
|le está no olho do furacão. Enquanto
le trava o debate sobre produção agrí-
cola, biocombustíveis e preservação am-
biental dentro e fora do Brasil, a Embrapa
Meio Ambiente em Jaguariúna-única uni-
dade do País - faz a interface entre a agri-
cultura e o meio ambiente. Um propósito
que não é novo como o debate em pauta,
diz Cláudio Aparecido Spadotto, chefe-ge-
ral da unidade criada em Campinas há 26
anos e três anos depois transferida para
Jaguariúna.

"No começo, para falar alguma coisa
tínhamos que implorar; hoje pedem para
falarmos", ilustra Spadotto. A unidade não
tem o foco apenas na agricultura ou so-
mente no meio ambiente. A atuação - de
abrangência nacional- está justamente no
encontro destas duas pontas, com o desafio
de apresentar soluções, de acordo com a
filosofia da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), instituição federal
que nasceu há 35 anos.

"Nosso desafio corno empresa pública de
pesquisa é descobrir como vamos produzir

conservando os recursos naturais e preser-
vando ecossistemas mais frágeis", resume
o chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente.
Formado em Ciências Agronômicas emBo-
tucatu, pelaUnesp, e doutor pela University
of Florida, nos Estados Unidos, Spadotto já
publicou 96 trabalhos técnico-científicos e
escreveu quatro livros.

Residente em Campinas, ele tem servi-
do como consultor de revistas científicas,
nacionais e internacionais, e recebeu o
Certificado de Serviço Relevante Prestado
à Nação como conselheiro do Conselho Re-
gional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia do Estado de São Paulo (Crea-SP).
Hoje comanda uma equipe de 174 funcio-
nários diretos, dos quais 66 são pesquisa-
dores doutores, que tiveram em 2007 um
aumento de 20% na quantidade de artigos
científicos publicados em relação ao ano
anterior. A unidade é a única que possui
ISO 9001 de gestão da qualidade dentro da
instituição.

Spadotto conversou com a Metrópole
sobre a atual conjuntura mundial de au-
mento da demanda de alimentos, o esgo-
tamento dos recursos energéticos e a cons-
tante ameaça à preservação ambiental.

Metrópole - Qual é a atuação efetiva da
Embrapa Meio Ambiente?

Cláudio Aparecido Spadotto-Aunidade
nasceu em Campinas, em 1982. Poucos sa-
bem disso. Era Centro Nacional de Pesquisa
de Defensivos Agrícolas (CNPDA). Em 85
foi para Jaguariúna e se transformou em
Centro Nacional de Pesquisa de Defesa da
Agricultura. Em 94 passou a ser Embrapa
Meio Ambiente. A partir daí nosso tema é
trabalhar na interface. Nosso papel não é só
agropecuária nem só meio ambiente. Essa
unidade se tornou pioneira em colocar as
questões ambientais nas discussões de
atividades agrícolas, pecuárias, florestais
e agroindustriais. Nós precisamos ter foco
para poder ter atuação, porque as questões
ambientais podem ser colocadas em qual-
quer atividade.

A questão de produção de alimentos,
meio ambiente e biocombustíveis está na
pauta mundial. Há uma teia entre estes ele-
mentos onde um pode representar ameaça
ao outro. Como a Embrapa se posiciona
nesta questão?

Nós temos hoje uma demanda
crescente de alimentos no mundo.



Estima-se que 80% dessa demanda pode
ser atendida com o aumento da produ-
tividade em áreas que já produzem. Para
atender os outros 20% seria necessária a
expansão de área, incorporando terras que
ainda não são usadas. No caso do Brasil,
esse dilema existe. Abrir novas áreas pode

ter decorrências ambientais. As atenções
acabam se voltando para a expansão da
fronteira agrícola na Amazônia. É uma
discussão polêmica.

Mas para abrir novas áreas é preciso
chegar à Amazônia?

Não. Mas a grande fronteira que temos,
em termos de área, é na Amazônia.

Não há outras áreas disponíveis antes
de chegar lá?

O cerrado já foi praticamente ocupado,
de maneira não muito correta. Se por um
lado temos necessidade de aumento na
produção de alimentos, por outro temos
a necessidade de produção de energia reno-
vável a partir de biomassa (principalmente
álcool e biodiesel) como alternativa aos de-
rivados do petróleo. Temos que encontrar
um ponto de equilíbrio.

Já é possível dizer se há áreas agricul-
táveis para atender à expansão tanto da
produção de alimentos quanto de bio-
combustível?

Uma expansão que pode ocorrer para
as duas demandas é a área de pastagem.

Temos cerca de 220 milhões de hectares
de pastagem, uma parte razoável disso é
pastagem degradada, mal manejada. A
ocupação pode ser por cana, soja, algodão
ou girassol, com muito cuidado para não
gerar um outro problema ambiental com
uso de insumos químicos (fertilizantes,
agrotóxicos). Nosso trabalho é mostrar que
algumas áreas não podem ser ocupadas,
ou não deveriam. Além disso, adotamos a
aplicação de boas práticas agrícolas, que
são medidas ambientais, para minimizar
os riscos. Mas se a prática não é aplicada é
outro problema.

O que falta para a adoção de boas prá-
ticas? Falta política agrícola?

Sim, mas uma política agrícola que
também contemple as questões ambien-
tais. Isso já está mudando no Ministério da
Agricultura. As questões ambientais têm de
ser incluídas no sistema de produção. O que
proliferou muito foi a visão preservacionista,
onde você cerca a área sem atividade agrícola
ou pecuária. Nosso desafio é maior: é como
produzir conservando os recursos naturais e
ecossistemas mais frágeis. Um bom exem-
plo é o coletor solar que desenvolvemos na
unidade e que doamos para produtores do
Estado, ao todo 823, começando pela Ho-
lambra. É um exemplo do desenvolvimento
científico que resulta em tecnologia e que
está chegando onde tem de chegar, que é ao
produtor. E já há outros países que querem
essa tecnologia.

Aqui na região, o que a expansão da
cana pode representar para a produção
de alimentos?

A ocupação de áreas que não deveriam
estar sendo ocupadas é um risco; pode
ocorrer. Mas não temos dados para afirmar
ainda, os números estão sendo fechados.
Na região não é muito significativo. Nas re-
giões Oeste e Norte do Estado a expansão
da cana ocorre em grande parte em área
de pastagem.

Os ambientalistas, em geral, torcem o
nariz para os biocombustíveis, apesar de
ser um paradoxo, uma vez que são com-
bustíveis menos poluentes. Como a Em-
brapa vê isso?

Como eu disse, nossa preocupação não
é só ambiental. Nós temos de conciliar a
agricultura sem agredir o meio ambiente. O
argumento de ambientalistas é a repetição
de um discurso que pode não ser necessaria-
mente ambiental, mas sim relacionado com
a preocupação de criar barreiras tarifárias em
outros países com relação aos nossos pro-
dutos. Existem interesses comerciais. Não
podemos ser ingênuos e achar que há
somente preocupação ambiental.
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