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1. O IMPACTO DAS PRÁTICAS DE AGRICULTURA TRADICIONAL NAS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS. 

1.1 AGRICULTURA TRADICIONAL 

 

Com o aumento da população mundial, a procura pela comida cresce a um ritmo 

acelerado. De forma a otimizar a produção de vegetais, os desenvolvimentos tecnológicos 

têm desenvolvido um papel fundamental. A agricultura tem vindo a evoluir para corresponder 

à necessidade mundial de comida. Desta forma, a agricultura tradicional tem vindo a evoluir, 

transformando-se numa agricultura moderna. 1 Agricultura tradicional pode ser definida 

como um estilo primitivo de produzir alimentos e cultivo, envolvendo conhecimento 

adquirido pelos povos indígenas, uso da terra, ferramentas tradicionais, recursos naturais, 

fertilizantes orgânicos e crenças culturais dos povos. 

A agricultura tradicional é caracterizada pelo baixo uso de tecnologia que faz com que a 

produção em larga escala não seja, em si, muito produtiva. Este género de produção permite 

apenas o consumo exclusive do agricultor que a cultivou. Instrumentos como a foice, enxada 

e pá são frequentemente mais usados e, quando na existência e uso de um trator, este não é 

usado na sua capacidade máxima. A agricultura tradicional é uma atividade bastante básica 

onde a capacidade física do agricultor e os seus empregados influencia a produção. 2 

O cultivo tradicional é também conhecido como o cultivo de subsistência. Este tipo de 

agricultura é baseado em policulturas que providenciam diferentes tipos de comida para 

consume próprio. Neste caso, este tipo de agricultura não se foca no comércio.3 Os campos 

têm alguma biodiversidade e plantas que enriquecem o solo com nutrientes. Neste género 

de agricultura, existem outros organismos que realizam uma variedade funções ecológicas e 

benéficas para a produção.4 Pode ser afirmado que as estratégias de cultivo tradicional são 

baseadas na ecologia e na natureza. 

                                                           
1 Portillo, G. Agricultura tradicional “https://www.jardineriaon.com/pl/agricultura-tradicional.html.” 

Consultado em 25 de junho  de 2021.  
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 

https://www.jardineriaon.com/pl/agricultura-tradicional.html
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1.2. CONSEQUÊNCIAS DA AGRICULTURA TRADICIONAL 

 

As alterações climáticas são um dos problemas críticos que afeta o mundo. Cerca de 30% 

dos gases de efeito de estufa são emitidos devido à cadeia de agricultura alimentar. É preciso 

tratar destes 30%. Têm que ser os agricultores, em conjunto com a indústria, as companhias 

de produção de alimentos, revendedores, governos e ONGs a planearem uma solução para 

este problema. Existem vários elementos essenciais para esta cadeia de valor, é complicado 

e é diferente nas várias partes do mundo, mas devem todos funcionar como um sistema para 

produzir a comida que é necessária para o mundo e o aumento constante de população. Mas, 

ao mesmo tempo, faze-lo de uma forma que não proteja apenas o nosso planeta como 

também o torna melhor. 5 A Figura 1 apresenta os impactos ambientais da agricultura. 

 

                     

Figura 1. Impactos Ambientais da Agricultura. Fonte: YouTube, Syngenta Group 

  

  

                                                           
5 Syngenta Group (2018) Environmental impacts of agriculture. “https://youtu.be/gQheu5CW_Ls.” Consultado 

em 23 de junho de 2021.  

https://youtu.be/gQheu5CW_Ls
https://youtu.be/gQheu5CW_Ls
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1.2.1. AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

Desde a revolução industrial no século XVIII, criou-se uma ligação inexplicável entre o 

desenvolvimento económico e o consume de energia. O desenvolvimento económico implica 

um aumento na procura de todos os recursos naturais, resultando na saturação dos recursos 

não-renováveis. A humanidade deve racionar estes recursos conscientemente, pois estão a 

tornar-se caros e difíceis de encontrar. 6 O segundo grupo de materiais é denominado de 

renováveis. Estes são forças da natureza, como o vento, a luz solar, hidropotência, ondas do 

mar e o calor proveniente dos geysers. No entanto, o uso destes é ainda pequeno. 

"Por cada tonelada de metal fundido produzido, cerca de meia tonelada de dióxido de 

carbono é libertado, o que no futuro representa uma ainda maior ameaça para os 

ecossistemas do que a desflorestação." 

Anja Røyne, Fisicista norueguesa e investigadora na Universidade de Oslo. 

 A prática da agricultura tradicional diminui a matéria orgânica do solo. Isto leva a uma 

rápida redução dos nutrientes e fertilidade da terra, significando que os vastos campos 

perdem a qualidade e os agricultores transitam para outra porção de terra para reiniciarem. 

7 O sistema de agricultura tradicional não permite uma distribuição homogénea; grande parte 

da água usada não é absorvida pelos cultivos, mas sim evaporada. Muitas quintas 

convencionais têm tentado adaptar-se e encontrar formas para resolver este problema, no 

entanto estas medidas provam-se ineficazes e difíceis de regular. Rega inadequada é o maior 

problema no uso dos recursos ambientais e não há iniciativa suficiente para reciclar estes 

recursos, como a implementação de medidas para a recaptura da água desperdiçada. 

Outro grande fator, relacionado com o cultivo tradicional, é a exposição da colheita a 

elementos naturais como o sol, a chuva e o vento, não existindo grande controlo por parte 

dos agricultores em relação ao impacto provocado por tais. Variáveis como a quantidade de 

rega necessária, especialmente em períodos de seca, são também influências para a 

saturação dos recursos naturais. 8 

                                                           
6 Na6.pl; Wyczerpywanie surowców naturalnych 

„https://www.na6.pl/wos/wyczerpywanie_surowcow_naturalnych.” Consultado em 25 de junho de 2021.  
7 Pinduoduo, Traditional Agriculture: An Efficient and Sustainable Farming Method. 

“https://stories.pinduoduo-global.com/agritech-hub/traditional-agriculture.” Consultado em 23 de junho de 
2021. 
8 AGRITECTURE, CEA: A Solution to Traditional Agricultural Problems 

https://www.na6.pl/wos/wyczerpywanie_surowcow_naturalnych
https://stories.pinduoduo-global.com/agritech-hub/traditional-agriculture
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1.2.2. EMISSÕES DE GASES DE EFEITO DE ESTUFA 

A maioria das emissões relacionadas com a agricultura provêm em forma de metano e 

óxido nitroso. Os gases emitas pelo gado em conjunto com os fertilizantes naturais ou 

sintéticos ou resíduos aplicados no solo representam a maior fonte agrícola de produção de 

emissões em todo o mundo. As pequenas fontes resultam da gestão de estrume, cultivo do 

arroz, queimadas dos resíduos agrícolas nos campos e os combustíveis utilizados nas quintas. 

Numa escala global, os principais gases de efeito de estufa produzidos pelos humanos são: 

● Dióxido de Carbono (CO2), 

● Metano (CH4), 

● Óxido Nitroso (N2O), 

● Gases Fluorados (F-gases). 

 

Figura 2. Emissões Globais Pelo Setor Económico. Fonte: epa.gov 

 

O foco no dióxido de carbono, enquanto que garantido, negligencia os gases mais 

poderosos emitidos pelo setor agrícola. Grande parte dos gases de efeito de estufa 

produzidos pelo setor agrícola são metano que provêm do ruminar das vacas. 

                                                           
“https://www.agritecture.com/blog/2018/7/12/cea-controlled-environment-agriculture-the-solution-to-
traditional-agricultural-problems.” Consultado em 23 de junho de 2021. 

https://www.agritecture.com/blog/2018/7/12/cea-controlled-environment-agriculture-the-solution-to-traditional-agricultural-problems
https://www.agritecture.com/blog/2018/7/12/cea-controlled-environment-agriculture-the-solution-to-traditional-agricultural-problems
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O Worldwatch Institute incluiu a respiração de gado vivo numa auditoria das NU. Eles 

incluíram também a cadeia de fornecimento, concluindo que a produção de gado vivo é 

responsável por 51% da emissão de gases de efeito de estufa.9 

 

1.2.3. FERTILIZANTES DE NITROGÉNIO 

A acumulação de grandes quantidades de nitrogénio mineral nos solos, nitratos em 

particular, é bastante prejudicial para o ambiente. Os níveis presentes em plantas e água são 

muitas vezes influenciados pela fertilização. Quantidades significantes de nitrato em água 

potável, comida e ração alimentada aos animais pode ter efeitos nocivos nos consumidores. 

Os efeitos destrutivos do nitrato e, consequentemente, a escassez do mesmo podem, 

resumidamente, levar à morte. 10 

Para além disso, os nitratos contribuem para a formação de nitrosaminas (compostos 

tóxicos) no solo e nas plantas, o que pode resultar no surgimento de cancros perigosos tanto 

nos humanos como nos animais. A maioria dos fertilizantes de nitrogénio têm efeitos acídicos 

no solo, o que contribui para o detrimento do ambiente e do crescimento das plantas. O pH 

da terra é um dos fatores mais determinantes para a definir a fertilidade do solo e o 

rendimento das plantas (solos neutros são os mais favoráveis para o crescimento das plantas). 

11 

O uso de fertilizantes de nitrogénio têm, também, um impacto negative na atmosfera, 

pois o óxido de azoto, juntos com gases como o dióxido de carbono, metano e monóxido de 

carbono, formam os gases responsáveis pelo efeito de estufa, que colaboram para o aumento 

das alterações climáticas. Isto envolve a absorção, por parte da Terra, a absorção dos raios 

produzidos pelo Sol que, em suma, significa o aumento da temperatura na Terra. Os óxidos 

de azoto contribuem também para a formação ou, neste caso, abertura do buraco de ozono, 

isto é, a destruição da camada de ozono. A camada de ozono é responsável pela dissipação 

dos raios ultravioleta (UV) de chegarem antes de chegarem à Terra. 

                                                           
9 Ibidem. 
10 PhD Brodowska, M. S. (2019) Nadmiar azotu też szkodliwy „https://nawozy.eu/wiedza/porady-

ekspertow/nawozenie/nadmiar-azotu-tez-szkodliwy.html.” Consultado em 24 de junho de 2021.  
11 PPR; Nawozy azotowe „https://www.ppr.pl/rolnictwo/nawozenie-i-ochrona-roslin/nawozy-azotowe-86235.” 

Consultado em 24 de junho de 2021. 

https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/nawozenie/nadmiar-azotu-tez-szkodliwy.html
https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/nawozenie/nadmiar-azotu-tez-szkodliwy.html
https://www.ppr.pl/rolnictwo/nawozenie-i-ochrona-roslin/nawozy-azotowe-86235
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Quantidades significantes componentes de nitrogénio e fósforo, quando derramados 

na água, podem causar eutrofização. Este fenómeno provoca o crescimento acelerado de 

fitoplâncton e plantas ripícolas num corpo de água. Isto resulta no fenómeno apelidado de 

eflorescência algal, isto é, o crescimento intensivo de algas. Por consequência existe uma 

redução de oxigénio na água, uma diminuição do número de peixes, a redução da 

transparência da água e a decomposição da biomassa resultante. A água proveniente destes 

reservatórios não é potável, pois pode causar efeitos adversos na saúde do consumidor 

(envenenamento severo). 12 

 

Figura 3. Entender o Nosso Solo: O Ciclo do Nitrogénio, Fixadores, e Fertilizante. Fonte: YouTube, Jimi Sol 

 
 

                                                           
12 Ibidem. 
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