
PLANTIO DIRETO NO 
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Origens da 
Agricultura 



                Agricultura no Antigo Egito



Colheita do 
Trigo

sec. XVI



Colheita de
 Trigo para
 Van Gogh.

1889



A grande transformação do séc. XX



As transformações no Brasil



Evolução do Plantio Direto no Brasil





  Índice de Qualidade Participativo (IQP): Conceitos 
e fundamentos

MACROINDICADOR INDICADOR

Rotação de Culturas 
e 

Cobertura Permanente 
do Solo

- Número de meses com cobertura viva 
em 3 anos 
- Número de famílias de plantas 
diferentes em 3 anos
- Número de gramíneas na rotação 
exceto fenação/silagem             

Não revolvimento do 
solo

- Frequência de preparo do solo
- Revolvimento de solo no plantio
- Operações em nível
- Presença de terraços
- Eficiência de terraços
- Erosão na lavoura
- Erosão na gleba superior
- Compactação nas cabeceiras
- Tempo de retirada de animais antes 
do plantio

Fertilização do Sistema 
de Produção

- Uso de estercos na lavoura
- Manejo da fertilidade
- Balanço de nutrientes

Histórico e Adoção do 
Sistema Plantio Direto

- Percentual de área com Sistema 
Plantio Direto
- Tempo de adoção do Sistema Plantio 
Direto

Indicadores (Ii) Fator de 
ponderação (Fi)

Intensidade da rotação 1,5

Diversidade da rotação 1,5

Persistência dos resíduos 1,5

Frequência do preparo 1,5

Terraceamento 1,0

Avaliação da conservação 1,0

Fertilização equilibrada 1,0

Tempo de adoção do sistema plantio 
direto

1,0

45% 
Rotação 

de 
Culturas

20% 
Conservação 

de solos

IQP é uma metodologia capaz de 

avaliar a qualidade do Sistema Plantio Direto 

(SPD), fundamentada em um conjunto de 

indicadores relacionados à eficiência do manejo 

do sistema produtivo com vistas à adequada 

rentabilidade, com conservação ambiental.

 Premissas do IQP:

Fórmula do cálculo do IQP:

Ser participativo

Avaliar a qualidade do SPD de uma determinada gleba

Ser técnica e cientificamente fundamentado

Indicadores avaliados pelo IQP:
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