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1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A AGRICULTURA  

A Europa é um dos maiores e mais produtivos fornecedores de alimentos e fibras do 

mundo. Os 15 países da União Europeia (UE) representaram por si só 10% da produção 

mundial de cereais e 16% da produção mundial de carne em 1998.  Em muitas regiões do 

mundo, a produção agrícola é atualmente limitada pelo clima, sendo a maior parte desta 

limitação nos países em desenvolvimento. A precipitação insuficiente é o principal limite 

climático nestas zonas, reduzindo o período de cultivo disponível para as culturas. 

Globalmente, 63% da superfície terrestre dos países em desenvolvimento é climaticamente 

adequada para a agricultura de sequeiro, mas esta dotação varia consideravelmente de região 

para região.1 

As alterações climáticas perturbam o ecossistema agrícola, resultando na alteração dos 

elementos climáticos agrícolas tais como temperatura, precipitação e luz solar, ao mesmo 

tempo que influenciam ainda mais os setores arável, pecuário e hidrológico.  Um clima em 

mudança torna as condições de crescimento mais difíceis. Mas há muito que pode ser feito 

para ajudar os agricultores – o segredo está no solo. Veja o vídeo abaixo para saber mais. 

 

Figura 1. Como é que as alterações climáticas afetam a agricultura? Fonte: YouTube, Syngenta Group. 

 

 

                                                           
1 Parry, M. (2019). Climate Change and World Agriculture.  

https://www.youtube.com/embed/SnDJA_1aV2I?feature=oembed
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1.1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

As alterações climáticas referem-se a alterações para além da condição atmosférica média 

que são causadas tanto por fatores naturais como a órbita da revolução da Terra, atividades 

vulcânicas e movimentos da crosta, como por fatores artificiais como o aumento da 

concentração de gases com efeito de estufa e aerossóis. As alterações climáticas provocadas 

pelo aquecimento global, que se referem ao aumento médio da temperatura global, 

tornaram-se uma megatendência que conduzirá a alterações globais significativas no futuro.2 

1.2. DESAFIOS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS PARA A AGRICULTURA 

O ritmo acelerado das alterações climáticas, combinado com o crescimento global da 

população e dos rendimentos, ameaça a segurança alimentar em toda a parte. As alterações 

climáticas colocam novas e mais desafiantes exigências à produtividade agrícola. A 

investigação que aumente a produtividade das culturas e da pecuária, incluindo a 

biotecnologia, será essencial para ajudar a superar o stress provocado pelas alterações 

climáticas.  São necessárias culturas e pecuária que se estejam a sair razoavelmente bem 

numa série de ambientes de produção e não extremamente bem num conjunto restrito de 

condições climáticas. É necessária investigação sobre mudanças alimentares em animais 

destinados à alimentação e mudanças nas práticas de gestão da irrigação para reduzir as 

emissões de metano. 

Como os impactos das alterações climáticas no setor agrícola variam com as variáveis 

relacionadas, é difícil generalizar certos resultados analíticos.  Portanto, o que se tenta aqui é 

classificar os impactos das alterações climáticas como positivos ou negativos, com base nos 

resultados que as pesquisas até agora reunidas em campos relacionados na Figura 2.3 

                                                           
2 Dr. Chang‐Gil, K. (2008) The Impact of Climate Change on the Agricultural Sector: Implications of the Agro‐
Industry for Low Carbon, Green Growth Strategy and Roadmap for the East Asian Region. 
3 Potential impacts of global warming on the agricultural sector. Fonte: Chang-Gil, K. and et al. (2009), p.38. 
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Figura 2. Potenciais impactos do aquecimento global no setor agrícola. Fonte: Chang-Gil, K. and et al. (2009), p.38. 

Além disso, as alterações climáticas terão efeitos variáveis nos rendimentos irrigados nas 

várias regiões, mas os rendimentos irrigados para todas as culturas no Sul da Ásia sofrerão 

grandes declínios.  As alterações climáticas resultarão também em aumentos adicionais de 

preços para as culturas agrícolas mais importantes – arroz, trigo, milho e soja. Os preços mais 

elevados dos alimentos para animais resultarão em preços mais elevados da carne. Como 

resultado, as alterações climáticas reduzirão ligeiramente o crescimento no consumo de 

carne e causarão uma queda mais substancial no consumo de cereais.  Até 2050, o declínio 

na disponibilidade de calorias aumentará a desnutrição infantil em 20 por cento 

relativamente a um mundo sem alterações climáticas. As alterações climáticas eliminarão 

grande parte da melhoria dos níveis de desnutrição infantil que ocorreria sem alterações 

climáticas.4 

1.3. O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA AGRICULTURA 

O fluxo dos impactos das alterações climáticas no setor agrícola pode ser ilustrado como 

mostra a Figura 3.   Em primeiro lugar, os impactos das alterações climáticas no setor das 

culturas arvenses e pecuárias são dados a conhecer através de alterações biológicas, incluindo 

a alteração dos períodos de floração e de colheita, alteração da qualidade e mudança de áreas 

próprias para o cultivo. As alterações climáticas afetam o ecossistema agrícola, dando origem 

                                                           
4 Nelson, G., Rosegrant, M., Koo, J., Robertson, R., Sulser, T., Zhu, T., Ringler, C., Msangi, S., Palazzo, A., Batka, 
M., Magalhães, M., Santos, R. A., Ewing, M., Lee, D. (2009). Climate Change: Impact on Agriculture and Costs of 
Adaptation. 
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a pragas e pestes, provocando movimentos populacionais e alterações na biodiversidade. No 

setor pecuário, as alterações climáticas provocam alterações biológicas em áreas como a 

fertilização e a reprodução e afetam o padrão de crescimento das pastagens.5 

 

Figura 3. Fluxo do impacto das alterações climáticas no setor agrícola. Fonte: Chang-Gil, K. and et al. (2009), p.36. 

1.3.1. O IMPACTO NAS CULTURAS 

Nas zonas do norte da Europa as alterações climáticas podem produzir efeitos 

positivos na agricultura através da introdução de novas espécies e variedades de culturas, 

maior produção de culturas e expansão de áreas adequadas para o cultivo de culturas. As 

desvantagens podem ser um aumento da necessidade de proteção das plantas, o risco de 

lixiviação de nutrientes e a rotatividade da matéria orgânica do solo.  Nas zonas meridionais, 

as desvantagens serão predominantes. O possível aumento da escassez de água e dos 

fenómenos climáticos extremos pode causar rendimentos mais baixos para a colheita, maior 

variabilidade dos rendimentos e uma redução das áreas adequadas para as culturas 

tradicionais. Estes efeitos podem reforçar as atuais tendências de intensificação da 

agricultura no norte e oeste da Europa e de extensificação no Mediterrâneo e sudeste da 

Europa.6 

                                                           
5 Dr. Chang‐Gil, K. (2008) The Impact of Climate Change on the Agricultural Sector: Implications of the Agro‐
Industry for Low Carbon, Green Growth Strategy and Roadmap for the East Asian Region. 
6 Ibidem. 
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1.3.2. O IMPACTO NAS PESCAS 

As alterações climáticas afetam a hidrologia, incluindo o nível da água subterrânea, a 

temperatura da água, o fluxo do rio e a qualidade da água dos lagos e pântanos, através do 

impacto da precipitação, da evaporação e do teor de humidade do solo.  Em particular, o 

aumento da precipitação pelas alterações climáticas leva a um aumento da vazão enquanto 

o aumento da temperatura aumenta a evaporação, resultando na redução do escoamento. 

Para compreender os impactos quantitativos das alterações climáticas nos recursos hídricos, 

é utilizado um modelo hidrológico determinista, baseado no modelo de circulação geral.7 

1.3.3. O IMPACTO NA PECUÁRIA 

A produção animal pode ser afetada negativamente nos meses quentes das regiões 

atualmente quentes da Europa, como se verificou em partes dos EUA. O aquecimento durante 

o período frio das regiões mais frias pode, por outro lado, ser benéfico devido à redução das 

necessidades alimentares, ao aumento da sobrevivência e à redução dos custos energéticos. 

Os impactos serão provavelmente menores para os sistemas de pecuária intensiva (por 

exemplo, sistemas confinados de lacticínios, aves de capoeira e suínos) porque o clima é 

controlado em certa medida.8 

 

                                                           
7 Ibidem. 
8 Olesen, J. E., Bindi, M. (2002) Consequences of climate change for European agricultural productivity, land 
use and policy, European Journal of Agronomy. Volume 16, Issue 4. 
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