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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.

01



ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

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

mundo. 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. 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 das culturas arvenses, pecuária e hidrologia.
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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. 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

positivos e negativos, com base nos resultados que as pesquisas até agora reunidas

em campos relacionados na Figura 1 do próximo slide.

DESAFIOS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS PARA A 
AGRICULTURA
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DESAFIOS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS PARA A 
AGRICULTURA
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As alterações climáticas afetam o ecossistema agrícola, dando origem a pragas e

pestes e provocando movimentos populacionais e alterações na biodiversidade. Os

impactos das alterações climáticas no setor agrícola e pecuário são dados a conhecer

pelas alterações biológicas, incluindo a mudança das épocas de floração e de colheita,

a mudança de qualidade e a mudança de áreas próprias para cultivo. O fluxo dos

impactos das alterações climáticas sobre o setor agrícola pode ser ilustrado como

mostra a Figura 2.

O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA 
AGRICULTURA
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O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA 
AGRICULTURA

03



O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NAS 
CULTURAS
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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. Nas zonas meridionais, o possível aumento da escassez de água e os

fenómenos climáticos extremos podem causar colheitas mais baixas, maior

variabilidade do rendimento e uma redução das áreas adequadas para as culturas

tradicionais.



O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA PESCA03

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 do fluxo enquanto que o aumento da temperatura aumenta a evaporação,

resultando na redução do fluxo.



O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NO GADO03

A produção de gado pode ser afetada negativamente nos meses quentes das regiões

atualmente quentes da Europa. 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

porque o clima é controlado até certo ponto.



RECURSOS ADICIONAIS

ESTUDO DE CASO

Agricultura Orgânica em Áreas Protegidas 

e Zonas Tampão – Estudo de Caso; FAO

http://www.fao.org/3/ad090e/ad090e.htm

VÍDEO 1
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https://www.youtube.com/embed/2whtUGvTV0E?feature=oembed
http://www.fao.org/3/ad090e/ad090e.htm
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