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Por meio de um acordo de cooperação
entre a Embrapa e o Centre de

Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement
(CIRAD), da França, o professor Osmar
Rodrigues Brito, do Departamento de
Agronomia (CCA), participou de uma
pesquisa internacional realizada no Cer-
rado do Brasil (GO). O estudo teve início
em 2003 e terminou em 2011. Os resul-
tados foram publicados em fevereiro
deste ano no periódico científico
Scientific Reports, que pertence ao gru-
po da revista britânica Nature, uma das
mais respeitadas do mundo.

O professor destaca a importância do
nome da UEL estar nesta revista. “Além
de sua credibilidade no cenário científico
internacional é também uma das mais
lidas pelos cientistas do mundo inteiro”,
sintetiza. “A pesquisa contou ainda com a
participação da estudante Eliann Garcia
Ferreira que na época era minha orientanda
no programa de mestrado em Agrono-
mia”, acrescenta Osmar Brito.

O artigo publicado no Scientific Reports
tem como título: “Evidence of limited
carbon sequestration in soils under no-
tillage systems in the Cerrado of Brazil”,
traz como autores Marc Corbeels e Eric
Scopel (CIRAD), Robelio Leandro
Marchão e Beata Emöke Madari
(Embrapa), Marcos Siqueira Neto (Cen-
tro de Energia Nuclear na Agricultura da
USP de Piracicaba), além dos dois pes-
quisadores da UEL.

Osmar Brito lembra que na Conferên-
cia Mundial de Mudança Climática reali-
zada em Copenhague, na Dinamarca, em
2009, o governo brasileiro se compro-
meteu a adotar ações para reduzir a
emissão de gás carbono (CO2) de 36 a
39% até 2020. “A pesquisa realizada no
Cerrado evidencia essa redução naquela
área por meio de plantio direto, porém
com uma quantidade pouco menor que o
esperado”, informa.

O Brasil é um dos maiores emissores
de gases de efeito estufa do mundo e mais
da metade dessas emissões são proveni-
entes da agricultura, da pecuária (em
menor quantidade), do uso de fertilizantes
químicos e do desmatamento. Por esse
motivo, o Brasil visa aumentar a área
cultivada em plantio direto de 32 a 40
milhões de hectares até 2020. “A adoção
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de sistemas de plantio direto na agricultura
é considerada uma forma eficaz de obter
essa redução”, ressalta o professor.

O plantio direto é um sistema de mane-
jo do solo no qual a palha e os restos
vegetais são deixados na superfície do
solo, ou seja, é efetuado sem remover a
terra. O solo é revolvido apenas no sulco
onde são depositadas sementes e fertili-
zantes. “É uma alternativa ao plantio con-
vencional que utiliza as técnicas tradicio-
nais de preparo do solo, exigindo que a
terra seja arrada e gradeada por meio de
maquinário para depois efetuar o plantio”,
explica o Osmar Brito.

O artigo destaca ainda que os agricul-
tores do Cerrado começaram a adotar o
plantio direto no início dos anos de 1980
para combater a erosão do solo, enquanto
ao mesmo tempo reduzia trabalho, com-
bustível e custo com máquinas. A região
é responsável por 55% da produção total
de grãos no Brasil e estima-se que cerca de
11 milhões de hectares de terras agrícolas
no Cerrado são cultivados no sistema de
plantio direto.

O professor diz que é preciso ficar claro
que nesta pesquisa a UEL não é o “pai da
criança” porque esse papel cabe à Embrapa

e ao CIRAD. “O nome da Instituição não
encabeça a pesquisa, mas está como uma
das participantes. Até porque seria impos-
sível para UEL estar à frente de um estudo
desta magnitude, realizado em uma região
muito distante de Londrina e que durou sete
anos, mas o importante é que fizemos parte
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dele e isso coloca nossa Universidade entre
as grandes instituições de pesquisa cientí-
fica”, destaca Osmar Brito.


