
UNIDADE 3 
O IMPACTO DAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS TRADICIONAIS NAS 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

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.

Número do Projeto: 2020-1-DE02-KA202-

007629



Índice

01 Agricultura 
Tradicional

02 Consequências da 
Agricultura Tradicional



AGRICULTURA TRADICIONAL

A agricultura tradicional pode ser definida como um estilo primitivo de produção

alimentar e agrícola que envolve o uso intensivo do conhecimento indígena, uso da

terra, ferramentas tradicionais, recursos naturais, fertilizantes orgânicos e crenças

culturais dos agricultores. A agricultura tradicional caracteriza-se por uma utilização

muito baixa da tecnologia que torna a sua produção em grande escala pouco

produtiva. A produção aqui é apenas para o consumo do agricultor e daqueles que

cultivam a terra.
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A agricultura tradicional é uma atividade muito básica da qual depende a maior parte

da capacidade física do agricultor e dos seus trabalhadores para a sua produção. Neste

caso, este tipo de agricultura não está tão concentrado no comércio. As explorações

agrícolas são bastante biodiversas e têm plantas que enriquecem o solo com

nutrientes. Neste tipo de agricultura, existem muitos outros organismos que

desempenham uma variedade de funções ecológicas e benéficas para a produção.

Pode-se dizer que as estratégias da agricultura tradicional se baseiam na ecologia e na

natureza.
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As alterações climáticas são uma das questões críticas que o mundo enfrenta. Cerca

de 30% das emissões de gases com efeito de estufa provêm da cadeia de valor

alimentar da agricultura. Há tantos elementos essenciais nesta cadeia de valor, que é

complicada, é diferente em várias partes do mundo, mas tudo deve funcionar como

um sistema, para entregar os alimentos necessários em todo o mundo, a uma

população crescente. Mas, ao mesmo tempo, fá-lo de uma forma que não só protege o

nosso planeta, como também o torna melhor.
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“Para cada tonelada de metal ferroso produzido, é produzida cerca de meia 

tonelada de dióxido de carbono, o que a longo prazo representa uma ameaça ainda 

maior para os ecossistemas do que a desflorestação.”

Anja Røyne, 

Física e investigadora norueguesa da Universidade de Oslo.
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O desenvolvimento económico implica um aumento da procura de todos os recursos

naturais, com o resultado de que os recursos não renováveis podem esgotar-se. A

humanidade deve gerir estes recursos da forma mais parcimoniosa possível, uma vez

que estão a tornar-se cada vez mais caros e de difícil acesso. Outro grupo de matérias-

primas são as chamadas renováveis. Estas são forças da natureza, tais como o vento, a

luz solar, a energia hidroelétrica, as marés e o calor dos géiseres. No entanto, a sua

utilização ainda é pequena.
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A maioria das emissões relacionadas com a

agricultura vêm sob a forma de metano e óxido

nitroso. O arroto de gado e a adição de

fertilizantes e resíduos naturais ou sintéticos aos

solos representam as maiores fontes de emissões

agrícolas a nível mundial. O Worldwatch Institute

incluiu a respiração do gado numa auditoria das

estimativas da ONU. Incluíram também a cadeia

de abastecimento da agricultura, e concluiu que a

pecuária é responsável por 51% das emissões

antropogénicas de gases com efeito de estufa.
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As práticas agrícolas tradicionais diminuem a matéria orgânica do solo. Isto leva a um

rápido esgotamento dos nutrientes e da fertilidade do solo, o que significa que após

algum tempo os rendimentos começam a diminuir e os agricultores mudam-se para

outra parcela de terra para recomeçar. Outro fator importante, quando se trata de

agricultura convencional, é a exposição das culturas aos elementos como a luz solar, a

chuva e o vento e há tanto que os agricultores podem fazer para controlar o impacto

destes elementos.
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RECURSOS ADICIONAIS

VÍDEO 1 VÍDEO 2

https://www.youtube.com/embed/gQheu5CW_Ls?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/A8qTRBc8Bws?feature=oembed
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