




agronegócio brasileiro gerou R$ 942 bilhões em 2011, englo
bando desde a oferta de insumos para a produção agropecuá
ria até a industrialização e distribuição de bens produzidos, o 

que corresponde a 22,74% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 
O saldo da balança comercial do agronegócio, ou seja, a dife

rença entre as exportações e importações do setor, foi de US$ 
77,51 bilhões. O Brasil é o primeiro produtor mundial de açúcar, 
café e suco de laranja; o segundo de soja, carne bovina e laranja; 
e o segundo produtor mundial de soja e carne de frango; somos o 
terceiro produtor mundial de carne suína e o quarto de milho e 
frutas, segundo dados do Ministério da Fazenda e do USDA pu
blicados em abril deste ano. Além disso, 37% dos empregos no 
país estão diretamente associados ao agronegócio, segmento vi
tal para a economia e sociedade. Problemas de desempenho no 
campo afetam diretamente outras atividades como indústria, 
serviços e comércio com impactos negativos nas áreas urbanas 
como desabastecimento e elevação dos preços dos alimentos e in
sumos, além do agravamento de problemas sociais com impacto 
negativo na segurança, habitação e desemprego, entre outros. 

Dentre os vários fatores responsáveis pelo bom desempe
nho do agronegócio, condições climáticas adequadas são fun
damentais. As outras variáveis, como solo e tecnologia adota
da, entre outras, podem ser pouco relevantes se os riscos cli
máticos forem elevados. E essa característica é particularmen
te importante no Brasil, considerando a diversidade de climas 
existentes, a quantidade de culturas adaptadas às condições 
ambientais e o fato de grande parte da produção nacional ser 
feita sob condições pouco controladas, com base na disponibi
lidade dos recursos naturais locais. 

Um aspecto típico dos fenômenos meteorológicos e climá
ticos adversos no setor agropecuário, como secas, veranicos, 
chuvas intensas e geadas, é que eles podem atingir áreas ex
tensas, abrangendo mais de um estado, e comprometer desde 
a produção familiar até as atividades de grande porte. Isso faz 
com que os prejuízos financeiros não apenas sejam elevados 
mas também impactem, como já ressaltamos, outros segmen
tos econômico-sociais. Em função disso há uma preocupação 
constante no campo, envolvendo variações mais drásticas de 



processos naturais como precipitações e temperaturas. De
pendendo da intensidade e abrangência dos fenômenos me
teorológicos e climáticos os impactos podem comprometer 
profundamente a produção agropecuária, o que já aconteceu 
algumas vezes no Brasil. 

Por esse conjunto de fatores os cenários das mudanças climá
ticas divulgados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudan
ças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) preocupam particular
mente o setor agrícola nacional. O levantamento da vulnerabili
dade da agropecuária nacional às mudanças climáticas é estraté
gico para permitir planejamento voltado para os próximos anos. 
Sem esse conhecimento poderá haver desencontros e perdas com 
enormes efeitos negativos, inclusive em escala planetária, se for 
levado em conta o princípio de vasos comunicantes que caracte
riza o mercado internacional de commodities no qual, neste mo
mento, os alimentos mostram preços historicamente mais eleva
dos e com tendência de alta no futuro imediato. 

REFORMULAÇÃO DA CAFEICULTURA 
A cultura do café no Brasil é um exemplo clássico da gravida
de dos impactos de um fenômeno meteorológico adverso na 
economia de uma região: trata-se da geada severíssima ocor
rida em 1975 na região Sul que reduziu a participação do es
tado do Paraná na produção nacional de café de 48%, em 
1975 (10,2 milhões de sacas), para insignificante 0,1%, em 
1976 (3,8 mil sacas). 

A geada de 1975 no Paraná provocou um prejuízo estimado 

de US$ 1 bilhão - consideran
do o valor de US$ 100 por sa
ca - associado à perda de 500 
milhões de pés de café, redu
zindo o orçamento do estado 
em 20%. Esse evento modifi
cou profundamente a econo
mia agrícola do Paraná, com a 
substituição da cafeicultura 
por lavouras mecanizadas de 
grãos e pastagens. Conside
rando que o Brasil tem uma 
participação de 30% na pro
dução e exportação de café e é 
líder mundial nesse segmen
to, a situação da cafeicultura 
nacional nos próximos anos é de enorme interesse 
não apenas nacional mas também internacional. 

As condições climáticas adequadas para o desenvolvimento ca
feeiro a pleno sol já foram identificadas e são bem conhecidas no 
Brasil. Os parâmetros ambientais utilizados para definir se o clima 
de determinada região é de alto ou baixo risco para a produção do 
café são a temperatura média anual - média das temperaturas re
gistradas durante um ano -, o risco de geadas - correspondendo à 
probabilidade de que a menor temperatura do ano seja igual ou in
ferior a 1°C no abrigo meteorológico - e a deficiência hídrica anual. 
A existência de séries de dados históricos desses parâmetros am-





bientais, com pelo menos 30 anos de duração, para 
um número de localidades bem distribuídas espa
cialmente em determinada região, tem viabilizado a 
elaboração de mapas de risco climático para o de
senvolvimento do setor cafeeiro nas principais re
giões produtoras. Esses mapas têm sido utilizados 
no planejamento agrícola e em programas oficiais 
de financiamento do plantio e cultivo do café. 

A metodologia para definir o risco climático 
atual pode ser empregada para simular essa si
tuação no futuro caso as temperaturas e a quan
tidade de chuvas sejam modificadas conforme as 
previsões contidas nos relatórios do IPCC. Outra 
hipótese considerada é que as plantas de café 
não se adaptem naturalmente às novas condi
ções climáticas, ou seja, consideram-se as mes
mas plantas de café existentes atualmente. Simu
lações como essa são de grande utilidade na de
terminação da vulnerabilidade da cafeicultura 
nacional a modificações do clima atual visando 
orientar a pesquisa agrícola no setor nas próximas décadas. 

Os mapas da página 72 apresentam o risco climático para a pro
dução do café em Minas Gerais, considerando o clima atual e eleva
ções da temperatura e da quantidade de chuvas. As simulações con
sideraram a tecnologia de produção e as plantas de café atuais. Ob
serva-se que o risco climático cresce substancialmente em Minas 
Gerais à medida que as temperaturas se elevam acima de 1°C, com 
redução do tamanho das áreas de baixo risco e migração delas para 
regiões de maior altitude no estado. No Paraná, registra-se uma si
tuação diferente, com redução das áreas com risco de geadas e au
mento das áreas de baixo risco, principalmente para elevações de 
3°C das temperaturas. Em todos os casos simulados se nota o deslo
camento das áreas de baixo risco em direção às regiões que são atu
almente mais frias e de maior risco climático para a cafeicultura. 
No Rio Grande do Sul o alto risco climático atual, devido à elevada 
probabilidade de ocorrência de geadas, poderá decrescer com a ele
vação das temperaturas em torno de 3°C e viabilizar a produção do 
café na metade sul do estado, nas fronteiras (pág. 74, ilustração) 
com Uruguai e norte da Argentina 

DESLOCAMENTO DE CULTURAS 
A elevação do risco climático nas áreas produtoras de café, de
vido à elevação das temperaturas, poderá ser contrabalancea-
da, ainda que parcialmente, pela redução desse risco em áreas 
não produtoras. Isso se deve, principalmente, à variedade de 
condições ambientais existentes no Brasil. Mesmo assim é im
portante ressaltar que o deslocamento de áreas de plantio é 
uma situação complexa quando se considera uma cultura co
mo o café, devido à necessidade de um tempo maior de fixação 
no campo e de estabilidade das condições de produção para 
que o retorno econômico seja favorável. 

A especialização dos agricultores e a infraestrutura exis
tente nos locais de produção tradicionais são dificuldades adi
cionais para a migração do cultivo econômico de uma cultura 
perene. Uma alternativa que deve ser analisada é a substitui
ção das culturas com maior risco climático por outras mais re
sistentes a condições ambientais extremas, como temperatu
ras mais elevadas. No caso do café, a opção poderá ser a subs
tituição da espécie arábica pela robusta, mais resistente a 

temperaturas elevadas. Aumentos da ordem de 3°C nas tem
peraturas médias elevam substancialmente o risco climático 
para a produção do café arábica na metade sul de Minas Ge
rais, mas viabilizam a produção da espécie robusta. Situação 
semelhante ocorre no estado de São Paulo. 

Enquanto o café é uma cultura tradicional e de grande impor
tância econômica e social para as regiões situadas desde o norte 
do Paraná até Minas Gerais e Goiás, as frutas de clima temperado 
como maçã, pera, ameixa e nectarina são relevantes para a região 
Sul do país. Um levantamento semelhante ao feito para o café 
constatou que o tamanho das áreas de alto risco climático para a 
produção das frutas de clima temperado (em tons avermelhados 
no mapa da pág. 74) poderá aumentar sensivelmente no sul do 
país com a elevação das temperaturas. A produção de frutas de 
clima tropical, como manga, banana e abacaxi, entretanto, pode
rá tornar-se viável com a elevação das temperaturas. Nesse caso, 
haveria uma condição favorável para a substituição da produção 
de frutas mais adaptadas a regiões mais frias por outras que se 
desenvolvem bem em regiões mais quentes. 

Outra preocupação do agronegócio nacional em relação às mu
danças climáticas é com a produção de grãos, pois a principal safra 
brasileira é cultivada durante a estação chuvosa que dura, normal
mente, de outubro a março, na região Centro-Sul do país. O sucesso 
dessa safra depende diretamente da regularidade e quantidade de 
chuvas registradas nas regiões produtoras, como apontamos num 
levantamento, feito a pedido do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), que identificou os dois fatores responsá
veis por 90% das perdas agrícolas elevadas registradas até a primei
ra metade da década de 90: falta de chuva em fases críticas das cul
turas - especialmente durante a floração e o enchimento dos grãos 
- e excesso de chuvas na colheita. 

Os mapas à direita da página 72 apresentam o risco climático 
para a produção de milho elaborado a partir de condições médias 
de solo, tamanho de ciclo e data de plantio utilizadas no Brasil. Ob
serva-se redução das áreas com menor risco climático à medida que 
as temperaturas aumentam, embora a situação não seja tão crítica 
como a da soja (ver Scicntific American Brasil n" 41, outubro de 
2005), que é o produto líder do agronegócio nacional. É importante 
ressaltar a existência de áreas com baixo risco climático na vizi
nhança da região Norte do país, indicando que pode ser grande a 



possibilidade de ela apresentar condições promissoras, mesmo em 
caso de elevações de temperatura. Isso aumenta ainda mais a preo
cupação com a conservação ambiental nessa área devido à manu
tenção da pressão para a expansão da produção de grãos a partir 
dela, mesmo com a elevação das temperaturas. 

CONTRIBUIÇÃO DE BIOCOMBUSTIVEIS 
As atividades agropecuárias são responsáveis por uma parcela 
significativa da emissão nacional dos gases de efeito estufa. Mas 
podem compensar essa situação contribuindo para a redução 
das emissões pela oferta de biocombustíveis no setor de trans
portes, por exemplo. O estado de São Paulo é responsável por 
60% da produção nacional de etanol e 25% da produção mundial 
nessa área. Levantamentos indicam que acréscimos da ordem de 
até 3°C manterão boa parte do estado com baixo risco climático 
para a cultura de cana-de-açúcar. 

Outras avaliações de impactos, além das descritas aqui, estão 
sendo realizadas por pesquisadores brasileiros visando aprofun
dar o conhecimento da vulnerabilidade do setor agrícola nacio
nal a mudanças climáticas. É o caso, por exemplo, da incorpora
ção de projeções sobre o futuro do desenvolvimento tecnológico 
da agricultura nacional com base na evolução registrada até o 
momento; utilização de previsões de mudanças climáticas mais 
detalhadas no espaço e ao longo do tempo; cruzamento dos cená
rios de impactos com dados oficiais de produção e impacto do 
aumento das temperaturas e da umidade na ocorrência de pra
gas e doenças. Além disso, é preciso considerar o efeito do au
mento da concentração do dióxido de carbono (C0 2) e das tempe

raturas na produtividade das culturas, e a avaliação de outras 
culturas. O detalhamento das considerações discutidas neste ar
tigo são exemplos de pesquisas que permitirão gerar informa
ções estratégicas para orientar o desenvolvimento do agronegó-
cio nacional nos próximos anos. 

A incorporação de pesquisadores para atuar especificamen
te na área de mudanças climáticas, como vem sendo feita por 
algumas instituições de pesquisa, e a existência de recursos fi
nanceiros voltados especialmente para essas necessidades são 
reflexos que mostram a importância do agronegócio nacional 
no contexto internacional, tanto em termos de balança comer
cial como importância geopolítica crescente por parte do Brasil. 
Essas pesquisas acenam com a obtenção de conhecimentos es
tratégicos na identificação da vulnerabilidade e com recomen
dações de adaptações para a redução de impactos negativos e 
para o aproveitamento de condições favoráveis também ofere
cidas pela mudança climática a partir do aquecimento global. 

Uma forma de adaptação do setor agrícola às mudanças climá
ticas é o desenvolvimento de plantas resistentes a temperaturas 
mais elevadas que as de hoje, minimizando assim o impacto nega
tivo que pode ser provocado pela redução e migração das áreas 
atuais de baixo risco climático. 

POTENCIAL DA BIODIVERSIDADE 
A biodiversidade brasileira desempenha um papel estratégico 
nesse caso, devido à enorme quantidade de materiais genéticos 
adaptados às diversas condições ambientais existentes no país 
que poderão ser utilizados para adequar as plantas atuais a um 



novo clima. Isso significa que a conservação dos recursos natu
rais será fundamental para assegurar o futuro da agricultura. 
Esse tipo de tecnologia de adaptação poderá ser de grande utili
dade prática para reduzir os impactos negativos das mudanças 
climáticas, mas necessitará de um período de mais de uma dé
cada de investimentos e trabalhos ininterruptos para gerar re
sultados capazes de serem efetivamente utilizados no campo. 
Por essa razão há necessidade de um conhecimento consistente 
da vulnerabilidade do setor agrícola às mudanças climáticas 
para que os investimentos e as ações a ser tomadas possam ser 
planejados devidamente e permitam obter os resultados pre
vistos no tempo adequado. 

As previsões de mudanças climáticas apresentadas pelo 
IPCC indicam que deverão manifestar-se gradativamente, ao 
longo das próximas décadas. Com isso os riscos inerentes à ati
vidade agrícola também deverão ser intensificados ao longo do 
tempo e poderão, dessa forma, dificultar a manutenção dos 
agropecuaristas em suas atividades. Um modo de evitar que is
so venha a ocorrer é o apoio de um programa efetivo de seguro 
rural, que viabilize a continuidade da atividade produtiva do 
agricultor, mesmo após o insucesso de alguma safra provocado 
por um evento meteorológico ou climático extremo. A perma
nência dos agricultores no campo será vital para viabilizar a 
implementação efetiva das técnicas de adaptação e a mitigação 
das mudanças climáticas desenvolvidas ao longo do tempo. 

É conveniente acrescentar que, caso o clima não mude nos 
moldes previstos pelo IPCC e se mantenha semelhante ao atual 
pelas próximas décadas, o conhecimento gerado pelas pesqui-

sas realizadas não estará 
perdido. Ao contrário, elas 
serão úteis e aproveitáveis 
devido à variedade de 
condições ambientais bra
sileiras. Plantas resisten
tes a temperaturas eleva
das, por exemplo, poderão 
ser de grande utilidade 
para ampliar as opções de 
cultivo nas regiões que 
atualmente apresentam 
risco climático elevado 
devido à inexistência de 
determinado tipo de ma
terial genético. 

O setor agrícola é vulne
rável às alterações climáti
cas. Entretanto, a diversi
dade de culturas adaptadas 
às condições ambientais 
existentes, sua biodiversi
dade e a qualidade da pes
quisa agrícola nacional se
rão fundamentais no de
senvolvimento de técnicas 
de adaptação a essas alte
rações ambientais. A área de pesquisa também pode colabo
rar para a redução da emissão dos gases do efeito estufa pela 
produção de biocombustíveis. 

Para concluir esse conjunto de considerações vale a pena 
ressaltar que, apesar das vulnerabilidades consideradas, a 
agricultura é uma das áreas que aparentam ter a maior e mais 
rápida capacidade de adaptação às mudanças climáticas, em 
comparação a outros segmentos da economia. Para isso, no 
entanto, é indispensável que haja planejamento e preparação 
adequados. Um setor estratégico como a agropecuária não 
pode ser surpreendido por situações adversas, sob pena do 
comprometimento de interesses vitais para o país.  

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil Edição Especial Meio Ambiente, n. 48, p. 68-75, 2012.




