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1 ÍNDICE DE QUALIDADE PARTICIPATIVO (IQP)

O Índice de Qualidade Participativa ou IQP, trata-se de metodologia participativa

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. 

O IQP consiste em atribuir uma pontuação para a qualidade do Sistema Plantio

Direto realizado, através da avaliação dos seguintes indicadores: 

 1 Intensidade da Rotação de Culturas;

 2 Diversidade da Rotação de Culturas;

 3 Persistência de Resíduos no solo (Palhada);

 4 Frequência de Preparo do solo;

 5 Terraceamento Correto;

 6 Avaliação da Conservação;

 7 Fertilização Equilibrada;

 8 Tempo de Adoção do SPD.

Todos estes indicadores são levantados e avaliados, gerando um macro-indicador

denominado “IQP - Índice de Qualidade do Plantio”. 

A pontuação obtida do IQP define qual é a qualidade do Sistema Plantio Direto na

da gleba analisada.
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2 PLATAFORMA WEB – SISTEMA PLANTIO DIRETO

A Plataforma Web – Sistema Plantio  Direto,  consiste  em uma ferramenta  para

avaliação da Qualidade do Sistema Plantio Direto, através da utilização da Metodologia

Índice de Qualidade Participativo (IQP).

O objetivo principal da Plataforma é gerenciar informações levantadas a campo de

propriedades rurais as quais utilizam-se das técnicas do Sistema Plantio Direto em seus

processos produtivos agrícolas. Através da avaliação das informações é possível medir a

qualidade do Sistema Plantio Direto em uma determinada gleba, consequentemente em

um determinado território.

A Plataforma traduz-se assim em um sistema online para identificação, cadastro,

armazenamento, espacialização e gestão territorial das informações oriundas das práticas

agronômicas,  tendo  a  bacia  hidrográfica  como  unidade  territorial,  potencializando  a

compreensão de relações entre sistemas de produção conservacionistas, a conservação

dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos.

2.1 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O sistema foi desenvolvido com software livre, com as seguintes tecnologias:

• PostGreSQL;

• PostGis;

• Java;

• Vraptor 3;

• Bootstrap;

• Hibernate;

• Spring Security;

• CASino

• Openlayers 2;

• jQuery;
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2.2 CADASTRO DE NOVO USUÁRIO 

O acesso a Plataforma Web – Sistema Plantio Direto é efetuado mediante 'login' e

senha,  que  constitui  sua  identificação  eletrônica.  A habilitação  do  'login'  e  senha  de

acesso à Plataforma se dá por meio do envio das informações cadastrais do indivíduo que

fará  uso  do  Sistema,  informações  da  Instituição  vinculada  ao  USUÁRIO.  Para  tal,  o

solicitante  deverá  estar  ciente  dos  direitos  e  deveres  do  USUÁRIO  ao  utilizar-se  da

ferramenta, ler o  Termo de Compromisso e Aceite, preencher a  ficha cadastro, ambos

disponibilizados em  www.plantiodireto.org e  encaminhar  as  informações do USUÁRIO

para a ADMINISTRADORA da Plataforma pelo contato: plantiodireto@pti.org.br .

A figura 01 ilustra sobre o procedimento de cadastro.

FIGURA 01 – Cadastro de novo usuário

http://plantio.hidroinformatica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=74
mailto:plantiodireto@pti.org.br
http://www.plantiodireto.org/
http://plantio.hidroinformatica.org/images/pdf/Ficha_de_Cadastro_de_Novo_Usu%C3%A1rio.docx
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2.3 PRIMEIRO ACESSO À PLATAFORMA

Após o cadastro prévio do novo usuário, confirmação do cadastro e disponibilidade

do “login” e senha inicial  pela ADMINISTRADORA, o acesso a PLATAFORMA Web –

Sistema Plantio Direto poderá ser realizado.

Para o primeiro acesso, o usuário deverá acessar o endereço www.plantiodireto.org

e clicar no banner, conforme representado pela figura 02.

FIGURA 02 – Primeiro acesso a Plataforma

O usuário será direcionado para a tela de autenticação da Plataforma(figura 03), o

mesmo deverá inserir seus dados de acesso previamente disponibilizados.

http://www.plantiodireto.org/
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FIGURA 03 – Tela de autenticação da Plataforma

Uma vez o usuário devidamente cadastrado e com acesso para a Plataforma, a

mesma pode ser diretamente acessada em: https://plataforma.plantiodireto.org .

https://plataforma.plantiodireto.org/
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2.4 NAVEGAÇÃO NA PLATAFORMA

O sistema está dividido em 06 (seis) módulos sendo eles: Avaliação do Sistema

Plantio Direto – IQP1; Avaliação do Sistema Plantio Direto – IQP2; Propriedades Rurais;

Visualização  Geográfica;  Gráficos  e  Controle  de  Acesso.  Os  módulos  podem  ser

acessados através do  painel  de controle.  A  Figura 04 ilustra  o painel  de controle  da

Plataforma.

FIGURA 04 – Painel de controle da Plataforma

2.5 CONTROLE DE ACESSO

O pré-requisito  básico  para  a  utilização  dos  recursos  da  Plataforma  é  que  o

usuário esteja logado. O cadastro de novos usuários apenas poderá ser feito por usuários

administradores do sistema ou por intermédio da ADMINISTRADORA. Todos os usuários

possuem permissões,  e  com base nelas  o  sistema controla  a  liberação de acesso a

determinados  recursos  tais  como:  Gerenciar  usuários,  cadastrar  bacias  hidrográficas,

gerenciar propriedades, avaliação do IQP, entre outras.
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2.6 PROPRIEDADES RURAIS

O  módulo  de  Propriedade  Rurais,  consiste  na  etapa  inicial  da  Avaliação  do

Sistema Plantio Direto e tem a finalidade de gerenciar as propriedades rurais dos sistema,

possibilitando cadastrar, alterar, listar e remover propriedades.

Acessando  o  módulo  de  Propriedades  Rurais  é  possível  visualizar  02  (dois)

ícones:  Cadastro  de  Propriedades  Rurais  e  Lista  Propriedades.  A figura  05 ilustra  o

modulo de Propriedades Rurais.

FIGURA 05 – Módulo Propriedades Rurais

2.6.1 Cadastro de Propriedades Rurais

O campo “Cadastro de Propriedades Rurais”, permite que uma nova propriedade

rural possa ser cadastrada na Plataforma. Para realizar um novo cadastro é necessário

que as seguintes etapas sejam seguidas: 

1. Dados Gerais da Propriedade

Em Dados Gerais da Propriedade (Figura 06), o usuário poderá selecionar a bacia

hidrográfica que a propriedade esta localizada, informar o nome da propriedade, se a

propriedade  é  uma  rural  ou  urbana,  em  que  estado  e  município  esta  localizada  a

propriedade, o CEP da propriedade (caso possua) e uma breve descrição da propriedade.
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Todos  os  campos  que  possuem  em  sua  descrição  um  *  (asterisco),  são

considerados campos obrigatórios e por tanto, não será possível avançar para próxima

etapa caso o mesmo não esteja preenchido, após o preenchimento clique em  Salvar

Propriedade Rural para avançar. 

FIGURA 06 – Campo Dados Gerais da Propriedade

 2. Correspondência 

Nesta etapa o usuário poderá informar um endereço para correspondências, os

campos  desta  etapa  não  são  obrigatórios.  A  figura  07 ilustra  o  Endereço  de

Correspondência.
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FIGURA 07 – Campo Endereço de Correspondência

3. Domínio

Os campos desta etapa, são referentes ao(s) proprietário(s) da propriedade rural,

possui campos obrigatórios. Mais de um proprietário ou posseiro pode ser vinculado a

uma propriedade, adicionando os proprietários e após o preenchimento deve-se clicar em

Salvar  Dados  do  Domínio para  dar  continuidade  ao  cadastro.  A figura  08 ilustra  o

Campo Dados de Domínio da Propriedade.

FIGURA 08 – Campo Dados do Domínio da Propriedade
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4. Documentação

Os campos desta etapa, são referentes a documentação da propriedade(s) rural,

como nome, área total do imóvel, número da matrícula etc. Possui campos obrigatórios.

Mais de um lote ou matrícula pode ser vinculado a uma propriedade, adicionando-os e

após  o  preenchimento  deve-se  clicar  em  Salvar  Dados  do  Documento, para  dar

continuidade ao cadastro. A figura 09 ilustra o campo Dados do documento.

FIGURA 09 – Campo Dados do Documento
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5. Georreferenciamento

Esta  etapa  consiste  no  georreferenciamento  da  área  de  sede  da  propriedade,

facilitando assim o contato com o produtor e visita à propriedade rural. A imagem é gerada

automaticamente,  assim  como  as  linhas  referentes  ao  limite  da  microbacia  a  qual  a

propriedade foi vinculado e sua hidrografia, facilitando assim a identificação da sede da

propriedade.  Uma vez identificada a propriedade,  basta um clique no ponto exato na

imagem, após a marcação do ponto deve-se clicar em salvar Geometria, para finalizar o

cadastro. A figura 10 ilustra o Campo Georreferenciamento da propriedade rural.

FIGURA 10 – Campo Georreferenciamento da Propriedade Rural

Após o cadastro das informações referentes aos cinco campos descritos acima, o

cadastro da propriedade rural está finalizado.
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2.6.2 Lista Propriedades

Esta opção do módulo Propriedade Rurais lista todas as propriedades cadastradas

no sistema até mesmo os cadastros não finalizados. Na aba Opções, o usuário com as

devidas permissões pode editar ou remover uma propriedade. A figura 11 ilustra o campo

de Lista de Propriedades Rurais.

FIGURA 11 – Campo Lista Propriedade Rurais
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2.7 AVALIAÇÃO DO SISTEMA PLANTIO DIRETO – IQP1/IQP2

Os módulos de Avaliação do Sistema Plantio Direto (figura 12), tanto Metodologia

IQP1 quanto Metodologia IQP2,  tem a finalidade de gerenciar e avaliar a produção das

propriedades rurais  do sistema, possibilitando cadastrar, e alterar, listar  e  remover  as

avaliações  dessas  propriedades  com  base  nas  informações  levantadas  a  partir  do

Formulário de Campo IQP.

FIGURA 12 – Módulo Avaliação do Sistema Plantio Direto

Acessando o módulo Avaliação do Sistema Plantio Direto é possível visualizar 02

(dois) ícones: Avaliação do Sistema Plantio Direto/IQP e Geração do Relatório IQP.  A

figura 13 ilustra o campo Avaliação do Sistema Plantio Direto/IQP.

FIGURA 13 – Campos do Módulo Avaliação do Sistema Plantio Direto

O campo Avaliação do Sistema Plantio Direto, permite que uma nova avaliação da

propriedade rural possa ser realizada na Plataforma, através da metodologia IQP. 

O campo Geração de Relatório IQP permite gerar a Avaliação do SPD, com base

nas informações cadastradas no campo descrito anteriormente. Neste campo também é

possível visualizar todas as avaliações cadastradas na Plataforma e obter um relatório da

propriedade com todas as informações, que serão entregues ao produtor.
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2.7.1 Avaliação SPD / IQP

Para  realizar  uma  nova  avaliação  do  Sistema  Plantio  Direto,  através  da

metodologia  Índice  de  Qualidade  Participativo,  o  usuário  deve  acessar  o  campo

Avaliação Sistema Plantio Direto/IQP e seguir as seguintes etapas:

1. Propriedades Rurais

Este campo dispõe a lista de propriedades cadastradas no sistema, cabendo ao

usuário identificar qual  a propriedade rural  que foi  previamente cadastrada no módulo

Propriedades rurais, fazer sua seleção no campo Selecionar, e seguir as demais etapas.

A figura 14 ilustra o campo de Seleção de Propriedades Rurais.

FIGURA 14 – Campo Seleção de Propriedades Rurais

2. Propriedade

Uma vez selecionada a Propriedade/Produtor que será realizada a Avaliação do

SPD,  as  informações  sobre  a  propriedade  são  resgatadas  e  dispostas  no  campo
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Propriedade Rural (Figura 15).

FIGURA 15 – Informações Propriedade Rural

3. Área de Produção

No campo Área de Produção é possível cadastrar uma nova área de produção,

editar ou excluir uma área de produção previamente cadastrada. Uma área de produção

consiste em uma gleba, uma área de lavoura que utiliza-se do SPD. A f igura 16 ilustra o

campo Área de Produção.

FIGURA 16 – Campo Área de Produção

Para criação de uma nova área de produção, o usuário deve clicar em Nova Área

de Produção,  abrindo  assim a  opção de  cadastro  da  nova  gleba.  O usuário  deverá

utilizar-se da ferramenta Desenhar Camada e com auxílio do ponto da Área de Sede e

demais glebas já cadastradas (quando existentes), identificar o local e delimitar a área da

gleba, clicando na imagem disposta, conforme figuras 17, 18 e 19.
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FIGURA 17 – Campo Nova Área de Produção

O usuário deverá informar um título para a nova Gleba, fazer a delimitação da nova

gleba  na  imagem  e  atribuir  uma  descrição.  Estes  campos  são  de  preenchimento

obrigatório para sequência do cadastro.

O ícone em verde corresponde a Sede da Propriedade e os polígonos em vermelho

correspondem a glebas já cadastradas.

Para a delimitação da gleba, o usuário deverá habilitar  a ferramenta  Desenhar

Camada  (na barra de ferramentas à esquerda)  e  clicando com o botão esquerdo do

mouse nos limites da gleba identificados pela imagem.
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FIGURA 18 – Delimitação de nova gleba

Após o término da delimitação da gleba, basta um clique duplo rápido no botão

esquerdo do mouse para concluir o desenho(figura 19).  Com a gleba delimitada e as

informações cadastradas, conclui-se o cadastro em Salvar Geometria.

FIGURA 19 – Nova Gleba delimitada
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4. Produção Agrícola

No campo Produção Agrícola podemos cadastrar, editar ou excluir uma produção

agrícola,  ou  seja,  a  safra  agrícola  dos  últimos  3  anos,  anteriores  a  aplicação  do

Questionário IQP. Cada gleba é avaliada independentemente. A figura 20 ilustra o campo

Produção Agrícola.

FIGURA 20 – Campo Produção Agrícola

Clicando no campo Nova Produção Agrícola, ilustrado acima, pode-se efetuar o

cadastro  de  uma  nova  safra,  correspondente  a  uma  determinada  gleba  em  um

determinado ano.

O usuário deverá utilizar-se do Formulário IQP de campo, em especial o Anexo da

Pergunta 26 (Organograma Safras), para levantar as informações referente às safras dos

últimos 3 anos, produção, época de plantio e colheita e número de meses sem cobertura

viva.

Deve-se identificar quais as culturas utilizadas na Primeira, Segunda e Terceira

safra do ano, a Produção(Tonelada por hectare),  se tal  dado foi  disponibilizado, e os

meses (valor numérico correspondente ao mês) de Plantio e Colheita, esses últimos são

essenciais para o levantamento do campo Número de meses sem cobertura. A figura 21

ilustra o campo  de cadastro da Produção Agrícola.



Plataforma Web – Sistema Plantio Direto Página 22

FIGURA 21 – Campo de Cadastro da Produção Agrícola

Uma vez inseridos todos os dados das safras, da respectiva gleba e seu ano de

avaliação, conclui-se o cadastro em Salvar.

5. Avaliação

No campo Avaliação podemos cadastrar, editar ou excluir uma Avaliação do SPD.

A avaliação neste campo corresponde aos dados levantados pelo Questionário IQP de

campo, ou seja, as perguntas e consequentemente as respostas do Questionário estão

englobadas nesta etapa do levantamento da qualidade do Sistema Plantio Direto. Cada

Avaliação realizada aqui, corresponde a uma avaliação de uma gleba em um respectivo

ano. A  figura 22 ilustra o campo Avaliação.

FIGURA 22 – Campo Avaliação
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Munido em mãos do Questionário IQP de campo, é possível fazer o cadastro da

Avaliação  da  qualidade  do  Sistema  Plantio  Direto,  pela  metodologia  do  Índice  de

Qualidade Participativo. Para isso basta repassar as respostas do Questionário para o

campo de Avaliação da Plataforma, as informações do campo são fiéis ao Questionário de

campo. A  figura 23 ilustra o campo Questionário IQP na Plataforma.

FIGURA 23 – Questionário IQP na Plataforma

Dentre  as  perguntas  contempladas  no  campo Avaliação,  existe  perguntas  com

preenchimento obrigatório, pois fazem parte do cálculo dos Indicadores do IQP, já outras

são  cadastrais,  visando  uma  maior  compreensão  das  informações  dispostas  no

questionário, ou seja, uma maior compreensão do entendimento que o produtor possui

sobre  o  conceito  de  Plantio  Direto,  assim como a  complementação  das  informações

obrigatórias dos Indicadores IQP.

Uma vez preenchido o questionário, conclui-se a avaliação clicando em Salvar.
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2.7.2 Geração Do Relatório IQP

Outra funcionalidade do módulo de Avaliação do Sistema Plantio Direto/IQP é a

etapa de  Geração do Relatório IQP.  Esta etapa permite pesquisar por ano todas as

avaliações já cadastradas na Plataforma. Uma vez levantada a avaliação de interesse é

possível também a impressão do Relatório IQP. A figura 24 ilustra o campo de Geração de

Relatório IQP com a listagem de avaliações realizadas.

FIGURA 24 – Campo Geração de Relatório IQP

É possível  visualizar  as  avaliações das propriedades rurais/produtores  rurais  já

realizadas,  com as descrições da microbacia,  posição geográfica,  número e área das

glebas,  pontuações dos Indicadores IQP e a  pontuação final  do  Índice  de Qualidade

Participativa do Sistema Plantio Direto.
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2.8 VISUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG PLANTIO DIRETO)

O módulo de Visualização Geográfica consiste em um Sistema de Informações

Geográficas (SIG), onde é possível visualizar as glebas e suas respectivas avaliações do

IQP,  por  meio  da  sobreposição  de  feições  geográficas  georreferenciadas  e  base

cartográfica gratuita.

Tal  módulo  permite  representar  as  microbacias  cadastras,  seus  limites  e

hidrografia,  assim  como  os  pontos  da  área  de  sede  das  propriedades  rurais  e  as

delimitações das glebas referentes às áreas de lavoura com utilização do sistema plantio

direto de manejo agrícola.

A tela do SIG possui um menu, este contém todos os atalhos para os recursos do

mapa. A figura 25 ilustra a tela principal do SIG Plantio Direto.

FIGURA 25 – SIG Plantio Direto

O SIG Plantio Direto possui uma barra de ferramentas superior, que conta com as

seguintes abas:

1. Principal

Clicando no botão Principal ou no logotipo do SIG podemos retornar para o sistema

principal;
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2. Camadas

Na aba Camadas temos todas as “layers”  cadastradas na Plataforma, ou seja,

todas as representações geográficas (limite da bacia, hidrografia, sede, glebas). O

usuário  pode  trocar  habilitar  ou  desabilitar  tais  representações  conforme  seu

objetivo de visualização. A figura 26 representa o menu Camadas e suas abas.

FIGURA 26 – Menu Camadas

As  cores  das  glebas  representam  diferentes  pontuações  do  IQP,  

consequentemente diferentes nível  de qualidade do Sistema Plantio  Direto,  os  

intervalos de pontuação e cores são:

- Muito Bom: 10 – 8,51

- Bom: 8,50 – 6,51

- Regular: 6,50 – 4,50

- Baixo:  < 4,50

3. Filtro

Em  Filtro,  o  usuário  pode  fazer  a  pesquisa  por  ano  de  avaliação,  nome  da

propriedade rural, nome da microbacia hidrográfica. A figura 27 ilustra o campo de filtro.
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FIGURA 27 - Campo de Filtro

4. Informações

Na aba Informações o usuário tem acesso às informações da camada de produção

já  cadastrada  na  Plataforma.  Informações  cadastrais  da  propriedade,  da  área  de

produção, seus indicadores e respectivas pontuações IQP. A figura 28 ilustra o campo

informações.

FIGURA 28 – Campo Informação da camada de produção

Clicando na gleba representada na imagem, as informações sobre a camada de

produção são obtidas.
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2.9 GRÁFICOS

O modulo de Gráficos trás uma representação de dados, até o momento apenas

estáticos,  ou  seja,  os  dados  são  inseridos  pelo  usuários  e  uma  representação   dos

mesmos é criada, com isso é possível fazer um relação entre as informações existentes

através de uma representação gráfica de fácil e rápida compreensão e entendimento. 

Atualmente os gráficos são formados pelo cruzamento da pontuaçao do IQP com

dados  obtidos  de  análises  de solo,  como nutrientes,  matéria  orgânica,  granulometria,

saturação de bases etc.

Outra função que pode ser realizada com este módulo é criar uma linha histórica

da evolução do Sistema Plantio Direto nas propriedades, através da pontuação do IQP ao

longo de um determinado tempo e diversas aplicações da metodologia IQP. A figura 29

ilustra o Módulo de Gráficos.

FIGURA 29 – Módulo de Gráficos
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Qualquer dúvida ou esclarecimento sobre a Plataforma WEB- Sistema Plantio Direto,

entrar em contato via: plantiodireto@pti.org.br

mailto:plantiodireto@pti.org.br
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