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Resumo  

A substituição de combustíveis de origem fóssil por biocombustíveis tem sido 

considerada uma importante etapa da transição para uma economia de baixo carbono. 

No entanto, a sustentabilidade ambiental dos biocombustíveis tem sido amplamente 

questionada. Argumenta-se, por exemplo, que o crescimento na demanda global por 

combustíveis de biomassa causaria competição com a produção de alimentos, 

eventualmente causando insegurança alimentar (RATHMANN et al., 2010); a 

expansão de área de cultivo de matéria prima levaria direta ou indiretamente a 

desmatamento, com emissões de grandes quantidades de gases do efeito estufa (GEE) 

(FARGIONE et al., 2008, SEARCHINGER et al., 2008, LAPOLA et al., 2010); e a 

utilização de insumos agrícolas com potencial de altas emissões de GEE, como 

fertilizantes nitrogenados, poderia anular a ação de mitigação dos biocombustíveis 

(CRUTZEN et al., 2007).  Devido ao aumento da demanda interna e externa por 

etanol, açúcar e energia elétrica, tem havido expansão significativa das áreas 

cultivadas com cana-de-açúcar no Brasil (RUDORFF et al., 2010). 

Concomitantemente, tem havido a substituição de áreas colhidas manualmente após 

queima por área com colheita mecanizada sem queima, motivada por fatores 

econômicos e ambientais. É essencial estimar os impactos destas mudanças nas 

emissões de GEE e nos estoques de carbono do solo, levando-se em conta 

peculiaridades de solo, clima, uso da terra e manejo da cultura, para que se assegure a 

sustentabilidade destes processos. A modelagem baseada em processos com uso de 

modelos adequadamente calibrados para as principais condições de solos, clima e 

manejo da cultura tem sido uma importante ferramenta na avaliação da 

sustentabilidade ambiental da produção de cana-de-açúcar (GALDOS et al. 2009, 

THORBURN et al. 2010). Adicionalmente, simulações validadas em experimentos na 
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escala local têm sido integradas a bases de dados geográficos visando a 

regionalização da modelagem de carbono do solo (PAUSTIAN et al., 1997, 

HOLMES et al. 2006) e emissões de N2O do solo (VUICHARD et al. 2007, 

DESJARDINS et al. 2010, CHAMBERLAIN et al. 2011). 

O projeto de Iniciação Científica será implementado no contexto do projeto 

FAPESP na categoria Jovem Pesquisador em Centro Emergente em andamento 

intitulado “Dinâmica espaço-temporal do carbono do solo e emissões de óxido nitroso 

na cultura da cana-de-açúcar no Brasil – convergência entre modelos específicos de 

espaço e tempo”. O bolsista trabalhará sob orientação do Pesquisador Responsável 

pelo projeto, Dr. Marcelo Valadares Galdos (CTBE), com interação com os 

pesquisadores colaboradores Dr. Gerd Sparovek e Dr. Carlos E.P. Cerri do 

Departamento de Ciência do Solo da Esalq/USP. 

A iniciação científica terá foco na avaliação de cenários de mudança de uso da 

terra e de manejo de cana-de-açúcar. Serão identificadas as principais tendências a 

curto e médio prazos em relação à mudança de uso da terra decorrente da expansão da 

cana-de-açúcar e as principais práticas de manejo de solo, de insumos agrícolas e de 

resíduos da cultura. Os principais tipos de manejo da cultura e mudanças de uso da 

terra considerados serão: 

 

Manejo do solo na reforma do canavial. Serão consideradas as técnicas de reforma 

convencional, cultivo mínimo e plantio direto. 

Manejo da palhada. Será avaliada a substituição da colheita manual com queima por 

colheita mecanizada sem queima, com manutenção da palhada sobre o solo. Será 

também avaliada e remoção de parte da palhada para uso em geração de energia por 

combustão e uso na produção de etanol ligno-celulósico. 

Manejo de insumos agrícolas. A aplicação de fertilizantes nitrogenados, calcário e 

resíduos agroindustriais como a vinhaça e a torta de filtro será avaliada.  

Mudança do uso da terra. As principais situações estudadas serão a expansão da 

cana-de-açúcar sobre pastagens, culturas anuais e perenes, com uso de 

geoprocessamento e modelagem de uso da terra. 
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