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RESUMO 

o fa~o de se ~er pouca informação ou expe-

riéncia sob~e de~e~minada p~á~ica. dificul~a sua u~iIização 

por parLe- dos agricul 'lol~es. que não conseguem enxergar as 

mesmas vant.agens compar a 'li vas r econheci das pelos, técni cos, 

o risco, ao qual a a~ividade agrícola es~á for~emen~e 

expos'la, se encon~ra dirE'lamen~e envolvido nes~e p~ocesso. 

Ser i a desejável que paco~es ~ecnol ógi cos novos es~i vessem 

baseados em modelos econômÍ cos que 1 evem esle aspec~o em 

consi del~ ação. en~ i quecendo a anál i se e per roi li ndo o mel ho~ 

en~rosamen~o da pesquisa com as necessidades do agricul~or. 

o sis~ema de pIan~io di~elo. sendo uma léc-

nica bas~an~e revolucionária. ilus~ra bem es~e problema. 

pois exige grandes mudanças na organização do ~rabalho e do 

E"lllpl'ego dos fat..o~es de pr·odução. 11a p~op~ i edade agl~ i cal a. 'f:. 

p,'eciso que o r'esponsável pelas decisões es'leja cien~e e 

dj spostc 3 se à nO\la r eal idade. Consis~e basicame!} 

tI'" na S:~'>lllt'~adura sobre os res'los da cult..u~a ,ant..erior. com 
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movimeOLação do solo apenas no sulco onde são deposiLadas 

as sementes. O rest.ante da área permanece com o solo prote

gido pelos restos vegetais. dessecados pelos herbicidas d~ 

pr é-pl anti o. 

Com o objetivo de comparar o desempenho, me

dido pelos lucros e riscos. do plantio direto com· o conven

cional (1 aração e 2 gradagens). utilizou-se um ensaio de 

longa dur ação (12 anos) do I nsti t ut.o AgI' onómi co do Par anã -

I apar. que est.á sendo desenvol vi do na estação exper i ment.al 

de Londrina. Foram escolhidas as rotações A (soja x t.ri-

9 0 ), B ( mi I ho x t.r- i go) e D ( soj a x t.r- i 90 x mi lho) • 

submet.idas aos dois sist.emas de plantio. por serem as mais 

comuns na I'egião do experiment.o. 

Como instrument.o de análise, ut.ilizou-se os 

métodos de médi a-var i âl'lci a e domi nânci a estocásti ca. da Teç; 

ri a da Decisão. Os principais riscos da at.ividade agrlcola 

(clima e mercado) est.iveram representados na equação de lu

cro (l'ecei ta-cust.o). através das infol'mações de pl~eços men

sais e da produtividade de cada sarra. 

Os resultados mostJ~am que a melhor altel'na-

t.iva foi a rotação das 3 cultul'as sob plantio direto. EsLa 

escolha foi comum a ambos os critérios de seleção. 

Ist.o mos'lr·a que a dominância estocástica de 2° grau fo:i 
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equivalen~e à média-variância CANDERSON et aLii. 1977). O 

poder de discriminação foi de 100~ nos dois cri~érios .. pois 

apenas uma al~erna~iva foi indicada. en~re as 6 apre

sent.adas.. 

As maiores produt.i vidades da soja. milho e 

tl'igo. foram ob~idas com o plan~io dire~o.em níveis que vê. 

r i am conforme a ro~ação adotada. com melhor desempenho da 

rotação D. A ro~ação soja x t.rigo CÁ) ~rouxe prejuízos nos 

doi s si st.emas de pl ant.i o. com pel'das de 70.83 OTN/ha amai s 

no plantio diret.o. Nas demai s , as vant.agens do pl al"'lt.i o 

diret.o corresponderam a 29,35 OTN/h a e 49,17 OTN/ha. 

respec~ivamen~e nas rot.ações B e D. 

Os principais componen~es do cust.o para o 

plant.io convencional foram. em ordem decrescent.e de valor. 

a uso da t.erra CAL). a adubação CAD). a semeadura (SE) e o 

cont.role de plant.as daninhas CPD). sendo est.e úl~imo, o 2° 

na escala do plant.io diret.o. com o dobro de sua part.icipa

ção em relação ao plant.io convencional, significando de 85~~ 

a 169};; a mai s de di spêndi o. 

O plant.io dil'e~o mos~rou desempenho superior 

t"m anos cl i mat.i cament.e desf"avorávei s (secas). pal'a as pl'odg 

tividades das ~rês cult.Ul'as. sob qualquel~ rot.ação" 

De modo ger aI. as pro odut.i vi dades caí r am n0 
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úlLimo periodo do es~udo (1984/1988). LanLo para o plan~io 

direLo quanLo para o convencional. Talvez is~o possa ser 

explicado pela ·queda na c·apacidade produ~iva do solo. no 

planLio convencional. e o seu nocivo adensamen~o. no plan

lio direLo. Es~es resul Lados re:fleLem as condiç5es espe

ci:ficas do eSLudo em quesLão, além do que, por : LraLar-se de 

um ensaio experimenLal. revesLem-se de caracLerisLicas dis

tintas das enconLradas numa si~uação de produção comercial. 

Por oull'o lado, a ob~enção de informações seguras, ao longo 

de Vál'ios anos, e a consideração dos riscos de mercado e 

clima, garan~em o ni vel de conf"iabilidade. permi ~indo maior 

riqueza na análise dos resulLados apresenLados. 

A eSLru~ura de preços e o compor~amenLo das 

produLi vi dades 11.0 1'101' i zon~e do es~udo mosLraram que o si SLg 

ma de planLio direLo requer o acompanhamenLo ~écnico cuida

doso para ser bem sucedido. aLravés de providências Lomadas 

anLes e duranLe a sua implemenLação e uso. 

A escolha da sucessão de cul LUl'as foi de 

gl'ande .i mporLância pois. LanLo o melhol' quanLo o pior resul. 

tado aI car'lçado. fOI' aro sob o mesmo si SLema de pl an~i o 

Cdir-ei...o), dif"el'indo apenas na rOLação CD ou A). 

OuLI'OS esLudos são necessál'ios para maiores. 

i l)f'ormações sobre o planLio diret.o, com ênfase no comporLa-

• 
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men~o das produ~ividades sob as diferen~es condições de so

lo. clima e ro~ações de cul~uras pra~icadas. a u~ilização 

de herbicidas e manejo no con~role de ervas e economia dos 

recursos aplicados (solo, capi~al. ~empo. mão-de-obra 

e~c.). 

Seria in~eressan~e a comparação en~re os si~ 

~emas de plan~io. a nível de propriedade agricola. A difi-

culdade para is~o se encon~ra na ob~enção de dados confiá

vei s , que cubr am um hor i zon~e de anos r azo.;§. vel. par amai or 

segurança na I~ecomendação dos resul ~ados alcançados. 
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SUMMARY 

The lack af fal'mer infarmation ar experier)(;~ 

restrain him f"rom seing lhe same advantages proclamed by 

the researchers abaut some new techniques" This process is 

s1.,raight.ly l~ela1.,ed to a diff"erent sort of" risk. 1.,hat should 

be cansidered in all economi'c analysis providing resul ts 

~ha~ could be1.,1.,er f"i1., ~he needs af" 1.,he producers" 

No-till is a revol u1.,ionary plant.ing sys~em 

and a good illust.rat.ion for 1.,he exposed processo It 

involves a complet.ly dif"f"erent. alloca1.,ion of" resources and 

administ.ra1.,ion af" work. The decision makers mus1., have t.his 

i n roi nd i f t.hey want. 1.,0 deal wi t.h 1.,hi s new t.echni que. I t 

consist.s on no seed-bed preparat.ion except 1.,ha1., done by t.he 

planter. The gl~owing weeds and residues of f"ormer crop are 

conL1~oled by herbicides and keep prot.ec1.,ing t.he soi1 fOram 

r ai ndr ops, sun and wi nd. 

Dat.a fl~om a t.welve year f"ield expel~iment. in 

t he AgraDom! c Inst.i t.ut.e of Par" ardi Iapar. wel~e used to 
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compare risks and 10ng run prof"it.. OI no-t..il1 t..o 

convent..ional t..illage. 

Among t..he crop succession submit..t..ed t..o bot..h 

plant..ing syst..ems. t..hree were chosen because of" t..heir 

fl'equent.. use in t..he region. These are soybean X wheat.. CÁ). 

cOI'n x wheat.. CB) and soybean X wheat.. X corn CDj. 

This st..udy dea1t.. wit..h t..wo crit..eria of 

evaluat..ion for decision under uncert..aint..y: E-V Analysis and 

St..ochast.ic Dominance. 

Environment..al and market.-relat..ed risks are 

present. in t..he proli t.. equat..ion Cincome-cost..) t..hrough anual 

pl'oduct..i vi t..y and mont..h1y prices OI input..s. 

x wheat.. x 

alt..ernat..ive. 

The result..s point..ed out.. rot..at..ion D Csoybean 

cor n) under no-t..i 11 syst..em as t..he best. 

despi t..e OI t.he met..hod ut.i 1 i zed in eval uat.i ng 

risk. This shows verilY t.he equiva1ence OI t..hese t..wo 

mat.hemat.ic inst.rument.a1 CANDERSON et al.ii. 1977). Only one 

al t-ernat.i ve was recommended among t.he six available. 

sbowing an discl'iminat.ory power- of 100%. 

No-t.ill oIIel'ed t.he highest. pl'oduct.ivit.y 

for all crops, wit.h bet.t.er perlormance under crop rot.at.ion 

D. Rot.at.ion A showed negat.i ve r-esul t.s under bot.h syst.ems of-

pl' oduct.i on wi t.h a 10ss of" 70.83 OTN/ha undel' convent.i onal 
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Lillage longer ~hen Lhe no-~ill sysLem. For ro~aLion B Lhe 

advanLage OI nO-Lil1 was OI 29,35 OTN/ha reaching 49.17 

OTN/ha under ro~aLion D. 

The sca1e-up for Lhe key componenLs OI COSLS 

in convenLional cropping are 1and use CAL). IerLi1izaLion 

( AD). seedl i ng C SE) and weed conLrol (PD) . The nO-Li 11 

scal e i s i den~i cal wi Lh weed conLr 01 in second pl ace wi Lh 

doub1e weigh'l. meaning 85% LO 169% more OI expendi'lure. 

NO-Lill showed 'superior perlormance in hard 

weaLher condiLions Ior alI cropsand ro'laLions. 

In genel'al. pl'oduc'li vi Li es fel I down i n 'lhe 

lasL pel~i od C 1 984/1 988) no-'li11 and conven'lional 

Li1lage. This may be hapening due LO ~he soi1 disLressing 

under conven'liona1 Lillage and 

compacLaLion 01'1 no-t.ill sys'lem. 

'lhe 

This 

harmlul 

re:flecLs 

soil 

Lhe 

parLicu1al~ condi 'lions OI t.his s'ludy. unlike Lhe ones we 

Iound in a commercial producLion ,siLe. On Lhe oLher hand. 

s af e'l y i nI ol~ ma 'li ons al1 aver 'lhi s long per i od and 'lhe 

considera'lio1'1 OI Lhe principal agricu1t.ural risks enriches 

t.be ana1ysis and brings i 'l close "Lo 'lhe pr-oducers needs. 

Price s'lruc,t.ul'e a1'1d pl'oduct.i vi Ly behaviol' 

a1ang 'lbe foccused period pl~ooved 'lhat. 'lhe 1'10-Li1Iage 

copping sys'lem l~equir-es management. skills and Lechnical 
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assis~ance ~o be successful. 

Both. ~he bes~ Ccrop ro~a~ion D) and ~he 

worst C erop rot·at.i on A) resul ts were found under no-ti 11 

system. showing t.he import.anee of a proper choiee of a 

sequence of crops. 

O~hel- s~udies are neeessary 'for broader 

information about no-t..illage syst..em. mainly concerning 

product.ivity under different.. soi1s and climate eonditions. 

crop rotation influence. herbicides use and resources 

economy. 

Data fl'om farms act.u.a1 wit.h different 

til1age systems wou1d be helpful for a worthy comparision. 

Problems with a 10ng period of proper farm data 

informat.ions could tUl'n i t too h.ard t.o be found. 
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1. I NTRODUCÃO 

1.1. Consideraç~es iniciais 

No Es~ado.do Paraná, 85% dos solos agricul

táveis já estão sendo explol-ados CSORRENSON & MONTOYA, 

1984). Porém, há at.é bem pouco tempo (cerca de 60 anos) 

esta realidade era muit.o diferent.e, com o Est.ado pl-at.i

cament.e ocupado por uma densa f-I 01" est.a t.ropi cal e sub-

tropical. Est.a modi f i cação a cami nho da ocupação. t.eve 

inicio nas décadas de 30 e 40, com a vinda de desbl-avadores 

em busc~ de boas t.erras para o café e algodão. 

Evi dent.ement.e, o si st.ema ecol 6gi co que se 

encont.l- a va em equilibrio foi dl-as~i cament.e alt.erado, 

advindo a rápida e devast.adora erosão. Já na década de 50, 

em algumas r-egiões do Paraná. surgi am as 

VOSsol-ocas e o empobl-ecirilent.o do solo C MONDARD(). 1977). 

Recent.ement.e. este pr obl ema foi ser i ament.e 

agravado. devido à subst.it.ulção do café pelo bin6mio soja 

X t.l' i go que, como obsel- \la TOMASI NI (1 977b) , se i nt.ensi f i cou 

a part.i r de 1959. Novas t.écni cas, vi sando o aument.o da 

produtividade, es~iveram associadas a este cl-esci meht.o 
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C novas máqui nas. semenles melhoradas, medidas :filossa-

nilárias, elc.). possibililando os sallos na produlividade, 

e consequenle produção. deslas culluras, no pais. 

o que se ver i:fi cou, no enlanlo. f-oi que 

grande parle desle aumenlo na produção ocorreu por uma real 

e cr escenle expansão da f r onlei r a agr 1 col a • nas bases 

eslensi vas lradicionais. Quer dizer, mais áreas eram 

incorporadas à alividade agricola. com ll'anf"erência do 

problema de el'osão do solo_ Assim é que enconlramos uma 

siluação de solos improdulivos, cansados, com quedas de 

pr odul i vi dade_ 

Apesar de se regi slr-ar- aumenlos nas 

produlividades da soja. milho e, menos pronunciadamenle, no 

lrigo, o Brasil f" oi o pais que apresenlou maior queda na 

produlividade dos insumos (87%), enlre oulros 9 paises 

aval i ados , de 1960 a 1980 (SORRENSON & MONTOY A. 1984). Em 

f 1 agI' anle conlr ast~e a esla r- eal idade. nesle mesmo per iodo 

efeluaram-se os maiores inveslimenlos no selor agrícola. 

com ulilização mais inlensiva de máquinas e insumos de um 

modo geral Cfer-lilizanles, semenles melhor-adas, def-ensivos. 

e"Lc_); a maiol' laxa de elevação na quan"Lidade de 

f"el'li 1 i zarlle apl i cada. por exemplo. foi a do Br asi 1 C 980rcJ . 

MENDES & DOSSA ( 1 981 ) mos lI' am que, par a um 

crescimenlo de 8,4% na produção agrlcola paranaense, de 
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1970 a 1980, o incremento corresponden"le na produ"lividade 

roi de apenas Num futuro próximo, como lembra 

TOMASI NI (1 977a) , se não houvel~ mudanças na conduta até 

aqui observada, grande parte dos a"luais esforços 

governamen"lais oriundos da pesquisa, crédito e outros, 

es"lar-ã invalidada por uma questão básica: a falta de 

capacidade produtiva do~ solos. para a qual ainda não se 

encontrou substitutivo (DANIEL, 1981). 

MONDARDO ( 1 977) identifica a questão do 

empobrecimento dos solos, como sendo a poss1vel I~esponsável 

pelo êxodo rural que se verificou no noroes"le do Paraná. em 

função de uma baixa renda na agr-icul"lura. embora outros fa

"lares possam estar con"lribuindo para isto. Efeitos e causas 

semelhantes aos até aqui descritos foram. também. detec

tados por- HILL (1962) em seu trabalho sobre aspectos 

regionais do desenvolvimento económico ocorrido nos Estados 

Uni dos a parti l~ de 1914. 

~ preciso que se intensifique a pesquisa de 

novos si s'lem_~s; de pr odução. mai s apropr i ados às condi ções 

climálicas. que possibilitem menores var-iaç5es na produção 

e mel hor- apr-ovei "lamento da capaci dade pr- odu'li va dos solos. 

Is"lo 8 ex"lremamen"le impol~'lal")'le pois, como bem observam 

VOGEL &: HAHN (1972), a agricultura é um setor al"lamen'le 

compe"li'livo e em àreas de declínio das condições de 
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produção. os agricul~ores vão perdendo sua capacidade para 

compet.i r.. Assi m, necessi t.am de novas aI t.er na t.i vas que os 

ajudem a presel'val' os seus recursos produ~i vos. 

Novas t.ec1101 ogi as i mpl i cam numa nova fOI'ma 

de condução da exploração e podem requerer usos adicionais 

de insumos, com modificações no uso dos f"a~ores de 

produção. O risco t.ende a at.uar como impedimen~o na adoção 

destas i novações C BARBOSA. 1976) . Assi m. o agr i cul t.or se 

prende- às práticas ~I'adicionais. numa t.en'la'liva de se 

precaver contra a incert.eza C MOUTINHO. 1977; BISERRA. 

1985) . 

DI LLON C 1 977 a) lembra que a escolha da 

tecnologia é um problema complexo, onde não se 'lem cer·t.eza 

do retorno liquido por unidade. de cada t.ecnologia. Assim. 

as f"on'les geradoras de pesquisa, precisam est.ar capa-

ci'ladas a dar melhores informações sobre as dist.ribuições 

probabilíst.icas dos ret.ornos, 

diferent.es t.ecnologias. 

que resul 'lam do uso das 

Por' ou'll' o lado, os cr i 'lêr' i os econômi cos e/ou 

psicológicos dos agricult.or·es. cos'lumam diferir bastant.e-

daquel es dos t.éCl1i cos e ext.ensi oni st·as. Ê i s'lo que não 

per'mi te que o agI' i cul tOI' enxer'gue as mesmas vant.agens 

pl' econi zadas pelos técni cos. nas novas tecnol ogi as. É nest.e 
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ponlo que a nova lecnol agi a se expõe ao r- i sco de lel~ pouca, 

ou nenhuma, aceilação_ 

A não-consideração do risco pelos órgãos de 

pesquisa agropecuária. pode aumen"Lar- o hia"Lo exis"Len"Le 

enlr- e as i nfol- mações ger adas e aquel as que eslão sendo 

demandadas pelos agr i c uI "Lar es C PACHECO, 1985) _ A i' i m de 

melhorar- o conleúdo das ~n~ormações passadas pela pesquisa. 

é i'undamen"Lal que se i nlensi f i quem os es"L udos de a vaI i ação 

económica que incorporem o risco_ 

A seguir, descrevemos o problema que idenli

ficamos e lraçamos um bl~eve hislórico sobre o Planlio 

Dire"Lo no Eslado do Par-aná. Logo após. 1 i s"Lamos os obj e-

livos do lrabalho e, no capilulo 2, discorremos sobre al

guns aspeclos lécnicos do sislema de planlio direlo. No 

capilulo 3 apresenlamos o ma"Lerial e os mélodos u"Lilizados 

na pesquisa e no seguinle. apresenlamos os resullados da 

presente análise. Finalmente, chegamos à conclusão e 

suges"Lões para oulros esludos, no capilulo 5_ 

1.2. O problema 

Considerando-se as perdas signii'icalivas de 

solo que vinham ocol-r-elldo, e ainda ocorrem, no eslado do 

Pal~aná, é pl~ i mor-di aI que se passe a expl or ar a ali vi da de 

agrícola num carát-el- menos espolialivo e mais conscienle, 
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de forma a manter a capacidade produtiva destes solos. 

Neste contexto; o Plantio Dir'eto surge como 

uma alternativa de interesse, a fim de que esta capacidade 

produliva possa ser mantida ou, até mesmo, increnentada. 

A maior parte das pesquisas sobre o assunto 

tem procurado respostas pal-a problemas técnicos na adoção 

do novo sistema, o que é natural e necessário. A pesquisa 

económica, por sua vez, tem sido baslante discreta. O dis

tanciamento que existe entre estes dois ramos da pesquisa. 

dificulta enormemente avanços nas análises económicas. 

Grande parte dos estudos económicos se restringe às aná

lises de orçamentaçâo parcial. válidas para um determinado 

instante no tempo. reduzindo, em muito, o conteúdo infor-

mativo das experimentações 1- eal i zadas. to obtenção de 

informações de coeficientes técrücos de produção, dados 

climáticos e de mercado, se faz necessária ano a ano, numa 

série temporal que seja significativa, a fim de que se 

possa fazer uma avaliação com bases mais sólidas C MOUTI NHO, 

1977; PACHECO, 1985). 

Naturalmenle. esta inovação traz consigo 

embuti dos 1- iscos: , de VP.t 1- i as magni t udes e aspectos, que se 

refletem nos rendimentos aI cançados .. Este é um fator 

decisivo na tomada de decisão do agricultor. ~ fundamental 

identificá-lo e medi-lo, a partir dos dados disponiveis. 
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A crescenLe difusão do méLodo, a expressiva 

diminuição nas perdas de solo a falLa de dados 

consi sLent.es ao novu si sLellk, de planLio. 

justificam seu estudo econômico. Ê i mpol-' tant. e que se dê-

este tipo de informação ao agricultor, a fim de o habilitar 

a optar melhor. den~ro de seus limites de ação. 

Est~ Lrabalho pretende contribuir para a 

solução do problema de decisão do agricultor, no momenLo de 

opLar pela prática do plantio direto, versus outros siste

mas de plantio. Para tanto, reveste-se de um carater multi

disciplinar', como normalmente ocorre com estudos do tipo 

probl.em. sol.vine.. 

1.3. O Plantio Direto no Paran~ 

Em 1971 iniciou-se, à nivel experimental. no 

Brasi 1 • a prática do Plantio Direto. que 

basicamente na semeadura sobre os I~estos da 

consiste 

culLUI~a 

antel-ior e de ervas, não havendo revolvimento no solo. 

exceto nos sul cos ou covas de semeadura. Ist.o significa 

que. a àr'Eed onde vai ser efeLuado o plantio não sOIr'e 

moviment.ação (ar·ação. gr-adagem. Eescar'ificação) , salvo onde 

são depositadas as sement.es. Para mat.ar a vegetação 

remanescenLEe emprega-sp herbicidas de dessecação (manejo) e 

para a malluLenção da cul t,ura no 1 i mpo' , utilizam-se os 
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herbicidas I~esi duais ou de pós-emergência. Além da 

elimininação da vegetação existente antes do plantio, 

at.l'avés da ação de hel'bicidas apl'opriados, Sheal' e Price, 

citados por BENATTI (1977), se refel~em à colocação de 

adubo, por ocasião do plantio, no sulco de semeadura. 

Talvez a pl'imeira r·e:fel'ência sobre o siste

ma seja aquel a :fei ta ~á mai s de 20 anos. pelo professol' 

Cl ihas Vi ei ra. em Viçosa (MUZZILI, i n: I apar. 1981). reIe-

rindo-se aos beneficios oriundos de sua utilização nos 

solos arenosos dos EUA. Porém, as primeiras pesquisas com 

este sistema, no Brasil, foram realizadas nos campos expe

rimentais do antigo Instituto de Pesquisas e Experi

mentação Agropecuária Meridional/Ministério da Agricul

t UI' a ( I peame/MA) no ano de 1971, no Par aná C Londr i na e 

Ponta GI'ossa). 

Num i ntel' esse conj unto dos agr- i cul tor es , 

pesquisadores e técnicos. buscava-se uma alternat.iva que 

possibilitasse a continuidade da expl OI' ação agI' 1 col a. 

porém de fOI'ma d. minimizar as perdas de solo que vinham 

ocorrendo com o uso sucessivo do sistema lr·adicional de 

pl anti o. à este esforço somou-se o 

int.el'esse de empr·esas multinacionais em promover o sistema. 

Foi assim que, através de um acordo entre o 

I PEAME e a companhi a I CI S.A. (I CI) • o sistema 
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comE:çou a se E:xpandir. a partir- de 1972. Nes-lE: ano. a leI 

realizou as primeiras demonstrações do Plantio Di I-eto em 

lavouras dE: trigo e soja, no nortE: do Paraná, estendendo o 

sist.ema pal'a os agr·icul"l.ores de outras r·egiões, já no ano 

de 1974. 

Nestes primeiros ensaios, procurou-se iden-

t.ificar diferenças de .produt.ividade, de fert.ilidade e 

estado de agregação do solo. A Empresa Brasileira de Pes

quisa Agropecuària CEmbrapa) ainda realizou out.ros ensaios, 

observando a ocor·r-éncia de plant.as danünhas para dif-el'en-les 

sistemas da movimentação do solo, na região de Ponta Grossa 

(1972) . 

Em 1976. at.r a vés de um acor do com a I CI, o 

I nsti tul o Agronómi co do Paraná (I apar) deu i n1 ci o a um 

pl'ojeto de pesquisa. comparando o plant.io convencional com 

o direto, envolvendo di:ferentes 1- o-laçê5es de cul tura, 

conforme relat.a MUZZILI (in: I APAR, 1981). 

Em 1977, num acordo de cooperação -lécnica 

com a Alemanha C Iapar-/GTZ) , foi iniciado um proje-lo com 

vistas a estudar a erosão hidrica e desenvolver sistemas de 

preparo do solo e plan-lio que permitissem maior proteção do 

solo contra a erosão. Várias rotaçê5es e cober-luras verdes 

for am anal i sada~:, enf'ocando-se aquel as: t.écni cas economi C3-

mente viáveis para as condiçê5es do es-ladc, do Par-aná. Es-le 
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projeLo encerrou-se em 1984 e vários trabalhos, abrangendo 

uma sér j e de aspecLos, foram el aborados e/ou publ j cados 

C DERPSCH , 1984). 

A partir des'Las pesquisas irüciais, o 

sistema de planLio direto 'Lem desperLado mui'La curiosidade. 

polêmica e angariado um número crescente de adeptos. que se 

reflete nos expressivos aumentos de àrea e de culturas sob 

es'Le regime de produção. 

A evolução da área cul'Livada alr'avés deste 

sistema. está registrada na tabela 1. 

LD toLal da área com plantio direto no Bra-

sil, em 1988, 89~~ per'Lerlciam ao estado do Par·aná. com 

predominância na região dos Campos Ger ai se, pri nci-

palmenLe, nas culturas de soja e milho no verão e Lrigo no 

inverno. Em menor· escala, as cultUl'as de algodão, feijão. 

aveia. cevada. centeio, leguminosas de inverno para adu-

bação verde, além de pastagens de inverno, também são 

plantadas no sistema dir·eLo. A ál~ea plantada com soja, 

milho e 'Lrigo alcançou 26.093.619 ha no Brasil e 2.281.500 

ha no Par'anã em 1987 eIBGE, 1989). Portanto, a ál'ea com 

plantio dire'Lo representa cerca de 3% do tolal plan'Lado no 

Brasil e 11% no Paraná. 

Obser vando a tabel ai, pel' cebemos que a 

euf'oria inicial deu lugar á relração na adoção do sisléma, 
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logo que as dificuldades, principalmen~e com o maquinário e 

o cont.rol e de ervas. se fi zeram sen~i r. As máqui nas não 

e-s~avam adaptadas pal'a o novo mé~odo de- plall~io e havia 

Tabe-Ia 1 - Evolução da área Cha) sob plan~io dire~o no 

Brasi 1 e Pal'aná. Par~icipação e índice de 

variação C ~~) da área no Paraná. 

BRASIL PARANÁ 
ANO 

ÁREA Ch3.) ÃREA Cha) % DO TOTAL VARIAÇÃO 
( ~cJ 

1972 100 100 100 900.00 
1973 1150 1000 86.96 600.00 
19'(4 7900 7000 88.61 214.29 
1975 24800 22000 88.71 138.64 
1976 56800 52500 .92.43 -21.90 
1977 47500 41000 86.32 9.76 
1978 54000 45000 83.33 140.00 
1979 121000 108000 89.26 121.30 
1980 273250 239000 87.47 -26.36 
1981 220000 176000 80.00 26.14 
1982 260800 222000 85.12 -8.56 
1983 245900 203000 82.55 42.86 
:\984 338800 290000 85.60 48.28 
1985 477200 430000 90.11 32.56 
1986 605300 570000 94.14 8.77 
1987 678200 620000 91.42 10.48 
1988 766500 685000 89.37 

Fonte-: leI Brasil S. A. comunicação pessoal. 
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mui to poucas i n:for mações sobl' e a nova t.écni ca. Ã medi da que 

foram sendo testadas e selecionadas aI ternati vas que 

solucionavam os problemas surgidos (melhores plantadeiras, 

herbicidas apI'opI'iados et.c.), os agricultol'es passavam a 

adotar esta tecnologi'a com mais segurança e a expansão 

vol tou a se dar-, a par t.i I' de 1982, de modo mai s t.i mi do, 

por ém. mai s r egul aI' . 

Sem dúvi da, a pr i nci paI moti vação par a o 

emprego do plantio direto tem sido a necessidade de 

controle da erosão e a recuperação de solos degradados. 

1.4. Objeti vos. 

1.4.1. Objeti vo principal 

Para as condições dest.a análise, pret.ende-se 

ver i fi cal'. pl' i mei I'amente. se durante a util i zação conti nua 

de um si stema de pl anti o convenci anal e outro desi gnado 

'di r-et.o· • houve aumenLos signi:ficaLivos das pr-oduções 

obtidas na soja. núlho e t.l'igo sob o plantio dir-et.o, e 

compar-al' o lucro liquido e risco dos dois métodos de 

plantio. 

Com isto, denLro do contexto em que as 

experiéncias passadas servem de auxll i o às decisões 

futuras, preLende-se prestar um auxilio à tomada de decisão 

do agI" i cul Lor-_ 
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1.4.2. Objetivos especificos 

1 identificar os coeficientes mais sig-

r1i fi cati vos na composi ção dE> custos dos doi s si stemas ~ 

2 ver i fi cal' SE> as pr- oduti vi dadE>s au-

mental' am com a conti nui dade do Pl anti o Di ret-o; 

3 const.atar- se houve di fel'enças si gni -

ficativas nos custos E> r~scos; 

4 anal i sar as al ter ações no tamanho da 

ár-ea plantada com o sist.ema dE> Plantio Dir-et.o; 

5 - verificar se o novo sistema de plan-Lio 

reduz as perdas da produção em anos de falta ou má 

dist.ribuição de chuvas_ 
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2. ASPECTOS TECr-HCOS DOS SISTEMAS DE PLANTIO 

2.1. Perdas de solo e água 

Apesar de' conLar com cerca de 42% de solos 

considerados r'esi si...enLes à erosão C Lat.ossol ° Vermelho 

Escuro, La"l.ossolo Roxo e Tel~l~a Roxa Esi:-ruLUI~ada), esLe é um 

dos problemas mais sérios na agriculi:-ura do es1...ado do 

Par aná , devi do à 1...opogl~ af i a aci deni...ada , al La i n1...ensi dade 

pluviornéLrica e manejo inapropriado do solo. Com a expansão 

das cul t.uras anuai se, pl~i nci paI ment..e. do bi n6mi o soja X 

Lr i go, o solo chega a sel~ mobil i zado duas vezes ao ano, 

acelerando enormemeni...e o processo erosivo. 

Es1...e f'enómeno i...em cl~escido à i...axas elevadas 

nas úli...imas décadas. A coberi...ura floresi...al, em Lorno de 84% 

ai...é cerca de 60 anos aLrás, não passa de 7% hoje em dia 

CSORRENSON & MONTOYA, 1984). SIDIRAS (1983) informa que, em 

1983, a área ocupada com 1...r'igo e soja no sis1...ema 

convenci ona,l no Paraná já era de 1 Q , - e 2,5 rui 1 hões de 

hectar.;.s, respect.i V,8 mR>rd.e , Juni...os com o milho, aument.ar·am 

de 2 milhões de ha em 1960 para 5 milhões de ha, em 1980. 

A área plantada com lavoul~as t,empol~áTias evoluiu de 565.340 
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ha em 1940. para 5.501.151 ha em 1985, acompanhada por um 

respec~ivo aumen~o no número de ~ra~ores, de 55 para 99.143 

unidades (IBGE. 1987). 

Est.a r ápi da < model~ni zação' da agr i cul t.ur·a 

paranaense, sem deixar reservas ou ma~as remanescen~es de 

pro~eção às nascen~es, ~rouxe como consequências nocivas a 

el' osão, o assor eamen~o dós r i os, a r edução da f a una e f I 01' a 

silves~res. perda da qualidade da água e do ar e al~erações 

de microclimas regionais C MONTOYA, 1984). Houve um aumento, 

em dois decérlios. do coeficien~e de variação das preci

pi~ações (de 1,4% - 1.5~~ para 2.0% - 2,9%), no nor~e do Pa-

I' aná (pr i nci paI região desma~ada). Is~o indica que as 

precipi~ações se ~ornaram mais irregulares, ocorrendo abun

dância ou escassez de chuvas em de~erminadas épocas (IAPAR, 

1978) . 

Devido à in~ensificação da exploração de 

culturas anuais, as interações ambien~ais com a produção 

tornaram-se mais significat.ivas. Em 1976/77, a produção do 

t.r i 90 foi mui ~() r' eduzi da devi do à seca, pr i nci pai men~e no 

norte e oeste do estado (IAPAR, 1978). 

As pl' i nci pai s prá~icas conservacionistas. 

quando utilizadas, são o.plan~io em contorno e a construção 

de terraços. O uso exclusivo do plantio em contorno não é 

suriciente para con~er as chuvas de elevada intensidade, 
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comuns no Paraná; a consLrução de Lerraços é cara e provoca 

compacLação no solo. Além disso, se os Lerr-aços não forem 

bem cons'Lruidos, acabam agr-avando o problema e, mesmo em 

r'lÍ vel. não i mpedem o esLági o i rú ci aI da er osão (SORRENSON &: 

MONTOY A, 1984). 

(A forma mais comum de erosão 'Lem sido a 

1 ami nar (por escorrimeri'Lo superficial). Ela depende da 

capacidade de infil'Lração do solo e da chuva. A na'Lureza do 

solo infl ui no vol ume de enxurl-ada e na quanLidade de 

elemen'Los ar r- as'Lados por ela. IsLo esLá direLamen'Le 

reI aci onado com a 'Lex'Lul-a. per meabi 1 i dade e es'Lr u'Lura do 

solo e com a i n'Lensidade. quan'Lidade e dis'Lribuição das 

chuvas (I APAR, 1978) . Consi der ando a impossibill.dade de' 

aI 'Ler al- es'Las caract.erls'Licas, DEDECEK (1977) encon'Lra a 

solução na escolha dos sis'Lemas de cul'Livo, cuI'Luras e 

prá'Licas conservacionis'Las. para a minimização dos efei'Los 

da erosão, assim como BENATTI (1977), ELTZ (1977). MARQUES 

&: BERTONI (1961) e JONES (1968), que recomendam cauLela na 

manipulação do solo, pr·iflcipalmen'Le na época em que as 

chuvas mais er-osivas coincidem com o solo descoberLo, 

suger i ndo que se evi 'Le a pul ver i zação excessi va do so~ 

O sis'Lema tA-adicional de cul'Livo implica no 

pl-eparo excessivo do solo e na eliminação dos residuos 

vegetais. 0 que acarrela elevadas perdas de solo. Como 
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agravan'le. 'lemos a coincidência das épocas de preparo do 

solo e plan'lio das cul'luras de verão. com a de maior 

i n'lensidade e ~requência de chuvas, (out.ubro-dezembro) 

( BENA TTI 1977; MONDARDO. 1977; I AP AR, 1979; KEMPER & 

DERPSCH • 1991). 

MONDARDO (1977) se re~ere a dados que 

indicam que mais de 90% da erosão duran'le o ciclo da soja, 

ocorrem nos primeiros 30 dias ap6s a emergência das 

plant.as. Con~irmando ist.o. o relat.6rio do Programa de 

Manejo e Conservação dos Solos. do lapar (lAPAR, 1979). 

most.ra que para as cul t.uras anuais (soja. t.rigo, milho e 

algodão), quase t.oda erosão se concent.ra no primeiro 

estágio de desenvolviment.o das cult.uras, quando ocorre mais 

de 20% da erosividade anual das chuvas, na região de 

Londrina, na seguint.e sequência crescent.e de 

suscept.ibilidade: algodão, soja, t.rigo e milho. Para ambos 

os sist.emas de plant.io. a maior perda de solo ocorreu no 

est.ágio inicial (I e lI) de cresciment.o das cult.uras. A 

soja. no es'lágio I, acusou 90,7% e 46.4% de perda de solo, 

respect.ivament.e nos sistemas convencional e diret.o. É 

interessant.e not.ar que o sist.ema de plant.io diret.o ~oi 

responsável por uma economi a de 71.7% no vol ume t.ot.al de 

solo perdido. 

A erosividade das chuvas diz repeit.o à sua 
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capacidade de causar eros~o e é de~erminada pela sua 

energia ciné~ica ~o~al e in~ensidade máxima em 30 minutos 

CELTZ, 1977). Um dos fatol'as mais ch=>Lerminant.es da el'osão 

pela chuva, é o impacLo das go~as dA chuva no solo. EsLe 

i mpacLo causa degradação das partículas do solo, 

pulverizando-o. Assim, o que acont.ece é que as part.ículas 

menores passam a preencher os espaços livr'es, formando uma 

crosta que impede a penetração da água e favorece o 

escorriment.o superficial. 

DANIEL (1981) sit.ua a degradação da 

estrut.ura do solo como o primeiro e mais importante estágio 

do processo de erosão hidrica, que por sua vez, é a maneira 

mai s cr i t.i ca de um solo perder sua capaci dade produ~i va 

CELTZ 1977). Este fat.o é, frequent.emen~e mascarado pelo 

efeito da ut.ilização crescente de fertilizant.es CSORRENSON 

& MONTOYA, 1984; MONTOYA. 1984). 

Calcula-se que o volume t.otal de sedimenta

ção anual dos 6 pr'incipais rios do Paraná, seja de 12,5 

milhões de t.oneladas. Com ele vêm junt.os os insumos 

aplicados na produção agrícola e que são agent.es poluen~es 

em pot.encial. Dados que relacionam as concentrações médias 

mensais de' nutrien~es CCa, Mg, K, P, N) e sólidos em 

suspensão em Ilaipú, pl'ovenient.es do Paraná. mostram que 

apl'esent.am aument.o expressi vo em abri I /mai o e 
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rlovamente em out/nov, pr eci samente nas ocasi ões em que o 

solo está sendo preparado e os fertilizantes aplicados para 

o plantio de inv~rno e verão. As estimativas de perda dos 

macronutrientes N, P e K são de 63.023, 136.632 e 351.130 

t/ano I~ especti vamente, a um custo anual de 316 mi 1 hões de 

dólares. para citar apenas um tipo de custo proveniente da 

erosão do solo CSORRENSON & MONTOYA, 1984). Em termos 

reais, tOI-na-se quase impossível isolar e quantificar os 

custos da erosão, se nos detivermos em aspectos como a 

degradação do solo e suas conseqtiências sobre a produtivi

dade agrícola - diminuição da resposta espel-ada dos moder

nos insumos empregados - além dos custos sociais inevitá-

veis. em processos como incorporação de novas áreas, êxo-

do rUI-aI e diminuição da qualidade de vida C FUENTES 

in: I AP AR • 1981). 

A susceptibilidade à erosão de um solo é 

aumentada pela aceleração da degradação. ocasionada pelo 

uso e manejo inadequados do solo. Dados do Iapar mostram 

que, para um mesmo tipo de solo, o fator de erodibilidade 

CK) variou de 0,149 a 0,381 (156%), respectivamente para um 

solo CLRd) de uso recente e antigo com tr'igo X soja. 

C I APAR, 1978) . q cultivo in1:..ensivo do solo provoca 

alterações nas suas pl-opr'iedades f"isicas CMACHADO & BRUM. 
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1978) ~ par-a MACHADO (1976), o e:feilo ger-al do cullivo é 

destruir a estrutura do solo. 

Os 1 atossol os têm geral mente aI lo i ndi C"" de 

macroporos C20:'/~-30~~), mas com a mobilização do solo, a 

pOI~osidade l)alUl~al é alterada e se desenvolve uma rápida 

compaclaçã'o na camada de 10 a 20 cm de pro:fundidade do 

per:fil. A eslabilidade dos agregados em água desempenha um 

papel imporlanle nesla alleração da porosidade nalural e, 

para CORSINI (1974), ela eslá inlimamente relacionada à 

compaclação do solo, principalmenle os de lexlura mais 

f i na. Quanlo mai or a eslabi 1 i dade dos agr egados em água, 

maior a resistência à erosão; caso conlrário eles lendem a 

desmanchar-se e a dispersar-se. São eslas parliculas que, 

finalmenle, provocam a obslrução dos poros super:ficiais e a 

impermeabilização do solo à água e ao ar (MACHADO, 1976). 

Amoslras de solo previamenle umidi:ficadas, 

apresenlaram agregados com maior eslabilidade CRANDO, 1981; 

FERNANDES, 1976; MACHADO, 1976; SI DI RAS, 1984) . Quanlo mai s 

seco esli ver o agregado, a água t~ende a penelrá-lo com 

maior I~api dez, provocando uma expansão desi gual dos 

constituintes do agregado. :fazendo com que ele se desmanche 

mai s )' api damenle_ Quando exposlo à ação di r e"La da água da 

chuva, a r-esist.ência do ag)~egado é menor. I slo expl i ca 

pOI'que os solos úmidos resistem por mais lempo às 
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enxur-radas. RANOO (1981) demonstrou que o preparo e cultivo 

f'ei tos com o solo úmi do C no máxi mo 38%) contribui u na 

preservação da estrutura do Latossolo Roxo distr6fico. 

Pesquisando o efeito dos sistemas de cultivo 

convencional e direto. na rotação soja X trigo em áreas de 

6 anos com o si st-ema convenci onal C quei mando a paI ha do 

tr i go) e 4 anos com o' di ret.o. MACHADO C 1 976) encontr ou, 

para um LRd, valores de estabilidade e indice de agregação 

do solo signif'icativament.e maiores para o plantio direto 

(1.28). quando comparado ao convencional CO,86), result.ado 

da i nt.ensi dade do trabalho mecârüco e do grau de 

pulverização sof'rida pelo solo. 

Também RANDO (1981) encont.rou agregados 

menos est.ávei s em solo submet.i do ao cul ti vo convenci onal 

por mai s de 1 O anos (LRd). em La Vl- as. Compar ando amos t r as 

de solo do ensaio com out.ras de campo nat.ivo. RAMOS (1977) 

verif'icou que o sistema de nenhum preparo foi o que mais se 

aproxi mou do campo nati vo, quant.o ao est.ado de agl-egação e 

estabilidade dos agregados. 

Vá,-i os pesquisadores realizaram estudos 

comparat.ivos de perda de solo sob diversos sist.emas de 

cul t.i vo. Em todos eles. nos diversos tipos de solos 

analizados. as perdas de solo f"oram exp,-essivamente menOl-es 

no sistema de plantio direto. 
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Castro, citado por SORRENSON & MONTOYA 

C 1 984) , demontrou que as pel-das de solo por erosão em 

cul ti vo mínimo (solo escari:ficado ou com apenas uma 

gradagem ni vel adol-a), foram cerca de 40% menores que as 

observadas no cultivo tradicional. Ensaios do IAPAR mostram 

que, na saf'r a de 1976/77, as perdas de solo e água na 

cultura da soja, sob condições de chuva natural com declive 

de 4,5%, num solo al'enoso CPodzólico Vermelho Amarelo), 

foram de 19,8 e 17,9~ 2,66 e 8,5; 0,2 kg/ha e 1,1%, para as 

condi ções de solo descoberto com preparo convenci ol'lal, soja 

no plantio convenci onal e soja no plantio direto. 

respect.ivament.e. Considerando-se o nivel de 100% de perda 

para o solo descoberto, a perda relat.iva ao sistema conven

cional foi de 13,4% e ao sist.ema diret.o de 0,01%. 

No mesmo ano. para o LRd com 8% de declive, 

mediu-se as perdas por erosão das parcelas sob dif'erent.es 

cult.uras em rot.ação, sob chuva simulada. As perdas 

encontradas foram 7.425 e 2.099 kg/ha (~% = 71,7%) para a 

soja no convencional no di I' et.o; 4.668 e 3.260 kg/ha 

C A = 30, 2'D par' a o t. I' i go , r espect-i vament-e par a os doi s 

sistemas de pl anti o. Estes dados evidenciam gl-ande 

eficiência no plant.io direto da soja em resteva de trigo. 

no controle à erosão. 

CASSOL C 1 977), li' abal hando com o mesmo t.ipo 
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dE:> solo com 7.5% de declividadE:> e uma camada de palha de 3 

t/ha. em I j ui C RS) , encontl~ou per-das de solo 4 vezes 

mai or- es no pl anti o convenc i onal (1,6 t/ha) em r- el ação ao 

dir-E:>to (0.4 t/ha). para um volume de chuva anual dE:> 937 mm. 

No mesmo ano. em Campinas, num ensaio de 3 anos 

consecutivos com milho. BENATTI (1977) veri:ficou que o 

plantio direto reduziu a~ perdas de solo em 20% (3.11 X 2,5 

'l/ha), com os mesmos valores de pel'das de água nos dois 

sistemas compal'ados. Em outro tipo de solo, mais arenoso 

C Podzol i zado de Li ns e Mar í 1 i a • var. Mar í 1 i a) e com 10.8% 

de declive, a redução de perda de solo ocasionada pelo 

pl anti o di reto f'oi de 63% (40.94 X 13.39 t/ha) e de água 

f oi de 33~~ C 1 43, 68 X 95. 8 mm) . Explica estes e:feitos 

notáveis do controle da erosão pl-oporcionados pelo plantio 

direto. pela menor pulverização dos agregados e pela 

proteção o:ferecidapelos resíduos vegetais das culturas 

ant~eriores. deixados na 5uper:ficie. 

Também t..r abal hando com doi s ti pos de. solo, 

MONDARDO (1977) veri:ficou uma economia de 93,6% nas perda.s 

de solo e 93% na de água na soja, e 1DO% em ambas as perdas 

no trigo sobre Latossolo Ve~melho Escuro (5% de declive); 

63% na soj a E:> 29~~ no tr i go. sobr e LRd (8% de decl i ve) . 

Utilizando solo al'en050 C Latei'l ti co Bruno 

Avermelhado distrOfico). com 12% de declive. em Guaiba 
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CRS), ELTZ (1977) enconlrou valores de perda de solo de 0,3 

e 0,05 l/ha CA = 83,3%), no período de 1 ano sob a cullura 

da soja sobre palha de trigo correspondenle a 1,5 l/ha. O 

lrigo, no convencional, ocasionou perda média de 1,28 t/ha 

de solo. A soja em plantio direto apresentou perda de solo 

6 vezes menor do que no convenci onal e 25, 6 vezes menor do 

que o lr i go no convenci orlaI, embol~ a a er osi vi dade da chuva 

lenha sido 2,4 vezes maior durante o ciclo da soja. 

A tabela ~, 

G, a seguir, resume os resultados 

enconlrados por- SIDIRAS (1984), moslrando uma perda de solo 

10 vezes menol'. sob plant.io direto. 

Tabel a 2 - Redução da espessur a do hOl~ i zonte A e per das de 

solo em sistemas de plantio convenci onal e 

direlo, em rolações de diversas culturas. LRd. 

6~~ de decl i ve. 

Sistemas 

Con venc i onal 

Direto 

Redução da espessura 
do horiz. A 

cm/5 anos em/ano 

3.48 0.696 

0.3 0.06 

Font.e : SIDIRAS, 1984. 

Perdas de solo 

68.2 

6.9 
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SORRENSON & MONTOY A ( 1 984) se refer'em a 

tI' abal hos I' eal i zados pelo I APAR, par a uma deel i vi dade de 

6%. que estimam pel'das de at-é 700 t/ha/ano no sistema 

convencional (1 aração de disco e 2 gradagens niveladoras), 

caindo para 400 t/ha/ano se forem efetuadas cUI'vas de 

nivel, e para 100 "L/ha/ano se for ado"Lado terraceamen"Lo. 

De modo geral, a conclusão é a de que quan"Lo 

menos o solo for movimentado, menor será a erosão ocasio-

nada, ou seja, quanto maior a degradação do solo, maior 

será o prejuizo por erosão. MARQUES & BERTONl (1961 ) 

consi deI' am que "o grande problema é conei 1 i aI' econo-

mi camen"Le os i n"Lel'esses do aumento da pr-odução agr í col a com 

aqueles da preservação da in"Legridade do solo", Para três 

in"Lensidades diferen"Les de mobilização (2 araç~es. 1 aração 

e 1 aração de superficie), encontraram valores de perdas de 

solo de 16,7, 14,5 e 8,3 "L/ha, no periodo de 1944/45 a 

1956/57, com precipitação anual média de 1.117 mm, no 

Arenito de Bauru, Confirmando es"Le resultado, o lapar 

publicou dados referentes a um ensaio realizado em 1976/77 

CIAPAR, 1978), que reproduzimos na "Labela 3. 
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Tabel a 3 - I n:fl uênci a de si s"lemas de pl~epar-o do solo nas 

pel~das por erosão, com chuva si muI ada. LRd 

1976/1977. 

Preparo do 
Pel~da de Solo Pel~da de Água 

sc.. .. l Li 
t./ha índice % 

grade pesada + 
2 grade ni velo 

5.68 100. O 31.4 

subsolador + 
2 grade ni velo 

9.20 162. O 21. 4 

aração + 
2 grade ni velo 

1.48 26.1 9.3 

sem preparo 0.67 11. 8 30.8 

Fonte: Rela"l6rio "lécnico anual 
conservação do solo. IAPAR. 

Progl~ama 

1978. 

Índice 

100. O 

68.2 

29.6 

98.1 

de manejo 

Est.es dados se refe~em a parcelas submetidas 

a di:fel~en"les in"lensidades de mobilização do solo, sern o 

posterior plant.io de qualquer cult.ura (solo sem prot.eção). 

A perda elevada de água no solo sem pl~eparo reflet.e 

problemas de compac"lação, uma vez que os lat.ossolos são 

solos que oferecem excelent.es condições nat.ur- ai s de 

infilt.ração da água. 

Pesqui sando o 9r' au de cOl!1pact.ação do solo, 

mostrado pelas al"lerações nos parâme"lros densidade do solo, 

porosidade "lo"lal, macro e microporosidade, MACHADO & BRUM 

(1978) encon"ll~al~am um alto gl~au de compac"lação nas camadas 
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SUP&' f i ei ai s (a'Lé 15 em) do solo subme'Li do ao si s'Lema 

convencional. Es'Ludando 4 condições difel~en'Les de uso e 

manejo do LRd com relevo ondulado, na ro'Lação soja X 'Lrigo 

(4 anos com P.d. e 6 anos com P.c.) na região das Missões 

C RS), enconll' ar arn valor de densi dade do solo si gni f i ca-

ti vamen'Le mai or para o pl anti o convenci onal (1,35 
a g/cm) 

nos pr i mei ros 15 em de' prof'undi dade do solo (1,21 
:9 

g/em 

para o plantio dire'Lo). Es'Les valores apresenlaram relação 

dire'La e negativa com os de porosidade 'Lo'Lal, macroporo-

sidade e teol' de ma'Lér i a ol'gânica. Nas camadas mais 

profundas (15-30 CrrL) não observaram dif'erenças signif'i-

ca'Livas em relação à porosidade, para os 4 'Lra'Lamenlos. A 

diminuição da macroporosidade f'oi acompanhada por inf'erior 

aumenlo na microporosidade, .resul'Lando f'inalmen'Le numa 

menor porosidade 'Lo'Lal. 

Es'Lru'Lura do solo, 'Lex'Lura e ma'Léria orgâ-

ni ca são os f'a'Lores que mai s af'elam a densi dade do solo. 

Es'La varia entre 1,0 a'Lé 1,6 
:9 

g/r:m em solos argilosos 

CRANDO. 1981), sendo que a dif'erança em volume 'Lo'Lal de 

poros é o que mais se ref'lel& nes'La variação. Conf'orme 

obser var am RANDO ( 1 981 ) e SI DI RAS ( 1984) , es'La reI ação 

en'L r' e por osi dade 'Lo·tal e densi dade do solo é di nâmi ca , ao 

longo da es'Lação d& crescimen'Lo das cul'Luras. Após o 

preparo do solo, devido à pulverização sof'rida. a densidade 
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é baixa e a porosidade ~o~al é alLa. inver~endo-se a 

siLuação com o passar do Lempo. 

Os vaI ar es médi os das densi dades do solo 

CLRd) medi das por RANDO ( 1 981 ) logo após a aração e 

gradagem do solo, 
3 

foram 1.07 g/cm para o solo culLivado no 

sisLema convenci onal e 0,98 
3 

g/cm no solo sob maLa. A 

ampliLud~ dif"erencial fói maior exaLamenLe na camada de 

21-48 cm, com menoJ' vol ume de poros, refleLindo a 

compacLação exercida pelo Lrabalho das máquinas agricolas. 

A redução na porosidade LoLal foi de 11~~. par8_ ,=, solo 

manipul ado. 

Os r esul Lados obLi dos pOI' SI DI RAS C 1 984) em 

LRd, mosLram que a densidade aparenLe do solo sob planLio 

direLo na camada de 3-10 cm foi 19~ maior do que no planLio 

convenci anal, sendo Lambém mai 01' (18~) na camada de 12-20 

cm, conLral'iando fl'on~almenLe. os l'esul~ados obLidos pOI' 

MACHADO & BRUM C1 978), já mencionados. Os valores 

enconLrados esLão denLro do limiLe considerado ideal para o 

desenvol vi menLo das r ai zes de soj a C 1, 1 :::; d :::; 1,5 g/cm3
), 

e foram obLidos logo após a colheiLa do Lrigo. No enLanlo, 

observa que após a semeadur-a, a siLuação se inverLe, com 

maiores valol--e5 de densidade do solo no prepal'o conven-

C1 anal, pr i nci paI menLe na camada de 20-30 Clll. Por esLa 

razão. não considera relevante a opinião de que o planLio 
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dire~o compac~a o solo. ao longo prazo. 

CORSINI (1974). ~rabalhando com dois ~ipos 

de sol os subme~i dos ao cul ~i vo anual dur an~e mai s de 60 

anos e não cul~ivados nat.urais, verif'icou que o cul~ivo 

in~enso provocou a f'ormaç~o de uma· camada com sérios 

problemas de adensamen~o para a série Jabo~icabal. a 20 cm 

de pr of'undi dade. mel hor ando no ent.an~o as condi ç5es de 

permeabilidade nas camadas mais prof'undas. Na série San~a 

Teresa. o cul~ivo in~enso propiciou melhoras nas condições 

de condu~ividade hidráulica (usada para iden~if'icar as 

dif'erenças es~rut.urais nas di versas camadas do solo) ao 

longo de ~odo o perf'il eprincipalmen~e nas camadas 

superiores. 

Verif'icando o. ef'ei~o da movimen~ação de 

máqui nas em doi s ~i pos de solo, um húmi co ( Ar gi aquoll ) e 

ou~r o ar enoso (Hapl udol f'). FERNANDES (1976) obser vou que. 

para a camada de 10-20 cm, o solo húmico acusou maiores 

ni vei s de compac~ação, com a di roi nui ção no ~amanho dos 

poros mais acentuada, nes~e solo mal drenado. No en~an~o, 

es~e ef'ei ~o f'oi mi ni roi zado quando o si st.ema u~i 1 i zado não 

incl ui u movimentação do solo, onde a porosidade não f'oi 

af'et..ada pel a movi mentação do solo ou pel a compact..ação da 

chuva. Porém, os dois sis~emas de cul~ivo pouco 

dif'erenciaram em relação à quan~idade de água disponível 
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para as plan'las. sendo que no solo arenoso, o sis'lema 

convencional :foi o que apresen'lou os menores valores. A 

permeabilidade :foi es'la'lis'licamen'le di:feren'le (ao nivel de 

i%), com maior e:ficiência do plan'lio diret,o no solo 

arenoso, que também teve a maior taxa de in:filtração, para 

os dois solos (medida nos primeiros 10 cm dos per:fis). 

Semelhantemente aos restil'lados já apresentados de MACHADO & 

BRUM (1978), não encon'lrou al'lerações nas caracteris'licas 

:físicas dos solos. nas camadas mais pro:fundas que 30 em. 

Obs~r vou ai nda. que a movi men'lação :f a vor eceu a por osi dade 

'lo'lal na camada de 0-10 em de solo. 

A 'lendência dos solos cul'livados é 

apresentarem quedas no 'leor de ma'léria orgânica. a:fe'lando a 

es'labilidade dos agregados exi s'lent.es nas camadas 

super:ficiais do solo. 

MACHADO (1976) cons'la'lou que o plan'lio 

direto preveniu a perda de mat.éria orgânica do solo, 

apresen'lando 'leores de 226% e 328% a mais do que o plan'lio 

convenci onal. nas pl~o:fundi dades de 0-16 e 16-30 em, aI ém de 

apresen'lar maiores 'laxas de in:filtração do que o solo com 

campo e cuI'livo convencional. As correlações que encon'lrou 

en'lre ma'léria orgânica e es'labilidade dos agregados e 

matéria orgânica e macroporosidade. :foram posi'Livas e 

elevadas Cr = 0,82 e r = 0,84). Is'Lo quer dizer que sis'Le-
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mas de manejo que reduzam as perdas de ma'léria orgânica. 

podem ser bené:ficos na redução da erosão do solo. VIEIRA 

C 1 994) apr esen'la r esul 'lados em que a r edução de ma 'lér i a 

orgânica es'lá dire'lamen'le ligada à perda e movimen'lação do 

solo. Numa condição de solo CLRd) ~rado, subme'lido a 4 

gr adeações e quei ma da paI ha • ocor r eu uma per da de 19.03 

'l/ha de solo e 657 kg/ha de ma'léria orgânica; 

. con'lras'lan'lemen'le, numa condição de não movimen'lação com 

preservação da palha na super:ficie, os niveis de perda dos 

dois ma'leriais :foram 0,14 'l/ha e 5 kg/ha. respec'livamen'le. 

O aumen'lo na densi dade das par 'li cul as do 

solo cul'livado, :foi a'lribuido por RANDO (1991) à redução 

sofrida de ma'léria orgânica. Quan'lo ao problema da 

compac'lação, sugere que a aração seja :fei'la à pro:fundidade~ 

variadas, com adição de ma'léria orgânica nas camadas 

superficiais, res'lringindo-se ao máximo possivel o uso de 

máquinas pesadas no cul'livo do solo. 

Para KEMPER & DERPSCH (1991), o surgimen'lo 

da camada compac'lada é acel erado pel as chuvas i nt.ensas e 

pela redução da ma'léria orgânica. Embora possa ser quebrada 

por uma nova movimen'lação do solo, es'la camada sempre 

r eapar ece, . assi m que o solo se acomoda. Ela impede a 

infil'lração da água, com a consequen'le perda do horizon'le 

A supel'ficial. pelo arras'lamen'lo do ma'lerial nas 
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enxur r adas . Por"Lan"Lo. o aumen"Lo da in:fil"Lração é uma 

impor"Lan"Le medida no con"Lrole da erosão. 

As van"Lagens advindas da movimen"Lação do 

solo para o plan"Lio. que se :fazem sen"Lir no cur"Lo prazo. 

podem se "Lranslormar em problemas sérios com a con"Linuidade 

des"La prá"Lica. O cul"Livo sucessivo do "Lrigo e da soja. em 

par"Licular. embora oIereç~ cer"Los bene:ficios. requer a 

u"Lilização de prá"Licas mais racionais de manejo do solo. 

2.2. O papel da cobertura vegetal 

A permanência de uma camada veget.al 

superf'icial é uma caracteris"Lica de ext.rema impor"Lância 

para o sucesso do sist.ema de plan"Lio dire"Lo. Em seguida. 

passaremos a descrever as principais int.erações dest.a 

cobert.ura com o processo produt.ivo. 

2.2.1. ~gua e temperat.ura 

A cober"Lura mort.a a"Lua como agente isolante, 

impedindo oscilações bruscas na "Lempera"Lura do solo, além 

de exercer pro"Leção dire"La con"Lra o impact.o da gota de 

chuva sobre o solo nu e do ven"Lo. Com is"Lo. diminui a 

evaporação da água na camada arável do solo. const.i t.ui ndo 

uma van"Lagem em épocas de est.iagem. 

KEMPER & DERPSCH (1981). mos"Lram que para o 

ano de 1979, após 14 dias do plan"Lio de t.rigo em solo seco 
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CLRd. Londr-ina). 98% das plan"tas no plan"tio dir-e"to haviam 

emer-gido, con"tra apenas 15X no plan"tio convencional. Es"tas 

difer-enças desapar-ecer-am, após uma chuva de 26mm dur-an"te 18 

horas. 

Estudando a cultur-a do trigo, VIEIRA (1984) 

enxergou uma van"tagem ni"tida para o sis"tema dire"to de 

plan"tio no nor"te do es"taao do Paraná, principalmen"te devido 

à melhor r-e"tenção de umidade no solo. Nes"ta região é comum 

a ocorr-ência de periodos secos no inverno, com défici"ts 

hidricos no solo. As diferenças se f'izeram no"tar desde a 

germinação e emergência das plan"tas, favorecidas pela maior 

di sponi bi 1 i dade de água, mel hor con"tac"to do solo com a 

semen"te e menores oscilações na "tempera"tur-a do solo. 

Resul"tados similares f'oram ob"tidos por 

BAKAJEV (1981), pesquisando uma ro"tação de pousio-trigo

"trigo-"trigo. por um periodo de 12 anos no nor"te da Rússia 

CKazaquis"tão). Durante "todo o ciclo do "trigo, nas condições 

de es"tepe semi -ár i da des"ta regi ão. a di sponi bi 1 i dade de 

água de 0-10cm de pl~of'undidade. f'oi sempre maior nas 

parcelas com maior volume de palha Cniveis de O. 1, 2, 4, e 

8 "t/ha). o "trigo plan"tado nes"tas parcelas f'oi melhor 

suprido de água, nas fases cr-i"ticas de seu desenvolvimen"to. 

Al ém dos acrésci mos consi s"ten"tes no es"toque de água C 13.3 

para 19,9mm), as parcelas cober"tas por palha "tiveram menor 
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ampli~ude ~é~mica ao longo dos meses, medida nos p~imei~os 

20 cm do solo. 

ORTOLANI (1977) • encon~~ou dif'e~enças 

es~a~is~icamen~e significa~ivas (i%) no núme~o de plant.as 

de milho eme~gidas no 50 e 6
0 

dias ap6~ a semeadu~a, maio~ 

no plan~io di~e~o devido à maio~ umidade no solo. Obse~vou 

que os sulcos de plan~io. nes~e sis~ema, ap~esen~avam-se 

sa~u~ados. o que e~a visi velmen~e menos p~onunciado noS 

ou~~os t.ra~ament.os. 

MUZILLI (1983) ve~if'icou uma maio~ veloci

dade de eme~gência e desenvolviment.o mais unif'o~me e 

vigo~oso das plant.as de milho sob plan~io di~et.o. devido à 

maio~ ~et.enção de umidade. sob~et.udo nos 10 cm supe~f'iciais 

do solo. Des~acadament.e nos anos de oco~~ência de es~iagem. 

obt.eve uma popul ação i ni ci aI mai s el evada po~ uni dade de 

á~ea. Es~es ~esult.ados fo~am confi~mados po~ CASSOL(1977), 

no Rio G~ande do Sul. 

JONES (1968). medi ndo a di sponi bi 1 i dade de 

água no pe~f'i 1 do solo (Si I t. Loam) a 15 e 47.5 cm. nas 

di ver- sas f ases do desenvol vi ment.o do roi 1 ho no pe~ i odo de 

1960/65. encont.~ou valo~es sempr-e maio~es nas pa~celas com 

plant.io di~et.o. com as maio~es dif'e~enças na zona de 

ut.ilização das r-aízes (47.5 cm). As dif'e~enças no 

c~esciment.o for-am facilment.e per-cebidas desde o inicio do 
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desenvolvimen~o das plan~as, sendo mais expressivas em anos 

de seca ou má dis~ribuição de chuvas. 

SI DI RAS (1 984) cons~a~ou aumen~os de 31 % e 

20% no vol ume de água encon~r ado nas camadas de 3-11 cm e 

12-20 cm, de um La~ossolo Roxo subme~ido ao plan~io dire~o. 

quando compal~ ado ao pl an~i o convenci onal . A~r i bui u es~e 

resul~ado à melhoria na· es~ru~ura (maior es~abilidade dos 

agregados em água), à diminuição na porcen~agem dos 

macroporos e ao incremen~o de húmus na camada superficial 

Cdevido à cober~ura mor~a). 

Em ou~ro ~rabalho (SIDIRAS. 1983), verificou 

que o plan~io dire~o apresen~ou sempre maiores valores de 

água disponivel nas diversas profundidades amos~radas C36~~ 

a 45% amai s) e somen~e no pl an~i o convenci onal houve 

déficits hidricos (O-40cm de profundidade). 

periodos do cul~ivo. 

em alguns 

Num ensai o de 7 anos, subme~endo a cul ~ura 

do mi 1 ho a 2 ~ i pos de solo ( húmi co e ar enoso) em I ndi ana 

C EUA) , com 3 sis~emas de cul~ivo diferen~es. FERNANDES 

(1976) concluiu que a quantidade de água e a es~ru~ura dos 

solos, foram dire~amen~e afe~adas pelos sis~emas de 

cul~ivo. O cul~ivo minimo (preparo super:ficial do solo) :foi 

o que pr opor ci onou mai Ol~ es valor es de água di poni vel, na 

camada de 10-20 cm do sol o al~ enoso. 
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A cobert.ura veget.al pode afet.ar a t.axa de 

infilt.ração. e com ist.o influir no processo erosivo do so

lo, confor me det.al hado no i t.em ant.er i or . SI DI RAS (1984) 

observou uma l~elação diret.a e posi li va ent.re a t.axa de 

infilt.ração e o grau de coberlura da superficie, enconlran

do as t.axas mai s aI las sob paI ha da a vei a (90% de ár ea 

cobert.a). 

No exper i ment.o desenvol vi do por KEMPER & 

DERPSCH ( 1 981) • t.odas as cober t. ur as mor t.as apr esent.ar am 

melhores t.axas de infilt.ração de água do que o t.rigo (421% 

no LRd· e 628% na TR. par a as mai or es di f er enças). DERPSCH 

(1986) diz que uma cobert.ura de 100% levou à um ni vel de 

infilt.ração de 100%. Também BAKAJEV (1981) observou que, 

par a um vol uma de pal ha de O. 2 e 4 t./ha as t.axas de 

infilt.ração médias, em t.rês periodos de 4 anos cada. foram 

46,3mm/h. 178mm/h e 186mm/h. respect.ivament.e. CASSOL (1977) 

concl ui que a permanência dos rest.os de cul t.ura sobre o 

solo (3 t./ha). além da não moviment.ação dest.e, propiciou 

6t.ima prot.eção cont.ra os efeit.os da erosão. 

No enlant.o. em anos frios. úmidos e no caso 

de ocorrência de geadas, os efeit.os result.ant.es no planlio 

diret.o podem ser nocivos. com quedas drást.icas na produção 

lolal obtida. Ist.o foi relat.ado por vários aulores. enlre 

eles BAKAJEV (1981). FERNANDES (1976) e VIEIRA (1984). 
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Para as condições do Corn Belt.. americano, 

o!')de a ger roi nação e o desenvol vi men"Lo do mi 1 ho ocor r em sob 

baixas tempera"Luras C15°C) e even"Luais geadas, KOHNKE 

(1966) diz que as produçêSes gel~almen'Le so:frem decréscimos à 

medida que aumen"La a cober"Lura sobre o solo. Relaciona is"Lo 

à maior quan"Lidade de água no solo conservada a"Lé a 

primavera Ca"Lrasando o plan"Lio do milho). não permi "Lindo 

que a "Lempera"Lura do solo se eleve. sendo mais evident..e 

para os solos de textura fina. 

Além disso ressal"La que. inversamente ao que 

ocorre quando os residuos são incorporados ao solo, nas co~ 

dições de cobert..ura da super:ficie do terreno, a decomposi

ção rápida da palha compet.e em oxigênio com a cult.ura. 

podendo causar sér i as 1 i roi "Lações , se o pi co da taxa de 

decomposição coincidir com o picoe da necessidade de 

oxigênio pela plant.a. Relembrando. ist..o se dá um condições 

de regiêSes frias e com pouca in"Lensidade de radiação solar. 

Apesar da pouca espessura da palhada e da 

boa dist..ribuição de chuvas, DANIEL (1981) se re:fere a 

menores perdas de umidade do solo sob plant.io dire"Lo. 

Porém. t..ant.o no regime seco Csem irrigação) quan"Lo no úmido 

Ccom irrigação), est.e sist.ema apresent.ou valores maiores ou 

iguais de perda de umidade no solo, na :fase final do ciclo 

da cul "Lura C ma"Luração). 
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COl"lt..rariament..e aos que a:firmam que o solo 

cul t..i vado o:fer ece mel"lor di spol"li bi 1 i dade de água par a as 

plant..as, RANDO (1981) cOl"lcorda com a lit..erat..ura que diz que 

a mat..éria orgâl"lica. em solos argilosos. t..el"lde a reduzir o 

teor de água disponivel, em ~avor da aeração. Alerta para a 

compact..ação so~rida pelos solos que so~rem maior moviment..a

ção. 

Apesar das variações nos ~at..ores ext..ernos 

(chuva. seca. int..ensidade de insolação), ORTOLANI (1977). 

'veri~icou que a t..emperat..ura do solo sob plant..io diret..o 

mant..eve-se const..ant..e, aspect..o de grande import..ância para o 

desel"lvolviment..o da cult..ura em est..udo (milho). Embora DANIEL 

(19S1) não t..enha encont..rado di:ferenças de t..emperat..ura no 

solo sob plant..io diret..o ou convencional, reconheceu que as 

ampli t..udes diárias da t..emperat.ura ~oram sempre menores no 

primeiro sist..ema. 

A t..emperat..ura do solo e a umidade são 

~at..ores det..erminant..es no desenvol viment..o dos microorga

l"lismos do solo. sel"ldo a cobert..ura mort..a uma :font.e de 

energia para est.a população. Est.e aspect..o assume grande 

relevância para as regiões t..ropicais. Dados do IAPAR 

(1978), most..ram que em janeiro de 1979, a t..emperat..ura do 

solo à uma proful"ldidade de 2 cm, era de 50,SoC no solo 

descobert.o , caindo para quase a met.ade C25,SoC) no solo 
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cober~o por palha. Conforme o ~ipo de cober~ura vege~al. a 

variação na ~elnpera~ura do solo pode ser maior ou menor, 

pl~ i nci paI men~e devi do à col or ação da paI ha e seu efei ~o na 

re~lexão dos raios solares C KOHNKE, 1966). 

Procurando iden~ificar as diferenças na a~i-

vidade biol6gica do solo. DERPSCH (1984) realizou diversas 

con~agens na população de anelldios (minhocas), ar~r6podos 

e produção de CO no solo. Um ano e meio ap6s a ins~alação 
2 

do ensaio (LRd). a população de anelidios de 0-10 cm de prQ 

fundi dade foi de 6. 8/m2 no si s~ema convenci onal 
2 e 13.0/m 

no dire~o (média de 36 repe~ições); após 4 anos, numa faixa 

de 0-30 cm de espessura, encon~r ou 3.2 mi nhocas/m
2 

no 

sis~ema convencional, con~ra 27,6 minhocas/rn2 no dire~o 

(médi a de 12 repe~i ções) . O número de ar~r6podes foi 

enormemen~e diferen~e. correspondendo a 7 unidades para o 

plan~io convencional a~é 192 no dire~o (em amos~ras de 300 

<I 
cm de solo), variando conforme a ro~ação de cul ~uras 

pra~icada. Quan~o à produção de CO no solo, em rng CO /100g z 2 

solo, es~a variou de 21% no plal"1~io convencional para 61% 

no dire~o. quando comparados ao solo com cober~ura verde 

permanen~e (100%). Es~es resul~ados refle~em os bene~icios 

advindos da maior umidade e menor ampli~ude ~érmica 

observadas no plan~io dire~o. proporcionadas pela cober~ura 

mor~a. 
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Nest..e ensaio, o cresciment..o do t..rigo e da 

soja em plant..io diret..o roi sempre melhor, logicament..e com 

maior consumo de água. Mesmo assim, a água encont..rada no 

solo foi sempre superior no plant..io dil'et..o, principalment..e 

nas épocas secas. Nest..as ocasi~es, demorou muit..o mais t..empo 

para que a água do solo caisse abaixo do pont..o de murcha, 

no pl ant..i o di ret..o (30· di as) , nas camadas at..é 20cm de 

profundidade. Pelo expost..o , veririca-se que o impact..o 

ecológico do uso do plant..io diret..o roi menos prejudicial, 

apresent..ando ni vei s de at..i vi dade bi 016gi ca no solo mai s 

próximos do solo sob condições de cobert..ura nat..ural. 

2.2.2. Fertilidade 

A cont..inuidade do uso do sist..ema de plant..io 

di ret..o, possi bi 1 i t..a a manut..enção e/ou el evação da ma t..ér i a 

orgânica no solo. MUZILLI (1983) encontrou valores 

signiricat..ivament..e maiores na mat..éria orgânica da camada 

superricial do solo (0-15 cm) sob este si st..ema , 

independent..ement..e da rot..ação de culturas realizada e, 

praticament.e. os mesmos valores na camada arável do solo 

Caté 30 cm) que no sistema convencional com incorporação da 

palha. 

Embol'a a -quant..idade de mat..éria orgânica 

t..enha sido praticament..e a mesma nos dois sist..emas, a 
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qualidade f'oi baslanle dif'erenle. As gramineas Cmilho e 

lr i go) mani f'eslar am gr ande def'i ci ênci a de ni lrogêni o sob 

planlio direlo, presenle em menores proporçê5es nas f'olhas 

deslas espécies vegelais, com colmos mais f'inos, menor 

lamanho das espigas , maior quebramento de plantas no campo 

e menor produlividade de grãos, ~al como observaram oulros 

aulores C KONDORFER, 1984; BAKAJEV, 1981). 

lISlO se explica. em parle. pela maior 

umidade exislenle no solo sob planlio direlo, que conlribui 

para a maior lixiviação de nilralos CKINJO. 1978) e menor 

laxa de ni lr i f' i cação ( lemper a l ur as mai s amenas). A menor 

evaporação de água reduz o movimenlo ascendenle dos 

nilralos. a alividade da enzima presenle nos reslos de 

cullura (urease) sobre as perdas de amônia é mais inlensa e 

além disso, a velocidade de mineralização da maléria 

orgânica é menor. Ap6s 12 anos de obser vação, BAKAJEV 

(1981) concluiu que ao aumenlo do volume da palha, 

acompanha um si gni f'i cali vo acúmulo da malér i a orgâni ca no 

solo e uma redução na laxa de nilralos. 

Prevalecendo esla siluação. a lendência é de 

uma necessi dade de mai or adubação ni lrogenada. Porém. a 

rolação com leguminosas que .reponham o nilrogênio no solo 

ameniza, ou alé mesmo anula, esles ef'eilos negalivos. O 

milho em rotação com a soja apresenla melhor 
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desenvolvimen'lo, com as plant..as mais verdes e maior 

produt..i vidade CMUZILLI, 1 983; MARQUES & BERTONI. 1961 ; 

SORRENSON & MONTOYA. 1984) , Es'ludando ro'lações com 

cober'luras verdes e cereais de inverno. DERPSCH (1984) 

conseguiu as melhores produ'lividad~s ap6s aveia pre'la 

(mil ho e :feijão). t..remoço branco e ervilhaca peluda 

(milho). com os piores 'rendimen'los para as rot..ações com 

cereais Ct..rigo. aveia e cen'leio) , o e:fei 'lo r esi dual do N 

na ro'lação t..remoço branco ant..es do milho chegou a 90 kg de 

N. di spensando a adubação ni 'lrogenada,,) 

Aval i ando o exper i ment..o obj e'lo do pr esen'le 

est..udo. MUZILLI (1983) diz que. após 4 anos de cul'livo em 

LRd. os valores de PH no plan'lio dire'lo :foram superiores 

aos veri:ficados em plant..io convencional. principalm~n'le nos 

primeiros 10 em da camada arável, cont..rariando a observação 

de ou'lros pesquisadores. que ident..i:ficaram uma t..end~ncia à 

acidi:ficação após alguns anos de cult..ivo sucessivo sob 

plant..io dire'lo. devido à acumulação de ma'léria orgânica 

CSHEAR & MOSCHLER. 1969). 

Os result..ados das análises químicas e:fe'lua

das por MACHADO (1976). nas pro:fundidades 0-15 e 15-30 em. 

evidenciaram di:ferenças acen'luadas en'lre os 'lra'lament..os. 

com t..eores mais elevados de p. ma'léria ol~gânica. K, S, 

bases t..rocáveis (T). sa'luração de bases eV). Ca e Mg, Não 



43 

se pode esquecer que nas parcelas de plan~io dire~o o 

calcál~io não :foi incorporado. permanecendo sobre a palha e, 

por is~o. in~er:ferindo nos valores encon~rados dos dois 

úl'limos elemen'los. Quan~o ao aluminio. encon'lrou maiores 

quantidades nO solo sob plantio convencional. quando compa

rado com o das parcelas de campo virgem (que não receberam 

calagem0. As di:ferenças de p. K e ma'lériaorgânica :foram de 

50%, 52% e 56%. medidas de 0-15 cm do per:fil, provavelmen~e 

devido às menores perdas de solo; percebeu que a perda da 

fer~ilidade 

plantio. 

acelerada, no sis'lema convencional de 

Baseado no mesmo ~ipo de resul'lado. MUZILLI 

(1983) sugere uma economia de a~é 50% na adubação fos:fa~ada 

no plantio dire~o, uma vez alcançado o limi~e cri'lico des'le 

nu~riente no solo. RAMOS (1977) const.a'lou um expressi vo 

aumen~o nos ~eores de :f6s:foro na camada de 0-5 cm de solo 

para o plant.io dire~o (61 ppm X 16.3 ppm no plantio conven

cional); idem para o po~ássio, elevado em 33%. 

BAKAJEV (1981) não encon~rou qualquer 

r el ação en~r e o P di sponi vel e o vol ume de paI ha sobr e o 

solo. Sendo es'le elemen'lo prat.icamen~e imóvel ao longo do 

per:fil, uma vez que é :for~emen~e adsorvido pelos co16ides e 

particulas do solo. sua maior acumulação em plan't..io diret.o 

se explica melhor pela não movimentação do solo e menor 
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super f" i ci e de cont.act.o. consequent.ement.e, menor adsor ção. 

As perdas dest.e nut.rient.e est.ão associadas ao arrast.e da 

camada superf"icial do solo pelas enxurradas. f"enômeno 

prat.icament.e nulo quando se t.rat.a de plant.io diret.o. 

A cons'ta'tação de maior ef"iciência na 

ut.ilização de P pelas plant.as de milho. com maiores niveis 

do element.o present.e êm suas f"olhas. deve-se a maior 

umidade. que f"avorece a t.axa de dif"usão do P at.é as raizes 

( MUZI LLI. 1 983) . 

2.2.3. Cont.role de ervas 

Quando o solo sof"re moviment.ação e as 

r ai zes e sement.es de pl ant.as i nf"est.ant.es são expost.as , 

consegue-se, na mai or i a das vezes. uma boa adequação do 

t.erreno para o plant.io e cont.role das ervas que se 

desenvolvem durant.e o ciclo da cult.ura, at.ravés da operação 

de cul t.i vo. Considerando-se que est.a sit.uação não se 

verif"ica quando se t.rat.a de plant.io diret.o. compreende-se a 

import.ância da ut.ilização racional dos herbicidas. além dos 

out.ros mét.odos para o cont.role de ervas. Est.e aspect.o é 

crucial para que o sist.ema se t.orne viável. em t.ermos de 

p!~odução e cust.o. 

MARQUES & BERTONI (1961) concluiram que 

quant.o mais praguejado for o t.erreno. menos vant.ajoso se 
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apresen~a o sis~ema de preparo do solo apenas no sulco de 

plan~io. Em ~ermos de produção, o melhor resul~ado ob~ido 

pelo uso do arado revolvedor residiu no f'a~o do melhor 

con~role de ervas propiciado. A oscilação ~o~al da produ

ç~o. nas áreas praguejadas, ficou na ordem de 46%. bem 

superior às áreas com pouca infes~ação. Nes~e es~udo. não 

foram u~ilizados herbiciaas. ~ampouco ro~aç5es com espécies 

fi ~0~6xicas. 

BAKAJEV (1981) rela~a que no ~rigo plan~ado 

no 1
0

• 2
0 

e 3
0 

ano consecu~ivo sob plan~io dire~o. houve um 

incremen~o na inf'es~ação de aveia selvagem, proporcional ao 

volume de palha nas parcelas. As ou~ras ervas não f'oram 

af'e~adas pela cober~ura mor~a. 

ALMEIDA (1986) procurou iden~if'icar os 

efei~os alelopá~icos dos residuos das cul~uras de inverno, 

para as condições de Londrina CLRd) e Pon~a Grossa (LV). 

Para is~o, man~eve f'ixa a sequência das cul~uras de verão 

(mil ho-soj a -soj a) e ~r abal hou com ~r és ni vei s de uso de 

herbicidas: al~o. moderado Ccomple~ado por capinas se 

necessário) e nulo. No inverno u~ilizou aveia. ~remoço, 

serradela, girassol, pas~o e ~rigo. Observou menor 

inf'es~ação sob pas~o. aveia, serradela e ~rigo. onde f'oi 

mais bara~o o uso de capina manual. Nos casos em que a 

i nfes~ação foi elevada C~remoço, girassol e pousio), 
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justi~icou-se o uso de he~bicidas. Det.ectou, ainda. o 

e~eito alelopát.ico do t~igo na cult.u~a do milho, re~letido 

na menor pr odução obti da, em compa~ ação às out.r as cober

turas mo~tas. 

RAMOS ( 1 977) di z que. de um modo ger al • 

houve menor i nci dênci a de i nvasor as no si st.ema de nenhum 

preparo do solo, p~iricipalmente nas ent.~elinhas. num 

expe~imento realizado pela Embrapa em Pont.a Grossa (LV). em 

1986. ALMEIDA (1985) at~ibui a maior in~est.ação. por vezes 

observada no plant.io di~et.o quando comparado às t.e~~as sem 

cult.ura. ao r evol vi mento do solo que. mesmo reduzido, 

influencia na queb~a de do~mência das sement.es silvest.res. 

Analizando o grau de in~est.ação no 1 o ciclo 

do experimento est.udado na present.e dissert.ação. ALMEIDA 

(1981) contou um número médio de ervas/m2 no valor de 12.2 

para o plantio di~eto. cont.ra apenas 3,9 no plant.io 

convencional (considerando t.odas as rotações). com maior 

predominância daquelas ervas sobre as quais os herbicidas 

t.êm pouco cont.role. 

MUZILLI (1983) en~at.iza que o controle de 

ervas não pode se apoi ar excl usi vament.e na e~i cáci a dos 

herbicidas. devendo se considerar a rotação de cul t.uras 

como alternativa importante para este ~im. Lembra que o uso 

sucessivo dos mesmos he~bicidas t.ende a aument.ar a 
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população de ervas resis~en~es. devendo-se buscar uma forma 

de quebrar es~e efei~o de sele~ividade (ALMEIDA. 1981). 

Após a for mação de uma espessa camada de 

palha. consegue-se diminuir a infes~ação de ervas. que são 

abafadas por es~a cober~ura mor~a. Porém. es~a camada não 

deve ser ~al que" impeça o bom funcionamen~o da semeadeira; 

por is~o. e para que es~a fique bem dis~ribuida pelo 

~erreno. é fundamen~al o uso do picador de palha na 

colhedeira. 

2.2.4. Produ~ividade 

A germinação e o desenvolvimen~o inicial das 

plan~as. são favorecidos pela maior quan~idade de água 

disponivel e a menor ampli~ude ~érmica no solo, sobre~udo 

em anos de es~iagem, resul~an~es da presença da cober~ura 

vege~al no solo. O :fa~o des~e sis~ema evi~ar a desagregação 

da es~ru~ura do solo, permi ~e que haja um con~ac~o mais 

es~rei~o com as semen~es. o que ~ambém con~ribui para 

minimizar o risco de um stand deficien~e (VIEIRA. 1984). 

Consequen~emen~e. MUZILLI (1983) ci ~a uma economia de a~é 

16% nos gas~os com semen~es, além da redução dos riscos 

pela necessidade de replan~io das lavouras. 

uma forma geral, as pesquisas com 

movimen~ação minima do solo indicam que algumas cul~uras 
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apr-esent..am uma di·:fer-ença signif'icat..iva na pr-odução, em 

t..otal cont..r-adição com o que diz ORTOLANI (1977). Por-ém, 

est..e aut..or- ver-i:ficou que ent..re os diversos tipos de pr-eparo 

do solo que comparou (6), apesar- do menor desenvolvimento 

das pl antas, o pl anti o di reto foi .0 mai s efi ci ente na 

conversão da matéria seca em grãos e pendões de milho, 

tendo o c OI"lVenC i onal apr esent..ado o pi 01" r- esul 'lado. AI ém 

disso, o plant..io diret..o apresentou um índice de tombament..o 

de plant..as no mínimo 60% menor do que os outros 

trat..ament..os, f'enómeno con:firmado por MUZILLI (1993). 

Também DANIEL (1991) concluiu que, a par-t..ir 

da :fase de cresciment..o vegetat..ivo. o milho sobre plant..io 

dir-et..o passou a apresentar menores t..axas de cr-esciment.o, 

provavelment..e· em beneficio de outros mecanismos de sua 

:fisi 01 ogi a. Não det..ect..ou qualquer in:fluência di r et..a e 

sist..emát..ica dos dois sist..emas de plant..io na produção do 

milho. sendo que o que realmente in:fluiu no comport..ament.o 

da cult..ura, :foi a rotação com a soja. Em ambos os sistemas, 

esta rot..ação promoveu um maior cresciment..o do milho, 

exat..amente como observaram OUt..l~OS autores, ci t..ados no i t..em 

2.2.2., que obt..iveram. inclusive, melhores produt..ividades 

do mi 1 ho em aI guns casos. Est..es r esul t..ados se r-ef'er em a 

dados de apenas 1 ano, com pouca quant..i dade de paI ha 

:formada para a cober t..ur a , o que segurament.e não permit..iu 
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que se observasse mais acen~uadamen~e os efei~os do plan~io 

dire~o sobre a cul~ura. 

SIDIRAS (1983) encon~rou rendimen~os supe

riores C33%) para a soja sobre plan~io dire~o, em compara

ç~o ao convencional C2.993 X 1.949 kg/ha), numa média de 3 

anos de es~udo (1978/91) em LRd, para o grão com 14% de 

umidade. A~ribuiu es~e resul~ado ao maior número de plan~as 

e. principalmen~e, ao maior peso das semen~es. com coefi

cien~es de correlaçã9 Cr) posi~ivos e elevados Crespec

~ivamen~e r = 0,74 e r = 0,84). 

Resul~ado semelhan~e foi no~ado por KEMPER & 

DERPSCH (1981) no LRd, para o grão com 10% de umidade, na 

safr a de 1 978/79 C 1 . 9S7 Xl. 434 k g/ha) . CASSOL (1977) 

encon~rou diferença significa~iva na produ~ividade da soja 

plan~aqa nos sis~emas convencional (3.124 kg/ha) e dire~o 

(4.671 kg/ha), no LRd com uma camada de 3~/ha de palha. 

Também para a soja, MARQUES & BERTONI (1961) 

encon~raram melhores produções no sis~ema de plant.io com 

movi ment.ação do solo soment.e nos sul cos de pl ant.i o, na 

Terra Roxa leg1 t.ima li vre de ervas. Para o milho, nos 

primeiros 7 anos de avaliação, not.aram uma ~endência para 

um melhor stand final, nos sist.emas mais int.ensivos de 

preparo do solo, no~adament.e para as si~uações em que a 

infes~ação de ervas era maior, com as plan~as de milho 
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apr-esent.ando por-t..e mais alt.o ( por-ém. sem qualquer-

cor-r-elação ent.r-e est.e aspéct..o e a pr-odução de gr-ãos), 

conlor-me nos r-eler-imos no inicio dest..e it.em. 

Quando t.r-abalhar-am com solo mais pesado (TR 

legitima), os melhores resultados loram obtidos com apenas 

1 aração. Ap6s 13 anos de cult.ivo do milho em TR legitima e 

livre de er-vas. obser-var-am que o sist.ema que apr-esent.ou 

melhores result.ados de produção. loi o de pr-eparo do solo 

nos sulcos de plantio. Curiosament.e. est.e loi o pior-

si st.ema quando os solos lor-am o Ar-eni t.o de Baur-u e a TR 

misturada e pr-aguejada (solos mais leves e/ou com 

inlest.ação). Em Campinas, BENATTl (1977) ver-ilicou que as 

pr-oduções do mi 1 ho pl ant.ado sucessi vament.e por- 3 anos. 

lor-am menor-es ou iguai.s no plantio diret.o. Nest.e expe-

r-iment.o. o cont.r-ole de er-vas sob est.e sist.ema loi bast.ant.e 

delicient.e, o que cer-t.ament..e pr-ejudicou os result.ados de 

produção. 

Obser-vando os elei t.os de pr-epar-os do solo 

sobr-e a pr-odução de soja e t.r-igo no LRd (Londr-ina, 

1971/73). RAMOS (1977) encont.rou r-espost.as posit.ivas quando 

o solo sOIr-eu menos moviment.ação (apenas duas gr-adagens 

leves). semel hant.ement.e aos r- esul t.ados encont..r- ados par- a o 

LVE (Pont..a Gr- ossa). Em out.r o ensai o (1 973/75), as pr- odut.i -

vidades da soja e do t.r-igo lor-am maior-es quando em r-ot.ação, 
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sob plan~io dire~o. embora a niveis não significa~ivos. 

Relacionando a quan~idade de palha na 

super f i ci e e a pr odução médi a anual de t.r i go (9 anos). 

BAKAJEV (1981) encon~rou os valores de 8%. 9% e 14% de 

incremen~os na produt.i vidade do t.rigo. para os correspon-

dent.es ni veis de 1. 2 e 4 t./ha de paI ha. Os efei~os 

posit.ivos foram maiores'para o nivel de 4 ~/ha. ocorrendo 

decr ésci mos na produção quando se usou 8 t./ha de pal ha 

(após significa~ivo acréscimo nos primeiros dois anos do 

experiment.o). 

Diferenças na produção de t.rigo ~ambém foram 

det.ect.adas por KEMPER & DERPSCH (1981), num ensaio desen-

vol vi do em LRd nos anos de 1978/'79 e 1979/80, com uma 

vant.agem de 16% para o plan~io diret.o.conforme mos~ra a 

t.abela 4. Não foi usado herbicida na sa:fra de 1979/80. o 

que provavelmen~e se ref'le~iu no menor diferencial de 

ganhos apresent.ado pelo plan~io dire~o, nes~a sa:fra. 

Tabela 4 - Produção do ~rigo (kg/ha) em P.c.e P.d., para o 

gl'ão com 14% de umidade. Londrina. 1978/1980. 

Sa:fra 78/'79 Sa:fra 79/80 
Tra~amen~o 

kg/ha lndice k;g/ha Índice 

P.c. 1.3B7 100 1.607 100 

P. d. 1.713 123 1.844 116 

Font.e . KEMPER & DERPSCH. 1991. . 
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Com apenas 1 ano de i nst.al ação do ensai o 

comparat.ivo ent.re os dois sist.emas de plant.io. em Bela 

Vi st.a do Par ai so (1976/77. solo Podz61 i co Ver mel ho Amar e

lo), a produção de palha e grão roi maior no plant.io dire

t.o •. respect.i vament.e 3.676 X 3.700 kg/ha e 3.104 X 3.189 

kg/ha (Iapar, 1977). Já BENATTI (1977), em Campinas. encon 

t.rou produç5es de milho idênt.icas ou menores no plant.io di-

ret.o, provavelment.e devido ao cont.role inericient.e das 

ervas. 

Nos 6 anos de duração de um ensaio em 

Vi rg1 ni-a (EUA). sobre solo si 1 t.oso (Si 1 t. Loam). a produção 

de grãos de milho no plant.io diret.o roi igualou maior do 

que no convencional (38,6% a mais em 1963 e 22,2% em 1966). 

AI ém di sso. em t.odos os anos as pl ant.as se apr esent.ar am 

mais alt.as. e com maior peso seco, em 5 dos 6 anos. 
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, 
3. MATERIAL E METODOS 

3.1. Ma"leri aI 

A análisG! compara'liva de lucro liquido e 

r i sco baseou-se em sér i es hi st.6r i cas de um ensai o muI 'li -

di sci pl i nar de 1 onga dUl~ ação (12 anos) • no I apar em 

Londrina - PRo 

Os dados referent.es a preços de insumos e 

produt.os f'oram obt.idos nas publicações da Secret.aria de 

Agricul 'lura do Est.ado do Paraná (Deral). da Comissão de 

Financiament.o da Produção (CFP), do Ins'li'lu'lo Brasileiro de 

Geogra:fia e Est.alist.ica (IBGE). da Empresa Brasileira de 

Assist.ência e Ex'lensão Rural C Emat.er) • do Ins'li 'lut.o de 

Economia Agrícola de São Paulo CIEA/SP). da Fundação 

Getúlio Val~gas CF'GV) e na leI. que também f'orneceu os dados 

da evolução da área de plan'lio. Os demais dados foram 

obtidos junt.o ao Iapar, 

Para organização e mardpulação dos dados. 

foram utilizados os softwares dBASE e SAS. que gerou as 

"labelas de lucros e cus'los compara'livos. 



54 

Na anál i se de domi nânci a es"Locás"Li ca u"Li -

lizou-se o programa sugerido por ANDERSON et a~ii (1977). 

3.1.1. Carac"Leristicas do ensaio 

o ensai o u"Li 1 i zado "Leve i ni ci o em 1976. 

fru"Lo de um convênio do Iapar com a IeI. e est.á sendo de-

senvol vi do na es"Lação exper i men"Lal do I apar • em Londr i -

na-PRo Teve como me"La básica. a comparação da produ"Lividade 

e ren"Labilidade (lucro) do sis"Lema de plan"Lio dire"Lo com o 

de plantio convencional. para diferen"Les sequências de 

cul"Luras de verão em ro"Lação com o "Lrigo. e a avaliação dos 

efei tos destes sist.emas de. produção sobre componentes do 

ecossistema solo/planta. 

ensaio. são: 

As carac"Lerls"Licas predominan"Les da área do 

aI "Li "Lude: 

1 a"Li "Lude: 

566 m; 

23"ê3' S; 

1 ongi "Lude: 51 "11' W· • 
"Lempera"Luras anuais 
(dados de 12 anos) 

máxima 
(jal"'l€Üro) 

média 
minima 

(junho) 

pr eci pi "Lações mensai s: máxi ma 
(dados de 12 anos) Cjaneiro) 

média 
mil"'lima 

Cagos"Lo) 

24"C· • 
o 

21 C· 
" ' 17 C; 

226 mm· , 

124 
56 

mm· , 
mm; 

- pl~ecipi"Lação média 1.615 mm. 
anual: (dados de lê anos) 
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Além disso. a área é sujeita à geada. com má 

distribuição de chuvas no inverno. A tabela 5 mostra o 

comportamento das chuvas, no per1odo de desenvolvimento do 

expel~ i mento. 

Tabela 5 - Precipitação (mm) média e máxima (24 hs), mensal 

e anual, em Londrina, de julho/76 a julho/88. 

Chuva nos 12 anos Chuva nos 12 meses 
Mês Ano 

Média Máxima/ano Média Máxima/mês 
(24 h) (24 h) 

Janeiro 171.53 80.00/77 1976 176.20 75,00 Out 
Fevereiro 155.17 80,00/80 1977 135,55 116.30 Abl~ 
Março· 152.88 66.00/83 1978 115,67 81,40 Nov 
Abril 119,68 151,20/84 1979 105.25 62,00 Abr 
Maio 128,52 61,40/79 1980 176,88 80,00 Fev 
Junho 94,38 102,00/82 1981 126,17 65,90 Out.. 
Julho 56,15 75,00/78 1982 152,33 102.00 Jun 
Agost..o 51,65 62,50/86 1983 177,52 74,80 Jun 
Setembro 114,04 61.20/83 1984 103,83 151 ,20 ·Abr 
Outubro 137.18 75.00/76 1985 96.12 98.20 Abr 
Novembro 170,79 83.20/87 1986 116,46 62.50 Ago 
Dezembro 226,87 78,80/78 1987 149,70 83.20 Nov 

1988 165,05 83,00 Mar 

Fonte: Unidade met..ereo16gica da estação experimental do 
I apal~ em Londr i na. 

A part..ir destes dados, pudemos const..ruir as 

Iiguras 1 e 2, que most..ram as curvas represent..at..i vas da 

pl uvi osi dade médi a mensal e anual dos 12 anos e da máxi ma 

em 24 hOl~ as, l"'la I~ egi ão do ensai o. 

o solo é do tipo Lat..ossolo Roxo dist..rólico, 

com alt..o t..eor de argila (70%) e baixa disponibilidade de 
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bases; a 'label a 6 mostr a suas cal~ ac'ler i s'li cas qui mi cas , na 

ocasião do ensaio. 

An'lel' i or merl"le. a â.rea foi utilizada com 

pas'lo de gramineas, pl' edomi nando o capim marmelada 

C Brachia.ria pl.antaeinea. CLink) Hi'lch) e o kikuio 

(Penniset'Um. clandestinWTI.. Hoch'l e Chiov). 

Tabela 6 - Análise qulmica do solo, de amos'lras coletadas 

na camada arâ.vel (0-20 cm) por ocasião da esco

lha da área do ensaio C LRd). 

PH Câ.'lions TI'ocáveis Cmeq/l001) 

Cem água) AI Ca Mg K 

6.0 0,1 5,0 1,3 0,52 

Al 

eX) 

1,6 

M.O. 

C ~.,) 

2.3 

p 

1.5 

Font.e: MUZI LLI. 1983. 

Numa e'lapa anter i or à i nstal ação do ensai o 

(inverno de 1976) , foram efetuadas medidas para 

uniformização do terreno C 1 subsolagem a 40 cm, 1 aração a 

25 cm e duas gl' adagens rü vel ador as). Após isto, o 'lr i go foi 

plantado em área total. com aplicação à lanço de 120 kg 

P2Ü5 /ha C'lermof"osfato Yoorin) e incorporação. na 2ª 

gl'adagem ni veladora. 

Após a colhei'la do trigo. procedeu-se a: 

- picagem e distribuição da palha sobre o 
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t.er r eno. . segui da de cal agem (3 t./ha de cal cár i 9 doI omi t.i -

co) ; 

i ncor· por ação do cal cár i o nas 1: ai xas de 

pl ant.i o convenci onal. at.ravés de al~ação e gradagens; 

- nas faixas de plantio direto o calcário 

não 1:oi incorporado. permanecendo na super1:icie do t.erreno. 

o deI i nean}el'lt.o expel~ i ment.al é o de blocos ao 

acaso, com parcelas subdivididas. e 3 repet.içê5es por t.rat.a-

ment.o. Cada parcela é const.i t.uida de 56XZ6 m e a subpar-

cela. de 8X26 m. Foram consideradas út.eis as 41:ileiras cerr 

trais das subparcelas ~ num tOLal de 100 2 m Nas 

cel as. são compar ados os si st.emas de pl ant.i o e nas sub-

parcelas. as sucessê5es de cult.uras (7 no t.ot.al), represen-

t.ados na t.abela 7. 

Tab~li 7 - Su[~ssao d~ culturas d~ yprao uiililadas DO PDsaio (1976/88). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANO 
Trata ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tPDto 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/81 82/83 83/84 84J8~ 8~/86 86/87 87/88 

----------------------------------------.-.----.-.-------------------------------------------------------------------
A S S S S S S S S S S S S 

J 11 1\ 1\ 11 1\ 1\ 11 11 11 11 11 11 

t A 1\ A A fi A A A A A A A 

J S 11 S 1\ S 1\ S 1\ S 11 S 1\ 

E A 1\ fi 1\ A 1\ A 11 A 1\ fi 1\ 

F S fi S fi S A . S A S A S A 

6 1\ S fi 1\ 11 S A 11 1\ S A 11 

---------~--~----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

S = soja 11 = lilbo A = alQodio 
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Observamos que os 'lra'lamen'los A, B e C se 

referem às monocul'luras de soja, milho e algodão, 

respec'li vament.€'. Em D. '& e F es'ludamos as ro'lações soja X 

milho. algodão X milho e soja X algodão. porúl 'li mo. No 

'lra'lamen'lo G. soja, milho e algodão são pos'los em ro'lação. 

No inverno, a cul'lul'a plan'lada foi o 'lrigo, 'lodos os anos. 

Os espaça~en'los e as densidades de semeadura 

uti 1 i zados desde a i mpl an"lação do exper i mento, "lanto no 

sis'lema convencional quant-o no dire"lo, es"lão na "labela 8. 

Tabela 8 - Espaçamen"lo e densidade de semeadura u"lilizados 
no experimen"lo. Londrina. safras 1976/1977 a 
1997/1988. 

Cul"lura Espaçame:.on"lo Densidade de 
Cem) semeaduraCkg/ha) 

Tl'i go i7.5 150 

Soja 50.0 90 

Milho 100.0 20 

Fon"le: Iapar. rela'lório in~erno. 

Os cul ti vares utilizados variaram. Porém, 

dP.T'J"ll'O de um mesmo ano. foram os mesmos. nos dois sis"le.mas 

de preparo do solo. 

As equações de lucro liquido CLL = RT - CCV 

+ CF)) ,. ano a ano, fOI'am m.on"ladas u'lilizando-se os pl'eços 

dos insumos e produtos. nos meses de u"lilização e venda, 
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respect.i vament.e; os valores encont.l~ados :foram revel~t.idos 

para valores em OTN. 

3.2. M~t.odos 

Para se pl~ocedel' à escolha, levando em 

consideração o risco inerent.e à cada alt.ernat.iva possível, 

iremos recorrer à Teoria da Decisão. Est.a t.eoria envolve as 

probabilidades subjet.ivas Cpessoais) sobre a ocorrência de 

event.os i ncer t.os • aI ém da aval i ação pessoal dos possí vei s 

r esul t.ados. Reunindo-se ambos os aspect.os. t.em-se os 

cr i t.ér i os de escol ha. que dependem das suposi ções :fei t.as 

sobre as opiniões pessoais e do conheciment.o re:ferent.e à 

essas probabilidades subjet.ivas C MOUTINHO. 1977). 

Serão esludados lrês cl~i t..érios de seleção 

para as alt..el'nat.ivas de produção. a serem descrit..os nest..e 

i lem. que são: 

1. Médi a -Val~ i ârlci a C Tobi n -Mar k owi t..z) ; 

2. Crilério de Simelria CHanoch-Levy); 

3. Dominância Eslocást.ica CQuirk-Saposrück). 

O pl'odulor l~ul~al. allamenle exposlo ao r i sco 

em suas a li vi dadesC BARNARD & NI X • 1979; BI SERRA. 1980;. 

NORONHA. 1981; PERES. 1981). lOl~na-se sensível a ele. 

lomando suas decise5es denlro de limit..es de segul~ança 

subjelivos (PACHECO. 1987; MOUTINHO. 1977; BARNARD & NIX. 

1979). Um mel bor n1 vel de segul~ ança par a a :for- mação de suas 
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opini5es (probabilidades subjet.ivas) sobre os result.ados 

futuros. é alcançado através de informações dispon1veis e 

da experiência adquirida ao longo dos anos denlro da 

atividade agricola. É.deste modo que a experiência passada 

serve como base de expect.at.ivas fut.uras. 

Considerando que a decisão do agricul lor é 

estr i tamente pessoal e t.endo em vi sta os r i scos que el e 

percebe frequentemente. é fácil reconhecer que tenha 

objeli vos bem diversos daquele indivíduo unicamenl.E> 

maximizador da renda (GARCIA & CRUZ. 1979; BISERRA. 1985; 

PACHECO. 1985). Vários estudos comprovam que o agricultor 

não busca est.a maximização da rel~da em primeiro plano. mas 

si m. basei a suas deci sões em cr i t.êr i os de maxi mi zação da 

utilidade esperada. Est.a pode ser entendida. usando a 

definição de GARCIA & CRUZ (1979). como sendo a ênfase que 

o agr i cul tor dá aos cr i t.êr i os económi cos e psi co16gi cos • 

que estabelece suas preferências com respeiLo à renda e ao 

risco. Nat.ul'almente. existe, para cada individuo. um mapa 

de ut.i 1 idade • l~ ef 1 et.i ndo a. subj et.i vi dade dos Cl~ i lêr i os de 

. decisão. 

FRIEDMA-.N & SAVAGE (1948) eslabeleceram ll'és 

n1 veis de t.omadores de decisão. conforme a propensão ou 

gr3.u de aversão ao risco. Assim. os indi viduos podem ser 

av-.?rsos.~ndiferenles ou propensos ao risco (fig.3). 
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U{IL) U(,Ü 

a) aversos b) indiferentes c) propensos 

Figura 3 - CUI'vas de ut-ilidade [UCR)] conf'orme a propensão 

ao risco: a) aversos; b) indiferent-es e c) pro

pensos. 

A i déi a gel~ a1 é que os agr i cu1 t-or es são 

aversos ao risco. com a ut-ilidade marginal de seus ret-ornos 

[UMgCR)] posit-iva. porém. decrescent-e Cf'ig. 3a). Parece. 

t.ambém. que os menores agricul t.orêS t-endem a ser mais 

aversos ao risco. BARNARD & NIX (1979) observaram que a 

propensão ao l~isco é mais f'l'equent-e nos agl~icult.ores que 

det.êm al t-os ní vei s de r' et-or no e gr ande di sponi bi 1 i dade de 

capit-al, A conc1us~0 é de que predomin3. na agricult.ura. a 

si t.uação em que os agr' i cu1 t-ores só .~cei t.am aument.os no 

nl vel de riscos, se est.es f'Ol'em acompanhados de ganhos mal ~ 

que proporcionais CDILLON, 1977b; BARNARD & NIX. 197P; 

BlSERRA. 1985; et.c.). 
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~ 

3.2.1. Média-Variancia CTobin-Markowitz) 

Es'le mé'lodo pressupõe que o indi vi duo se 

baseia nas propriedades da função de probabilidade do 

ret.orno, para a escolha en'lre al 'lerna'li vas arriscadas. Os 

par âme'lr os relevan'les des'la função, para a 'lomada de 

decisão, são o primeiro moment.o em relação à origem. ou 

seja. a média CE) e o segundo moment..o em relação à média. 

que é a var i ânci a C V) . É com es'le úl ti mo que a noção de 

risco é incorporada. 

Es'les dois parâmetl~os são considerado=.; 

suficientes por DILLON (1977a e b), para se proceder à 

escolha ent.l~e alt.ernat.ivas, na maior part.e dos problemas de 

decisão, e para a maioria dos tomadores de decisão. 

Ressal 'la que em apl i cações empl r i cas C a par li r de dados 

obser vados), a si mpl es apl i cação do cr i 'lér i o E-V poder à 

pl'oduzi r resul 'lados adequados. Esclarece que. quanlo mai s 

elevado o momento. menor a sua influência na avaliação da 

utilidade do individuo. 

Segundo BARNARD & NI X C 1 979). a sel eção d~ 

atividades numa fazenda é feit.a de forma a garant.ir um ga-

1)110 médio mi r'li mo. a cada ano. Para is'lo, o agricult.ol' comp:~ 

r."Oi o 91' au de desvi o dos ganhos nas di fel~ent.es ati vi dades. 

em relação à média de ganhos. o que pode ser apI'oY..imado pe-

la afirmação de que o agricul'lor decide baseado nos 
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parâme~ros da média e da v~riância. 

A ques~ão não se 1 evar em con~a o ~ercei r o 

momen~o da dis~ribuição (assime~ria). pressupõe que a 

probabilidade de ocorrerem even~os maiores ou menores que a 

média. é a mesma. aspecLo que tem recebido algumas cri~icas 

( GARCI A & RUAS. 1981; PERES. 1981 ) . Em out.r as paI a vr- as • 

~ais af'irma~ivas não ref'le~em o f'at.o de que dif'erent.es 

dis'lri bui ções de probabili dades de re'lornos podem es'lar 

sendo r epl~ esen~adas por um mesmo valo!' médi o (f' i g. 4) . Um 

exemplo dis~o é o caso de um agl'icul~ol' de subsis~ência ê 

ou~ro com maior f'lexibilidade de capi 'lal, com cri lêr! os 

subje~ivos de escolha (f'unções de ut.ilidade) dis~int.os. 

Nesles casos. de oCOrrêI'1cia baslanle comum, ao ignorarmos ~'t 

assime~ria deslas dis~ribuiç(5es podemos incorrer em grave 

el~ I' o anal! t.i co. 

2 

Fi gur a 4 - Di st.r i bui ções de pr obabi 1 i d.3des de I' et.or nos 1 ') 

assimétrica à esquerda e 2) assimétrica à direit~t 

para ê: casos hipo~é~icos. 
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Es~e mé~odo ~em duas pressuposições básicas: 

1. a f'unção· de utilidade do indi vi duo deve 

ser quadrá~ica. ou 

2. os ret.ornos das at.i vidades consideradas 

devem apresentar distribuições de probabilidade normais. 

Pelo menos uma dest.as pressuposições deve 

ser at.endida. para que o mé~odo seja válido como auxilio à 

tomada de decisão. 

Sendo {x} o conjunt.o dos possiveis 

resultados. a f'orma da Iunção quadrática de utilidade pode 

ser: 

UCx:) = bx -I- cx2 C1) 

Considerando-se o objetivo de maximização da 

ut.i 1 idade. em condi çêSes de r i sco. de-vem se-r apl i cadas as 

pl~ opr i edades da esper ança ma t.emá ~i ca • à UC x). Est.a é t.ambém 

denominada valor médio. que é o valor em relação ao qual. a 

soma dos quadrados dos desvios é minima. El"ltão.· 

E[ UCY~) = bECx) + cEC x 2) (2) 

A variância é def'inada por: 

VCx) = E[x - EC x) ] 2 C3) 

vex) E[x 2 2xECx) + EC x) 2) C4) = -

VCx.."") = ECx2
) - 2E(YJE(x) + ECYJ 2 

(5) 

ve x:) = ECx2
) - ECx)2 (6) 
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que. rearranjan~o. fica 

(7) 

substituindo em (2) temos. finalmente. 

E [ UC x)] = bEC x) + c [ EC x) 2 + VC x) ) (8) 

Em (8) vemos que. se o 'lomador de decisão 

tem função de u'lilidade de forma quadrática. ao maximizar a 

utilidade. ele relaciona suas preferências à média [ECx)) e 

var i ânci a [ VC x) ) dos ganhos. que são os doi s pr i mei r os 

momen'los da distribuição de probabilidade dos re'lornos. 

E 'ur ...... , , = f lJ;'r...,1. vr"V"l I ..... .r..~ I ......., .... -"'-"',. y ..... ~ 

Nes'le estudo. vamos 1'10S reí'erir ao uso das. 

f"6rmulas 'lradicionais para a de'lernúnação des'les dois 

parâme'lros Cmais indicado para o caso em que se 'lenha mais 

de 10 observações). Como estaremos trabalhando com amostras 

e não com a população. usaremos as f"6rmulas dos estimadores 

não-tendenciosos. para a média e a variância. descri to em 

HOFFMANN. (1980). Temos: 

EC x) 
LXi. 

média = ---- x . para a 
n 

LCXi.-
- 2 

VCx) 
y...) 

variância = para a n- 1 • 

onde. no nosso caso. x é o lucro e n o I)úmero de obsel~va-

ções (12 anos). 
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A forma quadrâ~i~a da função de u~ilidade do 

~omador de deci são ~ambém é al vo de uma sér i e de consi-

deraç5es cri~icas. SAMUELSON (1970) diz que .ela leva 

frequen~emen~e a resul~ados discrepan~es. ~ais como a re-

dução absoluta e rela~iva do risco. à medida que os ganhos 

aument.am. Porém. ressal t.a que, nos casos em .que o risco é 

1 i mi t.ado. quer di zer • os ni vei s de r i sco assumi dos em 

relação ao patrimônio total são pequenos. os resultados da 

apl i cação do cr i t.ér i o E-V são bast.ant.e sat.i sf'at.ór i os. em 

concordância com DILLON C1977a) e TSIANG (1972). Most.l-a 

que. quando o risco tende a zero. a rorma quadrática 

fornece a solução exat.a para o problema de decisão, 

DI LLON C 1977b) obser va que. excet.o no caso 

1 
o 

de uma função homogênea de grau. 

qual quer const.an~e não nul a K ;zf 1. 

UCKL) ~ KUCL). para 

e UCL+ L) ;z! UCL) + 
1 2 1 

ueL ). 
2 

para quaisquer lucros não nulos L e L. Como 
1 2 

consequência destas propriedades, ao avaliar o risco ut.ili-

zando-se uma função de utilidade quadl-ática. não podemos 

nos basear na margem bl-uta CPyY - 2:P.X) e sim. na recei'l.a 
\. t 

11 qui da C ?yY ,,>p V - F). Enfa'liza este aspecto. dizendo "-" i.r~i 

que os cust.os f'ixos devem ser descontados, Est.a observação 

de D1110n é crucial. pois vários lrabalhos na litera~ura. 

que partem do principio que a função utilidade do tomador 

de decisão é quadrát.ica, analizam as melhores aI t.ernat.ivas 
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campal" ando a médi a e a var i ânci a das mar gens br ut.as , ou 

seja, não descontam os cust.os fixos. 

Verifica ainda que, a hip6tese de funçã:o 

quadrática de utilidade implica na existência de uma região 

em seu dominio -b/2c). na qual o compor 'lamento do 

individuo é irracional. por apresent.ar uma uti 1 idade 

marginal negativa, para os resultados esperados. 

Partindo de (1), vemos que. para o caso 

ger aI ( f i g. 3a) • a uti I i dade mar gi nal U' C x) = b + 2cx é 

positiva com c < O e. supondo aversão ao risco. 

necessário que U' 'ex) = ê:c < O. As duas úl ti mas condiçBes 

implicam que X é limitada no intervalo X < K. onde K = 

-b/2c :> O. Além disso. a últ.ima condição t.ambém most.ra uma 

aversão crescent.e ao risco. independent.ement.e da evolução 

do património pessoal do individuo. uma vez que a ut.ilidade 

aument.a de forma decrescent.e. com a evolução dos ganhos. 

Considerando-se a outra condição do critério 

E-V, que diz respeito à forma normal da' dist.ribuição dos 

resultados. SAMUELSON (1970) lembra que são bast.ant.e raros 

os casos em que se apl i ca alei do 1 i mi t~e centr aI.. Segundo 

este teorema, a dist.l~ibuição das variáveis aleat.ól-ias x 
l 

t.ende a ser normal, à medida que cresce o número dr" 

observações Cn). Formalizando. HOFFMANN (1980) se refere ao 

assunto. mostr ando que a di St.l- i bui ção 1 i mi te de 
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z - variável 

x - variável 
\. 

I-l média de 

LX.- nf-l 
1. 

., n . O' 

reduzida 

= 

aleat.6ria· 
"V" 

"" 

2 ., n . O' 

2 
O' 

y 

n 
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variância de x 

dist.ribuiç~o de x Cy = LX.) 
lo 

número de observações 

O' desvio padr~o de x 

quando n t.ende ao in:fini t.o, obedece a uma 

distribuição normal reduzida. Se a distribuição de x não é 

normal. ela se aproxima desta, à medida que n cresce. Hoel, 

citado por HOFFMANN (1980), diz que geralmente consegue-se 

ist.o para n ::: 50. Provavelmente por ist.o. BlSERRA (1980) 

1 embr a que par a est.e cr i t.ér i o seI' adot.ado com mai OI' 

represent.at.ividade. no processo real de tomada de decisão. 

é necessário que o tamanho da amostra (n) seja grande. 

Para os casos em que a dist.ribuição de 

probabilidade dos retornos é normal. ANDERSON et atii 

(1977) consideram que as alternativas selecionadas por est.e 

crit.ério e pela Dominância Estocástica até o 2° grau, são 

as mesmas. Suger'e que a f·orma quadrát.ica corresponde à uma 

aproxi mação, via série de Taylol', da verdadeira Ce 

descol""lheci da) . função de ut.i 1 i dade do t.omador de deci são. 

o comport.ament.o tido como geral. é o de 

aversão ao risco. com utilidade marginal dos ret.ornos 
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posi~iva. porém decrescen~e. Tomando as derivadas parciais 

de (8). ~emos (PACHECO. 1985): 

6E[Uex) ] 

= b + 2cE(X) > O (10) 
ôEex) 

ôE[ UCx)] 

= c < O 
Cll) 

óVCX) 

ó 2 E[ U(x)] 

= 2c < O (12) 
óE(X) 2 

A u~ilidade marginal positiva é vista em 

Cl0); a aversão ao risco é garant.ida em Cl1) onde. para 

qual quer" aumento no ni vel de r i scos [ VC x) ] • os r e~ol' nos 

exigidos são mais que proporcionais. A úl~ima equação 

re:flet.e a ação do risco como moder-ador das pr-e:ferências. 

impondo um lim! t.ena u~ilidade esperada. ou seja. mos~ra 

que a u~ilidade marginal é decrescente. 

Para procedermos à escolha ent..re duas 

aI terna~i vas al'riscadas (1 e 2). é necessário que. além dos 

:naiores reLornos, a alternati"\.ra escolhida seja aquela con1 

menor- es ni vei s de r- i sco. Quel' di zer • 

ECx) ~ ECx ) e VCx) :5 VCx ) 
i 2 í 2 
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Caso isto n~o ocorra. as al ternati vas s~o 

consideradas não comparáveis entre si. Portanto. fora 

destas condiçe5es. n~o é poss1 vel decidir. segundo o 

critério de Tobin-Markowitz. BlSERRA (1985) se refere a 

este aspecto como desvantagem da aplicação deste critério. 

que dei xa a escol ha a car go do tomador de deci s~o. em 

~unção do seu grau de aversão ou propensão ao risco. 

Vi sando sol uci onar est.e probl ema. Hanoch e 

Levy desenvolveram uma variação des~e cri~ério. onde é 

possivel se escolher entre alternativas. mesmo nos casos 

em q ue t;'f" V".... ::: EC x) e t.ambém VC x) ::: VC x ) . ....... """1... 2 i. 2 

Na ver dade. podemos consi der ar uma al ~er l"la-

tiva adicional. que seria a de não se produzir. com expec-

t.at.iva de lucro e variância nulas. muit.o comum na atividade 

agr i col a. Tr açando-se a :fr ontei r a eí' i ci ente envol vendo-se 

est.a alt.ernat.iva. a escolha :fica projudicada apenas se t.i-

vermos mais de uma alternat.iva dentro da front.eira eficien-

te. 

3.2.2. Critério de Simetria CHanoch e Levy) 

É bas"Lan"Le si mi 1 ar ao cr i "Lér i o de Tobi n-

-Markowit.z CE-v) porém. com rest.rições mais severas. 

Baseia-se nos axiomas de Bernoulli e no 

Teorema de U"Lilidade Esperada. Assume qUE' : 
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1. a função utilidade do tomador de decisão 

lê.- quadrática; 

2. a forma da distribuição de probabilidade 

dos ret.ornos é simétrica C normal • triangular. unii'orme. 

beta. etc.). 

Est.a últ.ima condição é bem menos rest.rit.iva 

do que aquela que limita a distribuição de probabilidade 

dos retornos à forma normal; a limitação da forma quadráti-

ca da ~unção de ut.ilidade. por sua vez. rest.ringe a 

aplicabilidade do mét.odo. conforme criticas salient.adas no 

it.em ant.erior. 

Para que a t.ecnologia 1 domine a t.ecnologia 

2. quando ECx) > ECx) 
i 2 

e VC x) > ve x ). onde x. 
i 2 \. 

são os 

retornos esperados, é necessário que a seguinte equa.ção 

seja sat.is~eit.a: 

2[ECx) 
i 

EC x )) O'X + [EC x ) 
2 i i 

ECx )) 2 
2 

[VCx) 
i 

VCx )) > O 
2 

(13) 

Ou seja. o valor esperado do ret.orno do uso da tecnologia 

i. t..em que mais que compensar seu nível de risco. 

Estudando modelos de incorporação de risco 
~ 

na cultura de arroz irrigado. PORTO & CRUZ (1982:) 

encont..raram maior' poder de discriminação utilizando est..e 

m!?ot..odo. do que apl icando o cri t.ér i o de Tobin-Markowi t.z. 

talvez porque est.e seja um mét.odo mais rest.rit.ivo. 
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KUGlZAKI (1988) propõe um modelo simplifi

cado de obtenção da média (E) e variância eV). para compa

ração de alt.ernat.ivas. segundo o crit.ério de seleç~o de 

Hanoch e Levy. 

Não utilizaremos este método. por conside

rarmos que a f'orma quadrát.ica da f'unção de ut.ilidade não 

traduz as reais condições do processo de decisão dos 

i ndi vi duas. 

3.2.3. Dominancia Eslocaslica (Quirk-Saposnik) 

É um inst.rument.o met.odol6gico que considera 

algumas caracter1sticas de decisão preconizadas pela função 

utilidade quadrática, onde o individuo prefere sempre maior 

ret.orno e é averso ao risco. A dif'erença, e principal vant.~ 

gemo da ut.ilização dest.e cri t.ério, reside no fat.o de que 

não precisamos conhecer a forma das funções utilidade dos 

individuos. uma vez que t.em pressuposições simples e gerais 

sobre a maneira como est.ão distribuidos os resul t.ados das 

aç5es. CMOL~INHO. 1977; DI LLON , 1977b; GARCIA & CRUZ. 1979; 

PACHECO. 19SED. 

Baseia-se na compal~ação en'lre as distl'i

buições cumulativas de probabilidade dos retornos, que 

est..ão associadas às dif'erent.es al'lernat-ivas em ques'lão. Em 

outras palavras. considera a dis'lribuição t.o'lal dos 
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resultados, ao invés de apenas. os dois primeiros momentos 

da distribuição. 

Dentro deste critério, veri~ica-se três 

condições: 

1. a ~unção utilidade esperada E[UCx)]. deve 

apresentar utilidade marginal dos retornos po~itiva ~~ > O; 

ê. estes retornos marginais deverão ser 

ô
2 U decrescen\.es -- < O; 

órl 
3. a propensão marginal de incorrer em risco 

... 
. Ó~U 

aumenta com a r i queza -- > o. 
ôR 

As caracteris"licas 1 e 2 são idênlicas às 

pressupostas pela ~unção de utilidade quadrática e definem 

o primeiro e o segundo grau de Dominância Es"locás"lica. CPGD 

e SGD - PACHECO. 1985). A terceira carac"leris"lica se refere 

ao terceiro gl'au de Dominância Es"locást.ica CTGD). 

Na fi gur a 5 a segui r , eXempl i f i camos est.e 

método. como vis"lo em DILLON C1977b). 
'Vei» Sei)) Tq 1> 

1 

B c. D D C 

R o J) C ~ 
relorno de 6 alt.ernat.ivas 

R. 0l3.D C. 

- Funções' desi da de de 

arriscadas. para o a) PGD; b) SGD e c) TGD 
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Nest.e caso. a alt.ernat.iva E é a preferida 

por aqueles individuos que preferem maiores lucros. pois 

para um det.erminado nível de ret.orno CRy). é a que oferece 

menor probabilidade do nível de ret.orno 

abaixo daquele estipulado inicialmente 

ocorrido 

CRy) . Entre 

cair 

as 

out.ras. não podemos decidir i medi at.ament.e. uma vez que elas 

se cruzam. Ist.o significa que cada uma delas apresent.a 

melhores resultados at.é um determinado nivel de retorno. a 

part.ir do qual out.ra alt.ernat.iva passa a ser mais 

i nteressant.e. 

É necessário recorrer a maiores graus de 

dominância est.ocást.ica. para que se possa pl'oceder à 

escolha. Assim. no SGD. B é eliminada. rest.ando C e D. 

Submet.endo-as ao TGD, vemos que C domina D. 

No PGD. as escolhas reflet.em as at.it.udes dos 

individuos que procuram maximizar a ut.ilidade esperada. sem 

se preocuparem com o risco. Nest.e grupo estão os individuas 

aversos. indiferent.es e pl'opensos ao 'risco. No SGD. 

i mpõem-se uma r.est.r i ção adi ci onal • em que a ut.i 1 idade 

marginal do retorno é positiva e decrescente. com uma curva 

de f unç ão ut.i 1 idade C 6 l"l C a va C c asa dos i ndi vi duos a ver sos ao 

r i sco) . O TGD envol ve os i ndi vi duos que se t.or nam menos 

aversos ao risco. com o aument.o da riqueza CDILLON. 1977b). 

É int.eressant.e not.ar que est.es t..rês graus de 
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dominância se rererem a aspec~os relativos à parte inrerior 

das caudas das distribuições. necessário que a 

al~erna~iva dominan~e ~enha re~orno e limite' inferior da 

distribuição cumulativa das probabilidades. mais 

elevados que as alternati vas dominadas. Isto nem sempre 

ocorre nestas regiões. e constitui uma limitação do método 

(PACHECO. 1985; MQUllNHO. 1977). 

Os critérios de donunância estocástica podem 

ser empregados com variáveis discretas ou continuas. 

através de rórmulas especiricas para cada caso. As alter-

nativas podem ações. planos ou tecnologias. e são 

representadas por uma ónica variável X Cdiscreta ou conti-

nua). aqui derinida pela receita liquida . 

. Vamos considerar o caso da variável dis-

ereta. que é o que será utilizado nesta pesquisa. 

A derinição rormal dos três graus de domi-

nância. para a variável discreta. é: 

TI 

F' CR) = .L rcx. ) a ::; R ::; b 
1 \.=1 \. 

TI 

P CR) = . L F C x. ) . ÂX. a $ R $ b 
2 \=2 1 lo -1 lo 

1 
TI 

F CR) ::: 
"2" 

., [F Cx. ) + P C x. )). fL, a $ R ::; b 
9 i~2 2 lo 2 lo-1 \ 
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onde fCx.) é a função dist.ribuição de probabilidade de X. 
~ , 

definida no intervalo [a. bJ; R é qualquer valor para est.e 

i nt.erval o; ÂX,= x. - x. • 
~ ~ ~-t 

s~o os acr ésci mos. F CR). t . F CR) 
2 

e F CR) são valores que podem ser obt.idos diretament.e das s 
o ~o o curvas de probabilidade acumuladas do 1 • ~ e 3 graus de 

domi nânci a est.ocásti ca • e são desi gnadas f'unções de 

dist.ribuição cumulativa CFDC) da alternativa F. 

Considerando-se uma outra alternativa. G. e 

procedendo-se aos mesmos cálculos. dizemos que a 

al ternati va F domina Cá melhor) que G para cada grau de 

dominância estocástica. se F C R) :::: G C R). F C R) :::: G C R). e 
t 1 2 '2. 

peR):S; GCR). para R no int.ervalo [a. bJ. respect.ivament.e 
9 3 

no 1
0

• 2
0 

e 3
0 

grau de dominância. para ao menos um valor 

da desigualdade. Graficament.e. isto significa que a curva 

associada à alt.ernat.iva dominant.e est.ará sempre à direit.a 

da curva associada à alt.ernativa dominada (fig.5). 

A maior limitação deste método. diz respeito 

à necessidade de pl~of'unda especif'icaçã:o das distribuiçêies 

de probabilidade dos result.ados das dif'erentes alternativas 

envolvidas. além do que, há perda da generalidade ao não se 

impor res'lriçêies. a menos que. as dis'lribuições de probê, 

bilidade subje'livas dos agricult.ores a quem se dirige o 

estudo, sejam idênticas àquelas utilizadas na avaliação de 
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risco-eficiência CDILLON. 1977b; PACHECO. 1986; GARCIA & 

CRUZ. 1979). 

PACHECO (1986) encont.rou o mesmo poder de 

discriminação (30%>. utilizando o crit.ério de Hanoch e Levy 

e o ê
O 

grau de Dominância Estocástica. na avaliação de um 

experiment.o agricola. Just.i:fica dizendo que. ·nest.e caso. o 

aumento no risco :foi sempre muito mais que proporcional ao 

aumento do retorno esperado. Neste estudo. as alternativas 

selecionadas foram muit.o dist.int.as ent.re si. dificult.ando a 

recomendação de:finit.iva aos agricult.ores. Obteve um maior 

rigor na seleção. quando trabalhou com a Dominância 

Est.ocást.i ca com r aspei 'lo à uma função ( 100% de di scr i mi -

nação. com apenas uma a1 ternati va selecionada). Com base 

nos resultados encontrados. recomenda o emprego do critério 

de Hanoch-Levy. ao invés da Dominância Es'locás'lica. por ser 

de aplicação muito mais simples. 

Contr ar i ament.e. MOUTI NHO ( 1977) recomenda 

que se con'linue empregando a D.E .• devido à dificuldade em 

se conhecer as preferênci as i ndi vi duai s dos agr i cul tares. 

Em trabalho. enconLr- ou um poder de discriminação 

consi der ado mui t.o bai xo par a o se'lor agl~ 1 cal a (16. 7~~ . 

Apoi ando-se em ANDERSON e t al. i i (1977). el a expl i ca que-

i sto se dá devi do à excessi va impor tânci a atr i bul da 

e~remidades das dist.ribuiç~es que est~o sendo comparadas. 
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No trabalho de GARCIA & CRUZ (1979) esta 

técnica se mostrou eficiente na redução do número de 

alternat.ivas disponíveis. concent.rando os resultados 

naquelas com maiores 

agricultores aversos ao 

condi çeses de 

r i sco. Mesmo 

'satisfazerem os 

assim. em alguns 

casos. o grupo de alt.ernat.ivas selecionadas ainda era 

e~enso. dificultando uma recomendação mais precisa. 

Em outra tr abal ho usando esta metodol ogi a 

(GARCIA & RUAS. 1981) • o impasse final ent..re duas 

alt..ernat..ivas selecionadas. deveu-se à uma quest..ão de grau 

de aversão ao risco. 

PORTO & CRUZ (1982) cit..am que, segundo 

Port.er • para dados não agregados, o cri t..ério E-V tende a 

apresentar maior poder de discriminação das aI ternati vaso 

já que é mais rest..rit.ivo em suas hip6t..eses. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Comparacão entre Plantio Direto e Convencional 

Ap6s subme~er os dados aos métodos descri~os 

no capitulo 3 e com base nos resul~ados alcançados. procu

ramos ~raçar paralelos entre estes dois sistemas de 

plantio. conrorme cri~érios destacados a seguir. 

4.1.1. Aspecto~ risicos 

Passamos a análise dos resultados risicos da 

produção. por rotação e cul~ura. ressaltando que. sobre 

este aspec~o. outros es~udos devem ser efe~uados. a rim de 

se compreender melhor os fa~ores que interagiram para 

ob~enção des~es valores. 

Como medida de comparação. baseamo-nos na 

recei ta bruta. que é o produto do preço da mercadoria 

(soja. ~rigo ou milho) pela quan~idade. Sendo que o preço 

de venda i ndepende do si st.ema de pl anti o. a var i ação da 

receita bruta deve-se apenas às direrenças nas quantidades 

produzidas. que é o que nos interessa comparar. 
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4.1.1.1. Por rotação 

Constatou-se que o plantio direto supe

rou o convencional. para qualquer rotação estudada. em 

todos os per1odos. conf'orme traduzimos da tabela 9. 

A rotação D apresentou sempre os melhores 

resultados em todas as :fases do estudo (exceto na :fase lI. 

no plantio convencional), com destaque no plantio direto. 

que proporcionou adicionais de 15% a 25% nas quantidades de 

grãos produzidas. comparados aos resultados do sistema 

convencional nas demais rotaç5es. Além disso. teve a maior 

variação na receita CPd/Pc), que mede a vantagem compara-

tiva do plantio direto. revelando maior sensibilidade 

quanto ao sistema de plantio adotado. 

Na rotação B. com apenas as gramineas em 

sucessão, obteve-se a menor vantagem comparati va, exceto 

para o periodo I. Ainda assim. as produtividades apresen-

tadas por esta rotação foram superiores às da rotação A 

(soja X milho) nos dois métodos de plantio. contradizendo o 

que se espera em termos de leguminosas e gramineas em 

sucessão. 
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Tabela 9 - Receit.a brut.a (OTN/ha) e variação percent.ual 

ent.re os sist.emas (Pd/Pc). por período e t.ot.al. 

conforme a rot.aç~o - 1976/1977 a 1987/1988. 

Rot,aç~o 

A (SxT) B (MxT) D (SxTxM) 

Período Conv. D1r. Conv. D1r. Conv. D1r. 

I 179.71 189.32 189.61 213.16 216.61 .244.23 
Pd/Pc (%) 6.36 12.42 13.a7 

11 227.91 283.97 306.a6 346.a2 a91.10 360.63 
Pd/Pc (%) 24.60 13.09 23.86 

111 263.31 273.89 296,84 306.74 317,09 364.06 
Pd/Pc ( y.,) 4,02 3.68 14.81 

TOTAL 690.94 747.19 790.71 866.11 823.80 96~,83 
Pd/Pc CYO) 11.37 9.41 17,61 

S=soja. T:=t.r1go e M=milho Pd plant.io diret.o 
Font.e: Dados da pesquisa. Pc plant.io convencional 

4.1.1.2. Por cultura 

4.1.1.2.1. Milho 

Est.a cul t.ura est.eve present.e sob duas 

rot.açê5es. B e D. Em ambas, o plant.io dir:et.o proporcionou 

maiores médias de produt.ividades. no t.ot.al do periodo ana-

lisado. com acréscimos de 2.71% e 13.62%. respect.ivament.e. 

most.l~ ando mai OI' impact.o. quant.o ao si st.ema de pl ant.i o 

adot.ado. na rot.ação D (apêndice 1). Es'la rot.ação propiciou 

as mel hor es col hei 'las de mi I ho, 30. 96~~ mai or es quando em 

plant.io dire'lo. 
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No plan~io convencional. o desempenho do 

milho na ro~ação D foi superior em 15.36%. ao passo que, no 

plan~io dire~o. es~a diferença passou a 27.50%. 

o compor~amen~o das produ~ividades variou em 

ambos os sis~emas de plan~io. com um incremen~o do 1 ° para 

o 2° per10do e uma queda na :fase seguin~e. Ao \:final. regis-

~rou-se uma redução nas produ~ividades. do 1 o para o 3° pe-

riodo. menos acen~uada no plan~io dire~o e. en~re as 

ro~ações. na D. conforme mos~ramos na ~abela 10. 

Tabela 10 - Variação percen~ual en~re os periodos ,nas pro

dutividades do milho. por ro~ação e sistema' de 

plantio - 1976/1977 a 1987/1988~ 

Ro-Lação 

B (MxT) 

Periodo Conv. Dir. 

1 o ao 2
0 

5.89 

2° ao 3
0 

21,59 

1 o ao 3° - 16.97 

S=soja. T=~rigo e M=milho 
Fonte: Dados da pesquisa 

12.64 

16.39 

5,82 

D (SxTxM) 

Conv. Dir. 

21.57 10.31 

24.12 11,47 

7.76 2.35 

Vários fa~ores podem est.ar contl~ibuir'ldo para 

i s-Lo. en-Lr e el es a queda de pr oduti vi dade pelo empobr eci -

mento do solo. no plantio convencional. e pela compactação, 

no plantio dire-Lo. 
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Cabe ressal t.ar que. a saf'ra de 1985/86 f'oi 

part.icularment.e prejudicial ao desenvol viment.o do milho. 

devido ao déf'icit. hidrico ocorrido nos meses de out.ubro 

(germinação) e dezembro (floração). Nest.e ano agricola, o 

pl ant.i o di ret.o most.r ou-se bast.ant.e vant.aj oso·. pr opor ci 0-

nando produt.ividade 19.59% superior na rot.aç~o B e 38% na 

rot.aç~o D. indices dest.acadament.e mais elevados que os 

demais. levantados ao longo dos 12 anos de comparação. 

t: import.ant.e not.ar que, a cont.inuidade do 

plant.io de milho ap6s o t.rigo f'oi prejudicial ao milho. 

not.adament.e no plantio diret.o que. ainda assim. apresent.ou 

produt.ividades ligeiramente superiores ao convencional. Com 

a int.roduç~o da soja na rot.aç~o. o ni vel de respost.a do 

milho sof'reu sensi vel melhora. coincidindo com os resul t.a

dos encontr ados por DANI EL (1 9B1) . Vár i os pesqui sadol~ éS 

CKINJO. 1978; BAKAJEV. 1981; KONOORFER. 1984) at.ribuem a 

isto uma deficiência acent.uada de nit.rogênio, cuja dinâmica 

é muito bem descrit.a por MU21LLI (in: IAPAR. 19B1). 

4.1.1.2.2. Soja 

Os resultados se referem às rotações A (soja 

X trigo) e D (soja X trigo. X milho) e est.ão no anexo 2. 

~-egundo relatório interno do I apal' • esta cul tUl-a 

dest.acou-se como uma das mai s benef-i ci adas pelo pl anti o 
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direto. nos processos de germinação e emergência. bem como, 

no desenvol vi men'lo das plan'las. Tal como encon'lrado por 

SIDIRAS (1983) e KEMPER & DERPSCH (1981). 

Contrariando a expect.at.iva. o plant.io diret.o 

most.rou-se vant.ajoso logo nos dois primeiros anos, 

invert.endo-se a si t.uação no biênio seguint.e. Observe-se 

que. as duas pr i mei r as sa:fr as se car acler i zar am por :f aI t.a 

de chuvas, evidenciando a melhor per:formance do plant.io 

direto em anos de rest.rição hídrica. con:firmando os resul-

'lados de vár i os est udos ( VI EI RA, 1984; BAKAJEV. 1981 ; 

SI DI RAS t 1 984; ORTOLANI. 1977; MU??I LI. 1 983 ~ J ONES.. 1968). 

Para se t·er uma idéia, 1977 :foi o 3: 
o 

ano mai s seco. em 12 

anos. no mês de out.ubro. fase crítica para a soja 

(gerlni nação). Nesta o plantio produziu 

173.a1~~ a mais de soja do que o convenciorlal (rotação A). 

Na sa:fra de 1985/86. t.ambém com pouca chuva em ou'lubro e 

dezembro (floração). somado à ocorrência de sarai va em 

novernbl~o e dezembro, o plantio direto sai'u-se melhor, com 

vantagem de até o plantio convencional 

(rotação 

Por outro l&do, nas duas safras seguint.es, 

com chuvas nor' mai s e bem di st.r i bui das, o pl anti o conven-

(:i anal apresentou suas únicas vantagens em relação ao 

direto, em todo o periodo analisado. O relat6rio do Iapar 
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acusa, nes~as ocasiões, um re~ardamen~o na ma"luração 

ecolhei"la no " t' p ... an~lo dire"lo. trazendo prejuízos na 

qualidade e quan~~dade da soja produzida. 

o 2
0 

periodo da análise (5" ao 8~ ano) foi 

marcado por destacados beneficios proporcionados pelo plan-

~io,díret.o. Porém. no período seguint.e. houve decréscimo na 

produ~ividade. ainda que man"lida a vant.agem sobre o plan~io 

convenci anal. 

A cult.ura da soja parece ser bast.an~e 

sensível à compact.ação do solo. que deve ter se acent.uado 

no último período. prejudicando, especialmente, o desempe-

nho do plant.io diret.o. 

o saldo dos 12 anos foi favorável ao plant.io 

direto, em 9% na rotação A e 20% na D. A soja se beneficiou 

pela manut.enção das 3 cult.uras em rot.ação.t.al como já vi-

mos para o milho, com a produti vidade 34.44% superiol' 

quando se adotou o pl anti o di reto. em r el ação ao pl anti o 

convencional sob l'ot.ação A. 

Observando a t.abela 11 e o apêndice 2, vemos 

que, no sistema convencional de plantio. a produtividade do 

1 pal'a (,) 2" pel'lodo cai u paIo'a ambas as I'ot.ações e sOIl'eu 

um pequeno aCI'éscimo CO. 79~'é na A e 6.59}~ na D) no 

período. No entanto. a di rrd, nui ção da pr oduti vi dade foi 

maior' que o acréscimo, result.ando numa menor pl'odução por 
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área do 1 o par.a o 3° periodo. de forma mais drást..ica na 

r ot.ação D C -27 • 51 %) que na A C -12. 60r..) . Apesar dest..a 

'lendência. f'oi ainda a roi..ação D a que ofereceu maior 

van'lagem C8.56r~ em 'lermos de produ'lividade. nos 12 anos. 

Tabela 11 - Variação percent..ual nas produt.ividades da soja. 
por rot..ação e sist.ema de plant.io. ent..re os 
períodos. 

Rot.ação 

A CSxD D CSxTxM) 

Período Conv. Dir. Conv. Dir. 

1 <> -.. " 13,29 14.34 ao e- 32.00 6.61 

2
0 -.. " ao .:; 0.79 17.63 6,59 20.65 

1 
<> 

ao 3" 12,60 5.82 27,51 - 15.41 

S=soja. T=t.rigo e M=milho 
Fonte: Dados da pesquisa 

Numa tendência cont..rária ao convencional, o 

plant.io direto regist.rou acréscimo na produção do 1" para o 

D 

2: per í odo e decr ésci mo. na et.apa segui nt..e. Também nest..e 

sist..ema. a roi..ação D apresen'lou maior redução no ní vel de 

produt..ividade. ao longo de 12 anos C-15,41~"). 

Se vol 'lar mos o enfoque pal~a o comport..amen'lo 

das pl~odu'li vi dades dent.r"o de cada rot.ação vemos que. em 

ambas, a queda de produt.ividade do 1 
<> 

para o 3 pel~ i odo foi 

cel~ca de duas vezes maior no plan'lio convencional. 

Const.at.a-se, fil'lalment.e. que 1"'1a últ.ima f"ase 
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dest.a análise. as p~odut.ividaàes fo~am infe~iores aos 

primeiros anos. em qualquer al ternati va apresentada. tal 

como ocorrido com o milho. Part.indo-se da mesma just.ifi

cat.iva usada no caso do milho. é import.ant.e ressalt.ar que. 

o poss1vel efeito da perda da fertilidade foi pior que o da 

compaC'Lação> pois o plantio diret.o ainda ,proporcionou 

produt.ividades supe~iores. na média dos 12 anos. em 8.56% 

para a rotação A e 19.89% para a D. Ademais. a compactação 

pode ser eliminada at.~avés de t.écnicas simples. ao passo 

que, o solo que foi perdido não pode ser repost.o. 

4.1.1.2.3. Trigo 

Destaca-se a grande vantagem inicial do 

plant.io diret.o nas saf·ras 1976/77 e 1977/78 (58.79% a 

301 • 58}',,) • marcadas por chuvas escassas e mal distribuidas. 

Apesar do mel hor desempenho do pl anti o convenci onal nos 

dois anos seguint.es (3,_78% a 63.58~ó de desvant.agem). foi o 

pl ant.i o di r et.o que pl' opor ci onou as mai or es pro odut.i vi dades 

para o trigo. em todos os períodos do estudo, nas 3 

rot.ações consideradas. A excessão foi para a rot.ação B no 

últ.imo período. com saldo 5. 7'/~ maior no plant.io 

convencional (apêndice 3). 

Á curva de produt.ividade do plant.io diret.o 

" sof"reu uma queda dUl'ant.e o 1 per í odo e el evou-se no 2" 
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perlodo. para novamen~e decrescer no no úl~imo periodo. 

Este comportamento reforça a idéia de que os beneficios do 

plantio direto se fazem sentir no médio e longo prazos, 

desde que ado~adas técnicas que evitem a compactação. 

As safras de 1981/82 e 1986/87 apresentaram 

melhores resul~ados para o plan~io convencional. em todas 

as aI ternati vaso No 1 
., 

caso não houve ocorrência de 

problemas: climáticos. podendo. entre outras razôes, ter 

ha vi do pouca cobel~ t. ur a no pl anti o di r et.o. No Z·., caso, a 

explicação ~alvez est.eja na compact.ação do solo. além do 

que, a ocorrência de chuvas normais e bem· distribui das. não 

const.it.ui fat.or de limit.ação à produção, sob plantio 

convenc i onal . Contr ar i ament.e , num ano como 1983/84. em 

que a pluviosidade no mês de agosto Cfinal de maturação) 

loi de O mm, a van~agem do plantio dire~o a~ingiu niveis de 

69%, 63% e 98% para as rot.ações A, B e D. reforçando a 

importância deste sistew~ nos casos de riscos climáticos. 

Em abril de 1984, quando o cereal não havia 

completado sequer 30 dias de plant.ado. ocorr-eu a máxima 

chuva em 24 horas. dos 12 anos do es'ludo. Neste ano. as 

produ~ividades do t.rigo f- or am super i 01- es • no plant.io 

dire~o. em t.odas as rot.ações (31% na A, 7~~ na B e 24% na 

D). indicando a import.ância da cober'lura vegetal para a 

pl~oteção do solo. Outros anos de chuvas erosivas, na época 
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do plant..io/germinação do t..rigo. ['oram 1977. 1982, 1983 e 

1985, todos com vantagem para o plantio direto. sendo que a 

safra d~ 1985/86 foi perdida. devido à seca. 

Os indices de van'lagem do plan'lio diret.o 

sobre o convencional. para as rotações A, B e D nos 12 

anos. foram 17,93%. 31.64% e 23.29%. respect.ivamen'le. 

A sucessão das duas gramíneas foi preju-

dicial ao trigo. que se beneficiou pela. subs'li tuição do 

mi 1 ho pel a soj a. No en'lan'lo. a mel hor opção par a o rendi-

menta do trigo. 'lal como se consta'lou para o milho e para a 

soja. foi a rotação com as 3 culturas. É interessante ob-

servar que o ef'ei'lo nocivo da rot.ação milho X t.rigo. quan,do 

comparada 'com soja X 'lrigo. foi cel-ca de 4 vezes menor no 

plantio direto, como nos mostra a relação A/B da tabela lê. 

Tabela 12 - Van'lagens relativas (r~ das Pl- odu'li vi dades 

Sistema 
de 

Plan'lio 

COr'lVeric. 

Diret.o 

do 'lrigo. en'lre as ro'lações e os sistemas de 

plan'lio. 

Ro'lações 

MB D/A D/B 

15,64 2.28 18,27 

3,59 6,93 10,77 

A=rotação A, B=ro'lação B e D=rot.ação D 
Fonte: Dados da pesquisa 

De modo ger aI. as pr odu'li vi dades do 'lr i go 
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aumen~aram ao longo dos 12 anos. mais acen~uadamen~e no 

plan~io convencional e. com menos des~aque. na ro~ação B. 

conforme vemos na ~abela 13. 

Tabela 13 

Período 

1 
<-

ao 2° 

2" ao 3<> 

<:> <:> 

1 ao 3 

Variação percen~ual nas produ~ividades do 

~rigo. por ro~ação e sis~ema de plan~io. en~re 

os per í odos . 

Ro~ação 

A CSxT) B CMxT) D CSxTxM) 

Conv. Dir. Conv. Diro. Conv. Dir. 

-23,99 -23,60 -41.20 -34.54 -29,20 -23,33 

38.41 83.74 170.94 59.74 138.47 86.44 

128.84 40.37 59.32 4,57 68.84 42.95 

S=soja. T-~rigo e M-milho 
Fonte: Dados da pesquisa 

~ 

4.1.2. Aspectos economicos 

4. 1 • 2. 1. Lucros 

o resultado. em termos de lucro liquido. é 

a.presen~a.do no apêndice 4. 

A rot.ação A foi prejudicial em ambos os 

sistemas de plantio. sendo que os prejuízos. em plantio 

diret..o. foram 60,29% maiores. 

As rotações B e D tl'ouxeram IUCl'OS. na média 

dos 12 anos. tanto no plantio direto quanto no conven-

cional. Talvez o melhor desempenho da rot..ação B em relação 
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à A. ao conLrário do que se poderia esperar, est.eja 

assoei ado ao mai OI' vol ume de ma t.ér i a seca ger ada pelo mi

lho. enLre out.ras razões que merecem ser averiguadas em 

out.ros esLudos. É curioso salienLar que o menor e o maior 

lucro ocorreram sob planLio diret.o. respect.ivamenLe nas 

r ot.ações A e D, r evel ando a impor t.ânci a da, escol ha das 

roLações. 

ML~LLI (in: IAPAR. 1981). numa análise dos 

4 anos iniciais desLe experimenLo. relata que as rOLações B 

e. principalmenLe. D, mosLraram maior acúmulo de maLéria 

orgânica na camada arável do solo. no sisLema de plant.io 

direLo. o mesmo sucedeu com a rot.ação A no plant.io 

convencional. ProvavelmenLe. iSLO se manLeve nos 2: periodos 

restantes. result.ando nest.as diferenças agora reveladas. 

resumir os lucros no periodo, Podemos 

conforme a t.abela 14. Not.e-se o expressivo salt.o nos 

l-ucros,quando se t.rabalha com a sucessão mil hoXt.rigo. ao 

ser adot.ado o plant.io diret.o e. t.ambém. a superioridade da 

rot.ação D em relação às demais. Ai t.ambém. o plant.io direLo. 

proporei onou incrementos significat.ivos nos ganhos. 

superando a alt.ernaLiva da rOLação B sob plant.io direLo. em 

75,22 OTN/ha. ou seja. 22:9% a mais de lucro liquido. No 

plant.io convencional. o desempenho da rotação S X T X M foi 

aI t.amenLe super i 01' ao r odi zi o M X T (58. 73 OTN/ha ver sus 
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3.62 OTN/ha). 

Em ano de seca no inverno e má dis~ribuição 

de chuvas no verão (1986/86). o plant.io diret.o t.rouxe 

melhores result.ados que o convencional, para as rot.aç5es B 

e D (25% e 59%). e foi 5%·inferior na ro~ação A que, aliás. 

foi o menor índice Cdos negat.ivos) ocorrido nest.a rot.ação. 

durant.e o es~udo. Dai deduz-se a superioridade do plan~io 

dire~o em anos desfavoráveis à produção agricola. 

Tabela 14 

I~em 

Lucro 

Dir/Conv 

Lucros COTN/ha) e indices comparat.ivos ent.re os 

sist.emas de plant.io CDir/Conv). 

1976/1977 a 1987/1988. 

por rot.ação. 

Rot.ação 

A CSxD B CMxT) D CSxTxM) 

Conv. Dir. Canv. Dir. Conv. Dir. 

-117.46 -188.28 3.62 32.86 68.73 108.08 

833.52 84.03 

S=soj a • T -t.r i go e M-mi 1 ho 
Fonte: Dados da pesquisa 

Nest.a saf·ra. a pl'odu~i vidade das cul t.uras em 

plant.io diret.o f"oi superior- em 24% para a soja na rot.ação 

A. 20% e 38~;; par'a o milho. nas rot.açe5es B e D. Ot.rigo não 

foi colhido, devido à seca. 

4.1.2.2. Cust.os 

Nas 3 rot.ações est.udadas. os mai ores cust.os 
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médios incidiram no plan~io dire~o. como mos~ra a ~abela 

15. onde ~ambém vemos as diferenças en~re os cus~os nos 2 

sis~emas de plan~io. 

A ro~aç~o A foi a que apresen~ou maior 

diferença de cus~os en~re o plan~io dire~o e o 

convencional; na ro'laç~o B, es'la diferença foi muit.o 

pequena. 

Observando-se as 'labelas 9 e 15. percebemos 

que a ro'lação D sob plan'lio diret.o é a mais in'leressan'le em 

'lermos de recei'la e cus~o. pois é onde "Lemos a maior dife-

rença en~re eles. 

Conclui-se que. o aument.o de ganhos no plan-

li o di ret.o superou os mai ores cus"Los. excelo' l"la rolaç~o A. 

Es'les cus"Los es'lão de"Lalhados por a'lividades. nos 

apêndi ces 6. 

Tabela 15 Cus~o médio COTN/ha) e percen"Lual de diferença 

de cus:tos CPd/Pc) entre os sis~emas de planlio. 

1976/1988. 

Cus'lo 
médio 
COTN/ha) 

Pd/Pc 
C !Y,,) 

A CSxT) 

Conv. Di l' . 

788,40 936.47 

18.65 

S-soja. T-'lrigo e M=milho 
Fon'le: Dados da pesquisa 

Rotação 

B CMxT) D CSxTxM) 

C01"lV. Dir. Conv. Dir. 

787.19 832.25 765.07 860.91 

5.72 12.63 

Pd ::: pl al"'l~i o di r e'lo 
Pc ::: plan'lio convencional 
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Ao comparar os apêndices 5 e 6. verificamos 

que: 

- ro~ação A: o con~role de ervas daninhas no 

plan~io dire~o (169% mais caro) superou os gas~os com o 

preparo do solo no plan~io convencional. cont.ribuindo para 

a melhor performance do plan~io convencional na dobl~adinha 

S X T. 

ro~ação B: um ligeiro acréscimo nos gas~os 

com o pl~eparo do solo em con~rapar~ida a uma maior economia 

com o con~role de ervas no plan~io dire~o. levaram a um 

resul~ado favorável com est.a ~écnica C3.69},""). apesar de 

apresen~ar diferença de recei~a infer'ior- à ro~ação À. 

- ro~ação D: apresen~ou produ~i vidades mais 

elevadas no plant.io dire~o. ~razendo maiores lucros e 

propiciando uma van~agem real de 5,.08% sobre o plan~io 

convenci onal . 

o apêndi ce 7 nos t.r-aduz es~as di 1~erenças. em 

~ermos de OTN/ha. 

As diferenças mais marcan~es. em ~ermos de 

cus~os e recei~as. ent.re os dois sis~en~s de plan~io. são: 

o con~r'ole de ervas, o pl~epal~o do solo e a produ~ividade. 

o 
sendo as 2 úl~imas favoráveis ao plant-io dire~o e a 1 ao 

convenci onal. 
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Podemos a val i ar o peso dos demai s i t.ens de 

cust.o. nas 3 rot.ações. e ver que eles pouco diferiram ent.re 

os sist.emas de plant.io Ct.abela 16). 

Tabela 16 - Part.icipação dos cust.os cr~ nas at.ividades. por 

r ot.ação e si st.ema rle pl ant.i o 

1987/1988. 

1976/1977 a 

At.i vidade 

AD AL AN CF CO PD PS SE 

Rot.. C D C D C D C D C D C D C D C D 

A 19 16 31 26 1 1 6 5 5 5 14 31 5 O 19 16 

B 26 25 31 29 1 1 4 4 8 8 11 20 6 O 12 13 

D 24 21 32 28 1 1 6 5 7 6 11 24 6 O 15 14 

AD adubação CO colheit.a 
AL uso da t.erl~a PD - cont.role de ervas 
AN admi ni st.ração PS preparo do solo 
CF - cont.role fit.ossanit.ário SE plant.io 
A -soja x t.rigo B - milho x t.rigo 
D - soja x t.rigo x milho 
Fonte: Dados da pesquisa 

Logo à primeira vist.a. pel~cebe-se que a 

part.icipação dos cust.os por sist.ema de pl ant.i o f oi 

pl~at.icament.e a mesma, den"lro de cada a"li vidade. exceção 

feit.a à PD, com peso dobrado no plant.io direto e PS, que 

incidiu apenas no plantio convencional. No convencional. os 

pl~incipais gastos, em ol~dem crescen"le, são: uso da tel~ra 

CAL), adubação (AD) , plantio (SE) e con"lrole de plantas 



98 

daninhas CPD). Para o plan~io dire~o. es~a ordem é alLerada 

apenas pelo posicionamen~o do conLrole de ervas em 2
0 

1 ugar _ Vemos que, o cus~o f"ixo da u~ilização da ~erra é 

bas~anLe elevado e. por is~o. deve ser sempre levado em 

consideração, nes~e ~ípo de análise. 

No nosso caso. duran~e os 4 primeiros anos. 

o preço da ~erra mal"'l~eVe-se pra~icamenLe inal ~el~ado. com 

uma médi a de 12.44 OTN/ha ano. passando par a 23.92 OTN/ha 

ano nos anos segui n~es • o que si gni li ca um sal to de 92%_ 

Es~e f"oi o mai 01'" cus~o. em t.odas as l~ot.ações e respec~i vos 

sis~emas de plant.io. com excessão da ro~ação A sob plan~io 

direto. onde o controle de ervas foi 19,23% superiol~, 

repre- sentando o principal gas~o_ 

Na t.abeIa ant.er-ior veri:fica-se. ainda. que 

nas rOLações em que o plantio diret.o superou o convenCiOl"'lal 

CB e D). todos os itens de custo do plant.io dire~o tiveram 

peso inf-erior ou igual ao convencional. excet.o o controle 

de ervas. que cont.ribuiu com praticamente o dobro da part.i

cipação do plant.io convencional_ O faLO de se uLilizar 

máqui nas mai s cal~ as l"'la semeadur a (SE) pal~ o pl ant.i o di l~ et.o. 

pl~at.icament.e não t.eve import.ância. nest.e est.udo. 

Concl ui -se. do expost.o , que o obj et.i vo de 

reduzir os gast.os com cont.role de ervas no plantio direto. 

deve ser perseguido com alínea, vi s'Lo qUEe ai reside a 
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principal di~erença de cus~os em relação ao sis~ema 

convenci onal _ Uma vez que as pr odu~i vi dades se mos~r ar am 

signi~ica~ivamen~e superiores sob plan~io dire~o. 

demons~rando maior adequação des~e sis~ema às condições 

ambien~ais de pl'odução. ao se lograr a diminuição de 

gas~os. o sis~ema ~ica ainda mais van~ajoso_ 

Hoje em dia. já se conseguem grandes 

economias nes~e con~role. a~ravés do marlejo na época cer~a. 

da erradicação das ervas perenes, de de~erminadas ro~ações 

de cul ~ ur as. da espess.ur'â da camada de pal ha e do uso de 

herbicida p6s-emergen~es. 

4.2. Escolha das alternativas 

Ap6s subme~er os dados aos cri~érios de 

Médi a -Var i ânci a e Domi nânci a Es~ocás~i ca. seI eci onou-se as 

al~erna~ivas que passamos a apresen~ar_ 

4.2.1. Seleção pela Media-Val'iancia 

Das 6 al~ernativas em qu~s~ão, apenas 4 

~ I 1 D d apresen~aram ucros, situando-se no qua ran~e do grá~ico 

da médi a do 1 ucr o EC x) em f" Ul"'1ção da sua vaI' i ânci a VC x) , 

represen~ado pela Iigur-a 6_ En~r"e es~as. é preciso 

identif-icar as que es~ão na f'ron~eira ef'iciente CM'). que 

nos i ndi ca os pont.os de menor I' i sco. pal- a um dado ní vel de 
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reLorno. ou seja. as melhores 41 LernaLivas. para um mesmo 

n1vel de risco ou renda. 

Para definirmos graficamenLe esLa fronLeira. 

traçamos uma reta paralela ao eixo Y. parLindo da origem e 

aLé cruzarmos com a girando no senLido horário, 

al ternati va:- No n~sso caso, a alternativa encontrada foi 

1 o 

a 

DD - (rotação D sob planLio direLo); qualquer ouLra que 
/ 

esteja na área abaixo da reLa AA', resulLou numa combinação 

menos interessanLe de expectaLi va de gal"'lhos e respecLi vos 

riscos envolvidos. 

Assi m. denLl~ e as aI Ler na Li vas pl~ oposLas • 

apenas uma f·oi escolhida. através desLe cri'lério de 

escolha. facili tando sobre mal"'leira. a orienLaçã:o Lécnica ao 

agricultor. 

~ 

4.2.2. Seleção pela Dominancia Es'locãs"lica 

Foram Lraçadas as curvas de função 

cumulaLiva das probabilidades de r·e'lornos. 6 no Lotal. 

para cada aI LernaLi va possl vel. COI'lf"orme a figura 7. que 

define o 1 o grau de dominância. 

o fat..o das cUI~vas t..el~em se cruzadado em 

al guns momenLos, l"lão permi Li u a escol ha nesLa eLapa. apesal~ 

da alLernativa DD mosLrar-se mais à direit.a. Procedeu- se. 

enLão, ao exame do 2
0 

grau de dominância, que confirmou ser 
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est.a al t.ernat.i va a melhor opção. Est.e resul t.ado coincide 

com o encont.rado pela média-variância. 

equivalência ent.re est.es dois crit.érios. 

diversos aut.ores. 

confirmando a 

apont.ada pOI' 
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o 

CU1'vas das funções cumulat.i vas de pr-obabilidade 

das 6 alt.er-nat.ivas CACo BC, De, AD. BD e DD) 

crt) 
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5. CONCLUSOES E SUGESTÕES 

Os resul~ados mostram que, para o nosso 

caso, o plantio diret.o f"oi o sistema que t.rouxe melhores 

r esul t.ados em ter mos de I ucr o, I evando-se em consi del~ ação o 

r i sco envol vi do. em ambos os cr i t.él~ i os de anál i se adot.ados. 

Some-se a isto. o :fat.o dest.a técnica contribuir para a 

manutenção. senão recuperação. do equilibrio ambiental. uma 

vez que não há perdas expressi vas de solo. com todas .as 

vantagens que ist.o signi:fica. 

Amai or :f 1 ex! bi 1 i dade das a ti vi dades de 

plantio e t.ratoscul t.urais que este sist.ema possibilita. é 

outro aspect.o de grande import.ância para o agricul~or, que 

pode adnú ni str ar mel hor seu t.empo e não se expõe tanto aos 

reveses climáticos. 

A estrut.ura de preços e o comportamento das 

produti vidades ao longo dos anos mostl~aram que. o plantio 

diret.o é um sistema que requel~ habilidade administrati va e 

o acompanhamento t.écnico cuidadoso. atl~avés de medidas 

tomadas antes e durante a sua implementação e uso. 
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A escolha da sucessão de cul t..uras mos'l-rou 

ser det..erminan'l-e. na nat..ureza dos result..ados alcançados. 

5.1. Lindtacões do estudo. , 

Es'l-e t..rabalho. 'lendo por base dados 

experiment..ais. re~ere-se a um caso det..erminado e. port..ant..o. 

qualquer ex'lrapolação deve ser feit..a 
, 

com a devida 

orien'lação. de forma a cont.emplar as caract..erist..icas de 

cada si t..uação. 

Durant..e os anos des'le est.udo, as máquinas 

u'l-il i zadas em pl an'li o diret..o so~rel'am sensiveis 

modificações, evoluindo para uma melhor adequação .às 

necessidades especi:ficas des'le sis'lema Ccort..al~ a palhada. 

acomodar a semen'le. evi 'lar l' evol vi men'lo e compac'lação do 

solo et..c). Além disso. 'lendo uma área bast..an'le in~erior às 

c uI 'li vadas em pr opr i edades r ur ai s • o movi mel"l'lo de máqui nas 

den'lro das parcelas experiment.ais é muit,o maior. agravando 

consideravelment..e o problema da compac'lação. Vist,o que. no 

pl an'li o di r e'lo não se movi men'la o solo par la. a semeadur a • 

es'le sis'l-ema vê-se par 'li cul al'men'le prejudicado pelo 

excessi vo adensament..o do solo. Es'les aspec'los podem es'lar 

mascarando os resul'lados, prejudicando o desempenho do 

pl an'li o di re'lo, apesar de 'ler al cançado as produ'li vi dades 

mais elevadas. 
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Em se LraLando de um ensaio. o ní vel 

econômico para se proceder ao conLrole de doenças, ervas e 

pragas. não ~oi aguardado. Um manejo mais adequado às reais 

condições de produção seria. com cerLeza. menos dispen

dioso. 

Por out.ro lado. a obLenção de. inf"ormações 

seguI'" as. ao longo dos vár i os anos. gar anLe o ní vel de 

con~iança necessário. nos resulLados apresen'lados. Além 

di sso. como i ns'lr ument.o de compar ação. u'li 1 i zamos o 1 ucr o 

liquido. onde es'lão refleLidos os riscos de mercado (preços 

de insumos e dos produLos) e de clima (volume anual de 

produção). principais limit..ant..es da a'lividade agrícola. 

Des'la ~or.ma. 

análise. 

alcança-se razoável grau de riqueza na 

5.2. Sugestões para prbximos trabalhos 

Muit..os est..udos ainda são necessários para o 

mel hor bal i zamen'lo dos 'lécni cos e agI'" i cul 'lor es • na adoção 

do plant..io dire'lo. Aspec'los como a di~erença de produ'li

vidade associada às condições edafo-climá'licas e suas 

al'leraç:ões. merecem ser aprof'undados. 

A sequência de plan'lio das diferenLes 

cul'luras implica em consequências que se mos'lraram 

deci si "Tas para o alcance de melhores re'lornos do 

i nvesLimenLo. com maior cerLeza de sucesso. Negl i genci ar" 
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es~e aspec~o. pode signi~icar um subaprovei~amen~o dos 

recursos apli'cados e. a~é mesmo. prejuizos reais. 

ACOmpal"'lhar o compor~amen~o das plan"t-as 

invasoras e sugerir con~roles mais e~icazes e econômicos. 

cons~i "t-ui -se numa das pr i nci pais con"t-r i bui ç5es aquel es que 

pr e~endem ~r abal har com o pl an"t-i o di r e~o • per mi ~i ndo-l hes 
I 

con~ornar um dos maiores obs~áculos à ut.ilização des~a 

t.écnica. 

Seria in"t-eressan"t-e ob"t-er-se dados de 

acompanhamen~o de 1 avour as onde. ~an~o o pl ant.i o di r e~o 

quant.o o convencional fossem pra"t-icados. possibili"t-ando uma 

análise mais pr6xima da l~ealidade. A maior dificuldade para 

is"t-o. consis~e na fal"t-a de ano"t-aç5es nas propriedades 

agricolas. que possibilit.em un~ série hist.6rica suficient.e 

e con~iável. Out.ros empecilhos comuns. dizem respei ~o à 

al"t-ernação dos sis~emas de plan~io nos t.alh5es. aos 

diferen~es ~ipos de solo sob cada sis"t-ema. a quan"t-i~icação 

da produção e/ou OU~l~OS pal~ âme"t-l~ os ,de forma não 

diferenciada et.c. 
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7. APENDICE 

Apêndice 1 - Produtividade do. milho por sist.em.a de cult.ivo 

e ro'Lação. Londrina 1976/1988 (média de 3 

repetições). 

Safra 

1976/77 

1977/78 

1978/79 

1979/80 

Média 1 o fase 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Média 2" fase 

1984/85 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

Média 3" rase-

Media Total 

Ro'Lação 

B CMxD 

Conv. 

5.606 

5.678 

3.042 

6.107 

5.108 

4.669 

7.131 

5.267 

4.568 

5.409 

4.129 

4.522 

4.241 

4.981 

Dil' . 

4.868 

6.489 

3.796 

4.714 

4.967 

4.651 

6.839 

5.975 

4.914 

5.595 

3.822 

4.871 

5.342 

4.678 

5.115 

D CSxTxM) 

COl"lV. Di I' . 

Soja 

5.548 6.981 

Soja 

5.439 5.727 

5.493 6.354 

Soja 

7.965 7.862 

Soja 

5.392 6.157 

6.678 7.009 

Soja 

4.226 5.832 

Soja 

5.909 6.578 

5.067 6.205 

5.745 6.523 

Fonte: Dados da Pesquisa CM=milho. S=soja e T=trigo) 
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Apêndice 2 - Produ~ividade da soja por sisLema de cul~ivo 

e r o~ação. Londr i na 1976/1988 C médi a de 3 

repe~ições). 

ROLação 

A CMxT) 

Safra 

1976/77 

1977/78 

1978/79 

1979/80 

Média 1 o f'ase 

19S0/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Média 2
0 

:fase 

19S4/86 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

Média 3
0 

:fase 

M~dia To~al 

Conv. 

3.230 

530 

2.006 

2.392 

2.039 

2.352 

1.882 

1.376 

1.464 

1.768 

1.961 

1.432 

1.962 

1.782 

1.870 

S~soja. M=milho e T=Lrigo 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Dir. 

3.280 

1.448 

1.619 

1.488 

1.959 

3.163 

2.279 

1.811 

1.706 

2.240 

1.800 

1.772 

1.962 

1.845 

2.030 

D CSxTxM) 

Conv. Dir. 

2.9~9 3.247 

Milho 

2.194 1.804 

Milho 

2.566 2.525 

2.291 3.296 

Milho 

1.200 2.088 

Milho 

1.746 2.692 

1.860 2:.136 

Milho 

Milho 

1.860 2.136 

2.097 2.514 
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Apêndice 3 - Produ~ividade do ~rigo por sis~ema de cul~ivo 

e ro~ação. Londrina 1976/1988 (média de 3 

repe~içí5es). 

A CSxD 

Saf"ra Conv. Dir. 

1976/77 

1977/78 

1978/79 

1979/80 

609 967 

507 2.036 

1.854 1.281 

1.867 1.799 

Méd l°fase 1.209 

1980/81 676 

1981/82 1.104 

1982/83 1 . 551 

1983/84 347 

1984/85 1 . 430 

1986/86 

1986/87 

1987/88 

2.777 

1. 460 

M~d Total 1.272 

1.521 

1.393 

1.064 

1.617 

586 

1.162 

1.869 

2.402 

1.680 

2.135 

1.500 

S=soja. M=milho e T=Lrigo 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Ro~ação 

B CMxD 

Conv. 

523 

671 

1.777 

1.641 

1.153 

559 

822 

838 

493 

678 

1.433 

2.242 

1.491 

1.837 

1.100 

Dir. 

1. 69 

2.41 

1. 65 

1. 75 

1.62 

1. 59 

01 

89 

03 

1. 88 

1. 36 

1. 41 

1.33 

1. 38 

1. 48 

D CSxTxM) 

G:onv. 

642 

723 

2.018 

1.. 713 

1.274 

496 

978 

1.638 

497 

902 

1.494 

2.809 

1.439 

2.151 

1.301 

Dir. 

1.049 

2.446 

1.314 

1.609 

1.616 

1.527 

903 

1.542: 

985 

1.239 

1. 859 

2.762 

1. 609 

2.310 

1.604 
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Apêndice 4 - Lucro por sis~ema de plan~io e ro~ação. 

Sistela de plantio t 

SAFRA 
• _________________________________________________________________________________________________ t . . 

76/77 77/78 78/79 79/80 SOlSI 81182 81183 
:-------------f-------------f-------------f-------------f-------------f-----------~-f-------------: 

lucro lucrD lucro lucro lucro lucro lucro 
:-------------f-------------f-------------f-------------f-------------f----~--------f-------------: 
:SUtl I :SUI'l 1 :SUlt 1 : SUl' 1 :SU" 1 :SUI'l I :SUI'I 1 

:-----------f------+------f------f------f------f------f------f------f------f------+------f------f------f------: 
:RDTACAO 
t ___________ , . , 

0.06: -0.39:-28.74: 9B.24: 7.31! 41.10: 11.7ó: 35.32: 7.93: 25.62:-13.63:-28.47:-11.16: 33.07: 
:-----------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f------+------: 
:B :-12.B5: 77.00: -0.46: 1.56: -1.31: -7.36: 12.39: 37.21: 19.511: 63.31: 25.15: 52.54:-10.30: 30.52: 
:-----------f------+------f------f------+------f------f------f------+------f------f------f------f------+------: 
:D : -3.90: 23.39: -0.06: 0.19: 11.79! 6ó.17: 9.14: 27.47: 3.43: 11.07: 36.34: 75.93:-12.29: 36.42: 
:-----------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f------: 
:All :-16.69:100.00:-29.25;100.00: 17.79:100.00: 33.28:100.00: 30.94:100.00: 47.B6:100.00;-33.75:100.00: 

SAFRA 
,---------------------------------------------------------------------, r , 

83/B4 : B4IB5 : BS/S6 8ó/87 87/BS All 
:-------------f-------------f-------------f-------------f-------------f---------------------------: 

lucro : lucro lucro lucro lucro Jucro 
:-------------f-------------f-------------f-------------f-------------f---~-----------------------: 
: SUI'l I : SUl'! I: SUI'I 7.: SUl' I: SUJ! 1 SUI'I "EAM 

!-----------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f-------------f-------------; 
:RDTACAO 
1 ______ -----, 
I • 

:1\ :-25·.15: 88.17: 5.81: 2~.59:-61.94: 50.34: 3.50;-41.10:-13.22:-40.88: -117.4ó: -0.20: 
:-----------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f-------------f-------------: 
:B : -7.71: 27.03: 12.01: 53.13:-31.74: 25.80:-15.'15:187.50: 15.02: 46.44: 3.89: 0.01! 
!-----------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f------f-------------f-------------: 
:D 4.34:-15.21: 4.83: 21.28:-29.36: 23.86: 3.94:-46.31: 30.53! 94.44: 58.73: 0.10: 
:-----------f------f------+------f------f------f------f------f------f------f------f-------------f-------------: 
:All :-28.52:100.00: 22.72:100.00:-123.0:100.00: -B.50:100.00: 32.33:100.00: -54.84: -0.03: 
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Apêndice 4 Lucro por sis~ema de plan~io e ro~ação. 

Sistema de plantio D 

SAFRA 
._-----------------------------------------------------------------------------------------------_. , . 

76/77 77178 7817'1 79/80 801Bl 81.181 81183 
:-------------t-------------t-------------t-------------t-------------+-------------t-------------: 

lucro lucro lucro lucrD lucro lucro lucre 
:-------------t-------------f-------------f-------------t-------------f--~----------f-------------: 
:SUlI 1 :SU" 1 :5U" 1 :SUt! 1 :SUlI !:stm 1 :SUrI 1 

~-----------+------+------t------+------t------f------+------t------t------t------+------t------t------+--~---: 
!RDTACAlI 
._----------, , I 

:1\ • 13.94: 94.54:-20.32:-61.43:-23.18: 54.49:-20.80:172.86: 6.32: 12.0'1: -8.98:-1'1.35:-17.59: 44.01: 
:-----------t------t------t------t------t------t------+------t------t------f------t------t------t------t------: 
;S :-14.17;-96.06: 24.03: 72.63: 0.80: -1.8B: 0.03: -0.28: 34.82: 66.63: 22.01: 47.44: -7.3'1: 18.50: 
:-----------t------t------+--:---t------t------+------+------t------t------+------t------t------f------+------: 
:D : 14.97:101.52: 2'1.38: 88.80:-20.16: 47.39: 8.73:-11.58: 11.11: 11.28: 33.36: 71.91:-14.9S: 37.4'1: 
:-----------t------+------+------+------t------f------t------f------t------t------+------+------+------f------: 
:All : 14.75:100.00: 33.09:100.00:-42.54:100.00:-12.03:100.00: 52.26:1VO.OO: 46.39:100.00:-39.97:100.00: 

SAFRA 
._--------------------------------------------------------------------, • I 

83/84 84/85 85/86 8M87 87/88 • • All 
:-------------t-------------t-------------t-------------t-------------t-------------------------- · 

lucro lucro lucro lucro lucro lucro 
:-------------t-------------t-------------t-------------f-------------f-------------------------- · 
: SU" 1: SUM 1 : SUPI 1: SOM 1: 5U" 1 SUft HEM 

:-----------t------f------+------f------f------f------t------f------t------f------t-------------f------------ : 
: ROl ACIlO 
,----------_. • • 
:1\ -188.18: -0.34; 
:-----------t------+------f------+------f------+------f------t------+------f------t-------------f-------------: 
:B : -0.18: -2.55: 7.71: 77.96:-23.79: 23.51:-31.94: 57.97: 20.93: 52.51: 32.8b: 0.06: 
:-----------+------f------t------t------t------f------+------t------f------f------f-------------f-------------: 
:0 : 21.95:309.02: 4.96: 5O.2tl:-12.14! 11.99: -6.72: 12.19: 37.43: 93.91: 107.91: O.lO: 
:-----------+------f------+------f------t------f------+------+------f------f------f-------------f-------------: 
:All 7.10:100.00: 9.B9:100.00:-10L2:HI0.OO:-55.1Q!H){l.OO: :W.Sb:HIO.OO: -47.51: -0.03: 
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Apêndice 5 - Gas~os nas operaç5es. por ro~ação. em plan~io 

dire~o e convencional. 

SistFsa DP plantio C F rotacao A 

f SAFRA : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 76/77 : 77178 : 78/79 : 79/80 : 80181 : 81/82 : B2J8~ : 
:-------------t-------------t-------------f-------------t-------------t-------------t-----------~-: 
: lucro : lucro : lucro : lucro : lucro : lucro : lucro : 
:-------------+--~----------+-------------+-------------t-------------+-------------+-------------: 

, :SUt\: 1 :SUtl: I :SUPI: 1 :SillI: 1 :SUPI: 1 :5011: 1 :5m1: Z : 
:-----------t------t------t------f------t------+------+------f------t------f------t--~---t------f------t------: 
:ATlVIDADE: :' :: ::::':" , ___________ J, ., I I , , 'J , 
I , t t , I f f f , 'f , f , 

:AD : -7.37:-11338:-11.31: 39.~7: -7.35:-100.5:-12.15:-10~.4: -6.10:-76.94: ., .:-11.60:103.94: 
:-----------+------f------f------f------f------t------+------t------f------f------f------+------f------f------: 
:AL :-12.40:-19077:-12.55: 43.67:-12.60:-172.4:-12.20:-103.B:-22.21;-2BO.2:-20.55:150.79:-78.32:253.75: 
'-----------f------f------f------f------f------t------+------t------t------f------f------f------t------t------' 
:AN : -0.44:-680.0: -0.49: 1.71: -0.51: -6.98: -0.53: -4.49: -0.66: -8.21: -0.68: 4.99: -0.68: 6.13: 
:-----------f------t------t------f------t------t------t------+------f------t------t------f------t------t------: 
:CF : -9.39:-14452: -0.24: 0.84: -3.43:-46.91: -0.80: -6.84: -1.43:-18.00: -1.20: 8.81: -6.81: 61.06: 
'-----------t------f------t------t------+------t------f------f------t------t------t------t------f------f------' 
:CO : -3.83: -5894: -3.83: 13.34: -3.82:-52.16: -3.83:-32.57: -3.83:-48.27: -3.84! 28.20: -3.84: 34.40: 
'-----------t------f------t------t------t------t------f------+------t------t------t------f------f------t------' 
:PD :-11.97:-18415: -2.91: 10.11! -2.68:-36.65: -2.12:-2~.16: -3.10:-39.05:-29.81:219.18: -5.90: 52.89: 
'-----------t------f------f------+------f------f------f------f------f------f------f------f------f------+------' 
:?S : -3.23: -4971: -3.18: 11.07: -3.45:-41.18: -3.69:-31.39: -3.15:-39.61: -3.21: 23.5'1: -3.21! 28.73: 
:-----------f------f------t------+------f------f------t------f------f------f------f------f------f------f------: 
:SE : -7.05:-10854: -1.70: 26.80:-11.04:-151.0:-10.60:-90.18: -7.19:-98.20: -9.45: &9.36:-10.02: 89.78: 
'-----------f------f------f------+------t------+------f------+------+----~-+------f------f------f------+------' 
:VE : 55.76: 85782: 13.48:-4ê.91: 52.19:713.90: 58.28:495.82: 56.18:708.63: 55.18:-404.9: 5'1.22:-530.7: 
:-----------t------f------f------f------f------f------+------+------f------f------+------t------+------f------! 
:All : 0.06:100.00:-28.74:100.00: 1.31:100.00: 11.16:100.00: 1.93:100.00:-13.ó~:100.00:-11.16:100.00: 

. - , : SAFRII : 
,---------------------------------------------------------------------, , , 
: 83.184 : 84185 : 85/86 : 86/87 : 81/S8: All , 
'-------------f-------------f-------------+-------------f-------------f---------------------------' 
: lucro : lucro : lucro : lucro : lucro: lucro 1 
!-------------f-------------t-------------t-------------f-------------+---------------------------! 

, : SUft : 1 : SUl'! ! Z : SUl'! : 1 : sUt! : Z : SUl'! : z: SUl! : "EAN : 
!-----------f------f------f------f------f------+------+------f------t------f------+-------------f-------------: 
:ATlVIDADE: I , : • , • I • • ., , , 
t ___________ , ~ 

ti' , , f I f' f f 

:AD :-18.54: 13.72:-25.50:-438.5:-20.70: 33.42:-13.45:-384.1:-17.00:128.62: -151.07! -5.04: 
:-----------f------+------f------f------+------+~-----+------f------f------+------+-------------f-------------! 
!AL :-21.39: 85.04:-27.14:-466.7:-24.33: 39.28:-31.02:-885.7:-16.40:124.07: -241.10: -10.05: 
:-----------f------+------f------f------t------t------f------t------f------+------+-------------f-------------; 
!AN : -0.51: 2.27: -0.50: -8.56: -1.0'1: 1.76: -0.81:-24.90: -ti.79: 6.tH: -7.82: -0.33: 
:-----------+------+------f------t------+------f------f------+------t------t------f-------------+-------------! 
:CF :-10.41: 41.63: -1.84:-31.73: -1.16: 2.84: .: .:-10.78: 81.52: -48.16: -0.50; 
'-----------+------+------f------+------f------t------f------f------f------f------f-------------f-------------' 
:CO : -3.83: 15.24:-3.84:-6b.09: -2.15: 3.47: -1.n:-49.0b! -3.85: 2'1.11: -42.21: -0.96: 
'-----------t------+------t------+------t------+------f------f------f------f------+-------------+-------------' 
:PD : -8.50: 33.81: -7.04:-121.0: -7.22: 11.65: -3.72:-106.2:-21.90:165.71: -107.52: -0.94: 
!-----------t------f------f------t------f------f------f------f------f------f------+-------------t-------------! 
:PS : -3.34: 13.30: -3.39:-58.21: -3.45: 5.57: -3.51:-100.2: -4.35: 32.92: -41.16: -0.28! 
'-----------f------+------f------f------f------f------+------f------f------f------t-------------f-------------' 
:SE :-15.83: 62.95:-13.41:-231.7:-29.89: 48.25:-17.19;-490.9: -9.31: 70.43: -149.35: -1.56: 
~-----------f------f------f------+------+------f------t------f------f------f------f-------------f-------------! 
:VE : 57.33:-228.0: 88.53:1522.5: 28.64:-46.24: 74.98:2141.0: 11.16:-538.4: 610.94: 30.50: 
'-----------t------+------f------+------f------f------f------f------f------f------+-------------t-------------' 
!All :-25.15:100.00: 5.81:100.00:-61.94:100.00: 3.50:100.00:-13.22:100.00: -117.46: -0.20: 
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Apêndice 5 - Gas~os nas operações. por ro~ação. em plan~io 

dire~o e convencional. 

Sistela de plantio C e rotacao B 

SAFRA 
,-------------------------------------------------------------------------------------------------, , , 
: 76/77 : 77/78 : 78/79 : 79/80 : 80/81 : 81/82 : 82/83 : 
'-------------t-------------t-------------t-------------t-------------t-------------t-------------' 
: lucro : lutro : lucro : lucro : lucro : lucro : lucro : 
:-------------t-------------t-------------t-------------f-------------t-------------f-------------: 

, : 5Uft : 1 : 5U" : 1 : 5U" : 1 : 50ft : 1 : SOft : 1 : 5Uft:1 : SUl! : :1 : 
'-----------f------f------f------f------t------t------f------f------t------t------f--~---f------f------f------' 
: ATlVI DADE : " " ":' ": ,----------_. .. 
• "",.,."" t , f 

:AD : -9.46: 73.60: -14.08:3081.0:-10.53:803.66:-15.83:-127 .8:-12.12:-61.86: -7.26:-28.86:-17 .56:170.50: 
'-----------f------f------f------t------f------t------f------t------f------t------t------t------t------f------' 
:Al :-12.40: 96.47:-12.55:2746.2:-12.60:961.83:-12.20:-98.54:-22.22:-113.4:-20.55:-81.70:-28.32:274.93: 
'-----------t------f------t---·--t------t------t------t------t------f------+------f------t------t------+------' 
:AN : -0.44: 3.44: -0.49:107.22: -0.51! 38.93: -0.53: -4.26: -0.66: -3.35: -0.68: -2.70: -0.68: 6.64: 
'-----------f------f------t------t------f------t------+------f------+------f------+------t------t------t------' 
:CF : -5.00: 38.88: -1.28:279.43: -2.99:228.55: .: .: -0.11: -1.13: ' .: -4.57: 44.36: 
'-----------+------t------t------t------f------t------+------f------+------+------+------f------t------t------' 
:CO : -6.04: 46.97: -6.01:1316.6: -6.01:458.47: -6.00:-48.48: -6.01:-30.70: -6.04:-24.00: -6.02: 58.50: 
'-----------+------t------f------f------+------t------+------f------f------+------t------t------t------+------' 
:PD : -5.23: 40.66: -5.52:1207.9: -3.82:291.30: -6.31:-50.94: -9.49:-48.41:-10.45:-41~56: -8.57: 83.16: 
,-----------t------f------+------t------+------+------f------+------+------t------t------t-----~+------t------' 
:PS : -3.23: 25.14: -3.48:761.27: -3.4~:262.S1: -3.69:-29.80: -3.43:-17.50: -3.63:-14.41: -3.79: 36.82: 
'-----------+------+------+------t------+------t------t------f------f------f------t------+------t------f------' 
:SE : -5.37: 41.7~: -5.51:1206.3: -5.81:443.36: -5.49:-44.34; -5.81;-29.63: -7.69:-30.~8: -8.30: 80.58! 
:-----------+------+--~---t------t------+------f------+------t------t------t------t------t------t------t------: 
:VE : 34.31:-266.9: 48.47:-10606: 44.39: -3389: 62.44:504.17: 79.~!405.97: 81.44:323.82: 67.51:-655.5: 
!-----------t------t------t------t------+------t------+------t------t------t------+------t------f------t------: 
!ALL :-12.8~:100.00: -0.46:100.00: -1.31:100.00: 12.39:100.00: 19.~9:100.00: 25.1~:100.00:-10.30:100.00: 

! _M : 
,--------------------------------------------------------------------_. , . 
! 83/8~ : 84/85 : 85/86 : 8M87 : 87/88: ALl I 

'-------------t-------------f-------------+-------------f-------------t---------------------------' ! lucro : lucro : lucro : lucro : lucro: lucro : 
:-------------t-------------+-------------t-------------t-------------t---------------------------: 

• : 5U" : I : SU" : 1 : 5UI! : 1 : SUft : I : SU" : 1: SUl! : HEAN : 
!-----------t------t------t------t------t------t------+------t------+------t------t-------------t-------------: 
: ATIVIDADE : ' : ' , , , , • :" • , 
,-----------, , , 
f "...." I , • " ; I :AD :-16.33:341.51:-30.41:-251.9:-25.39: 79.99:-17.51:109.80:-11.66:-144.3: -108.14: -3.93: 
'-----------f------t------t------f------t------t------f------t------t------t------t-------------t-------------' 
:Al :-11.39:277.37:-27.14:-224.8:-24.33: 76.65:-31.02:19~.52:-16.40:-109.2: -241.10: -10.05: 
!-----------t------t------f------f------+------t------t------t------t------f------t-------------t-------------: 
!AN : -0.57: 7.42: -(l.se: -4.13: -1.09: 3.43: -0.81! 5.47! -0.79: -5.29: -7.82: -0.33: 
'-----------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------------t-------------' 
:CF : -8.89:115.28: .: .: -1.88: 5.91: .: .: -8.84:-58.84: -33.66: -0.67: 
!-----------t------t------t------t------f------t------t------+-~----+------t------+-------------f-------------! 
:CO : -6.02: 78.10:-6.03:-49.99: -4.34: 13.69: -1.15: 10.99: -6.04:-40.22: -66.33: -1.47: 
,-----------+------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t-------------t-------------' 
!PD : -7.98:103.49: -8.61:-71.32: -9.94: 31.31: -7.18: 45.05: -6.66:-44.33: -89.14: -0.93: 
,-----------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------+-------------t-------------~ 
:PS : -3.75: 48.67: -3.80:-31.46: -3.87; 11.19: -3.94: 24.68: -4.32:-18.74: -44.36: -0.17! 
:-----------t------t------t------t------t------f------t------t------t------f------t-------------t-------------: 
:SE : -9.54:12~.7b:-!0.81:-89.5B: -9.78: JO.B1:-14.21: 89.14: -7.35:-48.94: -95.67: -1.00: 
~-----------f------f------+------f------t------+------+------f------t------t------f-------------+-------------! 
:VE : 76.77:-995.6: 99.36:923.15: 48.88:-154.Q: 60.53:-379.6: 87.07:519.Sb: 790.71: 35.94: 
:-----------f------f------f------t------f------t------t------+------t------f------t-------------f-------------: 
:All : -7.71:100.00: 11.07:100.00:-31.74:100.00:-15.95:100.QO: 15.02:100.00: 3.89: 0.01: 
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Apêndice 5 - Gas~os nas operações. por ro~ação. em plan~io 

dire~o e convencional. 

Sistema de plantio C e rotatao D 

: SAFRA . : 
,-------------------------------------------------------------------------------------------------, , , 
: 76177 : 77178 : 78/79 : 7'1180 : 80/81 : 81182 : 82183 : 
:-------------f-------------f-------------f-------------f-------------+-------------f-------------: 
: lutro : lucro : lucro : lucro : lU[fl1 : lucro : lucro ! 
!-------------f-------------f-------------+-------------f-------------f-------------f-------------: 

• :SU":% :5U":1 :SU!'!:1 :SUK!l :SU":1 :StIJI:l :SUI'!:1: 
:-----------+------f------f------f------f------f------f------f------f------+------f--~---+------+------f------: 
: ATI VI nADE : • , • , : " ."": 
, ___________ " J 

f ,t f , , , f , i , f , f , r 

:AD : -7.37:188.78:-14.08: 24702: -7.35:-62.34:-15.83:-173.1: -6.10:-J78.1: -7.26:-19.97:-11.60: 94.38: 
:-----------+------f------f------f------f------+------f------f------f------f------f------f------f------+------; 
!Al :-12.40:317.61:-12.55: 21018:-12.60:-106.9;-12.20:-133.5:-21.21:-648.6:-10.55:-56.54:-28.32:230.40: 
'-----------f------f------f------+------f------f------+------f------f------f------+------f------f------+------' 
:AN : -0.44: 11.32: -0.49:859.65: -0.51: -4.33: -0.53: -5.77: -0.66:-19.15: -0.68: -1.87: -0.68: 5.57: 
:-----------f------f------f------+------f------f------f------f------+------f------f------+------+------+------: 
:CF : -9.39:240.62! -1.28:2240.4: -3.43:-29.09: .: .: -1.43:-41.66: .: .: -6.81: 55.44: 
'-----------+------f------+------f------+------f------f------+------f------f------f------f------f------f------' 
:CD : -3.83: 98.13: -6.02: 10556: -3.82:-32.41: -6.00;-65.66: -3.83:-111.7: -6.04:-16.61: -3.84: 31.23: 
!-----------f------f------f------f------f------+------+------f------f------f------f----~-f------f------f------: 
:PD :-11.97:306.61: -5.18:9094.7: -2.68:-22.73: -6.31:-69.00: -3.10:-90.39:-10.45:-28.76: -5.90: 48.03: 
·-----------f------f------f------f------f------f------f------f------f------+------f------+------+------f------' 
:PS : -3.23: 82.76: -3.10:5580.1: -3.74:-31.68: -3.12:-34.12: -3.43:-100.1: -3.22: -B.85! -3.63: 29.49: 
'-----------f------t------t------+------+------f------+------t------f------t------f------+------+------t------' 
:SE : -7.05:180.71: -5.51:%71.9:-U.04:-93.b~: -5.49:-60.05": -7.79:-217.3: -7.69:-21.17:-10.02: 81.52: 
:-----------+------+--~---+------t------+------f------+------+------t------t------f------t------t------t------: 
:VE : 51.79: -1327: 48.24:-84623: 56.95:483.12: 58.63:641.17: 51.96:1517.1: 92.22:253.76: 58.51:-416.1: 
:-----------f------+------+------f------f------+------t------f------f------f------+------f------t------f------: 
!All : -3.90:100.00: -0.06:100.00: 11.79:100.00: 9.14:100.00: 3.43:100.00: 36.34:100.00:-12.29:100.00: 

: SAFRIi : 
._--------------------------------------------------------------------) , . 
: 83/84 : 84/85 : 85/86 : 86/87 : 87/88: All , 
'-------------f-------------f-------------f-------------+-------------+---------------------------, ! lucro : lucro : lucro : lucro : lucro: lucro : 
'-------------f-------------f-------------f-------------f-------------f---------------------------' 

• : SUl'! : I : SUl'! : Z : 5UI'I : 1 : SlltI : 1 : SUl'! : 1: 5Uft : I'IEAN : 
!-----------f------f------f------f------f------f------+------f------f------+---~--t-------------f-------------i 
:ATlV1DADE: : ' • " ! ., , 
• ___________ I P 

!AD :-26.33:-607.1:-15.50:-527.4:-15.39: 86.47:-13.45:-341.5:-21.66:-70.96: -181.92: -4.33: 
:-----------f--~---t------f------f------+------f------t------f------t------f------f-------------+-------------: 
:AL :-21.39:-493.0;-27.14:-561.2:-24.33: 82.86:-31.01;-787.4:-16.40:-53.71: -241.10: -10.05: 
:-----------f------t------f------f------f------+------f------t------f-~----+------f-------------f-------------; 
:AN : -0.57:-13.19: -0.50:-10.30: -1,09: 3.71: -0.87:-22.14: -0.79: -2.60: . -7.82: -0.33: 
:-----------f------f------+------f------f------t------t------+------f------+------t---------~---f-------------; 
:CF : -8.89:-104.9: -1.84:-38.16: -1.75: 5.97: .: .: -B.83:-18.94: -43.66: -0.57: 
:-----------f------f------f------f------t------f------f------f------t------t------f-------------f-------------: 
:CO : -6.02:-138.8: -3.84:-79.48: -4,34: 14.79: -1.72:-43.62: -6.04:-19.78: -55.34: -1.26: 
'-----------+------f------f------f------f------f------f------t------f------f------f-------------t-------------; 
:PD : -7.98:-184.0: -7.04:-145.6: -9.94: 33.85: -3.71:-94.44: -6.66:-21.80: -80.93: -0.79: 
:-----------+------t------f------f------+------f------f------f------f------f------f-------------f-------------: 
:PS : -3.34:-77.09: -3.80:-18.53: -3.45: 11.75: -3.94:-99.90: -4.30:-14.08: -42.36: -0.17: 
!-----------+------+------f------f------f------f------+------f------f------f------f-------------f-------------: 
:SE : -9.54:-120.0:-13.47;-278.7: -9.7B: 33.30:-17.19!-43b.5: -1.35:-24.07: -111.93: -1.17! 
!-----------f------f------f------f------t------f------f------f------f------f------+-------------f-------------! 
:VE : 88.41:2038.0: 87.97:1819.4: 50.71:-172.7: 75.84:1925,4:102.57:335.93: 823.80: 37.45: 
!-----------f------f------f------f------+------f------+------t------f------f------+-------------f-------------: 
:All : 4.34:100.00: 4.83:100.00:-29.36:100,00: 3.94:100.00: 30.53:100.00: 58.13; 0.10: 
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Apêndice 5 Gas~os nas operações, por ro~ação. em plan~io 

dire~o e convencional. 

Sisteli de plantio D e roticio ê 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:_---------------------------------------------~~:~----------------------------------------------: 
: 76/77 : 77/78 : 78/79 : 79/80 : 80/81 : 81/82 : 82/83 : 
,-------------+-------------f----~--------f-------------f-------------f-------------.-------------: 
: lucro : lucro : l,ero : lucro : lucro : lucro : lucro : 

, :-------------f-------------t-------------t-------------f-------------t-------------.-------------! 
: :5UII:4 :5UII:4 :5Uft:~ :SU":~ :Sllll:~ :5Un:~ !5uti:~: 
,-----------+------t------t------+------f------f------t------t------t------t------t------tT-----t------t------' 
:ATlVUADE : : : 1_. _________ t , 

:AD : -7.31:-52.86:-11.31: 55.67: -7.35: 31.71:-12.15: S8.41: -6.10:-96.53: ., .:-11.60: 65.9S: 
'-----------t------f------+------+------t------f------t------t------t------t------t------t------f------f------' 
:Al :-12.40:-88.94:-12.55: 61.7):-12.60: 54.36:-12.20: 58.67:-22.22:-351.6:-20.55:228.87:-28.32:160.99: 
'-----------t------t------t------+------+------t------f------t------t------t------t------.------t------+------' 
:AN : -0.44: -3.11: -0.49: 2.41: -0.51: 2.20: -0.53: 2.54! -&.66:-10.38: -0.68: 7.57: -0.68! 3.89! 
'-----------f------f------t------t------.------.------+------t------t------t------f------t------t------t------' lcr : -9.39:-67.38: -&.24: 1.19: -3.43: 14.79: -0.80: 3.87: -1.43:-22.58: -1.20: 13.31: -6.79: 38.58: 
'-----------t------t------f------t------t------t------t------t------t------+------t------t------f------t------' 
:CO : -3.83:-21.40: -4.04: 19.89: -3.82: 16.49: -3.83: 18.41: -3.83:-60.56: -3.84: 42.80: -3.84: 21.82: 
'-----------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------' 
:PD : -4.42:-31.69:-28.32:139.35:-26.23:113.16:-27.15:130.54!-14.3S:-544.e:-33.0&:168.24:-23.0S:131.07: 
:-----------t------t------f------~------t------.------~------t------.------t------t------.------.------t----_o: 
!PS : -1.61:.11.~5: .~ t .! .! .: .: .. ! .! .: .: .! .: 
'-----------.------.------.------.------.------t------t------t------t------t------t------t------.------t----_o' 
:SE : -7.40:-53.06: -8.66: 42.59: -8.56: 36.93: -8.04: 38.65: -8.86:-140.1:-10.52:117.21:-11.09: 61.0S: 
'-----------.------.------t------~------t------t------t------t------t------t------.------.------t------t------, 
:VE ! 60.80:436.12: 4~.29:-22Z.9: 39.32:-169.6: 43.91:-211.1: 83.78:1325.8: 60.88:-618.1: 67.18:-385.4: 
'-----------t------t------t------t------.------.------t------t------t------t------t------t------t------t------' 
:All : 13.94: 100.00: -20.32: 100.00: -23.18:100.00: -20.80:100.00: 6.32:1&0.00: -B.98!lOe.00: -17.59: 100.00: 

• SAfRA • 
1 ____________________________________________________________________ •• 

• I 

: 83/84 : 84/85 : 85/86 , 86187 I 87188: All , 
,-------------t-------------.-------------t-------------.-------------t---------------------------' 
: lucro : Imo : IUCfO ; itero : lucro! lacro : 
:-------------t-------------t-------------t-------------t-------------t---------------------------: 

, : SUft : ~ : sun : ~ : SUft : t : 50ft : t : SUft : ~: SUl : ftEAN : 
!-----------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------------t-----------_o: 
!êTIVIDADE: I I : t : I I , : • . I • 

-._-------- .. . 
:AD :-18.54:12ó.40:-2~.50:91~.9~:-20.70: 31.71:-13.45: 81.82:-17.00: 91.8S: -151.07: -5.04: 
'-----------t------t------t------.------.------t------t------t------t------t------t-------------t-------------, 
:Al :-21.39:145.81:-27.14:914.71:-24.33: 37.27:-31.02:188.68:-16.40: 88.61! -241.10: -10.05: 
'-----------f------t------t------t------t------t·-----~------t------.------t------t-------------t-------------' 
:AN : -0.57: 3.90: -0.50: 17.89: -1.0?: 1.67! -0.67: ~.30: -0.7?: 4.29: -1.82: -0.13! 
'-----------f------t------~------~------t------~------.------~------t------t------t-------------t-------------, 
:CF :-10.41: 71.37: -1.82: 6~.lO: -1.90: 2.91! .: .:-10.77! 58.24: -48.24: -0.50: 
!-----------t------t------t------t------t------.------~------.------.------.------f-------------t-------------! 
:CO : -1.83: 26.14: -3.84:138.04: -Z.l~: l.29: -1.72! 10.4~: -1.8S: 20.80: -42.43: -0.94: 
:~----------t------t------t------~------f------t------f------t------f------.------t-------------.-------------: 
:PD :-14.~O! 98.82:-26.85:964.30:-19.59: 30.01:-1~.97: 77.17:-35.51:171.91: -289.03: -1.36! 
:-----------t------f------t------f------t------f------f------t------t------t------f-------------t-------------; 
:PS :.! ' .! t t • , .! f f -1.61: -0.27: 
'-----------f------~------f------t------~------~------.------f------t------f------t-------------t-------------' 
:SE :-16.90:115.24:-14.54:522.41:-30.96: 41.~3:-1Q.26:111.11:-10.38: $'.10: -154.17! -1.61: 
'-----------t------t------t------t------f------t------t------t------t------t------t-------------f-------------' 
:VE : 11.53:-481.7: 97.40: -3499: 35.44:-54.29: 6~.8S:-39q.5: 16.20:-411.8: 147.19: 33.96: 
'-----------t------t------t------t------f------f------t------t------t------t------t-------------f-------------I 
!All : -IU1: 100.00: -2.78:100.00: -65.28: 100.00: -16.44!lOO.OO: -18.50:-100.00: -188.U: -0.34: 
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Apêndice 5 GasLos nas operações. por roLação. em planLio 

direto e convencional. 

Sisirl. dr plAntio t @ rotatio B 

I 
, _____________________________________________________ --------------------------------------_____ .1 , . 
: 76/17 • 77/78 : 18/19 : 19/80 • BO/81 : '81/81 • 82/83 : 
'-------------t-------------t-------------t-------------t-------------f-------------t-------------' 
: lum : llltro : lucro • ) urro : JaUD : 111m : JaCTO : 
:-------------t-------------t-------------t-------------t-------------t-------------t-------------: . :SUft:~ :SUfi:~ :SU":~ :Su:~ :SUft:~ :SUft:~ :SU:t: 

:-----------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------t------t------t----_o: 
: ATIVIDADE:' , , ..»)", 
1 ______ ----_. 

:AD : -9.46: 66.79:-14.0B:-~B.60:-10.~3: -11IB:-1~.83:-46~~&:-lZ.11!-14.81! -7.26:-32.98:-17.~6:137.~~: 
,-----------t------t------t------t------t------t------+------t------f------t------f------t------t------t------I 
:êl :-12.40: 87.~3:-12.S~:-52.23:-12.60: -1~77:-12.20:-3~B94:-12.21:-63.BO:-20.~~:-93.37:-2B.32:383.04: 
:-----------f------t------t------+------t------t------+------t------+------+------t------t------f------t------! 
:AN : -0.44: 3.12: -0.49: -1.04: -O.~1:-63.83: -0.53: -1553: -0.66: -1.8B! -0.68! -3.09: -0.68: 9.15: 
'-----------+------t------t------t------t------t------t------+------+------+------f------+------t------+------' 
:ef : -5.00: 35.2B: -1.28: -5.31: -1.99!-374.7: .: .: -0.22: -0.63: .: .: -4.57: 61.80: 
,-----------+------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------+------t------t------' 
:eD : -6.04: 42.62: -6.23:-2~.91: -6.01:-751.7: -6.00:-176~9: -6.01!-17.27: -6.04:-27.42: -6.02! 81.50: 
,-----------t------t------t------t------f------t------f------t------+------+------+------t------f------t------, 
:PD !-12.00: 84.70:-1o.B6:-4~.19: -8.02: -1004: -9.Bl:-2Bm:-16.86:-48.44:-11.20:-~9.97:-18.4f:m.16: 
:-----------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t----~-: 
!PS : -1.61: lJ.~7! .! .; .! .: .: .! .: .~ .! ~: .: .! 
!-----------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----_o: 
:Sf : -~.~9: 39.4~: -6.3~:-26.41: -6.76:-846.1: -6.29:-18~OO: -6.76:-19.41: -8.&4:-39.28: -9.2~:12~.1~: 
'-----------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t----_o' 
:VE : 38.37:-270.B: 7~.86:31~.70: 48.22:&034.7: ~0.70!149111: 99.67:286.25: 78.37:3~6.11: 77.51: -1048: 
!-----------t------t------t------t------t------+------t------t------t------+------t------t------t------t------: 
!ALl :-14.17:100.00: 24.03:100.00: 0.80:100.00: 0.03:100.00: 34.82:100.00: 22.01:100.00: -7.39:100.00: 

SAfRA I 

• ,---------------------------------------------------------------------, I I 

: B3/B4 : 84/B~ , B~/B6 , 86/87 : 87/88: Att I 

:-------------t-------------+-------------t-------------t-------------t---------------------------: 
: Imo : 111m : lmll I lIno : hmll: Imo : 
:-------------t-------------t-------------f-------------t----~--------+---------------------------: 

• : SU!I : t : SUl! : t : SUft : t : SUl! :t : SUl! : t, SUft • !lEAl! , 
:-----------+------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t-------------t-------------; 
:AlIVIDADE: : ' , , , • " <, , 
!-----------' , 
:An :-26.33: 14~q9:-30.41!-394.~:-23.39:106.72:-17.~1: ~4.82:-11.66:-103.5: -20B.14: -3.93: 
!-----------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t-------------t-------------! 
:Al :-21.39: l1B17:-27.14:-332.0:-24.33:102.26:-31.02: 91.11:-16.40:-7B.3~: -241.10: -10.0~: 
'-----------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------------t-------------' 
:AN : -0.S7!316.02! -O.~O: -6.4&: -1.09: 4.~8: -0.87! 2.73: -0.79: -3.19: -7.82: -0.33: 
I-----------t------t------t------t------t------t------+------+------I------+------t-------------+-------------I :cr : -8.B9:4911.0: .: .: -1.88: 7.B9: .: .: -8.84!-42.21: -33.66: -0.67: 
' ___________ + ______ + ______ + ______ + ______ + ______ + ______ t------t------t------+------+-------------t-----------__ r 
:CO : -6.02:3327.1: -6.03:-7B.2B: -4.34: 18.16! -1.12: ~.3B: -6.04!-2B.8~: -6A.~1: -1.48: 
'-----------+------+------+------+------+------+------t------t------+------.------t-------------+-------------' 
:pp :-16.15:S925.4:-14.31:-18B.Z:-1q.4B: 60.87:-18.07: 5!.57!-14.B1!-71.04: -167.31: -0.85: 
!-----------+------t------t--~---t------+------t------t------t------+------f------t~------------t-----------_o: 
!PS :.!.!.:.!.!.:.:.!.!.! -la'!! -0.77! 
'-----------t------t------+------+------t------t------+------+~-----t------+------+-------------t-----------_o' 
:SE :-10.50:~79B.3:-11.16:-152.6:-10.73: 45.10:-1~.17: 47.48: -B.30:-39.66: -106.09: -1.11! 
!-----------+------+------+------f------+------t------t------+------t------+------t-------------f-------------! 
:vr : 89.67:-49544: 9B.0~:1272.1: ~.45:-245.7: 52.41:-164.1: 97.83:467.42: B6~.11: 39.3Z: 
'-----·-----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t-------------t-------------' 
:Att : -0.18:100.00: 7.71:100.00:-13.79:100.00:-31.94:100.00: 20.93:100.00: 32.86: 0.06: 
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Apêndice 5 - Gas~os nas operações. por ro~ação. em plan~io 

dire~o e convencional. 

SisiPla dp plantio D P rotaEiD D 

SAFRA 

, 76/77 , 77/78 : 78/79 : 79/80 : 80/81 , 81/82 • 81/83 , 
:-------------+-------------+-------------t-----~-------t-------------t-------------t-------------: 
: lurro : lorro • lUlro • }ulro • 10lro • }u[ro : lurro : 
:-------------t-------------t-------------t-------------t-------------t-------------t-------------: 

, : SUft : Z : SOft : Z : SOft : ~ : SUft : , : SUft : Z : SOft : , : SUft : ~ , 
!-----------t------t------t------t------+------t------+------t------t------+------t------t------t------t------: 
!mVIDADE: ' : ., , • 
:-----------! ' 
!AD : -7.37:-49.23:-14.08:-47.91: -7.3~: 36.46:-1~.83:-JB1.3: -6.10:-~4.BA: -7.26:-21.76!-Jl.60: 71.41: 
:-----------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------: 
:Al :-11.40:-81.83:-12.5~:-42.72:-12.60: 62.51:-J2.20:-139.7:-22.22:-199.8:-20.55:-61.60:-28.32:188.98: 
'-----------t------+------t------+------f------+------+------t------t------t------t------t------+------f------' 
:AN : -0.44: -2.95: -0.49: -1.67! -0.51: 2.~3: -0.53: -6.05: -0.66: -5.90: -0.68: -2.04: -0.68: 4.56: 
:-----------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------: 
!Cr : -'.39:-62.75: -1.28: -4.35: -3.43: 17.01: .: .: -1.43:-12.88: ., .: -6.Bl: 45.47: 
:-----------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+------: 
:cn : -3.B3:-25.59; -6.23:-21.19: -3.82: 18.95: -6.00:-68.75: -3.83:-34.42: -6.04:-18.09: -3.B4: 25.62: 
:-----------t------+------t------+------t------t------f------+------t------f------+------+------t------t------: 
!P& : -4.42;-29.51:-10.32:-35.11:-26.23:130.12: -'.81:-112.3:-34.38:-309.2:-13.20:-39.57:-23.0;:153.B5; 
!-----------+------t------t------t------t------t------+------t------f------t------t------+------f------t----_~: 
!FS ! -J.61:-10.75: .: .! _. .: .! .: ' .~ .! .! .! .! 
:-----------t------f------t------t------t------t------t------t------f------t------f------t------f------f------: 
:SE : -7.40:-4Y.41: -6.3):-21.60: -8.56: 42.46: -6.2V:-72.03: -S.8~:-7Y.65: -B.64:-25.91:-11.09: 74.01: 
:-----------t---~--t------t------t------+------f------+------t------+------t------+------t------t------t------! 
:VE : &1.83:413.02: 80.&6:174.5t! 42.3~:-210.0: ~'.40:&BD.J4: 88.58:19&.6S: 89.72:2&8.97: 70.41:-469.9: 
:-----------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------: 
:m : 14.97:100.00: 19.38:100.00:-20.16:100.00: lI.n!100.00: H.11!!OO.OO: 33.36:100.00:-14 .• 98:100.00: 

• SMR~ • . _--------------------------------------------------------------.---_.' . . 
: nm , W~ • ruu , W~ • m~: lli I 

'-------------t-------------+-------------t-------------f-------------t---------------------------' 
: lutro : lurro : IBEro : larro : litro: IBlrD : 
:-------------t-------------+-------------+-------------+-------------t---------------------------: 

• : SUft : ~ : SUB : ~ : SrnA :, : SUB : ~ : SUB : ~: SUB : ftEAN : 
:-----------t------f------t------+------f------f------+------+------t------t------t-------------t-------------! :AlIVIDADE: I I , , , I ,- • , 

'._--------- , , 'f i , • , .. • ~ t r 

:AD :-26.33:-120.0:-2~.SO:-;13.8:-1~.39:10'.21:-13.4~:100.21:-21.66:-57.87: -181.92: -4.33: 
:-----------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t-------------t-------------: 
:Al :-21.39:-'7.43:-27.14:-l46.S:-14.33:200.4S:-31.01:461.69:-16.40:-43.81: -241.10: -10.0,: 
,-----------+------t~-----t------t------+------t------t------t------t------+------t-------------f-----------__ I 
!AN : -O.l7: -2.&1: -0.50:-10.03: -1.0': 8.9S: -O.tl7! lt.n: -Q.n! -1.12: -7.81: -0.33: 
!-----------t------I------t------t------t------t------f------t------t------t------t-------------t-------------: 
:cr : -8.89:-40.49: -1.84:-37.18: -1.75: 14.44: .: .: -B.S4:-23.60: -43.67: -0.57: 
:---~-------+------+------f------t------+------t------+------I------I------+------I-------------t-------------: 
!CD : -6.02:-27.43: -3.B~:-77.43: -4.34: 35.79: -1.72: 25.57: -6.04;-16.13: -5~.5~: -1.23: 
:-----------I------I------+------I------t------+------+------I------,------t------+-------------+-------------: 
!PD :-16.16:-73.~9:-26.85:-~40.V:-14.4B:l1Y.33:-15.Y7:137.75;-14.87:-39.72: -209.13: -1.06! 
:-----------f------t------t------f------t------t------t------t------t------t------t-------------t-------------: 
!PS :.:.!.!.!.!.:.!.!.!.~ -1.A1! -0.27: 
!-----------t------f------t------t------f------+------f------I------f------f------t-------------+-------------; 
:SE :-IQ.'0:-47.81:-14.54:-193.0:-10.73: 88.42;-18.76:271.87: -8.30:-21.18: -11V.~1: -1.24; 
~-----------t------f------I------I------+------t------t------t------t------I------f-------------t-------------: 
:VE :111.81:)09.31:10~.18:211'.2: 69.98:-176.7: 74.57: -IJ10:114.33:305.43: 968.83: 44.04: 
I-----------+------t------t------I------o------I------+------f------t------f------t-------------t-------------' 
:Atl : 11.V~:lOO.OO: 4.96:100.00:-jZ.l~:lOQ.OO: -6.72:100.0ü: 37.43:100.00; 107.91: 0.20: 
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Apêndice B - Diferença per-cenlual de gastos e ganho per-

cenlual CPd-Pc) , por alividade e rolação, 

enlr e os si slemas de pl anli o 1976/1977 a 

1987/1988. 

Atjvidade 

Ganho 
Rot.aç. CF CO PD PS SE Tot.al(l) VE(2) (2) -(1) 

A 0.17 0.57 168.82 -96.09 3.23 18.65 11,37 -7.28 

B 0.32 85,52 -96.37 10.94 5.72 9.41 3.69 

D 0,02 0,38 159,15 -96,20 6.78 12.53 17,61 5,08 

Fon.te: Dados. da pesquisa. 

Apêrldice 7 - Dif·erença de gast.os. em OTN/ha e ganho. por 

ali vi dade e rot.ação. erl'lre os sistemas 

CPd-Pc) . 1976/1977 a 1987/1988. 

Ali vi dade 

Rolaç. CF CO PD PS 

A 0.08 0,22 1~1. 51 -39.55 

B 0.21 77,13 -42,75 

D 0.01 0.21 128.80 -40.75 

Fonte: Dados da pesqui sa. 

CF controle fit.ossanit.ário 
CO - colheila 
PD - controle de ervas 
PS - preparo do solo 
SE - pl cillt.i o 

SE Tolal VE(1) 

4.82 147.08 76.25 

10.46 45.05 74.40 

7.59 95.86 145,03 

A - SOla x t.rigo 
B - milho x t.l~igo 

Ganho 
(2)-(1) 

-70.83 

29.35 

49,17 

D - soja x trigo x milho 
Pd - plantio diret.o 
Pc - pl ant.i o convellci onal 




