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A
s mais de 250 mil famílias de agri-
cultores da Bacia do Jacuípe, se-
miárido baiano, nunca tinham
ouvido falar de mudança climáti-
ca, ou aquecimento global. Mas
sabem melhor do que qualquer

cientista que o calor está chegandomais forte
no verão e ficando por mais tempo, o solo es-
tá mais seco, e falta às crianças e ao gado o
que beber. Omilho e o feijão são cultivos qua-
se abandonados, pois já não aguentam espe-
rar as águas de março que às vezes não vêm.
Imagens que fazemparte do dia a dia dos ser-
tanejos, e ganharam o imaginário dos brasi-
leiros por meio da literatura, agora vão rodar
o mundo nos números do projeto “Adapta,
Sertão”. A partir do município de Pintadas
(BA), uma força-tarefa de pesquisadores des-
cobriu que, em 50 anos, a cidade perdeu 30%
da precipitação anual. No mesmo período, a
temperatura se elevou em 1,75 graus,mais do
que o dobro da taxa registrada globalmente,
de 0,8 grau. E já se sabe que o padrão se repe-
te emmuitas outras cidades da bacia.

As 30 famílias de agricultores acompanha-
das de perto pelos pesquisadores viram a
produção de leite cair 7% de 1962 a 2011, se-
gundo dados do estudo. Para se ter uma ideia
do tamanho do problema, em todo o Estado
da Bahia, o movimento foi oposto, com au-
mento de 42% no mesmo período. No país, a
elevação da produção leiteira foi de 101%. Em

linguagem científica, significa que a Bacia do
Jacuípe é um “hot spot”do planeta, ou seja, é
uma região extremamente vulnerável às mu-
danças climáticas.

Para a população, os números já estão sen-
do sentidos no corpo. Está ficando dificil so-
breviver no local e, se a situação perdurar, os
moradores da Bacia do Jacuípe podem se tor-
nar futuros refugiados do clima, migrando
para outras regiões brasileiras em busca de
alternativas de renda. É a grande preocupa-
ção da presidente da cooperativa Ser do Ser-
tão, Nereide Segala Coelho, de 54 anos, 50 de-
dicados à terra nomunicípio de Pintadas. Por
conta da seca, ela desistiu de cultivar aipim e
feijão, e hoje só tira leite de um punhado de
cabeças de gado que ainda mantém.

— Se um pesquisador pergunta de mu-
dança climática, o povo olha de cara feia. É ci-
entifiquês, outra língua que estão falando.
Mas quando eu pergunto ‘meu tio, os tempos
mudaram?’, todo mundo logo concorda. Está
difícil viver sem chuva, a renda das famílias
caiu muito — contou Nereide.

O jeito para enfrentar a mudança é pensar
em adaptação, e rápido. Foi o que percebe-
ram os autores do “Adapta, Sertão”, responsá-
veis pelas primeiras iniciativas na região. O
programa surgiu de umaparceria entre a coo-
perativa Ser do Sertão, a Rede de Desenvolvi-
mento Humano (Redeh), o Centro de Clima
da Coppe/UFRJ e a Escola de Relações Inter-
nacionais e Estudos do Pacífico da Universi-
dade da Califórnia, em San Diego.

Desde 2006, a equipe testa alternativas de

irrigação e alimentação animal para comba-
ter o colapso na produção de leite e na agri-
cultura local a partir de pequenas inovações,
e, principalmente, da capacitação dos agri-
cultores locais. No dia 19 de março, eles em-
barcam para Brasília, onde receberão da pre-
sidente Dilma Rousseff o prêmio Celso Furta-
do de Desenvolvimento Regional, que elegeu
o projeto emprimeiro lugar entre alternativas
a serem replicadas no país.

Iniciativas como essa ganham cada vez
mais visibilidade, em ummomento em que o
aquecimento global está intensificando even-
tos climáticos extremos no mundo todo. A
China enfrenta um de seus piores invernos, a
Austrália passa por queimadas, os Estados
Unidos e o Canadá se recuperam da passa-
gem do Furacão Sandy e o sertão brasileiro
espera a chuva cair. Estimativas da Organiza-
ção Meteorológica Mundial mostram que,
entre janeiro e outubro de 2012, a temperatu-
ramédia foi cerca de 0,5 grau acima damédia
do mesmo período entre 1961 e 1990, o que
deve levar o ano passado a se tornar o oitavo
ou nono mais quente desde 1850.

No Brasil, já se sabe que o semiárido será
umadas regiõesmais afetadas. Omais grave é
que, na região, a maior parte das pessoas vi-
vem da terra, que cada vez dá menos frutos.
Essa combinação é a maior preocupação do-
”Adapta, Sertão”, segundo o coordenador do
projeto, o italiano Daniele Cesano, da Redeh.

—Ou o Brasil encontra soluções para a se-
ca no semiárido, ou terá que sustentar 18 mi-
lhões denordestinos que entrarão namiséria.

O SERTÃO PODE
VIRAR DESERTO
Queda na ocorrência de chuvas, provocada por mudanças globais e
desmatamento na região, fazem temperatura se elevar em 1,75 grau no
semiárido baiano. Projeto busca alternativas para agricultores
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Leite. Na contramão do país, a
produção caiu 7% em Pintadas
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De acordo com o estudo coordenado por Ce-
sano, o município de Pintadas é apenas um
exemplo do fenômeno que afeta todo o Ser-
tão. E não só a falta de chuva é problema. Re-
servatórios subterrâneos e sistemas de abas-
tecimento hídricos estão sendo carregados
com menos frequência, porque os dias com
mais de 10mm de chuva foram reduzidos em
52%, segundo dados climatológicos do Insti-
tuto de Meteorologia (INMET). Ou seja, pior
que a quantidade de chuvas em ummês pas-
sou a ser a concentração delas.

Não adianta para a agricultura que um
bompéd’água lave o Sertão por dois dias, e só
volte depois de dois meses. Se um agricultor
planta um pé de milho em novembro, fica na
torcida para uma chuva cair pelo menos dali
a 20 dias, e depois mais pouco nas duas se-
manas seguintes. Caso o acontecimento de-
more meses, o cultivo não aguenta esperar.

Desmatamento agrava seca
Pior para os agricultores da Bacia do Jacuípe
tem sido descobrir que eles também têm seu
quinhão de culpa na história. Dentro do pro-
jeto, eles aprendem técnicas para tornar a ir-
rigação mais eficiente, com gotejamento, a
usar água salobra no cultivo e armazenarme-
lhor o recurso de que dispõem. Mas, mais do
que isso, recebem informações sobre as pes-
quisas dos cientistas. É nesse momento que
os sertanejos descobrem que o desmatamen-
to, praticado historicamente pelas famílias da
região, agrava as mudanças climáticas.
— Se, por um lado, o efeito estufa castiga o

sertão, o povo também maltrata a terra onde
vive, agravando a seca. A mudança global al-
tera as chuvas, que chegam commenos força,
ou mais concentradas. Mas há uma caracte-
rística local que merece mais atenção: o des-
matamento precisa ser reduzido. Semmata, a
umidade cai e não há evaporação, diminuin-
do as chuvas — explicou Cesano.
Osmaiores sucessos doprojeto tem sido as-

sim, nas “miudezas”, na linguagem dos agri-
cultores que falam sobre o projeto. Aos pou-
cos, as famílias estão aprendendo que não
precisam de tanto espaço para criar o gado
solto, e que podem também preparar o solo
para fazer rotatividade. E, assim, o desmata-
mento é reduzido na região, segundo relatos
dos pesquisadores e de moradores, embora
ainda não haja dados específicos para com-
provar, e não exista política pública voltada
para a região.
Além de Pintadas, o projeto chegou aos

municípios de Quixabeiras e Baixa Grande,
todos na Bacia do Jacuípe. O objetivo agora é
estendê-lo não apenas para as demais cida-

des da região, mas para todo o Nordeste, se-
gundo o professor da Coppe/UFRJ Emílio La
Rovere, coordenador do Centro Clima e um
dos membros do Painel Intergovernamental
de Mudanças Climáticas das Nações Unidas
(ONU).
— Podemos transformar práticas exitosas

em política pública de adaptação. Infeliz-
mente, o clima vai piorar a vida dos agriculto-
res do semiárido. Precisamos ajudá-los a pre-
venir, adaptar, e viver comomenor dano pos-
sível. É nessa linha que se insere o “Adapta,
Sertão” — contou La Rovere.
Não só a seca, mas a vulnerabilidade social

também atrai os olhares para a Bacia do Jacu-
ípe. Foi o que chamou a atenção dos pesqui-
sadores Jennifer Burney e Jarrod Russel, da
Universidade da Califórnia, apoiadores do
projeto brasileiro. Eles estão em busca de
programas que preparem as populações para
as mudanças climáticas, aliviando a pobreza.
— O Sertão brasileiro enfrenta uma das

maiores secas das últimas décadas. E isso se
repete em outras partes do globo. Se um pro-
jeto como esse der certo, pode ser replicado.
Os agricultores precisarão ser resilientes às
mudanças — contou Russel, por e-mail.
Com incidência de pobreza de 27%, baixo

índice de instrução educacional — mais da

O SERTÃO PODE
VIRAR DESERTO

Pintadas. Frequência de chuvas diminuiu 30%

Seca. Agricultores estão abandonando cultivos.

“SE, POR UM LADO, O
EFEITO ESTUFA
CASTIGA O SERTÃO,
O PRÓPRIO POVO
ESTÁ DESMATANDO
E AGRAVANDO A
SECA NA BAHIA”
Daniele Cesano
Coordenador do “Adapta, Sertão”
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metade da população não completou o ensi-
no fundamental — e dependência econômi-
ca de atividades como agricultura e pecuária,
os habitantes do município, sozinhos, corta-
riam um dobrado para sobreviver.
Historicamente, o semiárido baiano é uma

região esquecida pelo poder público. Ganhou
estereótipo de lugar da pobreza, da mestiça-
gem e do coronelismo, a partir de grandes re-
latos literários, inaugurados com a obra “Os
Sertões”, de Euclides da Cunha. O autor retra-
ta a seca como a maior calamidade local, a
partir da história da Guerra de Canudos, ci-
dade a cerca de quatro horas domunicípio de
Pintadas. Além dele, outras obras, como a
consagrada “Grande Sertão: Veredas”, de Gui-
marães Rosa, tentam representar um pouco
da rotina do sertanejo, escrevendo uma his-
tória que, na região, só existe no registro oral,
e é pouco conhecida pelos habitantes das ci-
dades, como brincou a presidente da Coope-
rativa Ser do Sertão, Nereide Segala:
—Filho de cidadenão entende a vida no se-

miárido. O ânimo para enfrentar as dificulda-
des está chegando com o projeto, graças ao
apoio dos pesquisadores. As mulheres estão
tomando à frente do projeto— disse Nereide,
uma das lideranças femininas da Bacia do Ja-
cuípe.—Meumarido veiome dizer que, para

viajar com o projeto, eu tinha que pedir auto-
rização a ele. Resolvi então acabar com o car-
go de marido lá em casa. Continuamos mo-
rando juntos e casados oficialmente. Mas
agora ele é apenas meu companheiro. Aqui
na roça é assim, o movimento das agriculto-
ras está acabando com o cargo de marido.

Adapta, Mata Atlântica
Nos próximosmeses, aMata Atlântica ganha-
rá uma versão do projeto. O primeiromunicí-
pio na rota é Petrópolis e o motivo ganhou
notoriedade há cerca de dois anos, quando a
tragédia na Região Serrana marcou o início
de uma série de planos de adaptação para o
aumento da ocorrência de chuvas fortes no
local. É isso que pretende o “Adapta, Mata
Atlântica”, cujo planejamento, no entanto, é
começar de forma diferente do que foi aplica-
do no Sertão. Aqui a ideia é fazer umdiagnós-
tico dos riscos e buscar formas de pagamen-
tos por serviços ambientais, para que os pro-
dutores possam ser recompensados para não
desmatar.
A proposta é que empresas e instituições

publicas coloquem recursos em um fundo,
para garantir o pagamento pela proteção da
mata e da qualidade da água na região, por
exemplo. Tudo começaria pela conscientiza-

ção dos produtores, a partir do projeto Sinal,
coordenado por Thais Corral, da Redeh e
comgrande experiência na articulação de co-
munidades.
—Aprimeira adaptação vemcomumamu-

dança de mentalidade, numa perspectiva em
que recursos naturais sejamvistos comobens
comuns que precisam ser preservados para
uso de todos. A adaptaçãomais prática é feita
com preservação, reflorestamento e recicla-
gem do lixo, que, ao ser depositado nas en-
costas dosmorros, cria obstrução para a que-
da das águas e, finalmente, a questão das ha-
bitações em lugares de risco.
Para Cesano, que trabalhará naMata Atlân-

tica ao lado de Thais, asmudanças são urgen-
tes em todo o país.
—Temquemudar o sistemaprodutivo. Ho-

je, o produtor rural desmata para aumentar a
produção. É desnecessário. No Brasil, a mé-
dia é de dois hectares para cada boi. Na Euro-
pa, o número cai para meio hectare.
Para os pesquisadores, faltam políticas pú-

blicas, para que haja resiliência e para que o
país se prepare, especialmente nas áreasmais
vulneráveis, para asmudanças climáticas. No
dia a dia do semiárido e na Serra, aquecimen-
to global não é mais exercício de futurologia,
é tempo presente.

FOTOS DE DANIELE CESANO/ DIVULGAÇÃO

Vulnerabilidade. Bacia do Jacuípe
será afetada por mudanças climáticas
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Text Box
Fonte: O Globo: Amanhã, Rio de Janeiro,  26 fev. 2013, p. 24-27.




