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Aquecimento global e agricultura tropical: 
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Inovação



O que se observa hoje

 Barreiras não tarifárias

 Intensificação produção

 Impactos da agricultura na saúde

 Inovação tecnológica

 Logística

 Mercado verde

 Pagamento por Serviços Ambientais 

 Cadastro Ambiental Rural

 Agricultura ABC

 Politica Florestal

 Política bioenergética(?)

 Gestão



Aumento de ondas de calor no futuro
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Número de dias com temperatura maior
ou igual a 34 C em Campinas
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Assad et al 2016  MCT&I

RCP 8.5







Fonte: Embrapa CNPTIA 2015
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Sugar cane 35 °C

Potato 35 °C

Coffee 34 °C

Bean 35 °C

Corn 45 °C

Soya 35 °C

Wheat 30 °C

Maximum temperature limits

Temperatura acima de 35°C 



Efeitos Negativos
 Abortamento de flores do café, laranja, feijão;

 Aumento da evaporação e da evapotranspiração;

 Aumento da deficiência hídrica;

 Aumento da frequência de ondas de calor provocando morte de 
frangos, abortamento  em porcas prenhas, redução da produção de 
leite.

 Aumento do risco climático

 Perda de produtividade



Fonte: Embrapa Informática- Laboratório de modelagem ambiental – Assad et al 2016 MCT&I

Efeitos Negativos



Fonte: Embrapa Informática- Laboratório de modelagem ambiental – Assad et al 2016 MCT&I

Efeitos Negativos



O que fazer? Como?

Mitigar

Adaptar

 Inovar

Exemplos  e  oportunidades



Mitigar -Sistemas integrados



PASTOS DEGRADADOS

Muzambinho - MG Mato Grosso



Gases de efeito estufa em sistemas pecuários
~ 55 kg/animal/year-3000 a +3000 kg/ha/year

X 25 X 310

Armazenamento de 

carbono no solos

~100 t C/ha

Carbono no solo
( Matéria organica)

harvard_n2ocattle.ppt
harvard_n2ocattle.ppt


Pastagens degradadas (48.452.671 ha)

Área total 168.794.151 hectares

Pastagens não degradadas (120.341.480 ha)

Área de pastagens não degradadas e 
degradadas no Brasil

(capacidade suporte < 0,75 cab./ha).

Mapeamento e quantificação das áreas 
de pastos degradados
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A NOVA GEOGRAFIA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

AQUECIMENTO GLOBAL E A NOVA GEOGRAFIA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO BRASIL – 2008





Fonte :Embrapa agrobiologia



Fonte:  Embrapa Cerrados

Intensificação do uso da terra 
através de sistemas integrados

lavoura – pecuária – floresta

Reduzir pressão sobre ambientes frágeis

Viabilizar uma nova fronteira agrícola

>60 milhões de ha de pastagens degradadas

Sequestro de Carbono

INOVAR – Agricultura ABC



Adoção de ILPF no Brasil
Pesquisa Rede de Fomento ILPF e Kleffmann Group 

 Programa e Plano ABC: políticas públicas apoiando a adoção;

 Preocupação ambiental como fator motivador da adoção na pecuária;

 Estratégia ILPF consolidada para pequenas, médias e grandes propriedades rurais;

 Integração com intensificação produtiva e redução das emissões de GEE: meta de adoção prevista no Plano ABC até 

2020 já atingida;

 Tecnologia gerada no país para mitigação e adaptação climática pode ser referência para o mundo. 

Elaboração: Plataforma ABC, 2016



Evolução do rebanho bovino (linha azul) e taxa de 
desmatamento (linha vermelha) na Amazônia Legal

Elaborado pelos autores com base no IBGE e PRODES



Adaptar – Melhoramento GenéticoSemente: chip da pesquisa e tecnologia agropecuária

Esta é a Inovação e tecnologia na agricultura

Melhoramento Genético
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Mudanças
Climáticas

Genoma

Célula/Tecido

Organismo

População

Comunidade

Ecossistema

Ciências genômicas para compreensão da 
resposta das plantas às mudanças climáticas

O impacto das mudanças climáticas ocorre
sobre os múltiplos níveis de organização
biológica.

Por isso, é necessária a incorporação das ciências
genômicas aos estudos ecológicos.

SNPs 

Expressão gênica

Metaboloma

Trocas gasosas

Potencial hídrico
Biomassa

Crescimento

Densidade de 
plantio

Floração

Diversidade

Dominância

Produtividade

Carbono no solo

Pouco se sabe ainda como esse impacto afeta os
processos moleculares, bioquímicos e fisiológicos
que determinam as respostas em uma cadeia que
vai de indivíduos até ecossistemas globais.



Genômica visando adaptação de culturas agroflorestais a mudanças 
climáticas: objetivos

 Identificação de variedades mais adaptadas (resistentes/tolerantes) aos estresses
abióticos decorrentes das mudanças climáticas:

 [CO2] atmosférica elevada, seca, calor, submergência etc, em condições controladas;

 Descoberta de mecanismos moleculares, bioquímicos e fisiológicos mediando respostas
e adaptação a tais estresses;

 Desenvolvimento de marcadores moleculares (genéticos e bioquímicos) para seleção
assistida de variedades mais adaptadas em programas de melhoramento genético;

 Descoberta de genes envolvidos em adaptação (resistência/tolerância) com valor
biotecnológico ( forte expressão na biodiversidade).



Gene Y

 

A2889.12 A2057.03 A24.10 WT 

A24.10 

A2889.12 

WT 

A2889.12 and A24.10As linhagens foram consideradas tolerantes à seca

porque foram capazes de sobreviver ao período de estresse de cinco

dias, não apresentaram dano nas folhas após re-irrigação, ao contrário

do A2057.03 * (40%) e BR16 com (60%) de dano foliar



Eventos Gene A 
testados a campo

Safra 2011/12
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Balanço hídrico decendial - Outubro/2013 a Março/2014
Embrapa Soja - Londrina/PR

Deficiência Retirada Precipitação ETP

~50 dias c/ ~44mm



In the Laboratory more than 20 genes being tested

>40oC  49dias 44mm somente



Gene Y BR16

Massa Nódulos (g)

Número de Nódulos

Massa Raíz (g)

І Erro Padrão, n=4



Faixa potencial de utilização das “soluções genéticas”
da biodiversidade  do  cerrado brasileiro

Qual o valor disso?
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+55 1932115700

Embrapa Informática
Campinas SP

MUITO OBRIGADO!
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