
Geração de cenários de produção de álcool como apoio para a formulação de políticas públicas aplicadas à 

adaptação do setor sucroalcooleiro nacional às mudanças climáticas – AlcScens (Processo 2008/58160-5) 

As metas apresentadas na submissão do projeto foram as seguintes: i) Identificação de três a cinco modelos de 

previsão de mudanças climáticas mais adequados para o Brasil e para avaliações de impactos e vulnerabilidade de 

culturas agrícolas às mudanças climáticas; ii) Avaliação do impacto das mudanças climáticas nas áreas-teste 

escolhidas; iii) Identificação da relação entre a expansão dos plantios de cana-de-açúcar e a segurança alimentar e 

nutricional; iv) Determinação da relação entre a ampliação das áreas plantadas com cana-de-açúcar e a dinâmica 

demográfica; v) Efeitos da modificação da composição atmosférica por causa da utilização do álcool combustível na 

saúde humana; vi) Divulgações mais aprofundadas, para vários públicos distintos, sobre o tema das mudanças 

climáticas em várias mídias; vii) Efeitos das várias tecnologias possíveis na adaptação às mudanças climáticas; 

viii) Sugestão de políticas públicas para adaptação da produção de álcool combustível às mudanças climáticas; 

ix) Conhecimento melhor da relação entre o clima e a produção de cana, ao longo do tempo; x) Melhoria da precisão, 

objetividade e antecipação dos métodos de previsão de safras da cana-de-açúcar; xi) Avaliação da utilização dos 

produtos agrometeorológicos disponíveis na internet, especialmente nas páginas do Cepagri e Agritempo, pelos 

agricultores, gestores e técnicos do setor sucroalcooleiro; xii) Metodologia que permita integrar vários conhecimentos 

distintos com o propósito de atingir o objetivo geral do Projeto; xiii) Formação de pessoal técnico qualificado na área 

de mudanças climáticas. 

As atividades desenvolvidas no Projeto AlcScens têm sido agrupadas em cinco núcleos temáticos, definidos de 

acordo com seus dez objetivos específicos: i) Modelagem e Processamento de Imagens de Satélites; ii) Demografia e 

Segurança Alimentar e Nutricional; iii) Políticas de Inovação e Melhoramento Genético; iv) Integração de Dados e 

Geração de Cenários; v) Divulgação Científica e Definição de Políticas Públicas. 

Para obter um conhecimento mais aprofundado dos efeitos do clima na agricultura, especialmente no 

desenvolvimento e na expansão da cultura da cana-de-açúcar no país, tem sido acompanhada a evolução dos 

modelos climáticos no Brasil e exterior. Além disso, tem sido avaliada a utilização de modelos climáticos regionais, 

como o ETA, por exemplo. O monitoramento da cultura tem sido feito utilizando mapas de área plantada de cana-de-

açúcar em São Paulo para safras passadas e atuais, no período de 2001 a 2013. Nas áreas de expansão da cultura 

no país, especialmente na região centro-oeste, a área plantada será estimada pelo mesmo método utilizado em São 

Paulo. Este método é baseado na utilização de imagens de satélites de baixa resolução espacial e alta resolução 

temporal, adquiridas pelos sensores AVHRR/NOAA e MODIS/TERRA. A utilização adequada de dados espectrais 

(tais como índices de vegetação e temperatura de superfície obtidos a partir dos dados e imagens de satélites), 

dados climáticos e dados de produção de cana-de-açúcar é importante, pois propõe soluções inovadoras e 

tecnologicamente viáveis para auxiliar a geração de modelos mais eficientes, objetivos, precisos, antecipados e 

adequados de acompanhamento de safras agrícolas nacionais. A partir destes modelos, é possível avaliar o 

comportamento da variação da produção da cultura em diferentes cenários de mudanças climáticas. 

O padrão da expansão da cana-de-açúcar coloca problemas quanto a competição por matéria-prima e de 

concentração de atividades e ocupações. Nesse particular, com a crescente mecanização da colheita, resultante do 

compromisso estabelecido pelo Protocolo Ambiental, reduziram-se as migrações de trabalhadores braçais sem que 

houvesse, necessariamente, a troca destas ocupações por outras permanentes, tais como tratoristas, ou outras mais 

qualificadas, conforme havia sido previsto. Ressalta-se também que os dados mostram uma grande sazonalidade na 

contratação de trabalhadores para funções mais qualificadas. Portanto, especialmente para os municípios de 

pequeno e médio porte, tal processo de expansão da cana-de-açúcar e de transformações da indústria 

sucroalcooleira tem repercussões relevantes na economia local e nas dinâmicas social e demográfica. Buscando 

contribuir para um maior entendimento sobre tais conexões, o núcleo temático de demografia e segurança alimentar 

nutricional tem desenvolvido pesquisas sobre a dinâmica demográfica de regiões e municípios específicos, com 

enfoque na redistribuição populacional em geral e da população ativa, nos fluxos migratórios e condições de vida e 

de saúde das populações envolvidas. 

Com relação às políticas de inovação tecnológica, as atividades desenvolvidas referem-se à análise dos principais 

programas de melhoramento genético da cana-de-açúcar no Brasil. De maneira mais específica, tem sido analisados 

os esforços tecnológicos empreendidos e a perspectiva futura dos investimentos nestas atividades. Tais esforços são 

refletidos no número de variedades colocadas no mercado e no incremento de produtividade representado por elas. 

Desta forma, os programas de melhoramento genético de cana-de-açúcar possuem um papel fundamental no 

desenvolvimento futuro do setor sucroenergético. Estão sendo estudados os principais programas de melhoramento 

genético de cana-de-açúcar no Brasil, tais como os da Ridesa, CTC, IAC e Embrapa. Tem-se observado que os 

programas possuem capacitação tecnológica para alavancar o setor, pois têm intensificado seus esforços 



tecnológicos na ampliação da infra-estrutura de pesquisa através de investimentos em modernização de laboratórios, 

contratação de recursos humanos qualificados e introdução de novas tecnologias na área de biotecnologia.  

Um dos principais desafios do projeto é integrar dados e informações de fontes e características distintas, como os 

mencionados acima, necessários para a elaboração dos cenários de impactos das mudanças climáticas, visando a 

geração de subsídios para a formulação de políticas públicas aplicadas à adaptação do país às mudanças climáticas. 

A metodologia utilizada baseia-se na experiência adquirida na participação em programas de políticas públicas na 

área agrícola. Ela envolve a utilização de técnicas de geoprocessamento para análises espaciais, conversão de 

parâmetros qualitativos em quantitativos, técnicas de integração de diversas áreas do conhecimento e preservam as 

características intrínsecas de cada uma delas, com desenvolvimento orientado para a implementação de políticas 

públicas. Estão sendo adicionados parâmetros que representam aspectos sociais, econômicos, de políticas públicas 

e inovação tecnológica. As atividades realizadas têm se baseado em intensa interação com os demais membros do 

projeto, ocorrendo retroalimentação constante. As informações geradas pelos grupos são úteis para a geração dos 

cenários de impactos que, por sua vez, são importantes para as atividades de cada grupo de pesquisa e núcleo 

temático. 

O projeto tem procurado refletir a prática da divulgação científica, a elaboração de instrumentos de divulgação 

(pensando em sentido amplo os instrumentos existentes tanto como ferramentas como também teorias que 

sustentam uma posição frente à divulgação científica); e sobre a relação entre ciência e políticas públicas (como um 

modo de circulação da ciência, na sua apropriação pelo Estado). A preocupação constante tem sido a de não apenas 

observar os modos como a mídia produz divulgação científica, mas também, outros modos de se fazer a divulgação 

científica. Nesse sentido, foi elaborada a página do projeto em formato de um portal, como um elemento chave da 

interface com a produção da divulgação científica. Este portal tem um objetivo triplo: ser um banco de dados de 

diferentes ações/documentos/propostas/eventos/instrumentos que, de alguma forma, dizem respeito às mudanças 

climáticas; constituir-se em um arquivo para o grupo de pesquisa envolvido no projeto; estabelecer uma relação 

refletida entre a sociedade e a universidade ao colocar, em circulação, dados/análises/produtos/acontecimentos 

relativos ao projeto e, também, relativos a outros projetos nacionais e internacionais, buscando fazer da página um 

espaço real de trabalho em divulgação científica. Isto implica, do ponto de vista do projeto, influenciar e ser 

influenciado pela sociedade e por diferentes culturas científicas existentes na construção do conhecimento. Aliado a 

isso, vem sendo refletidas algumas formas de relação entre o Estado e a ciência. É nesse sentido que fazendo e 

observando a divulgação científica, analisa-se o funcionamento do discurso de transferência dos conhecimentos 

científicos na sociedade e o modo como se produz um tipo de subjetividade e sociabilidade pelas relações que se 

estabelecem entre a ciência e as ideologias. É fundamental para um projeto interdisciplinar e interinstitucional, como 

o AlcScens, contar com uma equipe voltada para a elaboração de sua divulgação científica, para a análise do que 

vem sendo feito em divulgação científica e para a proposição de outros modos de intervir na ciência e na sociedade. 
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