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1 - FONTES DE INCERTEZA CLIMÁTICA

2 - PASSADO, PRESENTE E FUTURO

3 - INCERTEZA, RISCO E INOVAÇÃO



FONTES DE INCERTEZA = 

INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO

Os cenários sociais, 

culturais e 

econômicos para 

difundir as inovação 

adaptativas

(infraestrutura, 

armazenagem, 

eletrificação, 

crédito...)

Conhecimento do 

funcionamento, 

adaptabilidade e 

vulnerabilidade da 

agricultura

(agrometeorologia, 

genética, 

mecanização, 

irrigação...)

Conhecimento e 

modelização das 

incertezas 

climáticas e 

previsões



CLIMA = FUTURO, PASSADO E PRESENTE



AGRICULTURA, IPCC E AQUECIMENTO VERBAL

WWW.EVARISTODEMIRANDA.COM.BR



FONTE: IPCC – 21 MODELOS GLOBAIS DIFERENTES

MODELIZAÇÃO DAS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS: FUTURO 



ZONA TROPICAL: UMA DAS MENOS 

AFETADAS SEGUNDO O IPCC

FONTE: IPCC

CHOVERÁ MAIS



FONTE: Figura  10.27  do IPCC AR4 –WG1

A CONCORDÂNCIA DOS 21 MODELOS 

DIMINUI DO GLOBAL PARA O LOCAL

Os 21 Modelos Globais 

do IPCC não permitem 

caracterizar os cenários 

futuros de mudanças 

climáticas em escala 

nacional e local



QUAL O INTERESSE DOS DADOS DO IPCC E 

DOS ESTUDOS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

PARA O PLANEJAMENTO E A GESTÃO DA 
AGRICULTURA BRASILEIRA?

FUTURO



O PASSADO: TENDÊNCIAS ANUAIS 

OBSERVADAS DE 1961 A 2008

FONTE: Universidade de Delaware –CDP/INMET



MANAUS: VARIABILIDADE 

INTERANUAL (1925-2010)
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FONTE: INMET, Manaus – AM (Lat. -3.1, Long. -60.02)





A agricultura e os ecossistemas tropicais são bastante 

adaptados a variações de chuva e temperatura

Flutuações anuais já são maiores do que os piores 

cenários de mudanças climáticas 

Neste verão, a temperatura andou acima da média. No 

início dos anos 90 foi o contrário. Como a chuva, ela 

nunca anda na linha, da média.

VARIAÇÕES CLIMÁTICAS: 

INTERANUAIS X LONGO PRAZO



• Ecossistemas, florestas e cultivos não 

desapareceram, nem “fizeram as malas” para mudar 

de latitude

• Resultado de longa evolução, eles têm plasticidade 

para conviver com variações de chuva e temperatura 

• A variação diurna de temperatura é superior a 15 

graus na zona tropical

RESILIÊNCIA E PLASTICIDADE DA 

VEGETAÇÃO FACE AO CLIMA



• A adaptação às variações interanuais, mensais e até 

diurnas varia entre cultivos anuais, plurianuais ou 

perenes e da variabilidade genética

• Ela depende dos sistemas de produção, da capacidade 

de investimento e do uso de tecnologia do produtor.

• Exemplos de fitossanidade e irrigação

• Não existe tecnologia que funcione sempre e em 

qualquer condição

ADAPTAÇÃO DA AGROPECUÁRIA ÀS 

INCERTEZAS CLIMÁTICAS 



• Quais investimentos? Quais mudanças tecnológicas adotar 

naquele local?

• Alguns querem salvar o planeta nos próximos 50 a 100 

anos

• Agricultor quer salvar, agora e apenas, sua roça de 

algodão, milho, soja, alface etc.

• Agricultor se comporta como qualquer investidor (decisão 

= incerteza > risco)

• Papel da difusão de tecnologia e sistemas de informação

INCERTEZAS X RISCO 









Para aumentar a sustentabilidade frente às 

incertezas climáticas é preciso:

• Ampliar a irrigação, a eletrificação, a mecanização 

rural, as armazenagens nas fazendas (água e 

produtos), a logística e o seguro rural

• Ampliar o monitoramento agroclimático e o uso da 

inovação tecnológica (difusão, rede de 

distribuição e os serviços)

INCERTEZAS & ALTERNATIVAS 

TECNOLÓGICAS



• Ampliar a armazenagem de água (reduzir burocracia, 
flexibilizar licenças ambientais, gestão de bacias...) ou 
nova política de reservação de água

• Energia barata e com qualidade (investimentos em 
subestações de energia, linhas de transmissão e 
distribuição rurais)

• Uso e cobrança da água: premiar os sistemas 
poupadores de água e as inovações tecnológicas 
(sistemas de produção, economia e eficiência)

• Plano Plurianual de Crédito Regionalizado (territórios)

IRRIGAÇÃO: ESTRATÉGIA COORDENADA 

> PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO



Enfrentar às incertezas climáticas:

• Informações & monitoramento

• Regionalização e cadeias produtivas

• Inovações tecnológicas e Irrigação

• Cenários de difusão e distribuição

• Desenvolvimento socioeconômico

INCERTEZAS & ALTERNATIVAS 

TECNOLÓGICAS







Muito Obrigado!

Evaristo Eduardo de Miranda
Grupo de Inteligência Territorial Estratégica (GITE - EMBRAPA)

evaristo.miranda@embrapa.br

www.evaristodemiranda.com.br
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