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Senge-ES adere ao movimento da ONU ElesPorElas 
(HeForShe) juntamente com a Fisenge – por meio de 
sua Diretoria da Mulher – e os demais sindicatos filiados. 
O objetivo é ambicioso: garantir o compromisso de um 

bilhão de homens pela igualdade de gênero e impulsio-
nar os marcos legais, sociais e trabalhistas necessários 
para que essa equiparação de direitos e oportunidades 
de fato se torne realidade.

O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo (Senge-ES) 
obteve vitórias judiciais em processos que envolvem engenheiros e 

engenheiras de nove empresas capixabas. Todas as ações foram movidas 
para garantir o Salário Mínimo Profissional (Lei Federal nº 4.950-A/66)
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O futuro das plantas
A ciência já permite que uma espécie 
plantada em 2015 cresça nas condições 
que deve enfrentar em 2050. O professor 
da Ufes e engenheiro florestal, José 
Eduardo Pezzopane, explica como 
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Drones na engenharia
Os veículos aéreos não tripulados 
(drones) carregam funcionalidades 
que melhoram o desempenho das 
obras. Saiba como esse equipamento 
pode ser usado na engenharia
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O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo (Sen-
ge-ES) se mobiliza junto ao Movimento de Valorização Profissio-
nal dos Profissionais Tecnológicos Públicos pela criação imedia-
ta de uma “Força Tarefa Fiscal” que garanta que as atividades 

dos profissionais nos órgãos de Estado sejam devidamen-
te registradas em seus respectivos conselhos técnicos e logo 
protegidas pelas normativas de qualidade e segurança que 
tal vinculo lhes assegura. 

Turma lotada 
O curso de Projetista de Sistemas 
Fotovoltaicos Conectados à Rede 
foi realizado pelo Senge-ES de olho 
nas oportunidades profissionais que 
o Sol trouxe para área tecnológica
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Força Tarefa

Senge-ES participa de movimento 
mundial pela igualdade de gênero
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FILIADO À APOIO

Os atores do mundo do tra-
balho devem estar inseridos 
em seu tempo. O Sindicato 
dos Engenheiros do Espírito 
Santo (Senge-ES) trabalha 
para acompanhar e anteci-
par para onde a engenharia 
vai. Tal decisão aproxima as 
ações sindicais das tecnolo-
gias renováveis e de ações 
que promovam a renovação 
de ideias e quadros. O res-
peito a sustentabilidade é 
premissa do que acredita-
mos ser o caminho das ci-
ências tecnológicas. Claro 
que esse percurso deve ser 
feito com a garantia dos 

direitos dos trabalhado-
res. Obtivemos novas vi-
tórias no campo jurídico 
justamente no sentido de 
assegurar a justa remune-
ração de profissionais hoje 
fundamentais na resolu-
ção da crise da água. Solu-
ções para o déficit hídrico 
inevitavelmente passam 
pela engenharia, agrono-
mia, geologia e meteoro-
logia. Lutar pelos direitos 
dessas profissões é auxi-
liar para que as mesmas 
possam ajudar no desafio 
ambiental, que enseja ser 
o maior de nosso tempo.  

Editorial Panorama

Expediente

Em menos de dez anos, a energia 
solar produzida nos telhados 
brasileiros deve gerar mais energia 
que as usinas de Angra 1 e 2 juntas 

A engenharia

O s aumentos recor-
rentes da conta de 
energia desde o co-

meço do ano tem feito muita 
gente olhar diferente para pos-
sibilidade de produzir energia 
no telhado de casa. Trata-se de 
uma oportunidade para toda 
sociedade e também para en-
genharia. Se os capixabas an-
dam olhando diferente para as 
tarifas elétricas, os engenhei-
ros deveriam fazer o mesmo 
com as possibilidades que o 
Sol trouxe para profissão. 

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) estima que 
ate 2024 os telhados brasilei-
ros podem produzir mais ener-
gia que as usinas de Angra 1 e 
2 juntas. A energia atualmen-
te gerada pelas termelétricas 
brasileiras pode ser substituí-
da pela energia solar em apenas 
três anos. Foi justamente isso 
que fez a Alemanha na década 
passada. O ponto é que, frente 
ao atual dilema de escassez de 
água, à energia solar distribuí-
da ganhou status de solução. 

Pesquisa
Pesquisa do Datafolha divulga-
da em maio de 2015 corrobora 
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Por Rogério do Nascimento Ramos*

Engenheiro eletricista 
Ary Medina Sobrinho

presidente do Senge-ES 

de olho 
no Sol

a ascensão da energia fotovol-
taica. Segundo o levantamen-
to, 62% dos entrevistados es-
tão dispostos a instalar um 
sistema de microgeração de 
energia solar em casa – equi-
pamentos conhecidos por 74% 
da amostra. O principal moti-
vo para instalação (apontado 
por 82% dos entrevistados) é 
justamente a redução nas des-
pesas com eletricidade. A pes-
quisa ouviu 2.100 pessoas em 
todas as regiões do país. O tra-
balho foi encomendado pelo 
Observatório do Clima e pelo 
Greenpeace Brasil.

No Espírito Santo já exis-
tem linhas de crédito disponí-
veis para quem quiser produ-
zir energia em casa. Porém, 
o marco legal de desonera-
ção de ICMS para quem pro-
duz a própria energia ainda 
não é realidade por aqui. As 
entidades da área tecnoló-
gica começam a se organi-
zar para que essa mudança 
seja feita. Na Região Sudes-
te, apenas o Espírito Santo 
não deu esse passo.

*Engenheiro eletricista e 
de segurança do trabalho, 

Secretário-Geral do Senge-ES



Ação
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Curso de Projetista de  
Sistemas Fotovoltaicos 
Conectados à Rede  
é realizado em Vitória
Segundo o Datafolha, mais de 70% dos 
brasileiros quer instalar painéis solares 
em suas casas e reduzir a conta de luz

O curso de Projetis-
ta de Sistemas Fo-
tovoltaicos Conec-

tados à Rede foi realizado 
em Vitória entre 18 e 20 de 
agosto. Não é por acaso que 
todas as vagas foram pre-
enchidas. O mercado foto-
voltaico está em ascensão 
no Brasil e no Espírito San-
to, que acaba de criar linhas 
de crédito para aquisição de 
painéis solares.

A programação incluiu vi-
sita técnica ao primeiro sis-
tema de microgeração distri-
buída do Estado. A iniciati-
va do evento foi do Sindicato 
dos Engenheiros (Senge-ES) 
em parceria com o Conselho 
Regional de Agronomia e En-
genharia (Crea-ES). O merca-
do em expansão no Estado 

é corroborado pela recente 
adesão do Banco de Desen-
volvimento do Espírito San-
to (Bandes) a linhas de crédi-
to de energias alternativas. 

Entenda
Os microgeradores fotovol-
taicos são sistema de peque-
na potencia. Com a recente 
regulamentação da Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca, as placas solares passam 
a ser muito mais que char-
me nas residências e edifi-
cações. O sistema de micro-
geração distribuída permite 
que um consumidor produza 
sua energia e acumule crédi-
tos sobre a geração exceden-
te em sua casa ou indústria. 
A resolução 482 da ANELL é 
recente, de 2012.

Custos
O equipamento fotovoltaico 
dura pelo menos 30 anos e o 
custo financeiro de instala-
ção é recuperado em dez. “De 
2009 para 2013 os custos dos 

módulos despencaram 75%. 
O momento é de aproveitar 
as baixas nos preços”, ressal-
tou o consultor em eficiên-
cia energética que ministrou 
o curso, Hans Rauschmayer.

U ma empresa social de Belo Horizonte criou um aque-
cedor solar 90% mais barato que os tradicionais. A tec-
nologia é construída com materiais de baixo custo, 

como canos de PVC e caixas d’água. Cada kit custa, em média, 
R$400. A economia proporcionada pelo aquecedor solar gira 
em torno de 40% do valor da conta de luz. Então, uma pessoa 

que gasta R$100 de luz por mês, passa a pagar R$60. A em-
presa oferece, além da instalação, cursos de capacitação para 
quem quiser tornar isso um negócio e gerar renda fabricando 
e vendendo o aquecedor a outras famílias.
Saiba mais em: https://www.youtube.com/ watch?v= 
QKDB93iv1iM&feature=youtu.be

Empresa cria kit para captar 
energia solar por R$ 400

O curso foi ministrado pelo alemão/brasileiro Hans Rauschmayer, 
consultor em eficiência energética reconhecido internacionalmente



Seus direitos

Processos envolvem trabalhadores de nove empresas capixabas 

Em sua constante luta 
pelo cumprimento da 
Lei Federal nº 4.950-

A/66, o Senge-ES vem con-
seguindo importantes vitó-
rias em processos judiciais 

pelo direito ao recebimen-
to do piso salarial do enge-
nheiro. Empregados de em-
presas de diversos ramos de 
atividade estão sendo be-
neficiados pelas decisões 
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Senge-ES alcança   
      vitórias judiciais

judiciais que visam a con-
tratação do engenheiro ob-
servando o piso salarial da 
categoria (8,5 salários míni-
mos vigentes), bem como ao 
pagamento das diferenças 

salariais pelo não cumpri-
mento da lei pelas empresas.

Confira abaixo a lista 
de empresas e verifique 
se você é beneficiado pe-
las decisões: 

Foto: Propaganda 86

Processos transitados 
em julgado  
(que já permitem a execução da sentença 
e cobrança dos retroativos)

Processos que ainda não 
transitaram em julgado
 (que ainda estão sendo discutidos na justiça, porém, 
todos com decisão favorável ao Senge-ES)

Entre em contato
Os trabalhadores das empresas acima 
relacionadas devem procurar o Senge-
-ES para obter informações sobre os 
processos de piso salarial.

1)    Processo nº 0152900-94.2013.5.17.0007 
– SENGE x Arcadis Logos 

Decisão com efeito aos engenheiros que 
trabalham ou trabalharam na empresa a 
partir de 14 de outubro de 2008.

2)  Processo nº 0152700-72.2013.5.17.0012 
– SENGE x Mazzini Gomes 

Decisão com efeito aos engenheiros que 
trabalham ou trabalharam na empresa a 
partir de 14 de outubro de 2008.

3)  Processo nº 0152700-90.2013.5.17.0006 
– SENGE x Construtora M. Santos 
Decisão com efeito aos engenheiros que 
trabalham ou trabalharam na empresa 
a partir de 14 de outubro de 2008.

4)  Processo nº 0152800-24.2013.5.17.0013 
– SENGE x Decottignies 

Decisão com efeito aos engenheiros que 
trabalham ou traba lharam na empresa 
a partir de 14 de outubro de 2008.

1)  Processo nº 0000361-88.2014.5.17.0014 
– SENGE x Flexibrás 

Decisão com efeito aos engenheiros que trabalham ou 
trabalharam na empresa a partir de 25 de março de 2009.

2)  Processo nº 0037600-96.2013.5.17.0003 
– SENGE x Banestes 

Decisão com efeito aos engenheiros que trabalham ou 
trabalharam na empresa a partir de 02 de abril de 2008.

3)  Processo nº 152400-74.2012.5.17.0003 
– SENGE x ArcelorMittal Tubarão 
Decisão com efeito aos engenheiros que 
trabalham ou trabalharam na empresa a 
partir de 14 de novembro de 2007.

4)  Processo nº 0000231-10.2014.5.17.0011 
– SENGE x Fortes Engenharia

Decisão com efeito aos engenheiros que trabalharam 
na empresa a partir de 04 de março de 2009.

5)  Processo nº 0000640-77.2014.5.17.0013 
– SENGE x BANDES

Decisão com efeito aos engenheiros que trabalham ou 
trabalharam na empresa a partir de 02 de abril de 2008.

Agende uma visita
Associados ou não ao Senge-ES po-
dem entrar em contato pelo telefone 
(27) 3324.1909 para marcar atendi-
mento com o Departamento Jurídico. 

Denuncie
O profissional que foi contratado com sa-
lário abaixo do piso previsto em Lei deve 
denunciar tal prática ao Senge-ES para 
que sejam tomadas medidas judiciais.



U ma Reclamação 
Constitucional 
ajuizada por uma 

empresa mineira acabou 
tendo um desfecho favo-
rável aos profissionais de 
engenharia de todo o país. 
Após ser condenada a pa-
gar as diferenças do Salário 
Mínimo Profissional (SMP) 
em ação movida pelo Sen-
ge-MG, a Empresa de Pes-
quisa Agropecuária de Mi-
nas Gerais (Epamig) recorreu 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral. Alegou que a Lei 4.950-
A/66 seria inconstitucional e 
violaria a Súmula Vinculan-
te nº 4 do STF por estabe-
lecer o salário em múltiplos 
do Salário Mínimo.

Tal reclamação foi julga-
da no dia 15/09 pelo Minis-
tro Gilmar Mendes. O ma-
gistrado reiterou que a Lei 
é Constitucional, que não 
fere a Súmula Vinculante nº 
4. Além disso, defendeu que 
a legislação do SMP se apli-
ca aos engenheiros da inicia-
tiva privada e também aos 
servidores públicos contra-
tados pelo vínculo celetista. 

O dia do Engenheiro Agrô-
nomo é comemorado no 
dia 12 de outubro, devido 
à primeira regulamenta-
ção da profissão, que acon-
teceu na referida data em 
1933. Na época, o decreto 
que oficializou a atividade 
(Lei n.º 23.196) foi assina-
do pelo então presidente 
Getúlio Vargas. 

Seus direitos

Salário 
Mínimo 
Profissional 
para todos
STF defende legalidade 
da Lei 4.950-A para setor 
privado e público

Esta decisão afasta de for-
ma significativa os argumen-
tos utilizados pelas empre-
sas para descumprir tal Lei. 

Entenda
A ação coletiva pedindo o 
Salário Mínimo Profissional 
para 91 engenheiros da Epa-
mig foi ganha em primeira 
e segunda instância. O pro-
cesso atualmente se encon-
tra no Tribunal Superior do 
Trabalho. Falta apenas uma 
vista regimental em Agravo 
para consolidar essa vitória 
em terceira instância.

O Ministro Gilmar Men-
des entendeu que a Lei 
4.950-A/66 não afronta a 
Súmula Vinculante nº 4 do 
STF. Outro ponto fundamen-
tal foi o entendimento da 
aplicabilidade da Lei 4950-
A/66 aos servidores públi-
cos celetistas, uma vez que 
há uma corrente no STF que 
entende que esses não fa-
riam jus ao SMP. O reajus-
te automático pelo Salário 
Mínimo foi vedado no pare-
cer do ministro. 

Fonte: Fisenge

12 de outubro 
Dia do Engenheiro 
Agrônomo

Nossos parabéns a esses 
profissionais fundamentais 
aos desafios do meio am-
biente, tão urgentes na con-
temporaneidade. 

Brasileiro desenvolve 
sistema natural para 
tratamento de esgoto
O engenheiro ambiental 
Jonas Rodrigo dos Santos 
criou um sistema natural 
para tratamento de esgotos 
em áreas rurais que devolve 
aos mananciais uma água 
residual limpa. Com esse 
tratamento acabam-se as 
contaminações de riachos, 
córregos e alagados. A téc-
nica foi aplicada com efi-

SEE completa 65 anos
O Sindicato dos Engenheiros do Espírito Santo (Sen-
ge-ES) possui relação histórica com Sociedade Espí-
rito-santense de Engenheiros (SEE). Os primeiros fi-
liados do Sindicato são oriundos da Associação. São 
duas entidades que lutam por uma mesma catego-
ria e participaram do desenvolvimento tecnológi-
co e estrutural da engenharia no Espírito Santo nas 
últimas décadas. No dia 25 de setembro de 2015, a 
SEE completou 65 anos. Nossos parabéns!

cácia nos esgotos domés-
ticos e dejetos animais (de 
uma criação de 12 porcos) 
de uma propriedade de Ca-
panema (Paraná). O resulta-
do foi tão bom que o proje-
to foi premiado pela Agên-
cia Nacional de Águas. Aces-
se a pesquisa completa em 
http://www.udc.edu.br/mo-
nografia/monoamb195.pdf



Tecnologia
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P arece um brinquedo, 
mas não é. Os veícu-
los aéreos não tri-

pulados (VANTs), ou drones 
(zangão, em inglês), carre-
gam câmeras de vídeo de di-
ferentes tipos e sensores es-
peciais com aplicações em di-
versas áreas e ramos de traba-
lho. As funcionalidades des-
ses equipamentos na enge-
nharia permitem melhorar o 
desempenho das obras.

Um dos principais proble-
mas para uma obra é a demo-
ra na geração da topografia 
do terreno e a necessidade de 
realizar visitas a campo para 
conferir se o cronograma esta 
sendo executado. Com câme-
ras especiais e recursos de in-
fravermelho, o drone permite 

conhecer a situação de um 
terreno e captar imagens que 
ajudam na topografia e me-
dições da área. Também fica 
mais fácil acompanhar a evo-
lução do trabalho, ou mesmo 
mostrar um local com poten-
cial para um cliente.

Por meio de imagens aére-
as georeferenciadas, os drones 
possibilitam construir mode-
los tridimensionais do terreno 
(mapas inteligentes) onde são 
extraídos dados qualitativos e 
quantitativos que auxiliam na 
tomada de decisões e permi-
tem ganhar tempo.

ES discute 
regulamentação
O Brasil é um centro emer-
gente de pesquisa, fabricação 

e utilização de drones. Se-
gundo a Associação Inter-
nacional de Veículos não Tri-
pulados (AUVSI) e a Asso-
ciação Brasileira das Indús-
trias de Materiais de Defe-
sa e Segurança (Abimde), o 
país já conta com pelo me-
nos 15 das 44 indústrias de 
drones na América Latina, e 
reúne ao menos outras cin-
co desenvolvendo sistemas. 

O mercado está em ex-
pansão, mas a regulamen-
tação do uso dos veículos 
aéreos não tripulados ain-
da está tramitando. A Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac) realizou consulta pú-
blica até 3 de outubro para 
a coleta de contribuições no 
processo de regulamentação 

Veículos aéreos não tripulados prometem auxiliar na rotina 
das obras, mas sofrem com falta de regulamentação
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dos drones – trata-se de um 
pré-requisito para a aprova-
ção da legislação para a ope-
ração de sistemas de aero-
naves civis remotamente pi-
lotadas no Brasil, em espe-
cial no que diz respeito a se-
gurança aérea e privacidade 
dos cidadãos. 

O Espírito Santo é um dos 
primeiros Estados do país a 
debater o assunto. No dia 18 
de setembro, durante o Fó-
rum Capixaba de Inovação e 
Regulamentação de Drones, 
foi criada uma comissão ca-
pixaba para discutir o tema 
e acompanhar sua tramita-
ção na Anac e no Congresso 
Nacional. O grupo irá forma-
lizar uma proposta capixa-
ba para a regulamentação. 

Drones na engenharia

Acesse
A Direção Geral de Indústria, Energia e Mi-
nas da Espanha e a Fundação de Energia 
da Comunidade de Madrid divulgou neste 
ano o documento “Os Drones e suas Aplica-
ções à Engenharia Civil”. O estudo aponta a 
importância dos drones como uma ferramen-
ta auxiliar para o trabalho do engenheiro civil. 
Veja a pesquisa na integra: http://www.fener-
com.com/pdf/publicaciones/Los-Drones-y-sus- 
aplicaciones-a-la-ingenieria-civil-fenercom-2015.pdf

Custos
Os custos na aquisição de um drone variam confor-
me modelo e o software que será utilizado. “O va-
lor (com um treinamento) vai variar entre R$ 3 e 30 
mil”, estima Leandro Martin, da Saci Drones. “É pos-
sível construir um drone apenas seguindo projetos 
opensource na internet, como o uso do ardupilot, 
um tipo de controlador de voo mundialmente co-
nhecido que não ultrapassa US$ 90 dólares”, ensi-
na o professor do Ifes, Milton Cesar.



Movimento
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“Ao defendermos a igual-
dade de gênero esta-
mos defendendo uma 
sociedade igualitária, 
fraterna e solidária. 
Nós, mulheres, passa-
mos por inúmeras vio-
lências simbólicas como 
piadas e comentários 
machistas nos locais de 
trabalho e nas ruas. O 
combate ao machismo 
deve ser uma prática 
cotidiana de homens e 
mulheres, afinal essa é 
uma disputa de mode-
lo de sociedade

Simone Baía
diretora da mulher 
da Fisenge

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) 
promove a campanha 

#ElesPorElas, versão brasilei-
ra de “HeForShe”, movimen-
to mundial em favor da igual-
dade de gênero. A campanha 
é um esforço global para en-
volver homens e mulheres na 
luta pela equidade de direitos 
e oportunidades, independen-
te de gênero. 

A Federação Interestadual 
de Sindicatos de Engenheiros 
(Fisenge) – por meio de sua Di-
retoria da Mulher – realiza am-
pla agenda de visibilidade do 
#ElesPorElas desde 24 de agos-
to. As ações incluem peças para 

#ElesPorElas
Senge-ES adere ao movimento da ONU pela igualdade 
de direitos e oportunidades de homens e mulheres

redes sociais e fotos de enge-
nheiros que apoiam a causa. O 
Sindicato dos Engenheiros no 
Estado do Espírito Santo (Sen-
ge-ES) participa dessa iniciativa 
ao lado dos sindicatos de enge-
nheiros de todo o país. 

Leia entrevista com Hans Rausch-
mayer na página 8

A campanha
Criado pela ONU Mu-
lheres, a Entidade das 
Nações Unidas para a 
Igualdade de Gênero 
e o Empoderamento 
das Mulheres, o mo-
vimento ElesPorElas 
(HeForShe) é um es-
forço global para en-
volver homens e me-
ninos na remoção das 
barreiras sociais e cul-
turais que impedem 
as mulheres de atin-
gir seu potencial, bem 
como ajudar homens 
e mulheres a modela-
rem juntos uma nova 
sociedade.
O movimento tem 
como objetivo enga-
jar homens e meninos 
para novas relações de 
gênero sem atitudes e 
comportamentos ma-
chistas. O intuito é am-
pliar o diálogo sobre os 
direitos das mulheres e 
acelerar os progressos 
para alcançar a igual-
dade de gênero. 

Membros da diretoria do Senge-ES aderiram ao movimento feito com a ajuda da internet. Na edição do ano passado, o movimento da 
ONU ElesPorElas (HeForShe) foi assunto de mais de 1,2 bilhões de conversas em mídias sociais, atingindo todos os cantos do globo

As pessoas que aderem ao 
movimento participam de ações 
on-line, usando, por exemplo, 
tecnologia de telefones mó-
veis. Foi justamente o que fi-
zeram engenheiros do Espíri-
to Santo e do Brasil. As ações 
são feitas visando comparti-
lhar essas ideias para inspirar 
outras pessoas e impulsionar 
os marcos legais, sociais e tra-
balhistas necessários para ga-
rantir a igualdade de gênero.

“Um dos caminhos para re-
novação sindical passa justa-
mente pela inclusão das mu-
lheres em todos os campos 
da profissão. A questão de 
gênero deve ser trabalhada 
nos Acordos Coletivos, bem 
como em eventos promovi-
dos para amadurecer o espí-
rito de igualdade tão neces-
sário à realidade do mundo 
do trabalho. São os primeiros 
passos rumo à renovação dos 
quadros e das ideias de uma 
engenharia que deve ser plu-
ral e moderna como seu tem-
po”, disse o engenheiro eletri-
cista Ary Medina, presidente 
do Senge-ES.



Entrevista

professor José Eduardo 

D e acordo com painel traçado pelo instituto internacional 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), na 
metade deste século haverá mais calor, menos chuva e 

mais CO². O engenheiro florestal e professor do Departamento de 
Ciências Florestais e da Madeira da Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes), José Eduardo Macedo Pezzopane,  realiza pesquisas 
que submetem plantas as condições adversas que o meio ambiente 
vai enfrentar nos próximos anos. Entender o comportamento das 
espécies em ambientes futuros é fundamental para manutenção 
da segurança alimentar da população. Leia entrevista completa:
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“Precisamos 
entender como 
as plantas vão 
reagir às mudanças 
do clima”

resolver os problemas dos im-
pactos negativos para o setor 
dessas mudanças climáticas. 
Pensar em alternativas de ma-
nejo e material genético mais 
apropriado. Por outro lado po-
demos ver qual o papel do se-
tor agropecuário para atenu-
ar este efeito da ação do ho-
mem. Por exemplo, com re-
dução de desmatamento e 
de queimadas. 

O senhor tem feito 
pesquisas com espécies 
já nas condições 
mais adversas que as 
plantas irão enfrentar 
no futuro. Como estão 
essas pesquisas?
Nossas pesquisas estão no 
início. Precisamos entender 
como as plantas vão reagir às 
mudanças do clima. O que fa-
zemos na universidade é simu-
lar diferentes condições cli-
máticas para estudar o com-
portamento da planta. Isso é 

importante para responder 
que espécies ou clones po-
dem ter mais ou menos pro-
blemas, bem como para onde 
deve ir o melhoramento ge-
nético das plantas para que, 
no futuro, os prejuízos não 
sejam grandes. 

Temos tempo de 
nos preparar para 
essas mudanças?
Existe tempo para fazer essa 
mudança. Você tem que ter 
ação do Estado e muita ci-
ência envolvida. Pesquisas 
de órgãos públicos e priva-
dos precisam ser feitas para 
enfrentar esse problema. No 
cenário das mudanças climá-
ticas é necessário pensarmos 
em coisas mais ousadas para 
não termos dificuldades de 
segurança alimentar no Es-
tado ou no país. Não dá para 
esperar para ver o que vai 
acontecer e só depois resol-
ver o problema. 

Quais são os fatores 
que provocam essas 
mudanças climáticas? 
O resultado do trabalho do 
IPCC, que é um painel interna-
cional composto por pesqui-
sadores de todo o mundo que 
atuam na meteorologia e ou-
tras áreas, indica que o clima 
irá apresentar anomalias aci-
ma da média e mais frequen-
tes. Alguns estudos apontam 
que ação do homem influen-
cia na intensificação dos cha-
mados gases do efeito estu-
fa, que estariam contribuindo 
para o aumento da tempera-
tura e modificando toda a at-
mosfera terrestre. 

Aqui no Espírito 
Santo tivemos chuvas 
e estiagem que 
provocaram prejuízos. 
Tais fenômenos que 
prejudicaram tanta 
gente teriam origem 
nos hábitos modernos 
dos próprios homens? 
O que conseguimos analisar 
de fato é que, no histórico de 
dados, essas anomalias cli-
máticas ocorrem. Tanto anos 
de chuva, quanto de seca. Na 
região Sudeste, por exemplo, 

no começo dos anos sessen-
ta tivemos muita seca. Ano-
malias acontecem, mas ago-
ra são mais frequentes. Isso 
está associado a atual ocu-
pação do planeta, aumento 
da população, uso inadequa-
do da terra e da cobertura flo-
restal. Tudo isso intensifica o 
prejuízo de uma mesma ano-
malia do passado. Uma chuva 
muito forte ocorrida 100 anos 
atrás, como havia outro tipo 
de ocupação do solo, deixava 
menos prejuízos. 

Isso influencia 
diretamente na vida 
do produtor rural 
e na segurança 
alimentar das cidades?
Com certeza isso causa mini-
mamente um estresse hídri-
co nas plantas, o que resulta 
menor produtividade. Temos 
que estar atentos para essas 
consequências das mudan-
ças climáticas e propor solu-
ções e alternativas para re-
solver esse problema.

E qual seria essa 
alternativa?
Diria que, para a agropecuá-
ria como um todo, primeiro é 

O pesquisador da Ufes se dedica a criar 
plantas adaptadas ao futuro

Macedo Pezzopane


