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Motivação dos Trabalhos - 2001

O que poderá acontecer com o zonamento agrícola (riscos 

climáticos) caso ocorram mudanças climáticas na forma 

como têm sido anunciadas ?

Calendários de plantio, por município, períodos de 10 
dias, três tipos de solos e três cultivares (em média);

Objetivo:  minimizar os riscos climáticos relativos à falta 
de água na época crítica (fase de florescimento e 
enchimento de grãos) e excesso na colheita;

Início: 1996;

Culturas iniciais: arroz, feijão, milho e soja;

Culturas atuais: > 40;



Impactos do Aumento da Temperatura e Chuva - Café Arábica – SP - 2001



Reference: Pinto, H.S. & Assad, E.D. Global Warming and the New Geography of Agricultural Production in Brazil.
British Embassy, 2008.

Impactos do Aumento da Temperatura e Chuva – 9 Culturas – Brasil - 2008
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Núcleo Temático de Modelagem Agroclimática

Objetivos Específicos:

Nº.1 - Aprofundar os estudos de impactos das mudanças climáticas na agricultura;

Nº.4 - Aperfeiçoar os sistemas de previsão de safras da cultura da cana-de-açúcar, tornando-

os mais objetivos e precisos.

Temas de Pesquisa:

Modelagem das mudanças climáticas;

Definição das áreas de trabalho do Projeto; 

Recepção, Armazenamento e Processamento de Séries Temporais de Imagens Digitais;

Correlação Entre Dados Espectrais, Climáticos e de Produção Agrícola;

Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas e a Cultura do Café Arábica.



Agrupamento de Modelos Climáticos

Fonte: Dissertação de Mestrado – Celso 
Macedo Filho – Unicamp - 2011

Fonte: 
http://www.macroprograma1.cnptia.embrapa.br/scaf



Escala Mensal

Agrupamento de séries temporais de NDVI em escalas mensal e anual

Escala Anual

Escala Anual



Modelos  numéricos

Produção2002 = 176.300 + NDVI2001 * 310.600 + Área2001 * 78,32 + ISNA2001* -363.200            R2 = 0,9602

Produção2009 = 3.712 + NDVI2008 * 974.800 +Área2008 * 77,05 + ISNA2008 * -578.300 R2 = 0,9027

Correlação Entre Dados Espectrais, Climáticos e de Produção Agrícola

Para anos mais chuvosos, no período de dezembro 
a março, a produção tende a aumentar em torno de 
1,6% no ano de 2020.

Para anos mais secos e mais quentes no período de 
dezembro a março, a produção de cana-de-açúcar 
tende a aumentar em torno de 3,5% no ano de 
2020.



O sistema de cultivo de café com macadâmia estoca, em média, duas toneladas de carbono 

por hectare a mais que o sistema de cultivo a pleno sol, permitindo validar a premissa que 

sistemas agroflorestais com café são considerados uma forma importante de mitigação dos 

gases de efeito estufa (Coltri, 2012);

O tratamento mais arborizado (café plantado em consórcio com macadâmia) recebeu 29,4% 

a menos de radiação solar e reduziu a temperatura do ar em apenas 0,6°C no microclima de 

cultivo, em comparação com o cultivo a pleno sol, mais utilizado no país, indicando que este 

sistema de plantio não será uma forma de adaptação da cultura, nos cenários mais quentes 

projetados pelo ETA/CPTEC (Coltri, 2012); 

Desenvolvimento e adaptação de método (denominado QuMinS) para detecção automática 

da cultura do café arábica em imagens de satélites de alta resolução espacial e comparação 

de classificadores para discriminar áreas cafeeiras (Cordeiro et al., 2014 e Sarmiento et al., 

2014).

Correlação significativa entre o índice de vegetação NDVI, bandas espectrais, parâmetros 

biofísicos da cultura do café e a biomassa, permitindo, assim, a criação de um modelo de 

estimativa da biomassa e do estoque de carbono do café baseado em dados remotos sem 

necessidade de análises destrutivas (Coltri et al, 2012 e 2013). 

Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas e a Cultura do Café Arábica



Núcleo Temático de Política Científica e Tecnológica

Objetivos Específicos:

Nº.3 - Avaliar o impacto das políticas de inovação para o atendimento das demandas futuras

do etanol e na adaptação da agricultura brasileira às mudanças climáticas

Nº.5 - Estimar a evolução da engenharia genética aplicada, principalmente, à cultura da cana-

de-açúcar e o potencial de produção industrial de etanol celulósico

Temas de Pesquisa:

Importância da inovação para o sucesso produtivo do etanol brasileiro; 

Melhoramento genético. 

 



Fonte: Carvalho & Furtado (2012a, 2012b, 2013a, 2013b, 2013c, 2014 e 2015) e Furtado (2013)

A expansão do setor sucroalcooleiro brasileiro está se dando muito mais por extensão 
territorial, ou seja, por aumento da área de produção, do que por aumento da produtividade;

Esgotamento do padrão tecnológico atual de produção de cana-de-açúcar no Brasil → 
Necessidade de mudança do paradigma tecnológico vigente, trazendo implicações 
importantes para as condições de adaptação do setor às mudanças climáticas;

Tendência de estabelecimento de um novo modelo tecnológico para a produção de cana-de-
açúcar no Brasil Ξ Aumento do interesse de utilização da irrigação, que há quatro anos era 
uma tecnologia fora de cogitação em São Paulo, e que agora está sendo vista como um meio 
de aumentar a produtividade da ordem de 30%;

Crescimento sustentável do setor sucroalcooleiro deverá perpassar pela introdução de novas 
tecnologias, com destaque para o uso de variedades tecnologicamente melhoradas, pois o 
plantio e a colheita mecanizados, as dificuldades financeiras para renovação de canavial, 
entre outros aspectos, contribuíram para quedas significativas de produção em safras 
recentes, levando o Brasil a importar álcool;

A continuidade da expansão produtiva da cana-de-açúcar no Brasil dependerá, cada vez mais, 
do desenvolvimento de tecnologias da área agronômica e afins;

Resultados (1/2)



O conceito de variedade eclética, que poderia ser plantada de norte a sul do país, está 
enfraquecido, fazendo com que os programas de melhoramento estejam se reestruturando 
no sentido de aumentar a eficiência do melhoramento em gerar variedades adaptadas às 
condições locais de cada região;

Ridesa - A questão climática é vista como um elemento que fará parte da evolução natural do 
processo de seleção, sem a necessidade de fortalecimento das pesquisas direcionadas, 
exclusivamente, para o desenvolvimento de variedades adequadas aos cenários climáticos 
em discussão;

IAC e CTC - A questão climática tem sido trabalhada de forma indireta, pois visam 
especialmente a região centro-oeste, que é uma área importante de expansão da cana-de-
açúcar no país, mas que tem uma restrição hídrica que requer a utilização da irrigação 
suplementar para o pleno desenvolvimento da cultura;

Embrapa - é a instituição que tem realizado mais pesquisas relacionadas diretamente às 
mudanças climáticas, promovendo parcerias importantes com universidades na busca por 
ampliar os esforços de pesquisa na área, atuando para promover o desenvolvimento de 
variedades, convencionais e/ou transgênicas, capazes de responder às mudanças do clima, 
mas ainda não possui a mesma experiência no melhoramento da cana-de-açúcar que os três 
programas mencionados anteriormente e tem menos que 1% das variedades plantadas de 
cana-de-açúcar no país.

Resultados (2/2)



Objetivos Específicos:

Nº.2 - Avaliar o nível de Segurança Alimentar e Nutricional associado à expansão da cultura de

cana-de-açúcar

Nº.6 - Avaliar a relação entre a expansão da cultura da cana-de-açúcar e a dinâmica demográfica

das áreas urbanas e rurais em contextos específicos

Temas de Pesquisa:

Mecanização e saúde nas regiões produtoras de cana;

Mecanização e desemprego; 

Competição regional, estratégia empresarial e dinâmica de expansão da cana-de-açúcar;

Expansão do cultivo da cana-de-açúcar e segurança alimentar.

Núcleo Temático de Segurança Alimentar e Demografia

 

 



O aumento dos níveis de mecanização da colheita da cana tende a melhorar a qualidade do 

ar e, consequentemente, diminuir a incidência de doenças respiratórias. É de suma 

importância que incentivos à mecanização sejam mantidos e ampliados a outras regiões do 

país, pois o término das queimadas resultará em benefícios à saúde das populações que 

residem em suas cercanias (Saiani & Perosa, 2013; Perosa & Saiani, 2014; Meneghim et al., 

2012 e Meneghim & Aidar, 2012).

O processo de mecanização do cultivo da cana-de-açúcar é rápido e irreversível por causa do 

Protocolo Ambiental, dos poucos adversários que defendem a colheita manual, e do fato de 

ser compensadora para fornecedores e usinas, pois reduz o tempo da colheita e os encargos 

trabalhistas (Belik et al., 2013a; Martelli & Belik, 2012 e Perosa et al., 2012 e 2013).

O crescimento da agropecuária no centro-oeste ainda ocorre pela forma extensiva de 

produção e de ocupação de novas áreas, enquanto o crescimento das culturas de soja e cana-

de-açúcar se deve muito mais à ampliação da área de cultivo do que ao incremento do 

rendimento (Correa, 2013 e Correa & Belik, 2013).

Resultados (1/3)



Embora as áreas e a produção de cana tenham avançado bastante para as regiões de 

fronteira e regiões com deficiência hídrica, essa expansão não competiu diretamente com a 

produção de alimentos no estado de São Paulo  (Belik & Correa, 2013 e Belik & Perosa, 2012).

Há uma alta concentração de usinas com elevada capacidade de moagem, em determinadas 

regiões do estado de São Paulo, provocando uma grande competição por matéria-prima, que 

leva a deseconomias de escala, com efeitos diretos sobre os custos de produção, bem como 

uma intensificação das externalidades negativas (tais como aumento da monocultura, 

concentração de terras e eliminação do fornecedor independente de cana) (Belik et al., 

2013b e Figueira et al., 2013a e 2013b).

Há um nível elevado de ociosidade na utilização das instalações industriais, em consequência 

da necessidade estratégica das usinas de prever a capacidade instalada e demarcar a terra 

para expansão, favorecendo a redução da participação de usinas “pequenas” (capacidade de 

moagem de 1 milhão de toneladas por safra) e “grandes” (capacidade de moagem superior a 

3 milhões de toneladas por safra), e aumento da importância das usinas “médias” 

(capacidade de moagem de 2 a 3 milhões de toneladas por safra) (Belik et al., 2013b e 

Figueira et al., 2013a e 2013b).

Resultados (2/3)
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Comparação entre a evolução da 
área plantada com cana-de-
açúcar e outras culturas em 
regiões de governo do estado de 
São Paulo. 

Fonte: Elaboração própria com 
dados do IBGE
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Disponível em: http://www.nepo.unicamp.br/textos/publicacoes/livros/colecaosp/VOLUME_06.pdf

Região de Governo de Araçatuba 

Região de Governo de Presidente Prudente

Resultados (3/3)



Núcleo Temático de Divulgação Científica

 

 

Objetivos Específicos:

Nº.8 - Melhorar e aprofundar a divulgação científica na área de mudanças climáticas

Nº.9 - Analisar o modo de circulação da divulgação científica por meio de políticas públicas

vigentes

Nº.10 - Definir políticas públicas relacionadas à expansão da produção de álcool combustível no

Brasil, devido ao interesse de mitigação das emissões dos gases de efeito estufa, considerando a

necessidade de adaptação da agricultura nacional às mudanças climáticas).

Temas de Pesquisa:

Desenvolvimento do portal do Projeto na internet;

Importância das imagens no discurso das mudanças climáticas; 

Análise da prática da divulgação científica.



Tema: Desenvolvimento do Portal do Projeto na Internet

Fontes: Pereira (2014), Pereira & Camargo (2013a e 2013b), Camargo & Pereira (2012 e 2014) 
e Camargo & Naoe (2012). 



Tema: Análise da prática da divulgação científica

Modo de circulação de questões relativas ou associadas às mudanças climáticas 

Fonte: Pfeiffer (2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b, 2013c e 2013d).

Principal contribuição: mostrar a necessidade de que haja um investimento grande, em 

termos de política pública, na publicização das mudanças climáticas que forme leitores que 

suportem a incerteza, a incompletude, a polêmica, a contradição, as relações complexas que 

não têm resolução, mas sim progressão de articulações que fazem parte da história, com 

todas as contradições aí presentes. Isso significa construir modos de fazer presente – no 

espaço público das ruas, das redes, da escola – sentidos de mudanças climáticas que não a 

tomem como um resultado moralmente condenado de uma má ação individual do homem 

sobre a natureza, uma vez que quando é este o sentido divulgado, o homem é retirado das 

complexas articulações políticas, econômicas, históricas, sociais que constituem o meio 

ambiente do qual ele faz parte, inexoravelmente. De nosso ponto de vista isso permitiria que 

pressões reais e comprometidas tivessem espaço para acontecer, tendo no homem, na sua 

pluralidade de modos de existir, o foco da atenção, do cuidado, da [r]existência. 



Tema: Importância das imagens no discurso sobre as mudanças climáticas

Fonte: Dias & Rodrigues (2012), Pestana (2012 e 2014), Luccas et al. (2012, 2013 e 2014), Luccas 

& Dias (2011 e 2012), Pestana et al. (2012), Barbosa et al. (2012), Chicão et al. (2012), Oliveira et 

al. (2012), Coletivo multiTÃO (2012), Dias et al. (2011, 2012a, 2012b e 2014), Luccas (2013) e 

Dias (2011a, 2011b e 2011c).

Principal contribuição: mostrar a necessidade de que sejam construídos modos efetivos de 

tornar a comunicação não apenas um espaço-tempo de transmissão e reprodução de 

enunciados já dados, de funcionamento de dispositivos de controle e exclusão, mas abertura a 

conexões inesperadas, aos desacordos, aos dissensos e às diferenças, que podem tornar a 

comunicação um espaço-tempo de exercício estético e político do dizer, escrever, fazer e ver. 

Tornar a divulgação científica a criação de novos universos sensíveis comuns.

Desdobramentos

Coordenação da sub-rede de Divulgação Científica e Mudanças Climáticas, da Rede 

Clima/Inpe;

Revista ClimaCom Cultura Científica (http://climacom.mudancasclimaticas.net) 



Núcleo Temático de Cenarização

 

Objetivo Específico

Nº7. Desenvolver metodologia para a geração de cenários de impactos de

mudanças climáticas a partir da combinação de dados e informações de fontes e

características distintas
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References: Belik et al. (2013) and Vicente et al. (2012)

Competição por cana-de-açúcar no estado de São Paulo. 



HadGEM2

Miroc3



Disponibilidade de Áreas para Expansão

Área Disponível = Área Total – Áreas Urbana – Corpos de Água – Áreas de 
Proteção – Cana-de-Açúcar – (Café + Laranja) – (Arroz + Milho + Feijão)



Formação e consolidação de uma rede de pesquisa multi e interdisciplinar, composta por 
especialistas de várias áreas do conhecimento, composta por três pesquisadores 
principais e 16 pesquisadores associados;

Formação de recursos humanos de alta qualidade, com cerca de 45 bolsistas, estagiários 
e pós-graduandos de vários níveis acadêmicos (de técnico a pós-doutorado) envolvidos 
no Projeto e que disseminarão e ampliarão o alcance dos resultados obtidos no AlcScens;

Produção científica relevante e diversificada ao longo do Projeto, com 160 produções 
realizadas (média de 40 por ano de trabalho), e outras submetidas e em elaboração em 
várias áreas do conhecimento;

Coordenação da sub-rede de Divulgação Científica e Mudanças Climáticas, da Rede 
Clima/Inpe, pelos pesquisadores pertencentes ao núcleo temático de Divulgação 
Científica, e lançamento da Revista ClimaCom Cultura Científica 
(http://climacom.mudancasclimaticas.net); 

Resultados Gerais (1/2)



Divulgação dos resultados obtidos no decorrer do Projeto em 41 eventos internacionais e 
25 nacionais (correspondendo à média de quatro eventos por trimestre), representando 
várias comunidades científicas;

Sistema de recepção e tratamento de imagens de satélites muito mais organizado, 
seguro, acessível, útil e com perspectivas maiores de longevidade que havia no início do 
Projeto; 

DVD com duração de 30 minutos, elaborado para a Rio+20, com depoimentos de 
especialistas em questões relacionadas às mudanças climáticas e assuntos correlatos, 
distribuído durante o evento e para escolas e bibliotecas;

Parcerias nacionais e internacionais estabelecidas com pesquisadores, projetos e 
instituições de ensino e pesquisa, iniciadas e consolidadas durante o AlcScens, que 
continuarão sendo de grande utilidade para os participantes do Projeto e suas 
instituições. 

Resultados Gerais (2/2)



Estatísticas

Tipo de Produção 1ºAno 2ºAno 3ºAno 4ºAno Total

Artigos em revistas científicas indexadas 3 7 5 8 23

Artigos em revistas científicas não indexadas 1 1 – – 2

Trabalhos apresentados em conferências internacionais 11 14 11 20 56

Trabalhos apresentados em conferências nacionais 14 12 19 4 49

Capítulos de livros publicados 4 2 5 3 14

Livros publicados com membros da equipe como autor, 

organizador ou editor
– 2 1 - 3

Dissertações defendidas 2 – 2 3 7

Teses defendidas 1 1 2 2 6

Total 36 39 45 40 160

Bolsista/Estagiário/Pós-Graduando Quantidade

Técnico ou Médio 7

Iniciação Científica 7

Especialização 3

Mestrado 7

Doutorado 14

Pós-Doutorado 7

Total 45



Pesquisadores Principais: Jurandir Zullo Jr, André Furtado, Claudia Pfeiffer

Vigência: 01/12/2010 a 30/11/2014      - Instituição sede: Unicamp

Portal: www.cpa.unicamp.br/alcscens  - Processo: 2008/58160-5


