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1. PROTEÇÃO CLIMÁTICA, USO EFICIENTE DE RECURSOS E A CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE ATRAVÉS DA AGRICULTURA ECOLÓGICA. 
 

As alterações climáticas estimam-se ser um dos maiores perigos do século XXI. É uma 

modificação global do clima durante um longo período de tempo (desde décadas até milhões 

de anos). Estas alterações podem ocorrer tanto a nível regional como a nível global. Por 

alterações climáticas entenda-se o aumento da temperatura desde a metade do século XX 

até à atualidade. Mesmo que o aquecimento global possa ocorrer devido a causas naturais, o 

maior impacto está relacionado com a atividade humana e os gases de efeito de estufa. 1 

 

1.1 O IMPACTO DA AGRICULTURA ECOLÓGICA ATRAVÉS DE VÁRIAS ESTRATÉGIAS. 

                        
                        1.1.1. PROTEÇÃO DO CLIMA 

A Terra está a aquecer e a um ritmo constante. As causas deste aumento são os gases 

efeito de estufa de origem humana, com consequências na saúde, na ecologia e nas crises 

humanitárias onde estamos a começar a presenciar o início. Os humanos causaram as grandes 

alterações climáticas que se vivenciam atualmente, sendo previstas ainda mais alterações. 

Mesmo que parássemos de emitir, ainda hoje, gases de efeito de estufa, o aquecimento 

global continuaria a acontecer durante, pelo menos, algumas décadas ou até mesmo séculos. 

Isso deve-se ao facto de demorar algum tempo para que o planeta (por exemplo, os oceanos) 

responda e, para além disso, o dióxido de carbono – um gás que retém o calor – permanece 

na atmosfera por centenas de anos. 2 Existe um longo período de atraso entre o que fazemos 

e o que sentimos. 

 

                                                           
1 Solar Impulse Foundation, How to stop climate change? “https://solarimpulse.com/climate-change-
solutions#.” Consultado em 23 de junho de 2021.  
2 NASA, Is it too late to prevent climate change? “https://climate.nasa.gov/faq/16/is-it-too-late-to-prevent-
climate-change/.” Consultado em 23 de junho de 2021. 

https://solarimpulse.com/climate-change-solutions
https://solarimpulse.com/climate-change-solutions
https://climate.nasa.gov/faq/16/is-it-too-late-to-prevent-climate-change/
https://climate.nasa.gov/faq/16/is-it-too-late-to-prevent-climate-change/
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 Figura 1. A Solução para as Alterações Climáticas Estão à Nossa. Fonte: YouTube, The YEARS Project. 

1.1.2 CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

A conservação de recursos e os desafios ambientais relacionados à agricultura, por 

exemplo, a poluição difusa da água, e a floresta, por exemplo, a proteção da biodiversidade, 

são sérios problemas em crescimento.3 A conservação dos recursos significa que os recursos, 

de quem dependem a sustentabilidade, são conservados e ainda realçados pela gestão 

agrónoma. A matéria orgânica presente no solo é um bom exemplo de um recurso do 

ecossistema que pode ser facilmente reduzido sem uma gestão efetiva. A matéria orgânica 

do solo diminui rapidamente em quase todos os sistemas de cultivo após a primeira colheita 

– tipicamente até 40-60% em algumas décadas em comparação aos valores iniciais. 4 No 

entanto, a matéria orgânica do solo é um recurso valorizado, providenciando habitat e 

energia para os organismos no solo, uma estrutura favorável para o crescimento das plantas 

e retenção da água e ainda uma estrutura química favorável à retenção de nutrientes. 

 

 

                                                           
3 Ervin, D. E. (2013) Voluntary Resource Conservation and Environmental Management in Agriculture and 
Forestry. Portland State University, Portland. 
4 Robertson, G. P., Harwood, R. R. (2001) Agriculture, Sustainable. Michigan State University, Michigan. 

https://www.youtube.com/embed/gSXOxrjCA40?feature=oembed
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O vídeo (Figura 1) demonstra as várias formas de conservar os recursos naturais.  

 
 

Figure 2. Salvar os Recursos da Terra | Como Conservar os Recursos Naturais: Água, Ar e Terra. Fonte: YouTube, Kids 
Academy. 

 

 

1.1.3. CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

Assim como outros processos e fenómenos naturais, a expansão e contração da biologia 

diversificada da Terra, a níveis genéticos, populacionais, espécies e ecossistemas aconteceu 

num período evolutivo do tempo. Na era em que nos encontramos distingue-se através de 

uma rápida perda de diversidade numa significativa escala global e geológica, conduzido por 

forças de alterações climáticas antropogénicas. 5 A grande parte das tendências negativas que 

influenciam a diversidade biológica incluem as alterações climáticas globais e todos os efeitos 

associados a estes; disrupção e conversão extensiva do território, água fresca e os 

ecossistemas marinhos; ampla propagação das modificações nos sistemas e regimes 

hidráulicos; poluição e outras formas de degradação ambiental, sobre colheita de recursos 

biológicos; e a dispersão global de espécies envasáveis. 

                                                           
5 Meine C. (2018) Biodiversity Conservation. In: Dominick A. DellaSala, and Michael I. Goldstein (eds.) The 
Encyclopedia of the Anthropocene, vol. 4, p. 205-214. Elsevier, Oxford.  

https://www.youtube.com/embed/IcyM43z0UE8?feature=oembed
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Agora a conservação da biodiversidade encontra o desafio de responder eficazmente às 

realidades de uma aceleração social e alteração ambiental a uma escala global. Para 

conservação ser eficaz, as suas fundações éticas devem evoluir também.6 É essencial 

reconhecer como é que, ao longo destes dois últimos séculos, a humanidade ficou a entender 

a diversidade e a extinção como processos de evolução influenciados pela atividade humana. 

A extinção não foi a única expressão da relação em evolução entre o Homem pré-histórico e 

a diversidade biológica. A domesticação dos animais e plantas deu início ao processo onde os 

indivíduos, através da seleção artificial, redirecionaram os percursos da genética e da 

diversidade de espécies. A domesticação foi alterar as relações ecológicas e os processos para 

o benefício humano, contribuindo para a perda e redirecção da diversidade na genética, 

espécies e níveis de ecossistema.7 

  

1.1.4. EFICIÊNCIA DE RECURSOS 

A grande parte dos recursos que produzimos/utilizamos são finitos, o que significa que 

um dia eles vão acabar e a nossa única opção será produzir mais, quando possível, ou 

maximizar a sua utilidade encontrando outros usos para estes. No entanto, isto tudo depende 

na velocidade a que os recursos estão a ser usados. Se nós gastarmos os produtos mais rápido 

do que conseguirmos produzir, então os níveis de produção vão ter tempos mais desafiantes 

com o objetivo de responder à procura e, por consequência, todos os recursos vão ser usados 

antes de haver tempo para fazer mais. Desta forma, é importante ter cuidado com a forma 

como usamos os recursos e o que fazemos com eles após o uso. Estes módulos são acerca do 

desperdício alimentar, com foco exclusivo nos recursos que utilizamos para produzir comida, 

como a água, a terra e os alimentos em si.8 

A eficiência dos recursos significa o uso dos recursos limitados na Terra de uma forma 

sustentável, enquanto se minimiza os impactos no ambiente. Permite-nos criar mais com 

menos e entregar um valor superior com menos contributo. Ao usar os recursos naturais de 

forma mais eficiente, é possível viver vidas mais saudáveis, poupar dinheiro, gerar postos de 

trabalho, impulsionar a economia e respeitar os limites do planeta. A eficiência dos recursos 

                                                           
6 Ibidem. 
 
7 Meine C. (2018) Biodiversity Conservation. In: Dominick A. DellaSala, and Michael I. Goldstein 
(eds.) The Encyclopedia of the Anthropocene, vol. 4, p. 205-214. Elsevier, Oxford. 
8 Food Aware project consortium (2020) Module: Resource efficiency.  
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não é apenas um benefício para nós que produzimos mais com a mesma quantidade, mas 

também ajuda a própria economia. Ao usar menos recursos, de uma forma eficiente, estamos 

também a ajudar a Europa para que possa manter o seu aspeto competitivo assim como criar 

mais crescimento verde, empregos sustentáveis e uma melhor proteção do ambiente. 9 

1.1.5. PEGADA ECOLÓGICA 

 

 
Figura 3. Pegada Ecológica Para Uma Vida Sustentável no Japão. Fonte: WWF Japan and Global Footprint Network. 

 

De uma forma simples, definir uma pegada ecológica seria chama-la de medida do 

impacto das atividades humanas em termos da área total de terra biologicamente produtiva 

juntamente com a necessidade de água para a produção dos bens alimentares e os resíduos 

que gera. Ainda mais simplificado, é a quantidade de ambiente necessário para produzir os 

bens necessários para sustentar um estilo de vida em particular. 10 Outra forma interessante 

de analisar a pegada ecológica está associada à medição de sustentabilidade – quanto é que 

as nações consumem versus quanto é que elas produzem. 

A pegada ecológica é a única métrica que mede a quantidade de natureza que temos 

e a quantidade de natureza que estamos a usar. Mede a procura, individual ou de uma 

população, de alimentos à base de plantas e produtos de fibra, produtos de gado e pesca, 

                                                           
9 Ibidem. 
10 WWF, Ecological Footprint. 
“https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/teacher_resources/webfieldtrips/ecological_balance/eco_f
ootprint/?.” Consultado em 24 de junho de 2021.  

https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/teacher_resources/webfieldtrips/ecological_balance/eco_footprint/?
https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/teacher_resources/webfieldtrips/ecological_balance/eco_footprint/?


 

7 | Página 
 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 

que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 

responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

madeira e outros produtos florestais, espaço para infraestruturas e floresta para absorver 

todo o dióxido de carbono emitido devidos aos combustíveis fósseis. A Pegada Ecológica pode 

ser calculada para um único individuo, uma cidade, uma região, um país ou o planeta inteiro. 

A Pegada Ecológica ajuda:  

→ PAÍSES a melhorar a sua sustentabilidade e bem-estar; 

→ LÍDERES LOCAIS a otimizar os investimentos em projetos públicos; 

→ INDIVIDUOS a entender o impacto que têm no planeta.11 

 

 
Figura 4. A Pegada Ecológica Explicada. Fonte: YouTube, Moovly. 

 

 

 

 

                                                           
11 Global Footprint Network, Ecological Footprint. “https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-
footprint/.” Consultado em 24 de junho de 2021.  

https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
https://www.youtube.com/embed/fACkb2u1ULY?feature=oembed
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