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RESUMO 

 

O presente estudo tem como alvo discorrer sobre o Sistema de Plantio Direto (SPD), 
realçando que este tipo de manejo visa maior sustentabilidade, competitividade e 
lucratividade sem agredir de maneira drástica o meio ambiente. Neste sentido este 
trabalho teve como objetivo fundamental, demonstrar as principais características do 
sistema do plantio direto, suas vantagens e desvantagens, bem como sua 
competitividade e a aplicação da rotação de cultura. Para melhor alcance dos 
elementos buscou se informações em literaturas relacionadas aos termos, como 
resultados foi possível constatar a que por sua ação benéfica em relação ao solo e a 
sustentabilidade, pode se assegurar que o SPD é um procedimento fundamental. 
Podendo concluir que o Sistema de Plantio direto está direcionado a buscar 
frequentemente por opções tecnológicas que apliquem o menor número de técnicas 
agressivas ao solo e ao ecossistema, buscando maior sustentabilidade, 
competitividade e lucratividade ao produtor. 
 

Palavras-chave: Plantio direto; Competitividade; Rotação de cultura; 
Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 
The present study aims to discuss the Direct Planting System (DPS), emphasizing 
that this type of management aims at greater sustainability, competitiveness and 
profitability without drastically damaging the environment. In this sense, the main 
objective of this work was to demonstrate the main characteristics of the no - tillage 
system, its advantages and disadvantages, its competitiveness and the application of 
crop rotation. To better reach the elements, we sought information on literatures 
related to the terms, as results it was possible to verify that by its beneficial action in 
relation to the soil and sustainability, it can be ensured that the SPD is a fundamental 
procedure. It can conclude that the Direct Planting System is directed to frequently 
seek technological options that apply the least number of aggressive techniques to 
the soil and the ecosystem, seeking greater sustainability, competitiveness and 
profitability to the producer. 
 
Key words: Direct planting; Competitiveness; Culture rotation; Sustainability. 
 
 
  



 

 

SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 13 

1 SISTEMA DE PLANTIO DIRETO .......................................................................... 15 

2.1 O SISTEMA DE PLANTIO DIRETO NA AGRICULTURA DE PEQUENO PORTE 18 

2 PRINCIPAIS COMPETITIVIDADES NO PLANTIO DIRETO ............................. 20 

3 ROTAÇÃO DE CULTURA NO PLANTIO DIRETO ............................................... 26 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 30 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 31 

 
 

 

 



 

 

 

13 

INTRODUÇÃO 

 

O sistema de plantio direto (SPD), é um modo diferente de manejo de solo, 

nesta modelagem o principal objetivo é diminuir o impacto e o uso de maquinário na 

agricultura.  Este sistema foi introduzido no Brasil por volta da década de 70, nos 

estados do Rio Grande do Sul e no Paraná, porém somente na década de 90 que 

houve uma efetivação da mesma em maior amplitude de território. 

Sistema de Plantio Direto desempenha papel fundamental no agronegócio 

nacional, favorecendo para desenvolvimento do setor agrícola. Este sistema se 

destaca pelas vantagens competitivas que oferece, propõe capacidade de geração 

de desenvolvimento futuro, este sistema requer atenção especial no momento da 

sua implantação, entretanto após estabelecido as vantagens se estende não só ao 

solo, mas a cultura num todo, gerando competitividade. 

A questão do problema de pesquisa questiona: Quais a principais vantagens, 

desvantagens e forma de desenvolver o plantio direto?  

A hipótese da pesquisa revela que: De fato o desenvolvimento do 

agronegócio vem se destacado cada vez mais em todo território nacional, e nos mais 

variados tipos de plantas. Entretanto a abordagem deste trabalho será restrita ao 

Sistema de plantio direto. 

A presente pesquisa se justifica pela importância do desenvolvimento do 

sistema de plantio direto, pelos custos ligeiramente menor que o processo promove 

frente ao sistema convencional, analisando a aplicação do SPD em propriedades de 

pequeno porte desenvolvendo a correção adequada do solo, redução de plantas 

daninhas, manejo de fertilidade, proporcionando maior vantagens competitivas 

levando a lucratividade superior e a sustentabilidade. 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar o Sistema de Plantio 

Direto. Já os objetivos específicos descrevem o sistema de plantio direto em 

propriedades de pequeno porte, demonstra as principais competitividades do plantio 

direto e indicar a forma que ocorre a rotação de cultura do plantio direto.  

Para o alcance de informações sobre o estudo o método utilizado foi a 

pesquisa bibliográfica, realizado uma consulta a livros, dissertações e artigos 

científicos selecionados através de busca nas seguintes base de dados (bibliotecas, 

artigos acadêmicos, dissertações e artigos virtuais, dados de órgãos governamentais 
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e entidades). Propondo reunir e discorres os conhecimentos disponíveis sobre o 

tema, onde será demonstrado a ótica de diversos autores, sites e referencias 

relevantes ao assunto abordado. Como pala chave usando os termos: Plantio direto, 

Palhada. Manejo de solo. 
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1 SISTEMA DE PLANTIO DIRETO  

 

O Sistema de Plantio Direto (SPD) vem sendo cada vez mais aplicado pelos 

agricultores na atualidade, entretanto no Brasil destacou se na década de 1990. 

Conforme: Mello et al. (2015) “O termo plantio direto tem origem de “no til”, que em 

inglês significa justamente a pratica de cultivo diretamente na terra, se a 

necessidade de revolver o solo”. 

Esta modalidade de produção necessita de cuidados do momento de sua 

implantação, mas apôs implantado as vantagens vai além do solo, alcançando a 

cultura promovendo maior rentabilidade, redução da erosão, competitividade dos 

sistemas agropecuário e vários outros benefícios. Por meio desta proposta a 

produção é estendida em comparado com os métodos convencionais de plantio e 

manejo do solo, podendo afirmar que o sistema de plantio direto (SPD) é certamente 

uma ferramenta importante para atingir a sustentabilidade dos sistemas 

agropecuário. 

O plantio direto para Pinazza; Alimandro (1999) “é definido como agricultura 

orgânica, biológica ou ecológica, o qual se apresenta como uma agricultura de ponta 

em relação, ao lucro, à sustentabilidade e à proteção do meio ambiente”.  

Conforme Pena (2017):  

Preparo convencional - provoca inversão da camada arável do solo, mediante 

o uso de arado ou grade aradora. A esta operação segue-se outras, secundárias, 

com grade niveladora ou destorroadora, para triturar os torrões; 100% da superfície 

é removida por implementos. Este tipo de preparo só deve ser utilizado quando da 

correção de algumas características na subsuperfície do solo, onde necessite de 

incorporação de corretivos ou rompimento de camadas compactadas através de 

subsolador. Esse sistema tem a desvantagem de pulverizar excessivamente o solo, 

deixando-o susceptível à erosão. 

Esta técnica é ambientalista de forma que o plantio é realizado sem etapas de 

preparo de gradagem e nem aragem do solo, dispensando o revolvimento. A 

semente é colocada em covas, com profundidade e largura adequada. Neste 

sistema de plantio é importante manter o solo sempre coberto por palhas e por 

resíduos vegetais. A palhada tem pontos importantes no SPD e consideráveis 

funções.  
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 Conforme Cruz et. al. (2005 p.1):  

1. reduz o impacto das gotas de chuva, protegendo o solo contra a 
desagregação de partículas e compactação;  
 2. dificulta o escorrimento superficial, aumentando o tempo e a capacidade 
de infiltração da água da chuva. Como consequência, há uma significativa 
redução nas perdas de solo e água pela erosão; 
3. protege a superfície do solo da ação direta dos raios solares, reduzindo a 
temperatura e a evaporação, mantendo, consequentemente, maior 
quantidade de água no solo; 
4. reduz as amplitudes hídrica e térmica, favorecendo a atividade biológica; 
5. aumenta o teor de matéria orgânica no perfil do solo, incrementando a 
disponibilidade de água para as plantas, a Capacidade de Troca de Cátions 
(CTC) do solo e melhora suas características físicas; 
6. ajuda no controle de plantas daninhas, por supressão ou por ação 
alelopática1. 

 

A principal proposta de manter a palhada no solo é de proteger do impacto da 

chuva, bem como do escorrimento superficial.   

Conforme site Agric (2017, p1.) As vantagens do SPD: Aumento dos teores 

de matéria orgânica do solo, Melhoria da estrutura do solo, redução das perdas de 

agua do solo, redução da variação de temperatura do solo, aumento da atividade 

biológica do solo menor número de operação com maquinário, maior controle sobre 

a época de semeadura, sequestro de carbono no solo.  

Conforme site Agric (2017, p1.) Dificuldades do SPD: Necessidade de maior 

conhecimento técnico, dificuldades na erradicação de algumas plantas daninhas, 

dependência do uso de herbicidas dessecantes, problemas de compactação do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1 Conforme dicionário informal: Denomina-se alelopática o processo pelo qual uma planta libera 
substâncias químicas  
(Aleloquímicos) alterando o desenvolvimento de outra espécie vegetal. Este processo 
é uma forma de ¨defesa¨ da planta contra uma espécie in-vasora. Ex: Uma consequência prática da 
alelopátia é a possibilidade de se obter herbicidas naturais que afetam algumas espé- 
cies e não outras. 
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Figura 1: Plantio Direto de soja 

 

Fonte: Perina (2017) 

 

Figura 2: Plantio Direto de milho 

 

Fonte: Agencia Minas Gerais (2016) 

 

A implantação do SPD requer princípios fundamentais, e adequado seja qual 

for o lugar, é necessário iniciar em pequenas áreas, dividindo a área por glebas ou 

talhões, fazer a adaptação de físico-química do terreno antes da efetivação do 

sistema, a adubação verde, aplicação de herbicidas, rotação de cultura e a 

semeadura especifica. Conforme Salton et al. (1998), com relação ao diagnóstico do 
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solo e a fertilização de forma correta “da fertilidade do solo nas camadas (0 cm a 20 

cm e 20 cm a 40 cm de profundidade), e quando possível, na camada 0 cm a 10 cm 

para fins de monitoramento. O treinamento dos colaboradores que irão atuar na 

execução do plantio direto é indispensável. É importante o uso correto de 

pulverizadores, pois quase todo o desenvolvimento posterior depende da forma que 

o manjo das plantas daninhas foram manipuladas, até mesmo pelo melhor 

aproveitamento dos herbicidas que são produtos relativamente caros. Entretanto não 

existe uma receita, o importante é a adequação e a inovação da utilização da 

modelagem do Sistema de Plantio Direto. 

 

2.1 O SISTEMA DE PLANTIO DIRETO NA AGRICULTURA DE PEQUENO PORTE 

 

O SPD pode ser implantado em agricultura de pequeno porte, pois este 

sistema racionaliza o uso de equipamento, o tempo e propõe sustentabilidade. 

Existe equipamentos disponíveis para máquina de baixa potência, viabilizando a 

adoção em pequenas áreas de plantio. 

Para implantação desta modalidade faz se necessário alguns requisitos. 

Conforme Salton et al. (1998), responde:  

Estar plenamente consciente e predisposto a aceitar uma nova forma de 
manejar o ambiente. 
Dispor de assistência técnica especializada.  
Dividir sua propriedade em glebas sem problemas de compactação, de 
erosão ou de plantas daninhas de difícil controle.  
Deve ter disponibilidade de semeadoras específicas, mesmo que 
adaptadas, pulverizadores bem equipados e regulados.  
Ter cultivado espécies vegetais que promovam boa cobertura do solo e 
produção de palha.  
Programar e desenvolver um esquema bem organizado de rotação de 
culturas. 

 

De forma que quando não ocorre adequadamente a implantação e o 

desenvolvimento deste modo de cultura a eficiência e aproveitamento do plantio 

será menor. No que diz respeito a viabilidade o SPD contribui significativamente para 

que a camada fértil do solo não seja carregada pelas erosões e ainda retenha o 

maior número de nutrientes, fertilizantes e demais componentes adjutores.  Esta 

proposta garante o crescimento e algumas circunstancias até duplica a 
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produtividade. O uso do (SPD) propõe a minimização de custos por unidade e a 

otimização de insumos bem como de mão de obra.  

Conforme Lamas (2006): “Rotação de cultura – esta é uma prática antiga... A 

não observação desta prática está levando ao aparecimento de muitas doenças, 

principalmente, o que está obrigando a aplicação de fungicidas aumentando, assim, 

de forma considerável os custos de produção. ”  A produção de palha, conquistada 

através do cultivo de espécies vegetais. Estande adequado, alcançada por meio de 

sementes tratadas. Controle das plantas daninhas. Conforme percepção de Lamas 

(2006): “é necessário adequar o solo em uma fase anterior, incluindo nesta fase o 

controle de plantas, especialmente as perenes. ”. Controle da movimentação dos 

maquinários agrícolas. De acordo com Lamas (2006):  

É considerado como sensível à deficiência de oxigênio do solo. O tráfego 
intenso e desordenado de máquinas tem como consequência a 
compactação do solo, que, dentro outros, resulta em menor disponibilidade 
de oxigênio para o sistema radicular do algodoeiro, que dependendo da 
magnitude pode resultar em redução da produtividade. 

 

Segundo Lamas (2006): 

O Sistema Plantio Direto requer cuidados na sua implantação e, depois de 
estabelecido, seus benefícios estendem-se não apenas ao solo, mas, 
consequentemente, ao rendimento das culturas e à competitividade dos 
sistemas agropecuários. Além disso, devido à drástica redução da erosão, 
reduz o potencial de contaminação do meio ambiente e dá ao agricultor 
maior garantia de renda. Assim, a estabilidade da produção é ampliada em 
comparação aos métodos tradicionais de manejo de solo  

 

Este modo de plantio objetiva conservar e recuperar o solo, diversificar as 

atividades, absorver a umidade do solo, reduzir os custos da produção, elevar 

sitemáticamente a produtividade. 
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2 PRINCIPAIS COMPETITIVIDADES NO PLANTIO DIRETO 

 

A dinâmica do agronegócio no Brasil desenvolve uma função importante no 

desempenho econômico, no sentido de gerar empregos, aumento da acessibilidade. 

Entretanto a globalização exige uma proposta mais eficiente no tange a 

competitividade, evidenciando a necessidade de ajustes do setor agropecuário. De 

modo que é indispensável analise identificando as características predominantes em 

cada região produtora, para obter maior aplicabilidade dos recursos promovendo o 

aumento da produtividade, competitividade, melhor desempenho nos lucros. 

Segundo Alvim (2003): O foco principal dos pesquisadores e produtores rural 

nos últimos 30 (trinta) anos, tem sido o melhoramento da cadeia de sustentabilidade, 

bem como, avaliar os efeitos da eficiência e eficácia do uso do Sistema de Plantio 

Direto (SPD), e suas contribuições para agricultura sustentável para o ecossistema, 

tornando o modelo de produção competitivo economicamente. 

Para Cruz (2005) o plantio direto afeta as condições química física e 

biológicas do solo, consequentemente essas condições irão afetar o crescimento 

das plantas e sequencialmente a produtividade. O autor afirma ainda que: “quanto 

maior for o tempo de rotação de cultura, o tempo de adoção ao SPD melhor será o 

aproveitamento do solo, bem como a cultura em desenvolvimento, sempre 

considerando as condições físicas de cada região”.  

As raízes da planta nem sempre estão ligados ao rendimento da cultura. Em 

alguns casos existe uma dificuldade maior na determinação da consistência de 

plantio que se almeja, principalmente em solos mal drenado, com maior umidade e 

com alta quantidades de resíduos. A distribuição de resíduos na superfície do 

terreno de forma desuniforme e irregular pode favorecer para diminuir a expressão 

do plantio, provocando a redução do crescimento inicial, atrasando a maturidade. 

Para evitar esse tipo de ação é recomendado o uso de semeadora em velocidade 

reduzida, não ultrapassando 4 km/h. (LAMAS, 2006)  

A produtividade vai além do sistema de manejo de solo, o maior rendimento 

relacionado a produtividade, depende das condições climáticas regionais, e 

principalmente da efetivação do modo de implantação do sistema. Na implantação 

do SPD é interessante priorizar a cobertura de solo, sobretudo se o solo apresentar 

de\ 0gradação de matéria orgânica. Neste sentido é importante a rotação de cultura 
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buscando o aumento da fitomassa, bem como, a elevação do carbono e nitrogênio 

C/N. O cultivo do milho e soja merecem atenção especial pois estes modelos são os 

tipos de cultivos mais frequentes no SPD, pois apresentam maior vantagem quando 

desenvolvida em rotação, além do que o seu rendimento apresenta um aumento 

significativo. (LAMAS, 2006) 

(CRUZ et al., 2005) “Existem ensaios que se percebe as implicações 

benéficas do milho se ampliando até ao ano secundário da soja cultivada após a 

rotatividade. Neste exemplo, a soja causou 20,3% a maior que no primeiro ano 

posterior ao milho e 10,5% no ano secundário”. Essa diferenciação contribuiu para 

redução de pragas e doenças, aumenta a quantidade de nutrientes, residuais da 

palha do milho, entre ele o potássio que é uma exigência do cultivo da soja.  

Por meio de estudos ao longo de 30 (trinta) anos Debiasi (2013) comprova 

que a produtividade de grãos em SPD em mais de 60% do que no sistema 

convencional, bem como a redução de 95% das perdas no Sistema de Plantio 

Direto. Entretanto a produtividade tem crescimento gradual, de modo que o solo vai 

evoluindo seu potencial produtivo ano a ano. A maior rentabilidade poder ser 

alcançada, se aliado ao SPD estiver, sementes de qualidade, controle de pragas de 

forma adequada, qualidade no plantio, fertilizantes compatíveis, bem como 

manuseio correto do solo.   Cruz et al. (2005) afirma que “é impossível alcançar alta 

produtividade sem ser sustentável”. De modo que é imprescindível a cobertura de 

solo de modo apropriado a região, levando em consideração o fator climático. 

A competitividade pela ótica de Alvim e Oliveira (2005) é vista como a 

distorção do mercado, para o autor essas distorções são decorrentes de políticas 

econômicas, como a concorrência desleal entre as empresas. De forma que a 

política impõe custos de capacidade econômica. Neste mesmo sentido para 

Fagundes (2013) a competitividade pode estar agrupada “produto de esforço 

humano”. A composição da competitividade ocorre com inserção da rivalidade, com 

exigência de qualidade, menor custo. O autor afirma que a competitividade está 

relacionada a fatores macroeconômicos ligados a políticas fiscais ou financeiros.  

Acrescentando o pensamento porteriano  Fagundes (2013) realça que para 

um empreendimento se torna competitivo, não deve apenas considerar os custos, 

mas atentar quanto a análise de SWOT, sigla em inglês que significa 

Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e 
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Threats (Ameaças) , analise esta, que relaciona a força e a fraqueza, bem como a 

ameaça e a oportunidade, o autor acredita que a análise desta ferramenta possibilita 

a antecipação a alguns fatores, objetivando a redução de gastos e desenvolver 

estratégias para aumentar a competitividade e a lucratividade. Para formação da 

estratégia de competitividade, é importante seguir três princípios básicos: (1) 

Tomador de preços, (2) Homogeneidade e (3) Livre entrada e saída. 

Conforme Neto (2005) a competitividade no agronegócio é necessário efetuar 

orçamentos relacionados ao custo da comercialização, não somente o custo de 

produção, assim a competitividade é a somatória de um conjunto dos custos, desde 

a produção até o consumo final. Entre os custos incidente na competitividade estão 

as tributações impostas pela política nacional. Para Coutinho e Ferraz (1993) “as 

Políticas Públicas podem modelar criar ambiente favorável a competitividade tanto 

interna como externa no agronegócio, através de artifícios do governo juntamente 

com empresas privadas. “ 

Permeia vários conceitos de definição para Política pública, Teixeira (2002) 

define que representa regras e mecanismos de ligação entre o poder público e 

sociedade, evidenciada, estruturada ou organizadas em documentos, comumente 

beneficiada com recursos do governo, o autor destaca ainda que por vezes são 

caracterizadas situações de omissão da parte do governo. Assim, afirma que a 

implantação dessas políticas são modos de exercer o poder público e disposição da 

concessão de decisão. Os espaços de execução do governo por meio das políticas 

são amplos, portanto para melhor aferição dos seus impactos no agronegócio, é 

necessário ser objetivo quanto as circunstancias de utilização dessas políticas.  

Segundo Azevedo (2003), as políticas públicas podem ser divididas em três 

(3) tipos: politicas redistributiva, distributiva e regulatória.  

O objetivo das redistributivas é redistribuir a renda na forma de recursos e 
financiamentos (estes, partindo dos estratos sociais de alta renda, 
beneficiando os de baixa renda). 
(...) As políticas distributivas consistem em utilizar o orçamento geral 
arrecadado pela sociedade para beneficiar diferentes camadas sociais que, 
eventualmente, demandam um maior apoio financeiro, como no caso da 
necessidade de pavimentação e iluminação de ruas ou a aquisição de 
equipamentos específicos para portadores de deficiência física. 
(...) Políticas regulatórias, que visam regular um determinado setor criando 
normas para o funcionamento de serviços e implementação de 
equipamentos urbanos. 
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De acordo com Rezende (2009): 

a política fiscal busca três grandes objetivos: estabilização da economia 
mediante a regulação dos preços e do estímulo da produção e do emprego; 
redistribuição da renda, com tributação às camadas mais ricas; e alocação e 
fornecimento de bens públicos para a comunidade. 

 

O agronegócio nacional decorre das políticas governamentais, estando longe 

do seu potencial, dispondo grande quantidade com recursos desperdiçados. 

Resumindo é evidente a capacidade de interferência do governo sobre agricultura e 

a consistência diante das políticas econômicas, interferindo nos custos, na 

competitividade e sequencialmente na lucratividade do produtor.  

Neste sentido foi desenvolvida por Monke e Pearson em 1989 uma matriz 

chamada: Matriz de Análise Política (MAP), é uma ferramenta confiável que 

possibilita tomadas de decisões, comparação das vantagens produtivas através da 

sua eficiência, de modo que é possível compreender os impactos que tributações 

(Taxas de câmbio, subsídios, restrições comerciais, tabela interna) causam varáveis 

incidentes na competitividade.  

 

Figura 3: Modelo de Matriz de Análise Política 

 

Fonte: Monke & Pearson (1989) 

Os dados utilizados na MAP são classificados em duas formas: Preços 

privados2 e preços sociais3. Sendo que cada forma é composta dos valores dos 

seguintes fatores: custos operacionais, custos de produção e lucro.     

                                            

2 Para Monke e Person (1989): Preço privado é tido como modo que remete a eficiência. 
Demonstrado pela moeda vigente e pela cotação atualizada local.  
3 Para Monke e Person (1989): Preço social é tido como modo que remete a equidade. Demonstrado 
pela moeda vigente e pela cotação atualizada do mercado internacional, ou sem interferências 
politicas 
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Figura 4: Composição dos custos de produção privada e sociais, adaptado de 

Monke e Pearson (1989) pela Embrapa. 

 

 

Fonte: Lopes (2012) 

 

Segundo Tôsto et al. (2005, p.5): 

O método da MAP permite medir o impacto da intervenção do governo na 
lucratividade privada dos sistemas agrícolas e na eficiência econômica no 
uso dos recursos. Essas abordagens focalizam os efeitos das medidas de 
política, determinando a diferença entre a lucratividade privada e o benefício 

social, a qual é definida pelo efeito das divergências. 
 

O uso do SPD é indicado independente das políticas públicas praticada, de 

modo que este sistema de cultivo vem sendo uma opção viável, com custos 

reduzidos de produção, realizado de forma sustentável e consequentemente levando 

o produtor a ter maior competitividade em seus produtos, alcançando lucros maiores. 
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Entretanto os fatores que contribuem para o sucesso deste modo de cultivo, 

dependem não só do modo de implantação do SPD, mas das experiências na 

capacidade gerencial do produtor na forma de conduzir sua propriedade, orientado 

por profissional competente e o sistema de rotação de cultura. 
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3 ROTAÇÃO DE CULTURA NO PLANTIO DIRETO  

 

O princípio básico do SPD é composto pelo mínimo de revolvimento do solo, 

bem como a cobertura permanente do solo e essencialmente pela rotação de 

cultura. A rotação de cultura é estabelecida pela alternância organizada em 

diferentes tipos de culturas, obedecendo ciclos (períodos de tempo), sendo que uma 

espécie não deve ser repetida no intervalo de tempo menor que um ano. Esta 

rotatividade, é chamada de sucessão. Pode ser exercida por tempo indeterminado, 

visto que quanto mais tempo de aplicação SPD, maior o aproveitamento da 

produtividade. Pode se citar como exemplo de rotação, ou sucessão o plantio de 

milhos safrinha/soja, trigo/soja.  

Segundo Franchini et al. (2017) os objetivos principais da rotação de cultura 

são: maximização do uso do maquinário e mão de obra; diversidade de renda; 

redução de pragas; doenças e plantas daninhas; manutenção e benefícios da 

fertilidade do solo; descompactação e estruturar o solo; estabilização da 

produtividade do cultivo. Par que todos os propósitos sejam alcançados, é 

necessário priorizar espécies que não multipliquem patógenos, e que busquem a 

redução de plantas daninhas.    

Neste sentido para Franchini (2011, p.15) buscando como alvo o sucesso da 

rotação de cultura, o produtor deve atender o maior número possível dos seguintes 

princípios: (1) produzir quantidade de fitomassa da raiz e da parte aérea, capaz de 

aumentar o teor de matéria orgânica do solo e a formação de forragem para controle 

da erosão, reduzir a variação de temperatura, diminuir a evaporação da água. (2) 

proporcionar condições apropriadas para inibir a propagação de pragas e doenças, 

promover um ambiente adequado para eliminação destas. (3) evidenciar exigências 

nutricionais, aproveitamento diferenciado de nutrientes como gramíneas ou algum 

tipo de leguminosa. (4) evitar espécies que sejam hospedeira de pragas e doenças 

que possam refletir economicamente nas culturas dominantes. (5) possibilitar a 

diversidade de princípios ativos com ação herbicida, fungicida e inseticida evitando 

espécie resistentes. (6) redução do período sem cultivo, praticando a inserção de 

cultivos de planta com produção de fitomassa, plantas com sistema radicular 

abundante, profundo e ofensivo, objetivando melhoria continua do solo. (7) refletir 
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em receita contínua através da produção de sementes, grãos ou forragens por meio 

dos resultados determinados em relação a cultura consecutiva. 

A não efetuação desta prática pode ocasionar ao solo alterações de ordem 

química, biológica e física, comprometendo a produtividade. Entre a as variações, 

destaca-se a redução do teor de matéria orgânica no solo (MOS), a degradação do 

solo, aumento do processo erosivo, aumento severo de pragas e doenças; 

infestação de plantas daninhas. O agrupamento desses problemas representa 

instabilidade da produção, aumento dos custos, diante da exaustão bióticos4 e 

abióticos5. (FRANCHINI et al., 2017) 

Na mudança de sistema de plantio, adotando o SPD é necessário direcionar a 

atenção na cobertura do solo, especialmente nos casos em que área apresenta 

degradação da MOS. O maior êxito do SPD está relacionado a cobertura de solo 

deixada pela palhada, proporcionando modo favorável para o desenvolvimento dos 

vegetais, favorecendo para melhorar a qualidade do produto, da produção, das 

propriedades físicas, biológica e orgânicas do solo Franchini et al. (2017). O SPD 

preconiza pelo menos 50% do solo recoberta por resíduos, distribuído de modo 

uniforme, maximizando os benefícios para a cobertura do solo. Entretanto os 

resíduos deixados pelos vegetais mudam as propriedades do solo, de modo que é 

necessário o cultivo de plantas que produzam fitomassa, para enriquecer a palhada 

produzida pelo grão. Para Cruz et al. (2005) a uniformidade da distribuição da palha 

é importante, pois em áreas onde a cobertura é menor favorece o surgimento de 

plantas espontâneas, aumenta a evaporação da água, ocorre a variação 

temperatura, impacto ao solo pelas gotas da chuva. 

Entre as culturas mais usadas no SPD estão o cultivo do milho consorciado 

com a soja, pois este sequencia apresenta vantagens quando cultivada em modo 

rotativo, a soja oferece menor quantidade de resíduo de decomposição rápida, já o 

milho fornece maior quantidade e também resistência em cobertura de solo. Neste 

sentido é indicado ainda o cultivo da cultura do milho, integrada com aveia pelo alto 

índice de produção de fitomassa, bem como a relação carbono/nitrogênios (C/N), 

visando a cobertura de solo mínima indicada. (FRANCHINI et al., 2017) 

                                            

4 Seres vivos no ambiente. Ex: produtores, consumidores. 
5 Seres não vivos no ambiente. Ex: temperatura, solo, umidade, gases. 
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 Porém é impossível reunir todas as características necessárias em uma 

planta só, de forma que é importante a diversificação de rotação e sucessão de 

culturas. Além disso o sistema de rotação de cultura deve ter planejamento 

contemplando variedades que produzam biomassa, sistema radicular vigoroso, 

profundo e com maior capacidade de absorção de nutrientes. Em período de 

inverno, que ocasiona clima mais frio pode ser cultivado em rotação com a soja o 

trigo, a aveia branca, a cevada. Já no verão pode-se elencar os exemplos de 

culturas do milho, algodão, girassol, sorgo. Ressaltando que o girassol e o milho 

safrinha, são indicados para outono-inverno, bem como em locais que neste período 

tenham disponibilidade hídrica e sem moderação de temperatura, pois são 

alternativas de culturas econômicas. Franchini et al. (2017): No que tange a soja, as 

principais espécies empregadas no sistema de rotação de cultura, para cobertura de 

solo são: aveia aliada ao nabo forrageiro, crotalárias, milheto, as braquiárias. 

O sistema de rotação de cultura ao adotar espécies vegetais, deve obedecer 

às peculiaridades regionais, as expectativas comerciais do produto, levando em 

conta a comercialização, a adubação verde e a cobertura de solo. Para Cruz et al. 

(2002):  

Plantas forrageiras, gramíneas e leguminosas, anuais ou semiperenes são 
apropriadas para essa finalidade. Além disso, deve se dar preferência a 
plantas fixadoras de nitrogênio, com sistema radicular profundo e 
abundante, para promover a reciclagem de nutrientes. 

 

Na composição do sistema de rotação de cultura é necessário analisar 

cuidadosamente os fatores que envolvem esse planejamento, destacando o objetivo 

principal nesta adoção, focando na escolha adequada das sementes, levando em 

consideração os custos, de forma que remetam a comercialização ideal dos grãos, e 

o retorno financeiro positivo. 

Entretanto o produtor pode optar pela monocultura, ou sistema continuo de 

rotação, como soja-milho, porem esta prática pode ocasionar a degradação 

biológica, química e física do solo, a redução radicular, restrição ao crescimento, 

retenção de material toxico. Neste sentido Cruz et al. (2002): 

Esse sistema também proporciona condições mais favoráveis para o 
desenvolvimento de doenças, pragas e plantas daninhas. Sendo assim, a 
monocultura tem como consequência a queda da produtividade por área ou 
a manutenção de baixas produtividades das culturas. 
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A unicultura da soja é dominante na região do cerrado, carecendo a 

introdução de outras espécies plantas nas técnicas de agricultura, priorizando as 

gramíneas, pastagens entre outras que podem ocasionar equilíbrio e melhoras no 

ecossistema, realçando que a soja e o milho dispõem de capacidades de 

complementação satisfatória. O milho demonstra inúmeras vantagens na rotação de 

cultura, do mesmo modo que as leguminosas que é caso da soja também são 

recomendadas, justamente por conta da fixação do nitrogênio pelo ar, associadas as 

bactérias formam nodulação radicular. Nos plantios em que adubação é realizada 

pelo sistema e não por modo de cultura, a soja certamente não precisará de 

contribuição significativa de fósforo, inclusive requerendo menor quantidade de 

potássio. (CRUZ et al., 2002) 

Em contrapartida, a utilização de plantas que apresentam maior produção de 

biomassas e lentidão da taxa de composição como no caso das gramíneas, faz se 

necessário adequar o manejo da adubação nitrogenada, em especial o milho, 

cevada etc. Mesmo o milho apresentando relação elevada entre Carbono: Nitrogênio 

(C/N), boa produção de  elementos seco, colaborando para o aumento da cobertura 

do solo, não só em tempo , mas em permanência, a monocultura composta por 

soja/milho é capaz de apresentar menor cobertura do solo em sistema de rotação. A 

sucessão do milho vem se destacando vantajosamente, proporcionando expansão 

da rentabilidade tanto em uma, como em outra cultura. Porém o cultivo de milho 

após milho deve ser evitado, caso ocorra esta sucessão a precaução deverá ser 

superior no que tange a adubação nitrogenada, havendo a necessidade de 

monitoramento de pragas e doenças. (CRUZ et al., 2002) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema de plantio direto está inteiramente relacionado ao uso do solo em 

manejo de inúmeras culturas utilizando plantas formadoras de palhadas, buscando 

melhor aproveitamento vegetal, contribuindo verdadeiramente para a proteção do 

solo, potencializando o armazenamento de água, incorporação de resíduos 

orgânicos ao solo, visando o aumento da produtividade e a sustentabilidade da 

propriedade. De outro modo o plantio convencional é caracterizado pelo uso de 

arado, gradagem no preparo do solo para o plantio, promovendo degradação na 

camada do solo, ocasionando desgastes. 

O presente trabalho contemplou com êxito o objetivo inicial que era verificar 

as características fundamentais de implantação e desenvolvimento do Sistema de 

Plantio Direto, teve ainda como proposta principal identificar quais as principais 

vantagens em inserir o sistema de plantio direto em uma propriedade, inclusive em 

áreas de pequeno porte, verificar os benefícios da prática da rotação de cultura. 

Entretanto pode se constatar que o melhor aproveitamento deste tipo de manejo, 

considerando vantagens ou desvantagens na adoção do SPD, está diretamente 

relacionada a fatores climáticos, condições de solo e fatores regionais, de modo que 

é fundamental a adaptação do sistema cada região.  

O agronegócio visa no Sistema de Plantio direto a busca por opções 

tecnológicas que apliquem o menor número de técnicas agressivas ao solo e ao 

ecossistema, buscando maior sustentabilidade, reduzindo os impactos ambientais, 

atendendo as necessidades atuais sem comprometer as características do solo e as 

necessidades futuras. O SPS propõe aumentar a produtividade e o rendimento do 

produtor.  

Pode se concluir que por sua ação benéfica em relação ao solo e a 

sustentabilidade, pode se assegurar que o SPD é um procedimento essencial, bem 

como a aplicação da rotação de cultura, visando o desenvolvimento de técnicas que 

não comprometam os recursos naturais no futuro, sempre beneficiando para o 

aumento da competitividade. Fica como recomendação para pesquisas futuras, as 

implicações benéficas do Sistema de Plantio Direto em culturas especificas, como no 

plantio de algodão, no cultivo de feijão, os benefícios específicos ao solo e a 

propriedade. Enfim, este estudo é abrangente e não se finda aqui. 
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