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Muitos trabalhos realizados no Rio Grande do Sul têm mostrado que uma
das principais vantagens que o sistema oferece e o controle ã erosão. No
sistema convencional, a movimentação do solo, associada ou não ã queima da
palha, tem favorecido a perda de solo e insumos pela erosão hídrica.

A precipitação anual no sul do Brasil em alguns anos atinge a 2000nnn,

com altas precipitações em alguns dias, sendo comum o registro de 30 mm por
hora.

A pulverização do solo, atraves do preparo prop1c1a perdas da umidade
na superfície do mesmo. Em adição, na época do plantio, ocorrem períodos de
secas. Em decorrência, é comum os rep1antios, devido. a má geiminação da s~
ja, implicando em maiores gastos, tanto de maquinaria como de combustível
e insUJOOs.

Em plantio direto, as perdas de umidade do solo, provocadas pela eva
poração na superfície são reduzidas devido a presença de resíduos de cult~
ras anteriores e pela não movimentação do solo. Nestas condições, o plantio
pode continuar por maior período de tempo, sem interrupções, sem que haja
prejuízos na germinação, obtendo-se assim ótimos stands.

r universalmente sabido, que entre constituintes do solo que favorecem
a agregação das partículas do solo, é a materia orgânica a principaL O sis
tema de plantio direto, pela manutenção dos restos da cultura, controle a
erosão e não movimentação do solo, favorece a agregação de partículas, me
1horando a estrutura.

..-No Rio Grande do Sul, a colheita do trigo coincide com a melhor epoca
de plantio da soja, ocorrendo nesse período grande concentração de traba
lhos. Chuvas demasiadas ou secas podem atrasar ainda mais as operações de
preparo do solo e plantio, ocasionando reduções na produção da soja. O sis
tema de plantio direto oferece ao agricultor a possibilidade de colher a
cultura de trigo e imediatamente semear a soja, pois nao são necessários
os trabalhos de preparo do solo, que necessitam muito tempo para sua execu



ção. Em adição, nesta época os períodos secos que normalmente ocorrem, fa
zem com que os solos cultivados no sistema convencional,desprotegidos, "pe!.
cam a umidade superficial"mais rapidamente, não se podendo semear a soja,
devido aos riscos de baixo stand. A cobertura dada pelos restos culturais
e a não movimentação do solo no sistema de plantio direto, diminuem a eva
poração, podendo o plantio ser efetuado, sem interrupções, por um maior p.!
rlodo.

'"' C7 "'Enaaiosrealizados" em trigo e' soja hãvãrios anos, por órgãos oficiais
de pesquisa e pela Companhia Imperial, têm mostrado que as produções são i
guais ou melhores no sistema de plantio direto que no sistema convencion8l~

Em lavoura, as produções obtidas no sistema de plantio direto, têm-se
mostrado súperiores, em médias. 'ãaproduções obtidas no sistema convencio
nal, em conseqüência das vantagens que o plantio direto oferece.




