
Nada nasce feito.                
Ideias inovam e vão evoluindo!.

“40 Anos de Plantio Direto!.”                                   
Plantio Direto da terceira Geração. 



No passado o homem buscava basicamente
o que a Terra os oferecia!... 

Começando nas origens!...



Uma agricultura extrativista!…

Na busca de alimentos, abrindo as terras mais férteis,                                    
Até seu esgotamento, para depois abrir outra área.

Estes	matos
não acabam

nunca!



Há milhares de anos
grandes civilizações

abandonaram regiões
devido ao esgotamento
do solo, pela extração.   
Buscando novas áreas

mais férteis.

C/ W C Lowdermilk 1930 
Cientista do USA.
As terras não suportavam  
mais as Cidades
Na Síria centenas de 
cidades em ruínas.



O Homem se concentrou nas melhores Terras. 



1917

Da tração animal para o trator.              



O preparo sempre foi visto como algo 
sagrado e óbvio na produção de alimentos!



Nos melhores solos com uma safra por ano e clima temperado, a degradação     
é lenta e não é percebido durante a vida ativa do Homem,   mas acontece!. 

A agricultura mecanizada ainda é jovem!...



Paraná
W 25

• Robert L. Thompson
Visiting Scholar, Johns Hopkins University
• School of Advanced International Studies
• Washington, DC     11 October 2011

Conf. de Ciencia e Tecnologia:  A chave da segurança alimentar.

Somente Sobraram no Globo 12% de Terras aravéis não
florestadas, não sujeito a erosão ou desertificação.               
Como as do Brasil e da Africa

Richard	representou
o	produtor.	Brasileiro



Divisa do 1º com o 2° Planalto no Paraná. Próximo a divisa do 10 com o 20 planalto começou a nossa historia. Nas frágeis Terras do segundo planalto dos             
Campos Gerais do Paraná. Começa nossa Historia. 



40
50

Até os anos 40

Com a mecanização mudou  a escala,                  
cada vez abrindo novas  áreas  maiores .  



A primeira alavancagem da atividade agrícola nos 
Campos Gerais, começou com a cultura do arroz nos anos 50.

Após o arroz, veio o milho, mas com nível técnico ainda baixo.       
A trigo e soja nos anos 60.

Usando as melhores tecnologias 
recomendadas na época.



Para cada cultura eram 4 preparos duas vezes ao ano.

Sem conhecer as consequências. 



Nos primeiros anos tudo parecia muito promissor!



sistema agrícola franke final.jpg

Campos Gerais’    Anos 70 em poucos anos 
A Terra revelou seus limites!



Erosão hídrica e eólica! na Terra Rocha anos 70

Foto Bartz



Cerrado nos anos 70 As consequências
sofridas por lavrar as Terras!...



Restou a única saída de não 
mais preparar o Solo!...

9 anos trigo soja

3 anos trigo soja

Foto ITC  antes do P D.

Já com 9 anos trigo e soja,.                                                        
Ficou  claro que tantos preparos o solo não resiste.

FRANK’ANNA



1972 As limitações nos obrigaram a ir em busca de 
soluções, com a IPAME H. Bartz e nos EUA



Juntos escolhemos dar os primeiros passos,               
com o P. Direto como a saída..                       

Os primeiros passos para um novo rumo:
Pela  comissão agrícola da CCLPL contratamos o Hans 
Peeten- pós graduado nos efeitos da máquina ao solo.

BatavoCastrolanda e	Arapoti



“1976 o 
inicio do    
Plantio 

Direto ”

AGRIPASTOS	1976
FRANK’ANNA	1976



O Primeiro: Plantio Direto em 1977 inverno.

Convecional
Com	preparo

Plantio	Direto

Abriu-se um novo horizonte para nossa agricultura.  

Inverno 1977

O	NONO	c/	autoridades!



“4 Anos após o Plantio Direto”

1976

1980

Vencemos a maior ameaça a erosão!... 



A Grande diferença!...

Com o maior limitante sob. Controle.
Outros ajustes estavam ao nosso alcance!       

H²O                
H²O                



Com menos operações antecipamos de 10 até 45 dias o plantio, 
que representa um grande ganho na produção.

Nono divulgandoo	P	D
A	autoridades	já em 1977



1979 Com 3 ano de P. Direto, visitamos o Shirley Phillips, já com 
27 anos de P D. Esta visita nos deu segurança no nosso rumo, e
convictos de retribuir esta informação aos demais produtores.



1981 na Fundação ABC consultor; treinando técnicos e 
pesquisadores. Isto foi um grande avanço na difusão do P.D

Shirley H Phillips
EUA

O técnico com bagagem é o suporte do Produtor!...

1981

1984

O	Motor	de	aranque!



A  difusão local começou com dias de campo.
Mostrando as adaptações já feitas ANF.



A difusão a nível Nac.  o 1ª Encontro Nacional PD 
em 81 – 20 83  - 30 85  com suporte técnico da        
CCLPL e da IAPAR as pioneiras, nesta difusão.

COOPERSUL



Das Coop.  Arapoti Batavo e Castrolanda

Assim nasceu  em 84 a 1°
Fundação para divulgação  e 

pesquisa privada regional o elo 
entre pesquisa básica e o produtor  



Muitos tentaram vencer a erosão com a força da 
máquina; o murundum. A FORÇA da natureza foi maior.

innovators

early adopters

early majority

late majority

laggards

O	Homem p/	inovações Rogers	1962

3%

14%
34%

36%

13%



Entusiasmo do Hans Peeten
contaminou até os mais resistentes!...

Ele fez a ponte da pesquisa ao produtor! 
Transformou informação de pesquisa,          

para um sistema de produção!...



Onze culturas de inverno foram plantadas em um sentido e as 
culturas de verão foram plantadas em outro sentido.               
Isso se multiplicou em inúmeras informações.                           
Daqui saíram as orientações para um novo “norte”.



Avançamos para um sistema de produção

O solo sempre coberto.
E com rotação de culturas.



Aumentando a M.O e a vida no solo, 
armazenando   mais nutrientes  e água no solo.

Perda de M.O. no Convencional
e o Incremento após o P.D.

Fazenda FRANK'ANNA  
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21 anos9 anos conv.

E o CO²  é amazenado
como nutriente, não é

emitido no ar.
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Sistema radicular do milho em latos solo roxo.            
( 15 anos em Plantio Direto, na Frank’Anna)

Sistema radicular de milho em latos solo roxo.            
( 15 anos em preparo mínimo, na Frank’Anna)



O Plantio Direto mostrando seu potencial!...



Pesquisa
privada

Regional.

Nestes 40 anos do Plantio Direto na Palha
Os grandes avanços tecnológicos não
aconteceram por impulso, mas por uma soma de 
pequenas conquistas por grupos motivados.

( ISOLADOS VAMOS A LUGAR NENHUM!...)
Foram: Produtores,Técnicos, Pesquisadores e Empresas!...

Osmar
Muzzilli

Eliseu Alves

Hans	Peeten

Na	Ipeame Milton	Ramos



Em 1995 a Fundação A B C                                          
Com seu banco de dados atual  de 430.000 ha                     
focou os trabolhos deste grande laboratório. 



A Federação assumiu a divulgação  a nível Nacional 
através  de Produtores Técnicos e Pesquisadores.                             



“ Propostas levadas mundo a fora”      



Ninguém é de FERRO!...



Ministro Agr. Br.  Anos 80

Ministro Agr. Rússia. Ministra Merc. Com.EU

Grandes autoridades do Brasil e do mundo interessados,            
em  conhecer o Plantio Direto aqui desenvolvido.

Alexei Geordev Mariann Fischer Boel

US Politico e def. da Ecologia Int.
Amaury Stábile Al Gore



ORDEM NACIONAL DO MÉRITO CIENTIFICO

NONO foi o grande difusor do P. Direto!...



Não podemos ficar parados pelas homenagens recebidas,               
mas nos preparar para verticalizar a produção.

Não somente agricultura de precisão.
Mas precisão na gestão toda!...
Plantio Direto da nova geração!...



O bom Monitoramento no uso de insumos 
assegura uma economia e uma boa safra!...



COM CULTURAS DE INVERNO + Matéria Orgânica. 
RECICLAM NUTRIENTES – N P K



Acelerar a decomposição da palha melhora o stand!... 

O tradicional.  

Novo picador na queixada da colheitadeira.  



O Trigo até 6.000 kg ha. Soja até 6.ooo kg ha.



+

Buscamos Milho até 15.000 kg ha!..
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Estar alertos as opções e oportunidades!

ALERTOS!

O Conhecimento tem limites, a imaginação vai além



Abriu-se a janela para em 30% da área ter 3 safras.



Chegando a 19 ou + ton. ha. ano!.... 

Com bom planejamento Milho, Feijão e Trigo em um ano. 



Com colheita de grãos úmidos se ganha 20 dias.

Em maior área podemos ter 3 safras no ano .         
Leite e Carne, agregando mais valor!...



Para os que tem as raízes na pecuária de 
corte. No inverno o gado na lavoura de 

aveia ou azevém.
No norte braquiária no sistema Santa Fé!..

(Evitar excesso de pisoteio!...)



4.300kg	2016

Em uma area; 40 anos de 
azevém, soja sem rotação?       
E isto continua dando certo!.



S P D com a integração Leite.



O P D com a pecuária leiteira.
3 safras de Forrageiras até 120 ton. há ano.

ou 2ª Safra: Soja       3ª Safra: Cevada.   

1ª Safra: milho 2ª Safra: milho 

R 3 a 4



Com a comida no cocho conseguimos
50.000 litros de leite/ha ano
10.000 L/ha ano no pasto.



+

Apos silagem de milho feijão, retorno rápido mas 
pouca proteção. Falta Palha!



+

O Ideal após milho silagem - Milheto –
aveia  em pelo menos 30% da área                              
O mais rentável com grande risco!.                     
O técnico conhece o resultado.



Nosso País já conviveu por 300 milhões de anos com a erosão.
Vamos fazer no mínimo igual, e se possível melhor!...  



Erosão em P D (isto após 180 mm em um dia). 
Logo após plantio de trigo!

Até onde uma compactação 
é benéfica?

Acidentes acontecem 
também em P. Direto!



Movimentar o Solo é sempre um risco!
Com uma chuva de 140mm + a água do pátio o P D com 
Palha resistiu a subsolagem ou a descompactação não!.



As depressões formadas por milhões de anos de 
erosão, o local natural para o escoamento da água!.

As soluções sempre saíram, próximos dos 
acontecimentos!..   ( Não de Gabinetes) 



Para cada situação uma diferente solução.
captadores com tubulações de 600 mm a 150 mm.

Nas depressões tubos condutores .

400	mm.

150	mm.



Na	beira da	estrada



Unindo a teoria com 
ações práticas temos,                        
informações seguras. 
De sustentabilidade     
e de Viabilidade!...



P D
Sem
Palha

P D
Com
palha

Conv.

C



Salto do Pitangui
01 -1970 conv.

06 - 2013 Após 500 mm 
em 10 dias.

01 – 2012 Após uma chuva Com PD 
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Para alimentar esta crescente Multidão 
somente com alta produtividade. 

Nosso compromisso com	o	semelhante.	
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Conheça a competência de seus colegas         
não subestime sua competência!.  

São invencíveis!



“E temos ainda a cultura de inverno!”



Ser agricultor é planejar,  ter conhecimento com  
vocação e muita determinação!...

“ Ele é um Empreendedor” 

Produtor
Com vocação

Assentados.
Sem vocação

Alta produção:
Somente

Capacitando
HOMEM!...



O tamanho da área não é o limitante. 
“Limitante é, o tamanho do Homem!’’

“Aproximar igualdades se consegue com educação’’ 
Não através de sonhos ideológicas!...



+

O nosso compromisso com o Criador!.. 

Competência, A quem vai cuidar da Terra!                         
No Mau uso a Terra expulsa o Homem!



O empreendedor inovador busca o equilíbrio         
entre a paixão e a competência.

“O agrônomo foca o aprimoramento técnico” 
Juntos buscam o equilíbrio no técnico e econômico.



1976

Nestes solos considerados impróprios 
hoje um celeiro de alimentos!...

2016



Com o P. Direto
Os Campos no 
Sul do País e   

os do Cerrado 
Brasileiro... 

...antes 
considerados de 
baixa  aptidão 
agrícola, hoje   

já são os celeiros   
de alimentos.  



“O Plantio Direto não é somente uma técnica 
diferente, mas uma questão de sobrevivência!”..

Uma Agricultura com inpacto positiva na terra!...
“40 Anos de P D n P Incrementa a qualidade do solo”.

“E sobre tudo uma sustentabilidade econômica”



Ter o seu negócio é um privilégio.      
Manter o seu negócio é uma arte.         
É como velejar;
Sempre se
orientando e 
se adequando 
ao vento!

“Rumando para novos desafios”. 



Que a  semente do 
Plantio Direto  
continue sendo 

semeada e divulgada, 
para frutificar neste 
mundo que vivemos!..

“Sem um Pai, o PD 
deve ser adotado por 

todos”.

Já são 40 anos de 
Plantio Direto nos 

Campos Gerais.





Para o Homem se perpetuar na Terra vai 
depender da conscientização de todos.            
Para inclusive reciclar todos os minerais.
Antes de chegarem nos limites das reservas.        

Devemos reciclar  
no campo na 
indústria e no lar!.

O Rio antes e 
depois de passar 
pela Cidade!... Não 
basta só o Campo 
cuidar da Água!...



Nestes 58 anos na agricultura e 40 anos de Plantio 
Direto não deixar enferrujar as lembranças!...







AS curvas de nivel não deve ser uma
justificativa para a não mais ser notificado?...





Com Plantio Direto a Fragilidade esta vencida!...
Conseguimos o domínio a mais segura!.                         

Asseguramos a produção de Alimentos!.

Beira	
Estrada.



Mudanças em 60 anos
EUA antes da mecanização 
20.000.000 Produtores.
Em 2000: 2.000.000 Produtores.
E 10% produz 80% do total.

5 PÉS
40 PÉS



As mudanças com escala e tecnologia.
Mais tecnologia mais produção


