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Apresentação

O workshop O Cerrado no Contexto das Mudanças Climáticas Globais 
foi realizado no período de 18 a 20 de novembro de 2009, no auditório 
Wenceslau Goedert da Embrapa Cerrados. A realização do workshop 
ocorreu às vésperas da 15ª Conferência das Partes em Copenhague, 
na Dinamarca, diante da crescente importância do setor agrícola 
como coadjuvante nas estratégias nacionais e internacionais para o 
enfrentamento da mudança do clima.

Durante os dois primeiros dias, o evento foi conduzido na forma de 
palestras contando com a participação de especialistas de áreas técnico-
científicas, tanto do setor privado quanto de órgãos governamentais. 
Os seguintes temas foram abordados: Histórico dos trabalhos da 
plataforma de mudança do clima da Embrapa; Modelagem climática – 
Principais estratégias nacionais de mitigação de gases de efeito estufa: 
potencial contribuição do Cerrado nesse processo; Projeto Rede de 
Parcelas Permanentes Cerrado-Pantanal; Impactos da mudança climática 
na dinâmica dos ciclos biogeoquímicos no Cerrado; Estratégias de 
adaptação e mitigação aos efeitos da mudança do clima no ecótono 
Cerrado/Amazônia, em especial o potencial de aplicabilidade do REDD e 
REDD+; A visão do setor produtivo sobre os desafios e oportunidades 
impostos pela mudança do clima para o Cerrado; Rede de coleta de 
dados climáticos no Cerrado e disponibilidade para pesquisa; Inventário 
nacional de emissões de gases de efeito estufa; O caminho de Bali 
e mecanismos de flexibilização no âmbito do Protocolo de Kyoto e 
da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima; 
Impacto dos sistemas agrícolas dos Cerrados sobre os estoques de 
carbono do solo aplicáveis às condições do Cerrado; Plano Nacional de 
Mudanças do Clima e perspectivas de atuação do Painel Brasileiro sobre 
Mudanças do Clima no Cerrado; Métodos de medidas de conteúdo e 
estabilidade de compostos de carbono no solo aplicáveis às condições 



do Cerrado; Modelagem climática e a relevância das emissões de 
metano do setor agropecuário no Cerrado.

O workshop possibilitou a identificação de áreas de relevante interesse 
para a formulação de pesquisas e capacitação de recursos humanos a 
fim de propor e subsidiar a formatação de uma estratégia de atuação, 
destacar áreas com relevante potencial de contribuição científica 
e definir setores estratégicos para investimento em Pesquisa e 
Desenvolvimento. Assim, considerando que a Embrapa Cerrados já vem 
atuando no tema, nota-se que esta Unidade da Embrapa pode contribuir 
ainda mais, atuando em prol das estratégias de mitigação que estão 
sendo planejadas pelo governo brasileiro.

José Robson Bezerra Sereno 
Chefe-Geral da Embrapa Cerrados
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Introdução

No contexto das estratégias nacionais e internacionais para o 
enfrentamento da mudança do clima, o setor agrícola tem se destacado 
tanto em função do seu potencial de mitigação de emissões de gases 
de efeito estufa quanto da necessidade precípua de assegurar a oferta 
de alimentos e derivados de maneira sustentável e eficiente. Desse 
modo, evidencia-se a importância de medidas de adaptação aos 
efeitos danosos da mudança do clima em função da sensibilidade e 
vulnerabilidade do setor agrícola. Torna-se, portanto, clara e objetiva a 
necessidade de se estabelecer uma estratégia visando preservar níveis 
e padrões aceitáveis de produção de alimentos e derivados. Assim, o 
conceito de segurança alimentar surge no contexto da formulação de 
políticas internacionais para agricultura focando suas ações tanto no 
campo da mitigação quanto da adaptação às mudanças climáticas. 

O grande desafio e foco da abordagem setorial será o incremento 
da eficiência em todas as escalas dos processos de produção, 
fundamentalmente, no reconhecimento e valoração do solo como 
recurso natural finito, essencial para o desenvolvimento de práticas 
agrícolas, destacando-se a relevância do adequado manejo dos solos 
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como ferramenta indispensável para o desenvolvimento da moderna 
agricultura de baixa emissão de carbono. 

As ações e estratégias para implementação das políticas internacionais 
devem, necessariamente, ser tratadas e definidas em nível nacional 
e subnacional, quando apropriado. Assim, o papel da Embrapa como 
centro de excelência em pesquisa agropecuária e de suas unidades 
descentralizadas, em especial os centros ecorregionais, como a 
Embrapa Cerrados, será fundamental para o apoio técnico e científico 
necessário, tanto na implementação de políticas nacionais e regionais 
quanto na construção e desenvolvimento de tecnologias que assegurem 
a manutenção da competitividade do setor e posicionem o Brasil em 
condição de vanguarda com uma agricultura moderna e eficiente.

A realização do workshop O Cerrado no Contexto das Mudanças 
Climáticas Globais procurou antecipar debates que aconteceriam 
em Copenhague, buscando despertar, no corpo técnico da Embrapa 
Cerrados, a atenção para a relevância do tema, em especial para 
os potenciais impactos da mudança do clima no setor agrícola e, 
especialmente, no Bioma Cerrado.

Adicionalmente, o evento procurou integrar e envolver o corpo técnico-
científico da Embrapa Cerrados ao processo de implementação da 
estratégia de enfrentamento da mudança do clima no Bioma Cerrado, 
procurando consolidar sua atuação regional como coadjuvante no 
processo de implementação da Política Nacional de Mudança do Clima.

Programa

18 de novembro (quarta-feira)

9h Abertura

José Robson Bezerra Sereno Embrapa Cerrados

9h30 Palestra 

Continua...
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18 de novembro (quarta-feira)
Histórico dos Trabalhos da Plataforma de Mudança do 

Clima da Embrapa 

Eduardo Assad
Embrapa Informática 

Agropecuária

10h30 Palestra

Modelagem Climática – Principais Estratégias Nacionais 
de Mitigação de Gases de Efeito Estufa. Potencial 

Contribuição do Cerrado neste Processo

Gilvan Sampaio de Oliveira CPTEC – INPE

11h30 Palestra

Projeto Rede de Parcelas Permanentes Cerrado – Pantanal

Alba Valéria Rezende UnB

12h30 Almoço

13h30
Palestra 

Impactos da Mudança Climática na Dinâmica dos Ciclos 
Biogeoquímicos no Cerrado

Alexandre de Siqueira Pinto UnB

14h30 Palestra

Estratégias de Adaptação e Mitigação aos Efeitos da 
Mudança do Clima no Ecótono Cerrado / Amazônia, em 

Especial o Potencial de Aplicabilidade do REDD e REDD+

Thais Juvenal
Serviço Florestal 

Brasileiro

15h30 Intervalo

16h Palestra

A Visão do Setor Produtivo sobre os desafios e 
Oportunidades Impostos pela Mudança do Clima para o 

Cerrado 

Marco Olívio Morato de Oliveira OCB

Continuação.

Continua...
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19 de novembro (quinta-feira)

8h30 Palestra

Rede de Coleta de Dados Climáticos no Cerrado e 
Disponibilidade para Pesquisa

Divino Moura INMET

9h30 Palestra

Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Ricardo Rodrigues MCT

10h30 Palestra

Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa 
no Setor Agropecuário – avanços e limitações técnicas1 

Magda Aparecida de Lima
Embrapa Meio 

Ambiente

11h30 Palestra

Impacto dos Sistemas Agrícolas dos Cerrados sobre os 
Estoques de Carbono do Solo e Emissões de Óxido Nitroso 

Bruno Alves Embrapa Agrobiologia

12h30 Almoço

13h30 Palestra 

Métodos de Medidas de Conteúdo e Estabilidade de 
Compostos de Carbono no Solo aplicáveis às condições do 

Cerrado

Débora Milori
Embrapa 

Instrumentação 
Agropecuária

14h30 Palestra
Plano Nacional de Mudanças do Clima e Perspectivas de 
Atuação do Painel Brasileiro sobre Mudanças do Clima no 

Cerrado 
Continua...

1 Em razão da impossibilidade de comparecimento da palestrante, o pesquisador Gustavo Mozzer, da 
Embrapa Cerrados, proferiu a palestra “O caminho de Bali e Mecanismos de flexibilização no âmbito do 
Protocolo de Kyoto e da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima”.

Continuação.
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19 de novembro (quinta-feira)

Branca Americano MMA

15h30 Intervalo

16h30 Palestra

Modelagem Climática e a Relevância das Emissões de 
Metano do Setor Agropecuário no Cerrado

Luis Gustavo Barioni
Embrapa Informática 

Agropecuária

20 de novembro (sexta-feira)

9h Grupo de Trabalho

Serão formados grupos temáticos para discutir a potencial contribuição e a inserção 
da Embrapa Cerrados no tema da mudança do clima.

Os grupos de trabalho deverão sintetizar as perspectivas e identificar demandas para 
pesquisas na área de mudanças do clima.

12h30 Almoço

13h30 Síntese dos trabalhos

Apresentação em plenária das conclusões acerca das potenciais contribuições de 
cada grupo temático. 

Elaboração de documento-síntese dos trabalhos.

Palestras 

Histórico dos trabalhos da plataforma de mudança do 
clima da Embrapa2

As principais ações da Embrapa nos anos 2007/2008 relacionadas ao 
tema da mudança do clima foram a criação da plataforma de mudanças 
climáticas, a contratação de especialistas em mudanças climáticas 
e o levantamento de 212 projetos de pesquisas com aderência ao 
tema desenvolvidos na instituição. Quanto às ações de Pesquisa e 

Continuação.

2  Eduardo Delgado Assad, Pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária, Campinas, SP.
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Desenvolvimento, a principal contribuição no período foi resultante dos 
trabalhos desenvolvidos no âmbito da rede Agrogases. 

As oito principais linhas de pesquisa estabelecidas pela plataforma 
de mudanças climáticas são: (1) interação entre projetos/Inputs; (2) 
análise de tendências e monitoramento das condições ambientais; 
(3) modelagem de sistemas agroflorestais; (4) definição de cenários 
agroflorestais; (5) mitigação; (6) adaptação; (7) análise de risco e 
sustentabilidade social, econômica e ambiental de sistemas produtivos 
e naturais frente às mudanças climáticas globais; (8) avaliação da 
possibilidade de obtenção de créditos de carbono e de transferência de 
tecnologia, políticas públicas, serviços ambientais e retroalimentação da 
pesquisa. Para o funcionamento da plataforma, constam: 

• Um Comitê Gestor (multidisciplinar e multi-institucional).

• Identificação de prioridades de pesquisa.

• Apoio aos seguintes projetos: (a) Simulação de Cenários Agrícolas 
Futuros (SCAF) a partir de projeções de mudanças climáticas 
regionalizadas (prazo: 4 anos – 2009-2012). Instituição líder: 
Embrapa Informática Agropecuária (Giampaolo Queiroz Pellegrino). 
Equipe: 226 colaboradores (177 da Embrapa e 49 de instituições 
parceiras), 27 unidades da Embrapa e 26 instituições parceiras. 
Exemplos de produtos já gerados: simulador, simulação com 
Hadley Centre Couped Model, version 3 (HadCM3), para nove 
culturas, SCAF Araucária; (b) impactos das mudanças climáticas 
globais sobre problemas fitossanitários (Climapest). Climapest em 
números: 16 culturas estudadas, 85 problemas fitossanitários, 
134 pesquisadores, 37 instituições de pesquisa, 16 unidades da 
Embrapa, 21 instituições externas à Embrapa e 198 atividades de 
pesquisa; (c) projetos em adaptação (biotecnologia, melhoramento 
genético e prospecção de genes) a serem propostos e executados 
com recursos provenientes do Programa de Aceleração do 
Crescimento, do Governo Federal (PAC) – em análise; (d) outras 
atividades de pesquisa: PC- CO2 - Estufas de topo aberto - OTC 
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- Open-top chambers (Embrapa Meio Ambiente); (e) projetos 
transversais: soluções tecnológicas para otimizar o aporte de N 
nos sistemas agrícolas via fixação biológica de nitrogênio (Embrapa 
Agrobiologia); aumento da produtividade de milho e de sorgo 
em solos ácidos pela modulação molecular de um mecanismo de 
tolerância ao alumínio baseado na liberação radicular de citrato de 
mediada pelo gene AltSB (Embrapa Milho e Sorgo); aproveitamento 
da biomassa pirolisada na melhoria da qualidade do solo e da 
produtividade agrícola e na redução da emissão de gases de efeito 
estufa (Embrapa Solos); dinâmica de carbono e emissão de gases de 
efeito estufa no sistema de bovinocultura de corte do Pantanal da 
Nhecolândia, MS (Embrapa Pantanal). Lacunas: emissão de gases 
de efeito estufa em sistemas de produção, em diferentes biomas, 
sobretudo sistemas agrosilvipastoris (Cerrado e Amazônia).

• Sub-rede mudanças climáticas e agricultura – Rede Clima MCT. 
Objetivo: buscar soluções para adaptação da agricultura e mitigação 
dos efeitos do aquecimento global, por meio de tecnologias agrícolas 
que sejam mensuráveis, facilmente divulgadas e adotadas pelo 
segmento rural brasileiro. Quatro processos básicos: análise das 
tendências climáticas atuais e monitoramento de mudanças globais; 
modelagem matemática dos sistemas produtivos e simulação 
de cenários; proposição e análise de medidas de mitigação à luz 
das boas práticas agrícolas e sistemas de produção baseados 
em Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e similares; 
e proposição e análise de medidas de adaptação que incluam o 
desenvolvimento de sistemas produtivos e de cultivares adaptados 
aos cenários previstos. Prioridades de pesquisa: adaptabilidade 
baseada em melhoramento genético de plantas, biotecnologia, 
genômica e prospecção de genes; desenvolvimento de modelos 
com vistas a definir e quantificar futuros impactos das mudanças 
climáticas sobre a agricultura e seus consequentes cenários; 
influência das mudanças climáticas sobre pragas, doenças, 
mutualistas e simbiontes das plantas cultivadas; e avaliação da 
eficiência e adaptação de sistemas de produção frente aos novos 
cenários agrícolas. 
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As prioridades estratégicas atuais são: organização dos resultados de 
pesquisa já obtidos no Brasil na área de mudanças climáticas globais e 
suas interações com a agricultura; agregação e interação de projetos 
e programas em andamento em diversas instituições de pesquisa no 
país; atuação pró-ativa, junto aos órgãos financiadores de pesquisa, 
para a busca de recursos a serem investidos na área; alinhamento 
da plataforma com a Política Nacional de Mudanças Climáticas e 
estabelecimento de ações de transferência de tecnologia para adoção 
por parte dos agricultores de técnicas limpas e mitigadores dos efeitos 
do aquecimento global. 

Os novos rumos são: modelos climáticos (Embrapa como usuária 
e demandante) regionalizados e globais; modelos de crescimento 
de culturas; modelagem fitossanitária (doenças, pragas e plantas 
invasoras); contabilização de emissões, estoques, balanço de gases de 
efeito estufa; criação de uma unidade virtual em mudanças climáticas 
e agricultura: compartilhamento de competências e equipamentos; 
vínculos com universidades; capacidade de agregação; apoiada pela 
Unicamp, USP e INPE.

Modelagem climática: principais estratégias nacionais 
de mitigação de gases de efeito estufa – potencial 
contribuição do Cerrado nesse processo3

Para atender aos objetivos de prognósticos, os modelos devem estimar 
qual será o novo equilíbrio entre as condições de climas e os biomas. 
Os ecossistemas da Amazônia e do Cerrado estão sujeitos a diferentes 
pressões ambientais, tais como o fogo, as mudanças climáticas, o uso 
da terra e os eventos climáticos extremos. O efeito dessas pressões e 
de suas interações deve ser estimado com base científica para contribuir 
na construção de um modelo climático.

3 Gilvan Sampaio de Oliveira, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Centro de Previsão de Tempo 
e Estudos Climáticos, Cachoeira Paulista, SP.
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A caracterização do estado inicial do meio também é fundamental para 
a qualidade da previsão, pois os mesmos fatores produzirão condições 
diferenciadas de sustentação de biomassa e, consequentemente, 
resultados diferenciados nos biomas. Portanto, é necessário clareza 
sobre qual o grau de desflorestamento para agregar essas informações 
ao modelo.

Da avaliação de diferentes cenários iniciais de mudança no uso da 
terra, foi verificado que, alterando o percentual de desflorestamento e 
o estado da superfície (pastagem degradada ou solo sem vegetação), 
foram obtidos diferentes impactos sobre o clima da Amazônia. Os 
impactos principais no clima acontecem na Amazônia Oriental e 
Central, sendo mais evidentes quando o total desflorestado é superior a 
40%, quando foi estimado o aumento da temperatura do ar próximo à 
superfície, a diminuição da evapotranspiração e da precipitação.

As queimadas apresentam importantes efeitos sobre a distribuição dos 
biomas, pois diminuem a quantidade de biomassa lenhosa e aumentam 
a emissão de gases de efeito estufa. Entre 1998 e 2005, a ocorrência 
de fogo na Região Amazônica foi considerada alta na maior parte de sua 
área. Os incêndios ocorrem durante o período seco e estão associados à 
mudança de uso da terra nessas áreas.

Quanto às mudanças climáticas, considerando os cenários de emissões 
de gases de efeito estufa entre médio e alto, existe alta probabilidade 
de ocorrerem estações secas intensificadas no Leste da Amazônia e 
uma probabilidade média de que o regime de chuva transforme o clima a 
ponto de ser mais viável na região da floresta sazonal em detrimento da 
floresta tropical. Especialistas já apresentaram estudos mostrando que o 
limiar de temperatura entre 3 °C e 4 °C poderia levar à substituição da 
floresta tropical na Amazônia.

A seca da Amazônia em 2005, considerada uma das mais severas em 
100 anos, demonstrou que, apesar de apresentar um clima úmido sem 
estação seca, as variações interanuais podem produzir efeitos sobre as 
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comunidades, principalmente em situações de transição climática e de 
alteração do uso da terra com o desmatamento da floresta. Esse é um 
exemplo da importância da pressão exercida pelas mudanças do clima.

A necessidade de um modelo climático nacional ocorre principalmente 
para representar processos que são importantes para nós e que podem 
ser considerados secundários em outros modelos, para beneficiar e 
integrar com múltiplos e grandes programas de pesquisa no Brasil, 
como LBA, Comcerrado, Prodes, Geoma, Bioen, Biota e outros e para 
formar uma nova geração de modeladores do sistema terrestre. Outro 
aprimoramento necessário é a representação específica de ecossistemas 
da América do Sul.

Inúmeros são os processos a serem representados e, devido a isso, há 
a necessidade de produção de informações pela pesquisa sobre fluxos 
de radiação, energia e massa; ciclo do carbono terrestre completo; 
fenologia e dinâmica de vegetação; recuperação de áreas degradadas; 
sistemas agrícolas; vazão e inundações sazonais; representação 
específica dos ecossistemas da América do Sul; ocorrência de incêndios 
(ignição, combustão, propagação, emissões); uso do solo antropogênico 
(desmatamento); fertilidade do solo; ecofisiologia e as geleiras 
continentais.

Estudos relacionando o efeito da superfície terrestre serão conduzidos 
na área de culturas agrícolas; desmatamento antropogênico; ecologia; 
ecofisiologia vegetal; dinâmica de vegetação; nova representação de 
ecossistemas; fertilidade do solo; incêndios naturais e antropogênicos; 
hidrologia superficial; áreas inundadas; geleiras continentais; 
implementação e engenharia de software (otimização numérica, 
gerenciamento de memória, documentação e manuais); calibração dos 
modelos e validações.
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Projeto Rede de Parcelas Permanentes Cerrado –  
Pantanal4
O uso da terra e das florestas tem se destacado nos fóruns mundiais de 
discussão sobre mudanças climáticas, surgindo como uma das opções 
de mitigação do efeito estufa.

A cada cinco anos, a FAO realiza a Avaliação Global dos Recursos 
Florestais (FRA), aplicando questionários aos países, compilando e 
analisando os dados obtidos e apresentando um relatório com as 
informações dos recursos florestais em todo mundo, bem como as suas 
mudanças ao longo do tempo, sendo a contribuição da área florestal 
para o ciclo global do carbono um dos elementos temáticos desse 
relatório.

Para complementar a lacuna existente nas informações sobre os 
recursos florestais do País, visando fundamentar a formulação, 
implementação e execução de políticas públicas voltadas para a 
conservação e o uso sustentável desses recursos, o Serviço Florestal 
Brasileiro, em parceria com várias instituições ligadas ao setor florestal, 
pretende sistematizar e padronizar o Inventário Florestal Nacional (IFN). 
O IFN será repetido a cada cinco anos e utilizará as seguintes fontes de 
dados: mapeamento da vegetação, unidades de amostra em campo, 
entrevistas, unidades de amostra da paisagem e programas associados 
ao setor. O IFN conterá informações sobre composição florística, área 
com cobertura florestal, estoques de floresta, dinâmica da floresta, 
estrutura da floresta, biomassa e carbono, manejo florestal, produção da 
floresta, saúde da floresta, biodiversidade, uso da floresta, propriedade 
da floresta, acessibilidade aos recursos florestais, mudanças na 
cobertura florestal, fragmentação florestal, entre outros.

Com o objetivo de contribuir para a produção de informações sobre o 
crescimento e produção das florestas, de modo a subsidiar a elaboração 
de políticas que promovam o manejo florestal sustentável, foi criada a 
Rede CerPan, no âmbito do Serviço Florestal Brasileiro. A Rede CerPan, 

4 Alba Valéria Rezende, Professora da Universidade de Brasília, Brasília, DF.
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juntamente com outras 4 redes, formam o Sistema Nacional de Parcelas 
Permanentes.

A ideia da criação da rede teve início em julho de 2004, considerando 
as fitofisionomias de campo rupestre e matas de galeria como os seus 
primeiros desafios. A primeira fase da criação da rede foi a aprovação 
do projeto, em 2005, com a realização do convênio entre o Programa 
Nacional de Florestas/MMA (PNF) e o Instituto Vida Verde e a realização 
de dois workshops, um em Bonito, MS (2005) e outro na Chapada 
dos Veadeiros, GO (2006). A segunda fase iniciou-se com a Carta de 
Acordo entre a FAO e a Rede CerPan. Hoje, a rede encontra-se com 
um banco de dados online, contendo as informações das parcelas 
permanentes acompanhadas. O acesso é controlado e o banco de dados 
dispõe de informações sobre a localização de cada parcela permanente 
acompanhada pela rede, além de dados de diâmetro médio, área 
seccional média, diâmetro mediano, altura total e comercial média, área 
basal, volume total e comercial por hectare, biomassa seca e verde por 
hectare, e dados sobre o estoque de carbono por hectare.

Atualmente, a Rede CerPan é composta por instituições públicas e 
privadas, divididas em duas categorias: instituições associadas e 
instituições participantes, contando com mais de 20 pesquisadores 
pertencentes a 17 instituições. A Rede conta com 6.009 parcelas 
permanentes amostradas, totalizando cerca de 385 ha amostrados, 
distribuídas em 34 formações vegetacionais diferentes. As parcelas 
distribuem-se pelo Cerrado, Pantanal e na interface entre Cerrado e 
Mata Atlântica.

Entre os desafios futuros da Rede, estão a obtenção de apoio 
institucional para implantar e monitorar as parcelas permanentes em 
intervalos regulares; estimular a divulgação de editais voltados ao 
levantamento em parcelas permanentes; integrar os dados da Rede ao 
IFN e a outras redes nacionais; e promover fóruns de discussão sobre o 
monitoramento da vegetação dos biomas Cerrado e Pantanal.
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A principal contribuição das parcelas permanentes para o entendimento 
das mudanças climáticas está relacionada à obtenção das informações 
sobre os efeitos, em longo prazo, das mudanças climáticas sobre a 
vegetação, além dos efeitos dos distúrbios naturais, antrópicos, ou 
decorrentes das mudanças no uso da terra nas várias fitofisionomias do 
Cerrado sobre o clima.

Impactos da mudança climática na dinâmica dos ciclos  
biogeoquímicos no Cerrado5

Os principais pontos abordados na palestra foram:

1. Mudanças no uso da terra nos Cerrados.

2. Impactos sobre o ciclo da água.

3. Impactos sobre os ciclos do Carbono (C) e Nitrogênio (N).

•   Emissões de gases de efeito estufa.

•   Estoques de carbono (biomassa e solo). 

Modelos desenvolvidos para savanas tropicais indicam que a conversão 
da vegetação dominada por árvores-herbáceas para pastagens ou 
culturas promove:

1. Redução da precipitação.

2. Aumento da temperatura superficial.

3. Aumento da frequência de veranicos durante o período chuvoso.

A substituição de sistemas nativos com dossel heterogêneo e com 
raízes profundas por gramíneas ou culturas anuais com dossel 
homogêneo e raízes superficiais causa impacto em:

5Alexandre de Siqueira Pinto, Universidade de Brasília, Brasília, DF.



22 Memória do Workshop O Cerrado no Contexto das Mudanças Climáticas Globais

1. Armazenamento de C no solo.

2. Troca de calor e energia com a atmosfera.

3. Conservação de recursos hídricos.

Áreas nativas de Cerrado podem ser consideradas como 
fontes ou drenos de carbono? 

Balanços anuais indicam um dreno que pode variar, no Cerrado típico, 
de 0,1 a 0,3 Mg C.ha-1.ano-1 a 2,5  Mg C ha-1.ano-1. 

Os fluxos sazonais de CO2 entre a vegetação e a atmosfera mostram 
que áreas nativas funcionam como dreno de C durante toda estação 
chuvosa e como fonte em um breve período dessa estação.

Assim, a quantificação completa dos impactos de mudanças no uso da 
terra do Cerrado deve incluir mudanças nos estoques de C no solo; e a 
conversão de áreas nativas para uso agropecuário pode resultar tanto 
em ganhos como em perdas de C do solo, dependendo do manejo. 
Resultados mostraram que, após 23 anos sob cultivo de braquiária, 
o estoque de C orgânico no solo se igualou ao do solo sob vegetação 
natural de Cerrado. Na pastagem, 50% do C total na matéria orgânica 
do solo ainda era do Cerrado. Portanto, pastagens tropicais bem 
manejadas conservam carbono. 

Em relação à ocorrência de queimadas, afirma-se que as queimadas 
frequentes reduzem a densidade de espécies lenhosas; favorecem 
formações mais abertas; representam mais combustível (gramíneas) 
para intensificação das queimadas; e reduzem os estoques de biomassa 
do sistema.

Emissões anuais de N2O e CO2 avaliadas no Cerrado
Resultados de pesquisa têm demonstrado que os fluxos de N2O 
em solos de Cerrado, em geral, estão abaixo do limite de detecção 
(0,6 ng N cm-2 h-1).
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Como considerações finais, ressalta-se a necessidade de ampliar 
esforços de pesquisa no tema, estimular a recuperação de áreas 
degradadas e aumentar as áreas de conservação.

Estratégias de adaptação e mitigação aos efeitos da 
mudança do clima no ecótono Cerrado/Amazônia, 
em especial o potencial de aplicabilidade do REDD e 
REDD+6

O Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation 
(REDD) foi inicialmente proposto por Papua Nova Guiné e Costa Rica 
na 11ª Conferência das Partes, em Montreal, em que criou-se um 
grupo de trabalho para a pauta. Na 13ª Conferência das Partes, em 
Bali, estabeleceu-se a Decisão 1/CP.13 – o Bali Action Plan, que 
estabelece a ação cooperativa em longo prazo, visando a redução de 
emissões de gases de efeito estufa, reconhecendo a importância dos 
incentivos positivos para as reduções das emissões por desmatamento 
e degradação em países em desenvolvimento. A Decisão 2/CP.13, por 
sua vez, estimula as partes a reduzirem emissões por desmatamento 
e degradação, com apoio ao desenvolvimento de capacidades e 
transferência de tecnologia. Nesse contexto, o Brasil criou o Fundo 
Amazônia, em 2007.

Atualmente, há três formas de Reduções de Emissões por 
Desmatamento e Degradação (REDD) florestal em discussão: o REDD, 
envolvendo as reduções de emissões por desmatamento e degradação 
florestal; o REDD+, que amplia o REDD com a inserção do aumento dos 
estoques de carbono florestal; e o REDD++, que inclui os projetos de 
aforestamento e reflorestamento no REDD+.

As florestas desempenham papel fundamental na mitigação das 
mudanças climáticas, tanto como fonte de emissões quanto como 
dreno de carbono. As emissões decorrentes do desmatamento 
representam 17% e 50% do total de gases de efeito estufa do globo 
e do Brasil, respectivamente. O setor florestal, principalmente nos 

6 Thais Juvenal, Serviço Florestal Brasileiro, Brasília, DF.
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trópicos, apresenta uma alternativa de mitigação de baixo custo (US$ 
20/tCO2), podendo reduzir entre 1,3 Gt CO2eq/ano e 4,2 Gt CO2eq/
ano com um custo de até US$ 100/tCO2eq, sendo necessário reduzir 
as emissões em 17 Gt CO2eq em 2020, para se manter a meta de 
aquecimento em 2 ºC neste século. O potencial de contribuição dos 
países em desenvolvimento alcança 70% da meta, sendo 5Gt CO2eq 
possivelmente advindas das florestas.

Para o Brasil, uma estimativa conservadora aponta o potencial de 
captação  de mais de US$ 1 bilhão pelo Fundo Amazônia, representada 
pelo potencial de redução de 100 tCO2eq/ha ao custo de US$ 5/tCO2eq.

O Fundo Amazônia foi instituído por decreto do Presidente da República, 
em agosto de 2008, baseando-se em redução das emissões anuais, 
sendo os níveis de referência baseados em dados históricos com a 
média de 5 anos como baseline. Já foram asseguradas doações de 
US$ 220 milhões para o biênio 2009-2010. A abordagem do Fundo 
é nacional, a contabilidade será dada pela média em hectares, com 
incentivos para a redução do desmatamento e conservação dos 
estoques florestais. Para o REDD adotado no Brasil, as propostas de 
aforestamento e reflorestamento não estão sendo consideradas.

Entre os principais desafios para a adoção dessa política, no Brasil, 
estão: a política florestal descentralizada; a diversidade dos agentes 
envolvidos; o monitoramento de todos os biomas; a questão fundiária 
e de propriedade da terra; e o custo de oportunidade para as diferentes 
regiões e situações vivenciadas no País.

A definição das metodologias a serem adotadas para o mecanismo, no 
âmbito da UNFCCC, ainda está em aberto. Essas metodologias devem 
compatibilizar o estoque e o fluxo de carbono nas diferentes formações 
florestais, as garantias de permanência dos estoques e de não 
vazamento, as estratégias nacionais ou subnacionais, os instrumentos e 
agentes para financiamento e os direitos de propriedade.
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O REDD apresenta-se como uma estratégia de longo prazo como auxiliar 
nas políticas para enfrentamento da mudança do clima, com perspectiva 
de aumento significativo da sua necessidade de financiamento caso o 
mecanismo seja aprovado em Copenhague. O Brasil deve se beneficiar 
desse mecanismo, tanto com o recebimento de recursos para redução 
das emissões quanto com a prestação de serviços e cooperação técnica 
com outros países. 

Adicionalmente, não se deve deixar de mencionar a possibilidade de 
financiamento do REDD pelo mercado devido às pressões deste para 
acessar fontes mais baratas de redução de emissões.

A visão do setor produtivo sobre os desafios e  
oportunidades impostos pela mudança do clima para o 
Cerrado7

As cooperativas do sistema OCB (aproximadamente 7,6 mil 
cooperativas, englobando 7,8 milhões de cooperados) responderam, 
em 2008, por aproximadamente 6% do PIB, sendo responsáveis pela 
geração de 4 bilhões de dólares em exportações e um faturamento 
estimado em 84 bilhões de reais. 

Entre os princípios do cooperativismo, estão a busca pela eficiência na 
utilização dos recursos naturais e ambientais, especialmente água e 
fontes de energia, e o apoio às iniciativas das comunidades locais. 

Como principais origens das incertezas do setor produtivo relacionadas 
às mudanças climáticas, destacam-se: compreensão ainda limitada da 
dinâmica atmosférica e climática e de suas relações com a dinâmica 
hidrológica e das culturas; imprecisões e lacunas no registro dos dados 
climáticos do passado (histórico e geológico), que servem como ponto 
de partida para as projeções sobre o clima futuro; caráter probabilístico 
das análises estatísticas a que os dados são submetidos; capacidade 
de adaptação de culturas já instaladas e da criação de novas cultivares 
capazes de produzir eficientemente sob as novas condições. 

7 Marco Olívio Morato de Oliveira, Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Brasília, DF.
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A disponibilidade de medidas para internalizar os custos das emissões 
de gases de efeito estufa (impostos sobre emissões), os incentivos de 
natureza econômica (subsídios diretos para fomentar a produção de 
biocombustíveis, redução ou isenção de impostos em métodos limpos 
de produção) e os requisitos técnicos para promoção do consumo 
de bens e tecnologias limpas representam as principais incertezas 
relacionadas às políticas públicas ligadas ao setor produtivo. 

Como principais consequências das mudanças climáticas na atividade 
agrícola, a OCB aponta as alterações no regime de chuvas e temperatura  
e do zoneamento agrícola das culturas, com potenciais reflexos no 
risco econômico da atividade (por exemplo, em razão da ocorrência de 
eventos climáticos extremos, como El Niño e La Niña) e na segurança 
alimentar, além da possibilidade de ocorrência de distorções de mercado 
(protecionismo econômico maquiado).

Como exemplos das potenciais consequências das alterações 
provocadas no zoneamento agrícola das principais culturas em função 
das mudanças climáticas, destacam-se os casos do algodão, arroz, 
feijão, milho e soja que, de acordo com as projeções obtidas por estudo 
realizado pela Unicamp e Embrapa e considerando o melhor cenário de 
mudança climática levantado pelo IPCC (B2), apontam para redução 
nas áreas de baixo risco dessas culturas da ordem de 11,04%; 8,41%; 
4,35%; 12,17%; e 21,62%, respectivamente. Isso resultaria prejuízos 
da ordem de cerca de 6 bilhões de reais para as principais culturas 
agrícolas cultivadas na principal área de Cerrado do país. 

Como principais desafios impostos ao setor produtivo pela mudança 
climática podem ser citados: a necessidade de investimento em 
pesquisa para o desenvolvimento de cultivares adaptadas às novas 
condições; a redistribuição das culturas e da infraestrutura já existente e 
o desenvolvimento de um sistema de seguro rural eficiente para o atual 
e futuro cenário da atividade agrícola. Destaca-se o grande potencial 
de mitigação das mudanças climáticas pelo setor agropecuário, 
notadamente por meio dos sistemas de integração lavoura-pecuária, dos 
sistemas florestais e do plantio direto. 
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Uma das iniciativas da OCB para auxiliar o setor produtivo no melhor 
entendimento e enfrentamento da mudança do clima é o Programa 
Inserção Sustentável das Cooperativas no Mercado de Carbono, lançado 
durante a comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo, 
em 16 de julho de 2008, desenvolvido com base nos três pilares da 
sustentabilidade (social, econômico e ambiental). Como estratégia de 
ação, o Programa estabelece quatro linhas de atuação: (1) capacitação: 
capacitar técnicos das organizações estaduais da OCB na prospecção 
de oportunidades de negócio do mercado de carbono e de cooperativas 
potenciais para a viabilização de projetos; (2) workshops: realizar 
trabalhos em oficinas regionais para o desenvolvimento inicial de 
projetos de MDL por cooperativas e disseminar informações estratégicas 
relacionadas ao mercado de carbono; (3) projeto-piloto: desenvolver 
um modelo de projeto de MDL em uma cooperativa para ser replicado 
no sistema cooperativista; (4) aliança estratégica: reunir parcerias em 
uma Aliança Estratégica (AE) para facilitar a execução de processos 
e o acesso a recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros 
necessários para a viabilização do projeto-piloto. Essa aliança possui 
ainda a atribuição de desenvolver políticas públicas de incentivo ao 
desenvolvimento de projetos de MDL em cooperativas de pequenos 
produtores. As entidades que integram a AE são: o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT), Banco do Brasil (BB) e Food and Agriculture 
Organization (FAO).

Inventário nacional de emissões de gases de efeito 
estufa8 

Os países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (CQNUMC) assumiram o compromisso de “elaborar, 
atualizar periodicamente, publicar e por à disposição da Conferência das 
Partes inventários nacionais por fontes e das remoções por sumidouros 
de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de 
Montreal, empregando metodologias comparáveis”. Nesse sentido, o 
Brasil, como signatário da Convenção, tem a obrigação de elaborar, 

8 Ricardo Rodrigues, Ministério da Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, RJ.
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atualizar e disponibilizar, periodicamente, essas informações como parte 
de suas Comunicações Nacionais à Convenção. Até o momento, o Brasil 
apenas disponibilizou o inventário das emissões e remoções antrópicas 
de gases de efeito estufa, tomando como referência os anos de 1990 a 
1994; o inventário referente ao ano-base 2000 (abrangendo o período 
de 1990 a 2000) deve ser divulgado até março de 2011. Nesses 
inventários, os seguintes setores são contemplados: energia (queima 
de combustíveis e emissões fugitivas na indústria de carvão mineral 
e petróleo); processos industriais (indústria de produtos minerais, 
indústria química e indústria metalúrgica); uso de solventes e outros 
produtos (emissões de compostos orgânicos voláteis não metânicos); 
agropecuária (fermentação entérica, manejo de dejetos animais, cultivo 
de arroz, queima de resíduos agrícolas e solos agrícolas); mudança 
no uso da terra e florestas (conversão de florestas, abandono de 
terras manejadas, mudança no carbono dos solos e reservatórios); e 
tratamento de resíduos (disposição de resíduos sólidos e tratamento de 
esgotos). 

Os gases de efeito estufa considerados na elaboração dos inventários 
são o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorcarbonos (HFCs), perfluorcarbonos (PFCs), hexafluoreto de 
enxofre (SF6) e os gases de efeito indireto: monóxido de carbono (CO), 
óxidos de nitrogênio (NOx) e outros compostos orgânicos voláteis não 
metânicos (NMVOCs) que, mesmo não se constituindo gases de efeito 
estufa diretos, possuem influência nas reações químicas que ocorrem 
na atmosfera. Para a elaboração dos inventários, os países signatários 
da Convenção devem adotar os princípios da comparabilidade, adotando 
métodos comparáveis entre si nas estimativas, consistência, englobando 
os mesmos períodos de tempo, completude, envolvendo todos os 
gases de efeito estufa e setores, transparência, acurácia e dispor de 
mecanismos para o controle de qualidade das estimativas. 

No Brasil, a elaboração dos inventários envolve a contribuição de 150 
instituições e 700 especialistas, distribuídos em coordenações setoriais 
e sob a coordenação geral do Ministério da Ciência e Tecnologia 
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(MCT). Assim, o levantamento das estimativas do setor energético é 
coordenado pela E&E do setor agropecuário, pela Embrapa, do setor de 
uso da terra, pela FUNCATE/INPE, do setor de resíduos, pela Cetesb 
e do setor industrial, pela Abiquim, Abal, SNIC, IBS, Aneel, entre 
outras instituições relacionadas. Para garantir a qualidade dos dados 
disponibilizados, o MCT adota os seguintes procedimentos: verificação 
de adequação à metodologia, elaboração de relatórios de referência 
transparentes e revisão dos inventários por especialistas não envolvidos 
em sua elaboração. Na elaboração dos inventários, o Brasil conta com 
as dificuldades decorrentes da inexistência das informações necessárias 
e de legislação específica para o seu fornecimento e da necessidade de 
contabilização das reduções por projetos de MDL. Todavia, o esforço 
para coleta dos dados e a crescente conscientização dos órgãos 
envolvidos têm proporcionado alguns avanços, por exemplo, a utilização 
de metodologias mais detalhadas para os setores mais relevantes no 
inventário nacional, tais como o setor de mudança de uso da terra 
e florestas, e a obtenção de fatores de emissão mais adequados às 
circunstâncias nacionais, principalmente para os setores mais relevantes 
ou com maior incerteza, como o setor agropecuário.

Para a segunda Comunicação Nacional do Inventário de Emissões e 
Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa não controlados pelo 
Protocolo de Montreal, ano-base 2000, o Brasil pretende concluir os 
estudos em dezembro de 2009. No período de janeiro a julho de 2010, 
deverão ser divulgados os relatórios de referência preliminares que 
estarão abertos à consulta pública a especialistas que não participaram 
de sua elaboração para, no período de agosto a dezembro de 2010, 
serem editados os relatórios de referência consolidados e divulgação dos 
resultados finais.

Para o Cerrado, as principais necessidades de avanço nas áreas de 
Pesquisa e Desenvolvimento que podem contribuir na elaboração dos 
inventários nacionais referem-se aos estudos de biomassa acima e 
abaixo do solo para as diferentes fitofisionomias do Cerrado (Cerrado 
strictu sensu, Cerradão e Campo Cerrado); estudos sobre as condições 
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de uso das pastagens nativas e plantadas (degradadas ou não); e 
estudos de variações de carbono do solo conforme o uso. Além disso, 
esforços devem ser concentrados para a redução das incertezas nas 
estimativas das emissões de metano, seja por fermentação entérica, 
manejo de esterco, plantio de arroz, carbono acumulado em cultivos 
permanentes (acima e abaixo do solo) e temporários e carbono em 
pastagens (acima e abaixo do solo).

Impacto dos sistemas agrícolas dos Cerrados sobre 
os estoques de carbono do solo e emissões de óxido 
nitroso9

Os extremos climáticos têm se tornado cada vez mais frequentes, 
mostrando a importância dos estudos relacionados às mudanças 
climáticas, principalmente, dos gases de efeito estufa (GEEs), já que 
suas concentrações atmosféricas estão aumentando cada vez mais. 
Assim, é fundamental desenvolver ações e (ou) práticas para diminuir as 
emissões desses gases para a atmosfera.

O Cerrado contribui com 30% a 40% da produção nacional das culturas 
anuais, resultando em impactos significativos na mudança de uso 
do solo e acarretando perda de vegetação, mudança de estoques de 
carbono e aumento do nitrogênio disponível do solo.

Os principais impactos do uso do solo com lavouras sobre as emissões 
de gases de efeito estufa estão relacionados às mudanças nos estoques 
de C, aplicações de fertilizantes e produção de resíduos vegetais.

A matéria orgânica (carbono) do solo é o resultado líquido da deposição 
de resíduos e de sua decomposição, sendo fundamental considerar 
a produção, em quantidade e qualidade, de resíduos vegetais e sua 
decomposição nos estudos da dinâmica de gases de efeito estufa. 
Porém, a conservação e aumento da matéria orgânica do solo dependem 
não somente da quantidade de resíduos deixadas no solo, mas também 
do manejo de N, de forma a garantir a reposição do que é exportado do 
sistema por meio da colheita e perdas.

9 Bruno Alves, pesquisador da Embrapa Agrobiologia, Seropédica, RJ.
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No Bioma Cerrado, estima-se que os estoques de C presentes na parte 
aérea da vegetação são da ordem de 20 a 40 Mg C ha-1 e de 97 a 
210 Mg C ha-1 no solo (camada de 0 cm a 100 cm).

Comparações do acúmulo de C em profundidade em plantio direto em 
14 casos estudados pelos pesquisadores da Embrapa Agrobiologia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Paraná mostraram que 
a avaliação do estoque de C apenas na camada de 30 cm subestima, 
em média, 37% do acúmulo em relação à amostragem até 100 cm de 
profundidade. 

O acúmulo ou sequestro de C no solo é finito, sendo a quantidade 
potencial a ser sequestrada dependente do manejo, histórico, textura, 
clima, produção, entre outros fatores.  O estoque de C se estabiliza com 
o tempo, mas as emissões de óxido nitroso (N2O) se mantêm. 

Além da fonte de N, fertilizantes, excretas e resíduos, os principais 
fatores responsáveis pela formação de óxidos de N no solo são:

• Temperatura do solo.

• Aeração do solo.

• Disponibilidade de N.

• Matéria orgânica.

Os óxidos de nitrogênio são produtos das reações de nitrificação e 
desnitrificação. A nitrificação produz relativamente mais NO do que 
N2O, e a desnitrificação é o processo dominante na produção de N2O. 
A nitrificação é favorecida pela presença de NH4

+, por condições 
adequadas de aeração do solo e pela maior ciclagem de nitrogênio 
no sistema. O pH do solo também é uma variável importante, pois as 
taxas de nitrificação aumentam com a diminuição da acidez do solo. 
Bactérias nitrificadoras como Nitrosomonas e Nitrosospira são os 
principais gêneros que oxidam NH4

+ a NO2
-, e Nitrobacter o principal 

gênero responsável pela segunda etapa do processo, que tem como 
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produto o NO3
-. Esses organismos são favorecidos por condições de pH 

superiores a 5, o que é comum em áreas agrícolas, normalmente sob 
aplicações de calcário. Solos bem drenados favorecem a nitrificação por 
ser um processo aeróbico, porém a umidade e temperatura são fatores 
importantes para otimizar o processo.

O IPCC estima que 1% (0,3% a 3%) do N proveniente de fertilizantes e 
resíduos é emitido como N2O de forma direta e que 0,325% é emitido 
de forma indireta. O restante das perdas de nitrogênio ocorrem por 
volatilização de NH3, NOx e lixiviação de NO3

-.

Estudos realizados em solos agrícolas do Brasil têm obtido fatores de 
emissão direta da ordem de 0,30 % (0,20 % a 0,47%).

Portanto, o fator de emissão do IPCC superestima as emissões de N2O 
no Brasil, ressaltando a importância de se realizar medidas diretas de 
emissões de GEEs nos agroecossistemas brasileiros.

As menores emissões de N2O em Latossolos estão relacionadas à alta 
drenagem e às condições de evapotranspiração nas regiões tropicais. 
Após quase um dia sob inundação, o potencial redox reduz-se ao ponto 
de o NO3

- ser consumido de forma mais significativa.

Análises de emissões de N2O, em Latossolo Vermelho argiloso na área 
experimental da Embrapa Cerrados (Planaltina, DF), após aplicações 
de diferentes fertilizantes nitrogenados na cultura do milho (com 
irrigação) em sistema plantio direto, mostraram que o sulfato de amônio 
resultou em emissões mais baixas de N2O em relação à ureia e nitrato 
de potássio. O nitrato de potássio foi o fertilizante nitrogenado que 
contribuiu para as emissões mais elevadas desse gás de efeito estufa.  

O impacto da bovinocultura na produção de gases de efeito estufa 
também é altamente significativo no Bioma Cerrado, principalmente 
devido ao problema sério de degradação das pastagens e 
ineficiência no uso da terra.  Estima-se que ocorrem perdas de até 
1.500 kg CO2 ha-1 ano-1 decorrentes da degradação de pastagens.
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Estudo de longo prazo realizado na Embrapa Cerrados mostra acúmulo 
de C no solo em oito sistemas diferentes de cultura/pastagem após 
11 anos. Nesse sistema, foram quantificados 10 t a 20 t a mais de C 
comparativamente à pastagem contínua de baixo insumo e ao sistema 
de lavoura sob plantio convencional.

Já se constatou que 2% do N foram depositados como excretas 
em pastagens (fezes e urina). Em resumo, para bovinos de corte, 
1 U.A. ha-1 emite, anualmente, 1,32 kg N2O ha-1 ou o equivalente a 
410,5 kg CO2eq ha-1 ano-1, resultando em um fator de emissão entérica 
para os bovinos de 56 kg CH4 animal ano-1.

Dessa forma, conclui-se que:

• O uso do plantio direto com rotação de culturas que mantenha o 
solo coberto com resíduos ao longo do ano, assim como o eficiente 
uso do N, são alternativas para reduzir as emissões de GEEs nas 
lavouras. 

• A recuperação das pastagens é chave para sustentar a produção de 
carne e leite e permitir a expansão de outros sistemas de produção 
ou a própria recuperação do Cerrado, minimizando ou eliminando o 
desmatamento.

• O uso do solo na região dos Cerrados é fundamental para sustentar 
a demanda de alimentos do País, embora o resultado líquido seja 
emissão de CO2eq para a atmosfera, demonstrando que a expansão 
da agricultura precisa ser limitada.

Métodos de medidas de conteúdo e estabilidade de 
compostos de carbono no solo aplicáveis às condições 
do Cerrado10

A avaliação da estabilidade da matéria orgânica do solo (MOS) é 
fundamental para avaliarmos a dinâmica do carbono no solo e possíveis 

10 Débora Milori, Pesquisadora da Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
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condições de sequestro ou emissões. O alto aporte de biomassa fresca 
nos sistemas pode gerar mudanças profundas na atividade biológica 
do solo e gerar resultados negativos no que diz respeito à MOS com 
consequências ambientais relevantes.

Todavia, a disponibilidade de métodos que favoreçam medidas rápidas e 
que possam ser realizadas em grande número de amostras para avaliar a 
estabilidade da MOS e substâncias húmicas no solo (SH), a possibilidade 
de realização de medidas relativas à MOS e às SH o mais próximo 
possível da condição natural e a quantificação do carbono de forma 
rápida e precisa, de maneira limpa e economicamente viável, são alguns 
dos desafios da instrumentação agropecuária.

O grau de humificação (estabilidade) da MOS é avaliado por medidas 
indiretas que refletem mudanças estruturais, cujo método mais 
apropriado para medir o grau de humificação ainda é tema de discussão. 
Atualmente, o procedimento usual para determinação da estabilidade 
de compostos de carbono no solo envolve cinco etapas: a coleta do 
solo (terra fina seca ao ar); o fracionamento químico para obtenção 
das SH; a obtenção do ácido húmico; a purificação para reduzir 
teores de metais (técnicas de ressonância magnética sofrem muita 
influência de metais paramagnéticos, como por exemplo, o Fe3+); e 
a análise espectroscópica. Para facilitar essas análises, a Embrapa 
Instrumentação Agropecuária tem desenvolvido estudos para possibilitar 
a aplicação da técnica de fluorescência induzida por laser (FIL) com essa 
finalidade. 

Em relação à quantificação do carbono, os principais métodos 
disponíveis para análises de rotina são: (a) determinação do teor de 
MOS por oxidação via úmida (Walkley-Black); (b) determinação da 
composição elementar (CNHS); (c) determinação do TOC por via seca; 
(d) determinação da MOS por termogravimetria; e (e) determinação por 
espectroscopia de infravermelho. 

Por meio da técnica de espectroscopia de plasma induzido por laser 
(LIBS), é possível realizar análises multielementares simultaneamente, 
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empregando amostras sólidas, líquidas ou gasosas (possibilitando a 
análise de materiais de difícil digestão ou dissolução), com pouca ou 
nenhuma necessidade de preparação das amostras e com a utilização de 
pouco material, de forma rápida e à distância.

Modelagem climática e a relevância das emissões de 
metano do setor agropecuário  no Cerrado11

Os modelos são abstrações da realidade. Sempre lidamos com a 
realidade por meio de abstrações. Modelar é uma das habilidades 
fundamentais da mente humana. Modelos mentais nos permitem lidar 
com a realidade, e a experimentação reforça ou modifica esses modelos. 
Os modelos matemáticos são representações formais da realidade por 
meio de equações e algoritmos para representar um sistema, processo 
ou conceito. Modelos atendem às necessidades humanas de comunicar 
os modelos mentais, compreender a realidade, lidar com a realidade sem 
os problemas inerentes a isso e prever o futuro (gerar projeções).

Um sistema é uma estrutura autônoma com limites definidos, os 
quais delimitam fatores exógenos, variáveis de entrada e de saída e 
determinam as funções que o sistema desempenha. Os processos e 
componentes internos determinam o comportamento e as reações de 
um sistema a um estímulo externo. Um dos fundamentos da teoria de 
sistemas é o conceito de que a reação de um componente isolado a um 
dado estímulo é distinta daquela apresentada quando esse compõe um 
sistema, uma vez que as interações entre os componentes do sistema 
são os determinantes primários de seu comportamento. Um sistema se 
desenvolve em níveis hierárquicos de organização ou agregação. Novos 
níveis de organização ou agregação são identificados por propriedades e 
(ou) fenômenos emergentes.

Propriedades emergentes são novas propriedades que não existem nos 
níveis inferiores de organização, porém existem no superior (e.g. ganho de 
peso/ha em animais, taxa interna de retorno), e fenômenos emergentes 
são causados pela interação entre os componentes do sistema (e.g.: cor, 
colônias de formigas, inflação, aquecimento global, etc.).

11 Luis Gustavo Barioni, Pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária, Campinas, SP.
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A simulação é um método numérico para a resolução de modelos 
matemáticos já que, para problemas não triviais, a solução analítica de 
sistemas de equações é inviável ou impossível. Os modelos auxiliam 
na quantificação de simulação, espacialização/zoneamento, estudo 
de cenários, análises de sensibilidade e otimização. No âmbito das 
mudanças climáticas, os modelos de circulação global são construídos 
com base em equações diferenciais, representando principalmente 
os fluxos físicos, sendo realizados em poucos laboratórios do mundo 
devido à necessidade de supercomputadores. Existe previsão da 
construção de um supercomputador com 100 milhões de processadores 
até 2018 para, entre outras tarefas, simular mudanças climáticas 
globais. No Brasil, está sendo desenvolvido um modelo de circulação 
global em um supercomputador (INPE, financiado pela Fapesp).  

Um exemplo de modelagem de estratégias de mitigação é o de emissões 
entéricas de metano. A fermentação entérica oriunda de bovinos 
corresponde a cerca de 13% das emissões antrópicas no Brasil. Um 
exemplo é o modelo em desenvolvimento para o estudo da Mitigação 
das Emissões da Pecuária no Brasil, cujas premissas são: a oferta e 
demanda de carne convergem em longo prazo por meio do ajuste do 
abate de vacas; as emissões de metano podem ser adequadamente 
estimadas pelos níveis nacionais de desempenho e qualidade da dieta; 
o número de vacas é suficiente para manter o abate sustentável (i.e. 
bezerros nascidos >= mortes + perdas); a proporção de fêmeas 
alocadas para reposição é constante. Como próximos passos, deve-
se incorporar o balanço de carbono no solo, melhorar a avaliação de 
ciclo de vida da produção de carne em diferentes sistemas, incorporar 
dados do censo agropecuário (IBGE e Probio) e regionalizar as análises 
econômicas. Tais estratégias poderão colaborar para medir/monitorar de 
forma planejada, interagindo com grupos de modelagem, na organização 
de bancos de dados, modelagem e simulação do uso da terra, análise 
da dinâmica tecnológica, análise de impactos e cenários e otimização de 
sistemas produtivos.
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Síntese do Trabalho em Grupo 

O corpo técnico da Embrapa Cerrados percebeu potencial de interface 
com vários temas relacionados à mudança do clima.

Foram identificadas 30 linhas de pesquisa já desenvolvidas ou em 
andamento na Unidade, sendo duas comuns aos grupos de Uso 
Sustentável dos Recursos Naturais e Sistemas de Produção.

Os grupos identificaram que há capacitação técnica na Unidade para 
o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao tema de mudanças 
climáticas. Entretanto, foi identificada a necessidade de capacitação 
de pesquisadores em seis temas específicos, além da necessidade de 
formação de pesquisadores para realizar a coordenação e articulação 
das ações de pesquisa, promovendo maior integração entre os grupos e 
abordagem do problema de forma sistêmica.

Dez temas de relevante interesse para o desenvolvimento de pesquisa 
no Bioma Cerrado relacionados à área de mudança do clima foram 
identificados.

Os pesquisadores também destacaram interesse em cooperar com 
outros grupos no desenvolvimento de pesquisa, tais como: outras 
unidades da Embrapa; INPE; universidades; Institutos de pesquisa; 
ONGs.

Foram identificados como pontos fortes da Embrapa Cerrados para 
o desenvolvimento de pesquisa na área de mudança do clima a 
multidisciplinaridade da formação dos pesquisadores e a excelência 
em algumas áreas-chave, tais como: solos; recuperação de pastagens; 
integração lavoura pecuária; biofísica ambiental.

O grupo identificou a necessidade de reforço no corpo técnico da 

Embrapa Cerrados nas seguintes áreas: 
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• Balanço energético de carbono.

• Análise de ciclo de vida com pegada de carbono.

• Fluxo de gases de efeito estufa.

• Solos, com ênfase em fluxos de gases de efeito estufa.

• Fisiologia vegetal.

• Modelagem de ciclos biogeoquímicos com foco regional. 

• Produção animal em pastagens.

• Modelagem matemática.

• Econometria.

• Instrumentação química e quimiometria.

Anexo 

Roteiro de atividades dos grupos de trabalho 

Objetivo 

O objetivo deste roteiro é sinalizar para os Grupos de Trabalho – GTs as 
linhas mestras nas quais se espera que os trabalhos sejam conduzidos. 
Caberá ao coordenador de cada GT fomentar as discussões com os 
seus pares acerca da percepção endógena sobre o tema das mudanças 
climáticas e o interesse/interface com os trabalhos realizados pelo 
grupo.

A partir da coleta dos dados preparados pelos GTs, após a participação 
no workshop, ao longo de dois dias de debates e intercâmbio 
científico e tecnológico com outras instituições de pesquisa e órgãos 
governamentais envolvidos na implementação de pesquisas e em 
negociações internacionais no âmbito da Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre a Mudança do Clima, espera-se que possa ser possível:

1. Identificar potenciais já implementados, como banco de dados, 
infraestrutura laboratorial já consolidada, capacidade técnica e 
científica amadurecida.
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2. Identificar potenciais linhas de pesquisa em andamento com 
interface direta ou indireta na área, capacitação e expertise 
desenvolvida no corpo técnico e científico que possa ser útil a 
pesquisas na área de mudança do clima.

3. Mapear deficiências técnicas, científicas e de infraestrutura relativas 
ao potencial de desenvolvimento de pesquisas na área de mudança 
do clima.

4. Acessar a disponibilidade e interesse dos GTs em atuar, direta e 
indiretamente em linhas de pesquisa na área.

5. Identificar potenciais linhas de pesquisas a serem desenvolvidas 
na Embrapa Cerrados que possam envolver a área de mudança do 
clima. 

Grupo de trabalho: Uso sustentável dos recursos  
naturais 

Participantes: Araci Molnar Alonso, Artur Gustavo Müller, Balbino 
Antonio Evangelista, Eduardo Cyrino de Oliveira Filho, Fábio Bueno 
dos Reis Jr., Gustavo Barbosa Mozzer, Jorge Enoch Furquim Werneck 
Lima, José Mauro Magalhães Ávila Paz Moreira, José Teodoro de Melo, 
Lidiamar Barbosa de Albuquerque, Marco Aurélio Caldas de Pinho 
Pessoa Filho, Maria Lucia Meirelles, Tito Carlos Rocha de Sousa.

(a) O grupo percebe potencial de interface com o tema de mudança do 
clima? Quais interfaces?

Sim. 

1. Balanço de carbono.

2. Balanço hidrológico.

3. Análise de riscos e sustentabilidade social, econômica e ambiental.

4. Mudança do uso da terra.

5. Adaptação – Biotecnologia, Genômica.
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6. Obtenção de créditos de carbono.

7. Mitigação (redução do desmatamento, biocombustíveis, mudanças 
dos sistemas produtivos).

8. Modelagem dos sistemas.

9. Biologia dos solos.

b) Entre os trabalhos já desenvolvidos pelo grupo, há relação com o 
tema mudança do clima?

Sim.

1. Zoneamento de risco climático.

2. Balanço de carbono de áreas úmidas e fontes alternativas de 
agroenergia.

3. Fixação biológica de nitrogênio.

4. Bioindicadores de sustentabilidade.

5. Prospecção de genes de tolerância à seca.

6. Efeito da temperatura sobre o comportamento de espécies 
aquáticas.

7. Balanço hidrológico.

8. Monitoramento agroclimático.

c) Há, no presente, trabalhos que incorporem o tema da mudança do 
clima?

Sim.

1. Zoneamento de risco climático.

2. Balanço de carbono de fontes alternativas de agroenergia.

3. Análise temporal de séries históricas de dados climáticos.
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d) Existe, no grupo, capacidade técnica, científica e operacional para 
desenvolver atividades de pesquisas relacionadas ao tema?

Sim. Entretanto, é necessária capacitação técnica em áreas específicas, 
pessoal de laboratório e campo e pesquisadores para coordenação e 
articulação das ações.

e) Qual o nível de capacitação dos profissionais com relação ao tema da 
mudança climática (MC)?

Os pesquisadores se vêem participando da plataforma no futuro, mas 
será necessária maior capacitação para atuar de forma sistêmica no 
tema de mudança do clima. Foram identificados alguns temas com 
necessidades especificas de capacitação:

1. Mercado de carbono.

2. Economia de baixo carbono, mudança do clima e recursos naturais.

3. Balanço energético.

4. Análise de Ciclo de Vida.

5. Relação do Cerrado nos modelos de simulação global .

6. Balanço de carbono em sistemas naturais e agrosilvipastoris.

f) Qual o tipo de infraestrutura laboratorial já instalada. 

Há uma estrutura que atende parcialmente. 

Necessita-se de mais investimentos. Falta pessoal especializado nos 
laboratórios para os equipamentos utilizados nos estudos relacionados 
com mudança do clima, bem como pessoal de apoio para coleta 
de dados. É necessário reduzir a rotatividade do pessoal técnico 
de laboratório e campo e melhorar a infraestrutura básica (elétrica, 
hidráulica, etc).
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g) Qual o nível de equipagem da Unidade e sua adequação para 
promover pesquisas na área de MC?

Nível parcialmente adequado. São necessárias a ampliação, manutenção 
e modernização das estações meteorológicas, máquinas e implementos 
agrícolas, estrutura computacional (compatível para banco de dados, 
sensoriamento remoto e modelagem), número de computadores para 
pesquisa, equipamentos de última geração para medição de carbono e 
outros.

h) Há interesse do grupo no desenvolvimento de pesquisas específicas 
na área de MC?

Sim. 

1. Modelagem agrometeorológica.

2. Modelagem hidrológica.

3. Mercado de carbono e remuneração de serviços ambientais.

4. Biotecnologia para adaptação aos estresses abióticos decorrentes 
das mudanças climáticas.

5. Análise de emissões e sumidouros de gases de efeito estufa 
considerando a multiplicidade de ambientes do Cerrado.

6. Bioindicadores associados aos efeitos das mudanças climáticas.

7. Caracterização de recursos genéticos do Cerrado para adaptabilidade 
às mudanças climáticas.

i) Há interesse em cooperação com outros grupos na área de MC?

Sim.

1. Quantificação da fixação biológica do nitrogênio voltada para 
mudança do clima.



43Memória do Workshop O Cerrado no Contexto das Mudanças Climáticas Globais

2. Potencial de sequestro de carbono de espécies nativas do Cerrado, 
balanço de carbono em áreas nativas e sistemas agrosilvipastoris do 
Cerrado.

3. Valoração de recursos genéticos do Cerrado para adaptabilidade às 
mudanças climáticas.

j) Como o grupo percebe as perspectivas de desenvolvimento de 
pesquisa relacionadas ao tema da MC?

As perspectivas de desenvolvimentos de pesquisas relacionadas ao 
tema estão limitadas devido à falta de pessoal, infraestrutura, estações 
climatológicas e necessidade de criação, ampliação e fortalecimento 
de equipes interdisciplinares na Embrapa Cerrados, bem como entre as 
unidades da Embrapa.

k) Na visão do grupo, quais são seus pontos fortes para o 
desenvolvimento de pesquisas na área de MC?

O grupo ainda não identifica pontos fortes, além da vontade de se 
trabalhar com o tema. Na opinião do grupo, os pontos fortes estão 
sendo construídos.

l) Quais seriam os reforços que o grupo julga necessários para atuar de 
modo mais efetivo com relação ao tema da MC?

Pesquisadores e apoio técnico para trabalhar com:

1. Balanço energético.

2. Balanço de carbono.

3. Análise de Ciclo de Vida com pegada de carbono.

4. Fluxo de Gases de Efeito Estufa.

5. Ecofisiologia vegetal.

6. Modelagem de ciclos biogeoquímicos com foco regional.
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m) O grupo percebe ser capaz de responder a demandas de pesquisa na 
área de MC?

Apenas parcialmente.

Grupo de trabalho: Sistemas de produção 

Participantes: Arminda Moreira de Carvalho, Artur Jordão de Magalhães 
Rosa, Caroline Jácome Costa, Cláudio Alberto Bento Franz, Cláudio 
Sanzonowicz, Djalma Martinhão Gomes de Sousa, Francisco Duarte 
Fernandes, Geraldo Bueno Martha Jr., Ieda de Carvalho Mendes, Karina 
Pulrolnik, Marcelo Ayres Carvalho, Maria Cristina Rocha Cordeiro, 
Robélio Leandro Marchão, Roberto Guimarães Jr., Rui Fonseca Veloso, 
Simone Yuri Ramos, Walter Quadros Ribeiro Jr. 

a) O grupo percebe potencial de interface com o tema de mudança do 
clima?

Sim. A Embrapa Cerrados tem atuado em temas aderentes à MC, tais 
como Manejo do Solo e da Água, Melhoramento Genético Animal e 
Vegetal, Agrometeorologia, Modelagem Matemática, Nutrição Animal, 
entre outras.

b) Entre os trabalhos já desenvolvidos pelo grupo, há relação com o 
tema mudança do clima?

1. Emissões de gases de efeito estufa (GEEs) em sistemas 
agropecuários

1.1. Plantio Direto (PD) 

1.2. Screening de forrageiras para baixas emissões de GEEs 

2. Ações de Mitigação 

2.1. Plantas de cobertura 

2.2. PD e Plantio Convencional - Estoque e dinâmica de carbono e N 
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2.3. Eficiência de uso de fertilizantes 

2.4. Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) 

2.5. Melhoramento genético de Nelore 

2.6. Biocombustíveis – cana-de-açúcar para Cerrado 

2.7. Biocombustíveis – oleaginosas alternativas 

2.8. Biocombustíveis – biomassa lignocelulósica 

2.9. Fixação biológica de nitrogênio 

2.10. Recuperação de pastagens degradadas 

2.11. Estratégias de suplementação alimentar para animais em 
pastejo 

3. Ações de adaptação

3.1. Seleção e Ecologia de estirpes de Rizobio e Bradirizobio 

3.2. Melhoramento e prospecção de genes para tolerância à seca 

3.3. Melhoramento de gramíneas e leguminosas forrageiras 

3.4. Melhoramento vegetal

4. Ações transversais

4.1 Dinâmica de uso da terra e desenvolvimento regional

4.2 Análise econômica e de risco de sistemas agropecuários e 
estimativas dos custos de abatimento marginal

4.3. Análise de políticas públicas 

4.4. Bases de dados georreferenciados no âmbito de fazendas 
agropecuárias
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4.4. Modelagem visando avaliar competitividade em termos 
econômicos de sistemas agropecuários 

4.5. Sensoriamento remoto 

c) Há, no presente, trabalhos que incorporem o tema da mudança do 
clima (MC)?

Questão anteriormente respondida.

d) Existe, no grupo, capacidade técnica, científica e operacional para 
desenvolver atividades de pesquisas relacionadas ao tema?

Parcial.

e) Qual o nível de capacitação dos profissionais com relação ao tema da 
mudança climática (MC)?

Existe capacitação técnica específica, porém, há carência de integração 
entre os grupos para abordar a problemática de forma sistêmica. Além 
disso, dentro de cada área específica, falta melhor entendimento das 
interações com o tema de MC.

f) Qual o tipo de infraestrutura laboratorial já instalada? 

Infraestrutura LABORATORIAL e de CAMPO insuficiente para atender às 
demandas de pesquisa. 

g) Qual o nível de equipagem da Unidade e sua adequação para 
promover pesquisas na área de MC.

Embora existam alguns equipamentos necessários, há insuficiência 
de técnicos qualificados para os laboratórios e campos experimentais. 
Falta infraestrutura física (laboratórios, máquinas agrícolas, estradas e 
instalações para animais), equipamentos específicos, adequação dos 
laboratórios e campos experimentais.
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h) Há interesse do grupo no desenvolvimento de pesquisas específicas 
na área de MC?

Desde que ocorram ajustes na infraestrutura disponível e na equipe de 
apoio, o grupo destaca algumas áreas importantes: 

• Melhoramento e prospecção de genes de tolerância ao calor. 

• Ampliação dos estudos voltados às emissões de GEEs.

• Ampliação dos estudos de melhoramento e prospecção de genes de 
tolerância à seca.

• Determinação das emissões de metano (CH4) de bovinos em pastejo.

• Efeitos das MC sobre pragas, doenças e plantas daninhas. 

i) Há interesse em cooperação com outros grupos na área de MC?

Outras unidades da Embrapa, INPE, universidades federais e estaduais, 
institutos de pesquisa e ensino internacionais, ONGs.

j) Como o grupo percebe as perspectivas de desenvolvimento de 
pesquisa relacionadas ao tema da MC?

Considerando que várias atividades de pesquisa em andamento já 
convergem para o tema de MC, é natural supor que as perspectivas são 
favoráveis. Entretanto, vários gargalos foram identificados para tornar a 
Embrapa Cerrados uma protagonista em pesquisa nessa área.

k) Na visão do grupo, quais são seus pontos fortes para o 
desenvolvimento de pesquisas na área de MC?

• Multidisciplinaridade.

• Excelência em áreas-chave, como Solos, iLPF (integração lavoura-
pecuária-floresta) e recuperação de pastagens, biofísica ambiental.
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l) Quais seriam os reforços que o grupo julga necessários para atuar de 
modo mais efetivo com relação ao tema da MC?

• Direcionamento estratégico das ações de pesquisa da Unidade.

• Coerência entre demandas e potenciais levantados pela equipe 
técnica e as ações da gestão da unidade (contratações, reformas, 
aquisição de equipamentos, veículos, máquinas e implementos 
agrícolas, entre outros).

• Pesquisadores em algumas áreas específicas, como Fisiologia 
Vegetal, Produção Animal em Pastagem, Modelagem Matemática, 
Econometria, Solos com ênfase em GEEs.

• Pessoal de apoio para campos experimentais e laboratórios, 
compatíveis com os projetos em andamento e a serem 
implementados nas áreas afins.

• Infraestrutura física (laboratórios, máquinas agrícolas, estradas e 
instalações para animais), equipamentos específicos, adequação dos 
laboratórios e campos experimentais.

m) O grupo percebe ser capaz de responder a demandas de pesquisa na 
área de MC?

Desde que sejam demandas bem delimitadas e alinhadas com o mandato 
da Unidade e atendidas as necessidades levantadas, sim.
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Proceedings of the 
workshop The Cerrado 
Biome in the context of the 
global climate changes

Abstract

The workshop The Cerrado biome in the context of the global climate 
changes happened from November 18 to 20, 2009 at Embrapa 
Cerrados. During the event, the following lectures were presented: 
Historical of the Embrapa’s climate change platform works; Climatic 
modelling and climate change consequences on the biomes distribution 
in tropical South America; Net of Permanent Plots of Cerrado and 
Pantanal biomes; Impact of the climatic change in the biogeochemical 
cycles dynamics in the Cerrado biome; Adaptation and mitigation 
strategies and the effects of the climate change in the biome transition 
Cerrado/Amazônia, especially the applicability potential of REDD 
and REDD+; The productive sector vision about the challenges and 
opportunities imposed by the climate change; Net of climatic data 
collection in the Cerrado biome and readiness for research; National 
GHG inventory; Mechanisms of flexibilization in the extent of the Kyoto 
Protocol and of the UNFCCC; Impact of the agricultural systems on 
the soil carbon stocks and N2O emissions at Cerrado biome; Methods 
of content and stability measures of soil carbon composts; National 
Climate Change Plan and perspectives of performance of the Brazilian 
Panel on Climate Change at Cerrado biome and relevance of methane 
emissions in the Cerrado Biome. 

Index terms: climate change impacts, climate policy, adaptation, 
mitigation, agriculture.
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