos de produção dessa região do País, instituindo
o binômio safra-safrinha, que repre~enta a duplicação da safra de grãos
em uma mesma safra agrícola. Essa inovação tecnológica, que bem

o) Redução ou supressão do período de entressJfra - minim.ização do intervalu entre colheita e semeadura.
(4) Milho cultivado como safra secundária, imediatamente em seqüência à safra principal.



caracteriza o processo colher-semear, pode ser apontada como responsável
. por parte do expressivo aumento de produção de grãos do País, sem a
correspondente expansão da área cultivada.

A sucessão de culturas soja/milho safrinha, embora tenha imprimido à
agricultura tropical maior competitividade econômica, apresentava
problemas similares aos das sucessões soja/trigo e soja/milheto,
caracterizados pelo pousio invernal e pela limitada diversidade de espécies
conter::npladas pelos modelos de produção. A partir da década de 2000,
entretanto, essa sucessão foi aprimorada mediante consorciação de milho
safrinha com cultivares de Brachiaria spp. ou de Panicum spp., tolerantes
ao acentuado déficit hídrico de inverno, viabilizando a integração lavoura-
pecuária, com oferta de forragem durante o período invernal.

Esse novo modelo de produção, denominado Santa Fé (Kluthcouski &
Aidar, 2003), singularmente estruturado por rotação e consorciação de

.culturas anuais e semiperenes (soja/milho safrinha + pastagem) sob sistema
plantio direto, caracteriza-se por: manter o solo permanentemente coberto;
instituir o processo colher-semear, com supressão dos períodos de
entressafra; manter permanente aporte de material orgânico ao solo, mesmo
no período de déficit hídrico, e gerar benefícios decorrentes da rotação de
clllturas e da diversidade de formas de exploração, principalmente de
natureza econômica.

Acredita-se que a evolução de sistemas agrícolas produtivos, tanto na
região subtropical como na região tropical do Brasil, fundamentada nos
princípios do sistema plantio direto e no uso de culturas oriundas de
programas de melhoramento vegetal orientados não só à criação de
cultivares com flexibilidade para compor novos modelos associados à
correção de deficiências químicas do solo, mas também à nutrição
equilibrada das plantas cultivadas segundo princípios da agricultura de
precisão, esteja tornando a agricultura brasileira na mais moderna e eficiente
agricultura conservacionista praticada no mundo. Percebe-se, portanto, que
é a interação entre sistema plantio direto e espécies/cultivares portadoras
de características específicas que otimizam o sistema agrícola produtivo e
imprimem caráter de sustentabilidade aos agroecossistemas.

! ·~befeito da convergência de percepções e das inovações tecnológicas
promotoras de vantagens econômicas e, conseqüentemente, instigadoras
de tomadas de decisão, resultou em vertiginoso e singular incremento da taxa
anual de adoção do sistema plantio direto no Brasil. Observa-se que esse
crescimento é da ordem de 21 vezes a do período anterior, passando de
80.570 ha ano·1 para cerca de 1.770.000 ha ano-1 a partir de 1991 (Figura 1).



A magnitude dessa taxa de adoção do sistema plantio direto pode ser
interpretada como uma revolução da agricultura brasileira, sob a égide dos
princípios da agricultura conservacionista.

NOVO ENFOQUE DA CONSERVAÇÃO DO SOLO
VOLTADA AO SISTEMA PLANTIO DIRETO

Do ponto de vista da conservação do solo, a substituição do preparo
convencional pelo sistema plantio direto alterou, fundamentalmente, a
abordagem aplicada ao controle da erosão hídrica. Desde os trabalhos
pioneiros de Ellison (1946, 1947a,b,c,d,e) e de Ellison & Ellison (1947a,b),
sabe-se que a erosão do solo é um processo de desagregação, transporte
e deposição de partículas de solo, sendo, na erosão hídrica, a desagregação
basicamente, realizada pela energia cinética do impacto da gota de chuva
diretamente na superfície do solo. Como um dos fundamentos essenciais do
sistema plantio direto é manter o solo continuamente coberto, o impacto direto
da gota de chuva sobre a superfície do solo é evitado. Com isso, a energia
cinética do impacto da gota da chuva é dissipada pela cobertura do solo.

Assim, em não havendo desagregação de partículas de solo, não há
erosão; conseqüentemente, seria possível inferir que não há necessidade
de utilizar prática conservacionista complementar à cobertura do solo para
controlar a erosão hídrica em lavoura manejada sob sistema plantio direto.
Em decorrência dessa percepção, alguns profissionais, com formação
insuficiente nos fundamentos científicos da conservação do solo, passaram
a apregoar o abandono de estruturas hidráulicas para controle de erosão
hídrica em lavouras manejadas sob sistema plantio direto. Passou a ser
disseminada a idéia da retirada indiscriminada de terraços da lavoura, sob
o argumento de que ele não mais era necessário, uma vez que, com a
adoção do sistema plantio direto, não haveria risco de perdas de solo por
erosão hídrica. Essa, sem dúvida, é uma visão parcial do problema, de
certa forma equivocada, simplista e reducionista. Ocorre que as principais
formas de erosão hídrica do solo são: a erosão em entre sulcos ou erosão
laminar e a erosão em sulcos. Na,erosão em entre sulcos, predomina a
desagregação pela ação do impacto da gota de chuva e o transporte pelo
fluxo laminar raso, o qual se pode tornar turbulento pelo impacto da gota de
chuva. Onde o fluxo superficial se concentra, tanto o processo de
desagregação quanto o de transporte são realizados pelo fluxo concentrado,
caracterizando uma área de erosão em sulcos (Ellison, 1947a,b,c,d,e; Meyer
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chuva sobre a superfície do solo e da energia cinética do escoamento
superficial que se transforma em enxurrada. Há perda de solo por erosão
hídrica quando a energia se transforma em trabalho, isto é, as partículas de
solo desagregadas são transportadas e depositadas fora de determinada
área. Mesmo que a desagregação, que é a primeira e mais importante fase
do processo de erosão, decorra fundamentalmente da energia cinética do
impacto da gota de chuva, o escoamento superficial também pode provocar
desagregação, especialmente quando flui concentrado, e provocar erosão
em sulcos. Entretanto, a principal ação do escoamento superficial é no
transporte de partículas de solo desagregadas pelo impacto da gota de
chuva no processo erosivo em entre sulcos.

Admitindo que, sob sistema plantio direto, o solo esteja sempre 100 %
coberto, a energia cinética de impacto da gota de chuva será dissipada pela
cobertura do solo, e a taxa de desagregação de solo em entre sulcos, caso
ainda ocorra, será reduzida a nível insignificante. Sob condição de chuva
intensa e, ou, de longa duração, o excesso de água da chuva irá se
transformar em enxurrada e, ao escoar sobre a superfície do solo em área
inclinada, adquirirá energia. Em não havendo material desagregado
disponível para ser transportado, o escoamento superficial passará a exercer
tensão cisalhante diretamente sobre o resíduo que se encontra em contato
com a superfície do solo e, quando fluir por baixo da cobertura do solo,
exercerá tensão cisalhante diretamente sobre o solo. Nesse caso,
dependendo da intensidade dos fatores de energia (E) da Eq. 2,
especialmente do volume do escoamento superficial e do grau e
'comprimento do declive, esse escoamento poderá causar erosão.

Em termos práticos, a energia cinética da chuva não pode ser reduzida
mediante interferências diretas na quantidade e, ou, na intensidade da
precipitação pluvial, mas pode ser dissipada, parcial ou totalmente, antes
de q gota de chuva atingir a superfície do solo, tanto por plantas vivas quanto
por resíduos culturais mantidos na superfície do solo (Denardin et aI., 2005a) ..
Quando houver formação de enxurrada, esta, por si só, constitui agente
completo de erosão, tendo capacidade de desagregar e de transportar
partículas de solo, bem como de translocar os resíduos culturais na superfície
do solo. Mesmo que a enxurrada n,ão transloque os resíduos culturais, as
relações entre energia e trabalho erosivo podem ser alteradas, visto que a
enxurrada apresenta potencial para desagregar e transportar partículas de
solo sob a cobertura do solo, desencadeando o processo de erosão em sulcos.

Do exposto, depreende-se que, para dissipar a energia erosiva da chuva,
com o propósito de reduzir a erosão resultante do impacto da gota de chuva,



ou seja, a erosão em entre sulcos, a percentagem de cobertura de solo por
resíduos culturais ou por plantas vivas constitui requisito primordial. Contudo,
para reduzir a energia erosiva da enxurrada, com o propósito de reduzir a
erosão em sulcos, o requisito de maior relevância é a redução da velocidade
e da quantidade da enxurrada. Essas deduções encontram justificativa no
modo como as forças da gota de chuva e da enxurrada atuam na superfície
do solo. A força da gota de chuva é aplicada no modo normal à superfície
do solo (ação de impacto ou de compressão), enquanto a força da enxurrada
é aplicada no modo tangencial à superfície do solo (ação cisalhante).

A percentagem de cobel1ura de solo e a massa e a ancoragem da
cobertura mantida na superfície do solo constituem requisitos primordiais
para limitar a erosão em entre sulcos e em sulcos. No entanto, há risco de
tais requisitos não atenderem ao controle efetivo da erosão hídrica e, por
isso, requererem práticas conservacionistas complementares, como
semeadura em contorno, terraços agrícolas, faixas de retenção e culturas
em faixas. Em adição, esses requisitos poderão também não atender á
manutenção da qualidade do ambiente, pois, mesmo diante de baixa ou de
nenhuma carga de sólidos em suspensão na enxurrada, poderão permitir
poluição química de mananciais por substâncias orgânicas e, ou, inorgânicas
a,dsorvidas às partículas sólidas e, ou, dissolvidas na água de enxurrada.
Assim, deduz-se que, sob sistema plantio direto, a energia erosiva da gota
de chuva é amenizada, ou anulada, pela cobertura de solo por plantas vivas
e, ou, pelos resíduos culturais mantidos na superfície do solo. Em relação à
energia erosiva da enxurrada, essa redução não ocorre necessariamente
na mesma intensidade, havendo necessidade da presença de obstáculos
mecânicos dispostos na superfície do solo, para promoverem redução da
velocidade e da quantidade da enxurrada.

o ESCOAMENTO SUPERFICIAL NO SISTEMA
PLANTIO DIRETO

Em condição de chuva intensa, foi demonstrado por Fonseca (2001)
que a taxa de escoamento superficial em sistema plantio direto pode ser da
mesma magnitude da que ocorre em preparo convencional (Figura 2).

Por ocasião da semeadura de milho e de soja e após 35 dias da
semeadura, o escoamento superficial sob sistema plantio direto foi inferior
ao ocorrido sob preparo convencional (Figura 2). Entretanto, logo após a
colheita, quando os resíduos das culturas foram mantidos sobre a superfície
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Figura 2. Escoamento superficial de água em dois sistemas de manejo e em
três fases do ciclo das culturas de soja e de milho, em Latossolo Vermelho
distroférrico típico, sob duas chuvas simuladas aplicadas em seqüência,
com 180 mm (60 mm h-1 durante 3 h) e, após 30 min de intervalo, mais
120 mm (120 mm h-1 durante 1 h).

Fonte: adaptado de Fonseca (2001) e Fonseca & Casso I (2002).

do solo, O escoamento superficial foi maior no sistema plantio direto. Os dois
primeiros estádios das culturas, semeadura e 35 dias após a semeadura,
ocorreram no período de verão (janeiro e fevereiro) e, conforme apresentado
pelos autores (Fonseca, 2001; Fonseca & Cassol, 2002), as chuvas simuladas
foram aplicadas com umidade gravimétrica inicial do solo em torno de 0,20 kg
kg-'. A colheita das culturas foi realizada no início do inverno (mês de junho) e a
umidade inicialdo solo estava em tomo 0,35 kg kg-'. Para um Latossolo Vermelho,
umidade gravimétrica de 0,35 kg kg-1 (correspondendo, aproximadamente, à
umidade volumétrica de 0,45 m3 m-3, admitindo-se uma densidade do solo de
1,3 kg dm-3) representa baixa tensão de água no solo (em torno de 10 hPa,
conforme Guerra et ai., 1994; Oliveira et ai, 2003), o que significa que o solo
está próximo do ponto de saturaçãG de água. Ouando a tensão de água no
solo é alta (o que normalmente ocorre nos períodos do verão), é mais difícil o
escoamento superficial, pois a cobertura do solo dissipa a energia cinética
da chuva e, em virtude da diferença de potencial, a taxa de infiltração de água
no solo é elevada. Além disso, num sistema de rotação de culturas,
normalmente, as espécies de inverno produzem maior quantidade de resíduos



vegetais e de mais lenta decomposição, mantendo assim uma cobertura do
solo mais persistente. No inverno, normalmente, a tensão de água no solo é
baixa (maior freqüência de chuvas, maior umidade relativa do ar e menor
evapotranspiração), condição que favorece o escoamento superficial.

No Rio Grande do Sul e, de maneira geral, em toda a região Sul do
Brasil, no período de inverno, normalmente, a erosividade da chuva é mais
baixa que no verão (Cassol et aI., 2002). Assim, a cobertura de solo pelos
resíduos culturais seria suficiente para dissipar a energia cinética da chuva.
Entretantô, nesse período, o volume de chuva é, normalmente, superior ao
que ocorre no verão. A água de chuvas com essas características, de elevado
volume e baixa energia, ao atingir a superfície do solo com pequena
rugosidade superficial, facilita o escoamento superficial. Essas condições
podem, então, provocar grandes problemas de erosão, mesmo sob sistema
plantio direto com expressiva cobertura de solo (Figuras 3 e 4).

Em terreno declivoso, mesmo com elevado percentual de cobertura de
solo promovida por grande quantidade de palha, poderá haver falha de resíduo
quando ocorrer chuva intensa e formação de enxurrada. Estudos básicos
desenvolvidos por Foster et aI. (1982a,b) demonstraram a hidráulica do
processo de "falha do resíduo". Bertol et aI. (1997), aplicando esses princípios
básicos, determinaram que essas falhas podem acontecer também em
sistemas conservacionistas de preparo do solo e, quando acontecem"a erosão
hídrica em sulcos é intensa.

Figura 3. Intensa erosão em sulcos em um Latossolo sob sistema plantio
direto, em Cruz Alta, RS, sem estrutura de contenção de enxurrada.



Figura 4. Formação de sulcos de erosão em um Latossolo com elevada
cobertura por resíduos, em conseqüência do escoamento superficial,
facilitado pela semeadura no sentido do declive.

A falha de resíduos culturais é conceituada como a perda de eficácia relativa
dos resíduos culturais em reduzir as perdas de solo por erosão hídrica geradas,
exclusivamente, pela enxurrada. Tal processo erosivo depende,
fundamentalmente, das relações entre a taxa de enxurrada, a quantidade, o tipo
e o grau de decomposição dos resíduos culturais, a forma de manejo do solo e
dos resíduos culturais e o grau e o comprimento de declive do terreno. Esse
processo erosivo ocorre quando a energia da enxurrada supera a resistência
oferecida pelos resíduos culturais e passa a deslocá-Ias ao longo do declive ou
quando a energia da enxurrada supera a resistência oferecida pelo solo e passa a
promover erosão em sulcos sob os resíduos culturais, sem removê-Ias do local
original de depósito (Sertol et aI., 1997; Kochhann et aI., 2005).

A falha de resíduos culturais, caracterizada pela translocação da cobertura
do solo, pode ocorrer de duas formas: a) remoção dos resíduos culturais,
fragmento por fragmento, quando presentes, na superfície do solo, em pequena
quantidade e, ou, submetidos a chuvas de baixa intensidade; e b) remoção dos
resíduos culturais em ma~sa, quando presentes, na superfície do solo, em grande
quantidade e, ou, submetidos a chu'(as de elevada intensidade.

Nesses dois casos, a tensão cisalhante da enxurrada é maior do que a
tensão crítica de cisalhamento dos resíduos culturais (tensão cisalhante mínima
necessária para movimentar os resíduos), caracterizando excesso de tensão
cisalhante da enxurrada. No caso de falha dos resíduos culturais, caracterizada
pela erosão em sulcos sob os resíduos culturais, a tensão cisalhante da



enxurrada é maior do que a resistência do solo ao cisalhamento, caracterizando
uma tensão crítica do solo ao cisalhamento. Em qualquer desses tipos de falha
de resíduos, ou seja, translocação de resíduos fragmento por fragmento,
translocação de resíduos em massa e erosão em sulcos sob os resíduos culturais,
ocorrerá aumento na taxa de erosão em sulco a partir do ponto de falha.

O processo erosivo caracterizado pela erosão em sulcos sob a cobertura
do solo pode também ocorrer em áreas sob vegetação perene, como em
past~gens. Nessa situação, a falha não é especificamente de resíduos
culturais, mas da vegetação viva que promove a cobertura do solo, ao perder
eficácia em reduzir as perdas de solo por erosão geradas pela enxurrada.

A distância entre o ponto de início do escoamento superficial e o ponto
onde ocorre a falha de resíduos culturais que cobrem o solo é denominada
comprimento crítico de declive e corresponde à distância máxima que a
enxurrada pode escoar na superfície do solo sem comprometer a eficácia
dos resíduos culturais em proteger o solo contra a erosão hídrica. Bertol et
aI. (1997) determinaram comprimentos críticos de declive para preparos
conservacionistas do solo, incluindo o plantio direto.

A partir do ponto de falha de resíduo, a taxa de perda de solo pela erosão
~m sulcos aumenta em relação à taxa observada até esse ponto. Contudo, o
comprimento crítico de declive não necessariamente implica aumento na taxa
de perda de solo por erosão que supere a taxa de perda de solo tolerável
para o solo em questão. O comprimento crítico de declive também não infere
que no ponto de falha dos resíduos culturais deva ser alocada uma prática
mecânica para reduzir a energia cinética da enxurrada. A falha de resíduos
culturais indica apenas perda de eficácia relativa da cobertura do solo na
redução da erosão hídrica e, por isso, constitui informação valiosa para a
tomada de decisão relativa à alocação e à implementação de prática
conservacionista complementar (Kochhann et ai., 2005).

ESTRUTURAS HIDRÁULICAS E PRÁTICAS
CONSERVACIONISTAS PARA CONTER O

ESCOAMENTO SUPERFICIAL EM SISTEMA
PLANTIO DIRETO

A tomada de decisão relativa à necessidade de implementação de
práticas conservacionistas complementares à cobertura de solo, para o
efetivo controle da erosão hídrica, em determinada área manejada sob



sistema plantio direto, deveria fundamentar-se na aplicação da Equação
Universal de Perda de Solo ou na estimativa do comprimento crítico do declive.
Contudo, as informações disponíveis para a aplicação dessas ferramentas
restringem-se a situações pontuais, circunstância que limita,
substancialmente, a plena aplicação desses processos (Denardin et aI.,
2005a). Práticas conservacionistas simples, como a semeadura em
contorno, podem ser utilizadas sempre, independentemente do
conhecimento ou não de critérios que fundamentem a ocorrência de
escoamento superficial ou perdas de solo por erosão em qualquer lavoura.

A semeadura em contorno, uma das mais antigas e efetivas práticas
conservacionistas empregadas para o combate da erosão hídrica, caracteriza-
se por ser de fácil aplicação e de ampla aceitação pelos agricultores.

Fileiras de plantas, estabelecidas perpendicularmente ao sentido do
declive, criam pequenas barreiras que impedem o livre escoamento da
enxurrada e, conseqüentemente, favorecem maior infiltração de água no
solo. Esse processo, ao reduzir a velocidade e a quantidade de enxurrada
que escoa na superfície do solo, dissipa a energia cisalhante da enxurrada
e, em decorrência, reduz a erosão hídrica. A semeadura em contorno,
quando comparada à semeadura no sentido do declive, pode reduzir em
mais de 50 % as perdas de solo por 'erosão hídrica. A eficiência dessa
prática conservacionista no controle da erosão hídrica pode ser superior ao
efeito proporcionado por um baixo índice de cobertura de solo.

O uso combinado de sistema plantio direto com semeadura em contorno
é, indubitavelmente, o método mais eficiente para ampliar o comprimento
crítico de uma pendente, por contribuir, de modo expressivo, para a
minimização da energia erosiva da enxurrada.

A prática da semeadura em contorno encontra limitações em glebas de
terra que apresentam o maior comprimento no sentido do declive e, ou,
topografia excessivamente irregular. O emprego da semeadura em contorno,
em glebas caracterizadas por essas configurações, implica intensa manobra
de máquinas e implementos agrícàlas para o remate da área cultivada,
podendo resultar em problemas de compactação de solo. Nessa condição,
o controle à erosão hídrica, mediante a dissipação da energia cisalhante da
enxurrada, requer práticas conservacionistas alternativas, como terraços
agrícolas de base larga ou faixas de retenção de enxurrada, transponíveis
por máquinas e implementos agrícolas.



A redução da quantidade e do transporte de sedimentos em suspensão
na enxurrada e de substâncias químicas e, ou, orgânicas em solução na
enxurrada, bem como o aumento da quantidade de água infiltrada no solo,
decorrentes do emprego da semeadura em contorno, pode contribuir,
expressivamente, para a qualidade da água, principalmente de mananciais
de superfície (riachos, rios, lagos, açudes, etc.).

A indicação da semeadura em contorno, como prática conservacionista
par~ o controle da erosão hídrica, passa a ser cada vez mais relevante à
medida que aumentam o comprimento do declive, a declividade do terreno e
a irregularidade topográfica da paisagem.

Terraços agrícolas são estruturas hidráulicas, constituídas por um
camalhão e um canal, construídas transversalmente ao declive do terreno,
espaçados a distâncias que variam conforme o tipo de solo, declividade do
terreno e sistema de manejo utilizado. Os terraços são construídos com a
finalidade de seccionar o comprimento das pendentes, formando obstáculos
tísicos ao livre escoamento superficial da água de enxurrada. Essa prática
conservacionista tem por objetivo contribuir para o controle da erosão hídrica
do solo, em terrenos inclinados, mediante interceptação e disciplina da
enxurrada ocorrente quando a intensidade da chuva supera a taxa de infiltração
de água no solo. No sistema plantio direto é perfeitamente possível e viável a
construção de terraços nas lavouras (Figura 5).

Figura 5. Terraço de base larga em nível construído em Latossolo cultivado
sob sistema plantio direto, em Sarandi, RS.



No Brasil, em razão da inexistência de estudos locais, durante muitos
anos, o espaçamento entre terraços foi determinado empiricamente, isto é,
aplicando tabelas e equações desenvolvidas para as condições de solo e de
clima dos Estados Unidos da América, como a tradicional fórmula de Bentley.
Indiscutivelmente, esse processo de cálculo, ao mesmo tempo que faculta a
determinação de espaçamentos adequados entre terraços, gera também
espaçamentos subestimados ou superestimados, com repercussões
negativas, respectivamente, na eficiência e na economicidade da obra
implementada.

Estudos desenvolvidos nos últimos 10 anos denotam que o terraceamento,
dimensionado com base em métodos empíricos para áreas manejadas sob
preparo convencional é inadequado para áreas manejadas sob sistema plantio
direto, em razão do reduzido espaçamento horizontal e vertical entre terraços
e, conseqüentemente, da elevada densidade de terraços. Áreas manejadas
sob sistema plantio direto, certamente, não demandam espaçamentos entre
terraços tão reduzidos quanto sob preparo convencional.

Para a determinação do afastamento horizontal e vertical entre terraços
no sistema plantio direto, um modo prático de avaliação é a observância do
ponto de falha dos resíduos culturais ou da cobertura do solo, que, além de
revelar a ocorrência de erosão hídrica, poderá indicar, direta e especificamente,
o comprimento crítico do declive, isto é, o máximo espaçamento horizontal
entre terraços ou prática conservacionista equivalente, para amenizar o
processo erosivo instalado e, assim, prevenir a reincidência do evento.

Esse critério de percepção de comprimento crítico de declive, no entanto,
não considera a tolerância de perda de solo por erosão, que poderá ser
inferior ou superior à tolerância admitida pam o solo em questão. Se a
perda de solo por erosão for inferior à tolerável, o comprimento crítico de
declive estará definido pelo critério da falha dos resíduos culturais ou da
cobertura do solo. Entretanto, se essa perda for superior à perda tolerável,
o comprimento crítico de declive não poderá ser estabelecido por esse
critério. Experiências têm demonstrado que os critérios comprimento crítico
de declive e tolerância de perda de solo por erosão nem sempre são
adequados para o estabelecimento do espaçamento entre terraços. A
justificativa reside no fato de que a' seção máxima do canal do terraço de
base larga, economicamente viável e tecnicamente possível de ser
construída, é de aproximadamente 1,5 m2. Assim, com base no volume de
enxurrada esperado, é perceptível que o comprimento de declive da área
de contribuição do deflúvio superficial para o canal do terraço com 1,5 m2

de secção transversal, via de regra, será inferior ao do comprimento crítico



de declive estabelecido pelos critérios: falha de resíduos culturais e, ou,
cobertura do solo e tolerância de perda de solo por erosão.

Com base nos critérios de falha do resíduo cultural e capacidade de
armazenamento de água no canal, Bertol et aI. (2000) estabeleceram distâncias
horizontais entre terraços, para diferentes preparos conservacionistas de solo.
Assim, em Argissolo, com declividade ·de 6,6 cm m", determinaram
espaçamentos horizontais entre terraços, que variaram de 23 a 60 m, pelo
crité[io da capacidade de armazenamento de água no canal, e de1 06 a 483 m
pelo critério da falha do resíduo cultural. A amplitude de variação no espaçamento
horizontal determinado está relacionada com o tipo de preparo conservacionista
testado e com a quantidade e manejo dos resíduos utilizados.

Quanto à disciplina imposta pelo terraceamento à enxurrada, os terraços
agrícolas podem ser: a) terraço em nível, de retenção, de absorção ou de
infiltração, quando construído em nível, de modo que a enxurrada é retida e
infiltrada no canal do terraço, sendo indicado para solos de elevada
permeabilidade; b) terraço com gradiente ou de drenagem, quando
construído em desnível, de modo que a enxurrada é conduzida, de forma
segura, para fora da área protegida, sendo indicado para solos de
permeabilidade moderada ou lenta.,

A utilização de terraços de drenagem ou terraços com gradiente requer
a construção de canais escoadouros, ou locais apropriados para a descarga
do escoamento proveniente dos terraços, de forma segura. A pouca
aceitação de canais escoadouros ou a dificuldade de encontrar locais
adequados para descarga do escoamento proveniente dos canais de
terraços com gradiente tem tornado esse tipo de terraço pouco utilizado
nas áreas agrícolas. Por outro lado, quando utilizados sem o necessário
complemento, não controlam os problemas ambientais provocados pelo
escoamento superficial e erosão.

A utilização de terraços em nível provoca o acúmulo de água no interior
do canal após a ocorrência de chuvas, quando o volume e intensidade
superam a capacidade de infiltração do solo ou de retenção do escoamento
superficial (Figura 6).

A informatização dos métodos de dimensionamento de terraços, ao
abandonar dados de natureza genérica, permite o uso de informações
regionalizadas e particularizadas para a área-alvo, contemplando os
seguintes fatores: características da precipitação pluvial, taxa de infiltração
de água no solo, declividade do terreno, resistência do solo à erosão,
capacidade do canal do terraço em armazenar ou transportar enxurrada e



uso e manejo de solo empregado. Dentre esses fatores, a taxa de infiltração
de água no solo é o principal responsável pela determinação de maiores
espaçamentos entre terraços para áreas manejadas sob sistema plantio direto.
Pruski et aI. (1996) desenvolveram programas computacionais que auxiliam
nos projetos de estabelecimento de sistemas de terraceamento em áreas
sob sistema plantio direto.

Figura 6. Terraço de base larga em nível, em um Latossolo sob sistema plantio
direto, após uma chuva com escoamento armazenado no canal do terraço.

A segmentação de declives, por terraços, cordões vegetados, taipas de
pedra, canais divergentes, faixas de retenção, culturas em faixas, etc.,
constituem técnicas tradicionais para amenizar problemas de erosão hídrica ..
Objetivando contribuir para esse elenco de técnicas-solução, a prática
conservacionista (vertical mulching) encontra-se em processo de validação.
em solos bem drenados da região de clima subtropical úmido do Brasil.

Essa prática conservacionista é constituída por sulcos, locados e
construídos em nível, com 0,075 a 0,095 m de largura e 0,40 m de profundidade,
preenchidos com resíduos vegetais'(Figuras 7, 8 e 9). No atual estádio de
desenvolvimento dessa técnica, o sulco tem sido preenchido manualmente
com palha, preferencialmente, de cereais de inverno, e o afastamento horizontal
entre os sulcos tem sido de, aproximadamente, 10m, dependendo da razão
entre as taxas de infiltração de água no solo e no sulco. As dimensões
dessa prática conservacionista são decorrentes das



características do equipamento motomecanizado, Valetadora rotativa VS 640,
marca Semeato, empregado para a construção dos sulcos. Em razão da
reduzida largura do sulco, o vertical mulching praticamente não interfere nas
operações motomecanizadas requeridas para a condução da lavoura.

Figura 7. Vertical mulching em lavoura manejada sob sistema plantio direto
, com detalhe do sulco preenchido com palha.

Figura 8. Valetadora rotativa VS 640, utilizada para a construção do sulco da
prática conservacionista vertical mulching.



Figura 9. Construção do sulco do vertical mulching, com detalhe da distribuição
uniforme da terra, extraída do sulco, na superfície do solo.

o vertical mulching, fundamentado no aumento da taxa de infiltração de
água no solo e na conseqüente redução do deflúvio superficial, tem revelado,
em escala experimental, potencial para disciplinar a enxurrada e prevenir o
desencadeamento de processos de erosão hídrica em área manejada sob
sistema plantio direto (Righes et aI., 2002,a,b; Denardin et aI., 2005b; Denardin
& Koc\:1hann, 2006; Denardin et aI., 2006). O emprego dessa prática, em
princípio, devera ser restritivo a talveg'ues propensos à elevada concentração
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O vertical mulching,' testado em um Argissolo Vermelho-Amarelo, em
Santa Maria, RS, indicou que a adoção dessa técnica conservacionista reduziu
em 52 % a taxa do escoamento superficial. Nesse estudo, observou-se que
a contribuição dessa prática contribuiu para reduzir em 77 % as perdas médias
de matéria orgânica no sedimento carreado pela enxurrada (Nishijima &
Righes, 1987). Em um Latossolo Vermelho-Escuro textura argilosa, na Região
Planalto Médio do Rio Grande do Sul, o vertical mulching, além de retardar,
significativamente, o início da enxurrada, reduziu em 55 e 74 % as taxas de
enxurrada para sulcos espaçados de 10 e de 5 m, respectivamente, em
parcelas experimentais com 9 % de declividade, sob chuva simulada com
intensidade de 106 mm h" (Righes et aI., 2002a,b). Esses resultados
confirmam ser essa prática promissora técnica conservacionista, capaz de
contribuir para o eficaz manejo de enxurrada no sistema plantio direto.



Figura 10. Talvegue de uma lavoura manejada sob sistema plantio direto, com
problema evidente de erosão em sulco, indicando a necessidade de
construção do vertical mulching.

o terraceamento, especialmente dimensionado para o sistema plantio
direto, e o vertical mulching constituem técnicas indutoras da semeadura
em contorno, prática que torna as linhas de plantas obstáculos eficazes ao
livre escoamento da enxurrada, complementando o conjunto de práticas
conservacionistas que contribuem para a gestão dos fluxos de energia e de
matéria de origem hidrológica no âmbito dos agroecossistemas.

Não obstante o sistema plantio direto ser interpretado como uma das
mais eficientes ferramentas da conservação do solo e, na atualidade,
representar cerca de 50 % da área cultivada com culturas anuais no Brasil,
sua adoção descomprometida com as técnicas de manejo de enxurrada,
além de não controlar, satisfatoriamente, a erosão hídrica, potencializa o
transporte de agroquímicos e de sedimentos enriquecidos em C e em
nutrientes aos mananciais de superfície, constituindo risco ao equilíbrio da
dinâmica hidrológica no âmbito da bacia hidrográfica. Em razão das
características pluviais ocorrentes no Brasil, há probabilidade de ocorrência
de chuva intensa com produção de enxurrada em qualquer época do ano,
independentemente do tipo, uso e manejo de solo, que demandará práticas



conservacionistas complementares à cobertura de solo para manter a erosão
hídrica em níveis toleráveis.

Tendo em vista a necessidade de superar tais entraves e de aprimorar
o sistema plantio direto como técnica promotora da conservação do solo,
propõe-se considerar os seguintes aspectos:

• A transformação de ecossistemas em agroecossistemas, decorrente
da ação do homem, por interferir nos fluxos de energia e de matéria
emanados do ciclo hidrológico, justifica a contextualização da atividade
agrícola no âmbito de bacia hidrográfica.

• O sistema plantio direto não assegura condição suficiente para
disciplinar os fluxos de energia e de matéria emanados do ciclo hidrológico
no âmbito da bacia hidrográfica e, por conseqüência, não representa
completo escudo contra a erosão.

• A permanente cobertura de solo por plantas vivas e, ou, por resíduos
culturais, corolário do sistema plantio direto, apresenta potencial para dissipar
até 100 % da energia cinética da gota de chuva, mas não manifesta a mesma
eficácia para dissipar a energia cisalhante da enxurrada.

• A partir de determinado comprimento de declive, a cobertura superficial
do solo perde o potencial de dissipar a energia erosiva da enxurrada,
permitindo flutuação e transporte de resíduos culturais, bem como o
desencadeamento de erosão em sulco spb a cobertura.

• A falha de resíduos culturais indica perda de eficácia relativa da
cobertura do solo na redução da erosão hídrica.

• O comprimento crítico de declive, caracterizado pela falha de resíduos
culturais, indica que a energia erosiva da enxurrada (tensão cisalhante da
enxurrada) superou a resistência dos resíduos culturais e, ou, do solo à
erosão (tensão crítica de cisalhamento dos resíduos culturais e, ou, do solo).

• A energia cinética cisalhante da enxurrada é dissipada pela redução
da velocidade e da quantidade de enxurrada que escoa na superfície do
solo.

• A prática conservacionista capaz de manter o comprimento de declive
restrito a limites em que a cobertura de solo se mantenha eficiente na
dissipação da energia erosiva incidente contribui para minimizar os
processos de erosão hídrica.

• Semeadura em contorno, terraços agrícolas, taipas de pedra, canais



divergentes, faixas de retenção, culturas em faixa, vet1ical mulching, dentre
outras práticas, constituem procedimentos conservacionistas eficazes para
a segmentação do comprimento de declive e, comprovadamente, aliadas à
cobertura permanente do solo, para o manejo efetivo da enxurrada e,
conseqüentemente, para a redução da erosão hídrica.

• A estrutura de terraços projetada para lavouras manejadas sob preparo
convencional apresenta inadequado afastamento horizontal entre terraços
para lavouras manejadas sob sistema plantio direto.

• A informatização dos métodos para dimensionamento de terraços
constitui ferramenta ímpar para a implementação da estrutura de terraços
em lavouras manejadas sob sistema plantio direto .

• A prática conservacionista vet1ical mulching, em desenvolvimento na
região de clima subtropical úmido do Brasil, deverá integrar o elenco· de
técnicas-solução para o manejo de enxurrada em áreas manejadas sob
sistema plantio direto .

• A seleção da prática conservacionista complementar à cobertura de
solo, para o controle efetivo da erosão hídrica em áreas manejadas sob
sistema plantio direto, está condicionada à observância das propriedades
hidrológicas do solo.
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