
Pesquisa em agricultura deve correr
para incluir aquecimento global

Mudanças no ambiente impõem desafio à ciência agrícola bra-
sileira. Simpósio debateu o tema durante a Reunião Magna Anual
da Academia Brasileira de Ciências (ABC). Por Vinícius Neder

A pesquisa científica em agri-
cultura precisa correr contra o
tempo para alertar governantes
a respeito dos impactos das
mudanças do clima e ajudar na
formulação de políticas públi-
cas capazes de adaptar a ativi-
dade agropecuária a novas re-
alidades marcadas pelo aque-
cimento global.

Para o pesquisador Carlos
Nobre, do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe) e
membro do Painel Intergover-
namental sobre Mudanças Cli-
máticas {IPCC, na sigla em in-
glês), trata-se de pensar um novo
modelo de desenvolvimento que
preserve a Floresta Amazônica,
cujo desmatamento por queima-
das é o principal responsável
pelas emissões de gases de efei-
to estufa por parte do Brasil. "A
base seria uma revolução de
ciência e tecnologia", afirmou
Nobre, que coordenou o simpó-
sio "Mudanças Climáticas e Agri-
cultura", promovido em 6 de
maio, durante a Reunião Magna
Anual da ABC.

Potência - Estudo da Embrapa
apontou que, por volta de 2020,
o Brasil poderá ter perda anuaí
de US$ 7,4 bilhões na produção
de grãos por causa das mudan-
ças no clima, segundo informou
no simpósio o pesquisador Edu-
ardo Assad, da estatal de pes-
quisa agrícola. Para buscar no-
vas tecnologias capazes de mi-
nimizar os efeitos negativos,
seria preciso investir cerca de
US$ 450 milhões ao ano, ainda
segundo estudos da Embrapa.

Os ganhos de produtividade
que colocam o Brasil atualmen-
te como uma potência agrícola
estão assentados em ciência e
tecnologia. "O Brasil é o respon-
sável pelo desenvolvimento de
ciência e tecnologia em agricul-
tura tropical", destacou Luiz Cláu-
dio Costa, reitor da Universida-
de Federal de Viçosa (UFV) e
especialista em meteorologia
agrícola, também em palestra
no simpósio. A necessidade de
mitigar os efeitos do aumento
das temperaturas oferece "um
novo paradigma para a ciência
agrícola tropical", completou o
pesquisador.

A busca desse novo paradig-
ma enfrenta algumas lacunas
científicas, conforme enumerou
Carlos Nobre na apresentação
de abertura do simpósio. Uma
delas é responder se a produ-
ção de biocombustíveis oferece
riscos de aumentar o desflores-
tamento da Amazônia e de ame-
açar a segurança alimentar. Se
há evidências de que a produ-
ção de etanol a partir do milho,
nos Estados Unidos, influencia
o preço de alimentos, o mesmo

não se verifica no Brasil.
O problema é a influência in-

direta da produção da cana-de-
açúcar na Amazônia. O avanço
da área plantada de cana sobre
o Cerrado leva à expansão da
pecuária e da soja na Região
Amazônica. Segundo Nobre,
monitoramentos indicam au-
mento do desmatamento na
Amazônia a partir do crescimen-
to do plantio de soja no Mato
Grosso e a expansão do número
de cabeças-de-gado na Amazô-
nia, entre 1992 e 2006, foi de
150%, muito acima da média
nacional.

Zoneamento - O plantio contro-
lado da cana-de-açúcar, capaz
de garantir o fornecimento para
a produção de biocombustíveis
sem pressionar por mais des-
matamento na Amazônia, se-
gundo Assad, da Embrapa, de-
pende da aprovação do zonea-
mento agroecológico da cana.

O projeto de zoneamento
deriva de estudo da Embrapa,
citado por Assad, segundo p qual
seria possível ocupar 44 milhões
de hectares com cana-de-açú-
car, apenas em áreas de pastos
degradados, fora da Amazônia
e do Pantanal. A área total seria
suficiente para produzir 300 bi-
lhões de litros de etanol. Falta,
porém, incluir os impactos das
mudanças climáticas no zonea-
mento. "Do ponto de vista eco-
nômico, temperaturas mais
quentes podem aumentar a pro-
dução agropecuária em valor,
ao beneficiar a cana-de-açúcar,
mas deixariam vulnerável a se-
gurança alimentar", ponderou.

Assad citou estudo da Em-
brapa que aplicou os modelos
de variação climática do IPCC
nas previsões de funcionamen-
to das zonas de risco climático -
política do Ministério da Agricul-
tura que orienta produtores quan-
to às melhores épocas para plan-
tio. Dos 19 produtos pesquisados,
apenas cana e mandioca não
teriam perdas econômicas dian-
te de temperaturas mais altas.

Segurado a apresentação de
Luiz Carlos Costa, da UFV, mais
nocivo do que o aumento das
temperaturas médias é o cresci-
mento das variações. "O aumen-
to das temperaturas ã noite re-
duz a produtividade agrícola",
informou Costa. Outros exem-
plos de impactos negativos são
a ocorrência de veranicos mais
extensos e a redução das gea-
das no Sul de Minas Gerais.

Quantificar os impactos e evi-
tar perdas de produtividade são.
segundo Costa, alguns dos prin-
cipais desafios. Isso inclui de-
senvolver modelos de funciona-
mento da fotossíntese diante de
um clima mais quente.
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