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uem diria que do solo brasileiro sairia uma das soluções para a
mitigação dos gases do efeito estufa? O responsável por tal feito
é o sistema de plantio direto, que consiste em cultivar o solo sem

a necessidade de arar a terra. Quando foi inventado no Brasil, na déca-
da de 1970, o objetivo era facilitar o manejo da lavoura, reduzir os cus-
tos, aumentar a fertilidade do solo e, principalmente, combater a ero-
são. Naquela época, não era possível imaginar que o sistema se tornaria
a peça-chave para uma agricultura de baixo carbono. Mas hoje, quatro
décadas depois, essa tecnologia de produção tem mostrado benefícios
que vão além do esperado. Segundo um estudo do professor Carlos
Cerri, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena), da USP-
Piracicaba, o plantio direto seqüestra meia tonelada de carbono por hec-
tare/ano. "Considerando que o Brasil tem 26 milhões de hectares nesse
sistema, podemos dizer que a técnica retira do ar 13 milhões de toneladas
de carbono por ano", diz Cerri. Hoje, há estudos em andamento para se
analisar a possibilidade da emissão de créditos de carbono em função do
uso do plantio direto, algo que pode revolucionar a agricultura brasileira.

Enquanto isso não acontece, o que se tem são os resultados que mostram
o aumento da fertilidade no solo, que se traduz em produtividade. "Os estu-
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dos mostram que a tecnologia incre-
menta a produtividade em 12% no
decorrer de 15 anos. Em algumas
regiões, a porcentagem pode chegar
em 20%", diz Fernando Adegas, pes-
quisador da Embrapa Soja. Além
disso, o sistema reduz em 10% o uso
de combustíveis e em 30% o uso da
água em lavouras irrigadas. No plan-
tio em sequeiro, a presença de palha
ajuda a manter a umidade do solo.

Sebastião Conrado, 70 anos, é
uma das centenas de testemunhas
dos benefícios do plantio direto. O
produtor foi um dos primeiros a ade-
rir à tecnologia. Naquele tempo, ele
semeava terras paranaenses. "Em
1975, vim para o cerrado e, em 1980,
comecei com o plantio direto aqui",
diz o agricultor de Goiás, que dedica
uma área de dois mil hectares ao
cultivo de soja, milho, feijão e trigo.
Segundo ele, no Paraná, o sistema
era fundamental para conter a ero-
são. "No cerrado, eu continuei com a
tecnologia pela facilidade do plantio
e por diminuir a incidência de ervas
daninhas, quando aliado à rotação de

culturas", explica. Outro ganho é a
contenção de doenças como o mofo
branco, que tem causado grande
prejuízo aos sojicultores brasileiros.
"A presença da palhada evita o apa-
recimento do fungo", diz.

Nas fazendas da multinacional
Souza Cruz, o sistema é usado há
mais de 30 anos. "Sempre trabalha-
mos com a tecnologia e, há cerca de
dez anos, começamos a ter um
retorno incrível", diz Ademar
Vandressen, gerente de produção
de fumo na região de Blumenau, em
Santa Catarina. O resultado foi a
criação de um programa para incen-
tivar os fornecedores da empresa a

aderirem a técnica. "Hoje, 80% dos
produtores de fumo de Santa
Catarina utilizam o sistema e, em
dois anos, o restante do Estado
deve aderir", diz. E não é só em ter-
ras catarinenses que a Souza Cruz
estimula a adesão do sistema. O
mesmo acontece no Paraná e no Rio
Grande do Sul. As vantagens para a
cultura do tabaco são inúmeras.
"Diminui em 50% a mão-de-obra do
plantio à colheita e, em anos de
muita chuva, o sistema reduz o
risco de afogamento das plantas",
diz o gerente. No passado, a multi-
nacional perdia muito fumo por
excesso de chuva ou de sol e tam-
bém por doenças, mas as perdas
caíram significativamente depois da
adoção da prática conservacionista.

Com tantos bons resultados, a pre-
visão é de que cresça a área de plan-
tio direto no Brasil. "A idéia é ter
mais um milhão de hectare por ano
nos próximos 12 anos", diz Cerri. Boa
notícia para o País. Em um contexto
de tantos ataques ao agronegócio
nacional, o sistema de plantio direto é
uma resposta que não deixa dúvidas.
Afinal, além de seqüestrar meia tone-
lada de carbono por hectare/ano, na
mesma área, ela deixa de emitir 80
quilos de carbono ano por demandar
menos maquinário e, consequente-
mente, menos combustível. •
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