
PROPOSTA DE UM PLANO PARA 

RECUPERAÇÃO DE SOLOS COMPACTADOS



 Restrição de umidade do solo - 180 dias;

 Liquidez da soja;

 Dificuldade de rotação de culturas;

 Áreas significativas de solos compactados reduzindo a produtividade;

Motivos:

Cultura Área Ton/há Prod. Total-T Ton/há Prod. Total-T Diferença

Soja 790.000 4,20        3.318.000         3,00        2.370.000         -948.000,00 

Milho 90.000    9,60        864.000             8,10        729.000             -135.000,00 

Algodão 96.000    4,50        432.000             3,48        334.080             -97.920,00 

Solos Não Compactados Solos Compactados



Diagnóstico em campo



Diagnóstico em campo



Diagnóstico em campo





Perfil de solo desejável



Plano ABC – Agricultura de Baixo Carbono

 Programa 1: Recuperação de Pastagens Degradadas;

 Não há necessidade de supressão de novas áreas para a produção agrícola;

 É necessário recuperar pastagens degradadas, mas, isso não implica que

haverá aumento significativo de produção agrícola;

 O pecuarista tem um sistema de produção próprio. Ele teria muita dificuldade

em mudar seus sistemas de produção.

 A descompactação dos solos agrícolas – aumentará a produtividade e

consequentemente a oferta de alimentos.



Inconvenientes do Plano ABC 

 1º) Tem origem em atendimento à acordo de redução de gases de Efeito Estufa,

GEE - burocracia para o acesso.

 A nossa proposta de recuperação de solos compactados:

 Impacto ambiental positivo – Redução do desmatamento no Oeste da Bahia

em 261.000ha;

 Impacto Econômico positivo - Acesso ao financiamento, aumento da

produtividade e liquidez;

 2º) O prazo de vigência do ABC é até 2020 e nossa proposta é estabelecer um

plano permanente, pois, sempre teremos solos a serem recuperados e;

 3º) O valor destinado a recuperação pelo ABC é somente de R$ 1.000.000,00 por

usuário - Insuficiente para atender as demandas dos produtores.



 Reconhecer que temos um problema muito sério de desequilíbrio nos solos

no aspecto de compactação como fertilidade. É necessário buscar

alternativas para corrigir.

 Falta de Assistência Técnica e financeira adequada não terão condições de

quebrarem o “ciclo perverso” – Continuará a compactação dos solos.

Sugestões



Sugestões:

 Criar um Grupo de Trabalho (coordenado pela CNA) – Elaborar uma

proposta de um novo plano, inspirado no ABC voltado especificamente

para a recuperação de solos compactados - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE

SOLOS COMPACTADOS-PRSC.

 Possibilidade de aportar os recursos oriundos do ABC que não foram

aplicados.



Sugestões:

 Ao término do ABC, em 2020, este poderia ser substituído pelo PRSC

transferindo os recursos para esse novo plano e desta forma garantir ao

produtor uma nova fonte duradora de financiamento para recuperação

de solos - aumentar as produtividade de grãos, em pelo menos 20%.

 O acesso aos recursos do PRSC, deverão ser flexibilizado, exigindo na área

ambiental somente a necessidade da propriedade ter realizado o

Cadastro Ambiental Rural - CAR e para o banco as garantias de praxe.
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