Metodologia Participativa para avaliação
da qualidade do Sistema Plantio Direto

Índice de Qualidade Participativo
do Sistema Plantio Direto - IQP

Cooperação:

O projeto
O projeto Estímulo à Qualidade do Sistema Plantio
Direto na Bacia Hidrográfica Paraná 3 se propõe
a continuar os trabalhos antecedentes realizados
pela ITAIPU Binacional em parceria com o Instituto
Agronômico do Paraná (IAPAR), entre 1997 e
2006 e, com a Federação Brasileira de Plantio
Direto e Irrigação (FEBRAPDP), entre 2009 e 2012,
este último contando com fundamental apoio da
Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI), por
meio do Centro Internacional de Hidroinformática
(CIH). O primeiro diagnosticou os obstáculos
tecnológicos do Sistema Plantio Direto na região
lindeira ao reservatório e validou as tecnologias
correspondentes às soluções necessárias,
produzindo-se assim as bases técnicas e científicas
para o que se denominou “Sistema Plantio Direto
com Qualidade (SPDQ)”. Já no segundo trabalho
com a FEBRAPDP, assumiu-se que as tecnologias
validadas regionalmente em condições reais (em
Unidades de Teste e Validação de Tecnologias
implantadas em áreas de agricultores), seriam
o nível máximo de qualidade do Sistema Plantio
Direto. Com tal pressuposto, desenvolveu-se uma
metodologia participativa, denominada Índice
de Qualidade Participativa do Sistema Plantio
Direto (IQP), com o objetivo de se qualificar o
Sistema Plantio Direto.

Realização:

A metodologia IQP foi validada pelas instituições e parceiros
envolvidos e está sendo aplicada na área de abrangência da Bacia
Hidrográfica Paraná 3, em especial em 8 Microbacias, divididas em 6
munícipios do Oeste Paranaense.

Objetivo
O projeto tem como objetivo central contribuir para a melhoria da qualidade do Sistema Plantio Direto
na BP3, atualmente com problemas devido a adoção parcial dos fundamentos deste Sistema, os quais são:
Não revolvimento do solo e a mínima mobilização nas linhas de semeadura;
Manter o solo permanentemente coberto por cobertura vegetal viva ou morta;
Empregar a rotação de culturas;
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Agrega-se ainda a estas inconformidades técnicas, a eliminação parcial ou total do sistema de
terraceamento agrícola.

Manutenção do Sistema de Terraceamento

Área com terraços e cobertura do solo,
mantendo assim o controle da erosão

O IQP como instrumento de avaliação do Sistema Plantio Direto
O Índice de Qualidade Participativo (IQP) do Sistema Plantio Direto, trata-se de uma metodologia
participativa capaz de avaliar, numa determinada gleba, 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.
O IQP é fundamentando em 8 indicadores, são eles:
1 - Intensidade de Rotação de Culturas (IR);
2 - Densidade de Rotação de Culturas (DR);
3 - Persistência de Resíduos (Palhada) (PR);
4 - Frequência de Preparo do Solo (FP);
5 – Terraceamento (TE);
6 - Avaliação da Conservação (AC);
7 - Fertilização Equilibrada (FE);
8 – Tempo de Adoção ao Sistema Plantio Direto (TA).
Todos estes indicadores são avaliados e possuem uma ponderação para o computo da pontuação final do IQP.

Manutenção da palhada de cobertura

Metodologia Participativa
A metodologia IQP tem como premissa a participação e mobilização das comunidades agrícolas,
envolvidas com o sistema plantio direto em sua cadeia produtiva.
As estratégias envolvidas partem do princípio que os próprios produtores rurais estejam envolvidas na
construção da metodologia, aprimorando o IQP e consequentemente sua condição social e econômica.

Aplicação do Formulário IQP junto ao
produtor

Amostragem de solo

Tais estratégias devem ser construídas de forma participativa, através de ideias, iniciativas e ações dos
próprios envolvidos.
A autoavaliação por parte dos produtores rurais, além de caracterizar o estado atual do sistema
produtivo, permite fomentar o entendimento e a familiaridade com os mecanismos e efeitos oriundos de um
Sistema Plantio Direto com Qualidade.

Visita a produtores rurais, aplicação
do IQP, amostragem de solos e
população de minhocas

Instituições e parceiros atuantes

Desde o início dos diálogos para criação, validação e execução das atividades, o Projeto conta com uma
vasta gama de instituições e parceiros. O Índice está embasado tecnicamente na literatura já existente e em
trabalhos concretos de validação de tecnologias para o sistema plantio direto que foram realizados em áreas
de produtores rurais localizadas no entorno do reservatório de Itaipu. Em 2014 o IQP passou por uma revisão
técnica, trabalho este realizado pelo Grupo de Trabalho abaixo, formado por pesquisadores, professores,
extensionistas e técnicos das instituições apresentadas.

Com o propósito de se difundir o IQP para outras regiões, além do oeste paranaense, a Itaipu e parceiros
estão trabalhando em revisões adaptações específicas do Índice (IQP) visando adequá-lo para a aplicação em
diferentes condições quanto ao clima, aos solos e ao sistema de produção.

Plataforma Web – Sistema Plantio Direto
(Sistema de Informações Geográficas)
Todas as informações levantadas durante a aplicação do formulário “Índice de Qualidade Participativo”
são alimentadas em um sistema online “Plataforma Web – Sistema Plantio Direto”.

A Plataforma Web – Sistema Plantio Direto, consiste em uma ferramenta para identificação, cadastro,
armazenamento, espacialização e gestão territorial das informações oriundas das práticas agronômicas.
Utilizando a bacia hidrográfica como unidade territorial, potencializando a compreensão de relações entre
sistemas de produção conservacionistas e a conservação dos recursos naturais, em especial dos recursos
hídricos.
Todos os dados oriundos do Formulário de campo IQP, são registrados na Plataforma. Esta, por sua
vez, possui implementada, em forma de algoritmos, toda a metodologia do IQP: Cálculos e ponderações dos
indicadores que são avaliados.
Uma vez que todos os indicadores são calculados pela Plataforma, a nota final do IQP é apresentada,
tanto para uma gleba isolada quanto um conjunto de glebas de um produtor rural. Desta forma, é possível
avaliar a eficácia da aplicação das técnicas conservacionistas nas quais se baseiam a metodologia do IQP.
Baseando-se na análise são apresentados os Pontos Fortes e os Itens a Melhorar, o que permite adotar
melhorias no Sistema de Plantio Direto(SPD).

Relatório final do Índice de Qualidade
Participativo

Avaliação do IQP por gleba

A Plataforma além de cadastrar as informações e gerar os relatórios, permite também a visualização
geográfica das glebas avaliadas, com suas respectivas pontuações.

Visualização Geográfica das glebas com
SPD avaliadas
A Plataforma Web – Sistema Plantio Direto pode ser utilizada por demais usuários que tenham o
interesse em aplicar a metodologia IQP para avaliar áreas em que é empregado o Sistema Plantio Direto.
O acesso à Plataforma pode ser realizado via prévio cadastro, através da página oficial do projeto:

Página oﬁcial: http://plantiodireto.org/
Para maiores informações e dúvidas sobre o projeto:

E-mail: plantiodireto@pti.org.br

Sistema Plantio Direto com Qualidade

Índice de Qualidade Participativo - IQP
http://plantiodireto.org/

