
efeitos respiratórios e cardiovasculares são aparentemente dlstmtos }\s aoenças re~ 
piratórias parecem depender da indução de um estado inflamatório pulmonar, con 
prejuízo das defesas respiratórias contra agentes infeccio~os inalados. A manifesta 
ções cardiovasculares estão mais associadas a distúrbios do controle autonõmico d 
coração ou alterações dos fatores de coagulação. 
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As atividades agropecuárias são altamente dependentes do chma, entretant( 
as inovações tecnológicas têm contribuido para que a humanidade possa contorna 
restrições climáticas e atingir níveis economicamente compensadores de prodllçã 
em ambientes até pouco tempo considerados inadeqllado~. O estudo da dini'umc 
espaço-temporal das atividades agropecuárias permite avaliar os limites para eSS2 
adaptações ao clima e estabelecer cenários mais ou menos clima-dependente. ..\1 é: 

da influência direta das variáveis climáticas sobre o de~e:1Volvimenro das planta 
cultivadas, há que se considerar o efeito potencial sobre as suas pragas, doenç<i 
e plantas invasoras. Diante das discussões levantadas pelo estudo das Mudança 
Climáticas Globais, o Brasil, com uma imensa população de consumidores de ai 
men tos , fibras e energia, e cuja economia é ainda significativamente influe:lciad 
pelas atiVidades agrícolas, precisa estar preparado, em conheei:nento. para enfrem; 

quaisquer futuras mudanças, inclusive no cfi~a. A qualidade das análises do pa.-;S1 
e dos cenários futuros é fortemente dependente da disponibilidade de dados eon 
veis, tanto climáticos como sobre o uso e ocupação do solo. Modernas ferramen 
que. unem sensoriamento remoto, geoprocessamento e estatística amostral, pod 
auxiliar na obtenção desses dados. Serão apresentados resultados que mostran 
dinâmica espaço-temporal de certas culturas e que sugerem haver outras variá, 
tão ou mais influentes que o clima atuando sobre a distribuição das atividades ag 
pecuárias. 
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