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Introdução
Segundo a definição do Painel Intergovernamental 
para as Alterações Climáticas (ipcc), entende-se 
por alterações climáticas as alterações significa-
tivas no estado do clima que podem ser identifi-
cadas por variações de médias e/ou de medidas 
de dispersão de variáveis climáticas, e que per-
sistem por longos períodos, tipicamente décadas 
ou períodos ainda mais longos (cf. ipcc, 2007a, 
b). A origem dessas variações pode ser natural 
ou antropogénica, neste caso resultando direta 
ou indiretamente da atividade humana por via 
das alterações na composição da atmosfera, e 
que são adições à variabilidade climática natu-
ral. Diferentemente, as alterações globais englo-
bam as alterações climáticas e abrangem outras 
alterações, e.g., alterações químicas e biológicas 
no contexto alargado do ambiente.

Um fenómeno natural, chamado efeito de estufa, 
faz com que a atmosfera terrestre guarde parte 
apreciável da energia fornecida pelo Sol. Assim, 
apenas uma pequena parte da energia radiante 
solar de curto comprimento de onda que chega 
ao topo da atmosfera é absorvida no seu cami-
nho para a superfície terrestre pelos gases que 
compõem a atmosfera, aerossóis e nuvens. No 
entanto, a absorção da radiação solar é intensa à 
superfície. Por seu lado, a superfície terrestre, de 
acordo com a sua temperatura, emite constante-
mente radiação de grande comprimento de onda, 
largamente absorvida por alguns gases atmosfé-
ricos, e.g., vapor de água, dióxido de carbono, 
ozono, metano e óxido nitroso. Não fora o efeito 
de estufa natural, a vida na Terra, tal como a co-

nhecemos, não seria possível visto que as tempe-
raturas à superfície rondariam os -18 ºC. 

Entre as ações antropogénicas, as emissões de 
gases com efeitos de estufa (gee), nomeadamen-
te o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), 
o óxido nitroso (NO2) e os clorofluorcarbone-
tos (CFCs), produzem um aumento da energia 
absorvida pela atmosfera, a que se chama um 
forçamento radiativo positivo. As emissões de 
gee e aerossóis conduziram a um aquecimento 
global da atmosfera, diferente entre os hemis-
férios Norte e Sul (ipcc, 2007c), que tem vindo 
a provocar alterações nos processos que ocor-
rem no sistema climático e, consequentemente, 
no comportamento das variáveis climáticas. A 
frequência e severidade das geadas diminuíram 
enquanto a frequência e severidade das ondas 
de calor aumentaram. Outras variáveis climáti-
cas sofreram, também, alterações significativas. 
A precipitação global anual sobre terra parece 
não ter variado, mas o padrão da sua distri-
buição mudou ou está mudando, tornando-se 
mais copiosa nas zonas onde já havia maiores 
precipitações e mais escassa nas áreas onde já se 
registavam valores mais baixos. Na maioria das 
áreas, as chuvadas tornaram-se menos frequen-
tes mas de maior intensidade, verificando-se 
mais cheias e inundações. Estas alterações, no 
imediato, vão-se traduzindo por mudanças nos 
regimes de escoamento e nas disponibilidades 
de água como referido por muitos, e.g., Yates 
(1997), Nohara et al. (2006) e Kundzewicz et al. 
(2008).Quanto a outros acontecimentos mete-
orológicos, tais como número de ciclones, tor-
nados, granizo, tempestades de poeira, existem 
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dúvidas sobre se a sua frequência e intensidade 
terão aumentado (ipcc, 2007a, b). Os efeitos dos 
gee parecem ser irreversíveis a uma escala de 
1000 anos (Solomon et al., 2009) o que justifi-
ca absolutamente a necessidade de mitigação, 
que visa permitir diminuir as emissões, e de 
adaptação, que irá permitindo à humanidade ir 
convivendo com as alterações climáticas (ipcc, 
2007c).

Presentemente, a comunidade científica procu-
ra fazer projeções confiáveis sobre as variações 
das principais variáveis climáticas a médio e 
longo prazo. Os modelos climáticos partem de 
cenários de emissões realistas de gee e simulam 
o sistema climático terrestre e os seus compo-
nentes de forma a interpretar o comportamento 
do clima recente e a projetar o clima futuro. Os 
modelos podem ser de escala global, os mode-
los de circulação geral (General Circulation 
Models–gcm), ou regional (Regional Climate 
Models–rcm), que são forçados pelas condições 
de fronteira geradas por um gcm e atendem a 
forçamentos à escala regional, tais como oro-
grafia, massas importantes de água, correntes 
oceânicas, massas de neve ou gelo. Existe uma 
grande variedade de modelos e alguns estudos 
focam especificamente a América do Sul (e.g., 
Nobre e Srukla, 1996), o que permite o reco-
nhecimento da variação de algumas variáveis 
essenciais como a temperatura e a precipitação 
(Marengo et al., 2009).

Quase todas as atividades humanas são afeta-
das, direta ou indiretamente, pelas alterações 
climáticas. A agricultura está entre as atividades 
que mais obviamente é afetada, sendo urgente 
quantificar os impactos futuros segundo vários 
cenários de emissões de gee recorrendo a mo-
delos de produção e de gestão da água em agri-
cultura com modelos gcm e rcm. Neste artigo 
faz-se uma breve identificação da problemática 
das alterações climáticas e faz-se uma discus-
são dos impactos previsíveis na agricultura de 
sequeiro e de regadio visando reconhecer a vul-
nerabilidade dos sistemas agrícolas e a necessi-
dade de medidas de adaptação, assim atualizan-
do estudos anteriores (Pereira e de Melo-Abreu, 
2009; Pereira, 2011).

Sinais das alterações climáticas
Conforme os relatórios do ippc (2007a, b), a 
temperatura do ar, global e sobre os continentes, 

tem vindo a aumentar com uma taxa que parece 
crescente. Entre 1905 e 2006 a temperatura do 
ar sobre os continentes aumentou 0,74  ºC, en-
quanto que entre 1956 e 2005 a temperatura do 
ar aumentou a uma taxa que representa quase o 
dobro da que corresponde ao século. As tempe-
raturas de inverno tiveram um aumento maior 
do que as de verão. Na generalidade dos casos, 
as maiores anomalias positivas ocorreram nas 
latitudes mais elevadas do hemisfério norte; sen-
do que as temperaturas no Ártico aumentaram 
quase o dobro da média global. Os aumentos 
de temperatura sobre as superfícies continen-
tais foram maiores do que sobre os oceanos. As 
amplitudes térmicas diurnas reduziram-se um 
pouco, geralmente, porque a temperatura míni-
ma subiu mais do que a máxima. A frequência 
e intensidade das ondas de calor aumentaram 
enquanto a frequência e severidade das geadas 
diminuiu. 

Durante o século xx, a precipitação global sobre 
os continentes parece não ter sofrido alterações 
significativas. No entanto, durante este perío-
do, a precipitação aumentou significativamen-
te nas regiões ocidentais da América do Norte 
e do Sul, Norte da Europa, Ásia setentrional e 
central, e diminuiu no Sahel, Mediterrâneo, Sul 
da África e em algumas partes do Sul da Ásia 
(ipcc, 2007a). Em muitas regiões verificou-se 
um aumento da frequência dos episódios de 
precipitação intensa mas, ao mesmo tempo, a 
área afetada por escassez de água parece vir a 
crescer. Em geral, verifica-se um aumento dos 
fenómenos climáticos extremos, tais como on-
das de calor, inundações, e períodos sem chu-
va de maior frequência e duração (Lehner et 
al., 2006; Beniston et al., 2007; Marengo et al., 
2009). Existe incerteza sobre o aumento da fre-
quência e intensidade de fenómenos de pequena 
escala, tais como tornados, granizo, tempesta-
des de poeira e trovoadas; o sentido da variação 
do número anual de ciclones tropicais também 
é incerto. No entanto, à escala regional certas 
tendências globais podem não se verificar, ou 
mesmo ser invertidas. Por exemplo, um estudo 
de série longas de precipitação não detetou evi-
dência de aumento da frequência e severidade 
das secas (Moreira et al., 2006, 2012).

A nível dos processos biológicos, notam-se mui-
tas alterações que são inequívocas. Muitas plan-
tas, nomeadamente árvores e pastagens de mon-
tanha, estão a abrolhar e a florir mais cedo na 
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primavera e apresentam estações de crescimen-
to alargadas (Chmielewski et al., 2004; Lesica 
and Kittelson, 2010). Os cereais e culturas anu-
ais podem ser semeados mais cedo e apresentam 
duração dos ciclos mais curta (Maracchi et al., 
2005; Tanasijevic, 2011; Tododrovic et al., 2012). 
Muitas plantas e animais estão a encontrar ha-
bitats em zonas de maior latitude e/ou altitude 
(Parish and Funnel, 1999). Mais problemáti-
ca é a alteração que podem sofrer os grandes 
ecossistemas, caso da floresta amazónica con-
forme o estudo talvez pessimista de Salazar et 
al., (2007). O relatório do ipcc (2007a) produ-
ziu informação relevante para demonstrar que 
a mudança climática é um processo real e que, 
mesmo que as políticas globais se alterem, con-
tinuará a determinar impactos no clima, nos 
ecossistemas e nas atividades humanas dada a 
referida perenidade dos impactos das emissões 
dos gee (Solomon et al., 2009). Assim, embora a 
América do Sul seja das regiões previsivelmente 
menos afetadas do globo (Giorgi, 2006), tanto 
a mitigação como a adaptação são igualmente 
importantes nesta região. 

Cenários de emissão e projeções sobre o 
clima do século XXI
As simulações visando prever o clima futuro e 
os impactos das mudanças climáticas recorrem 

a cenários de emissões de gee que correspon-
dem a alternativas de desenvolvimento futuro 
considerando uma vasta gama de forças mode-
ladoras das emissões, tais como a população, a 
economia, a energia e o desenvolvimento tec-
nológico. Os cenários construídos pelo ipcc 
(2000), Special Report on Emissions Scenarios, 
designados como cenários sres, estão agrupa-
dos em quatro famílias (A1, A2, B1 e B2) e são 
usados pela comunidade científica  (Fig. 1 e 
Tabela 1). 

Os cenários A1 pressupõem um mundo em 
crescimento económico rápido, uma popula-
ção que atinge o máximo no meio do século e 
a introdução rápida de tecnologias inovadoras 
e mais eficientes em termos de redução dos gee. 
A1 compreende três grupos que correspondem 
a três direções tecnológicas alternativas: i) A1FI 
– uso intensivo de combustíveis fósseis; A1T – 
uso de energias não fósseis; e A1B – equilíbrio 
entre as diferentes fontes de energia. O A2 é o 
cenário mais pessimista, com crescimento mais 
forte e rápido da população e desenvolvimento 
económico e tecnológico lento. O cenário B1 
descreve um mundo com população igual ao 
A1, mas com mudanças mais rápidas nas estru-
turas económicas conduzindo a uma economia 
de serviços e de informação. O cenário B2 des-
creve um mundo com crescimento económico 
e populacional intermédio, com ênfase nas so-

Fig. 1. Os cenários SRES para o século xxi em função das emissões de gases com efeitos de estufa (gee) (ipcc, 2000, 2007a)
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Cenário
Intervalo de temperatura do ar (°C) em 2090-2099 
relativamente ao período 1980-1999) 

Concentrações de 
referência de CO2 (ppm) 
em 2100)

Melhor estimativa Intervalo provável Melhor estimativa

Concentração constante ao nível do 
ano de 2000

0,6 0,3 – 0,9 379

Cenário B1 1,8 1,1 – 2,9 540

Cenário A1T 2,4 1,4 – 3,8 575

Cenário B2 2,4 1,4 – 3,8 611

Cenário A1B 2,8 1,7 – 4,4 703

Cenário A2 3,4 2,0 – 5,4 836

Cenário A1FI 4,0 2,4 – 6,4 958

luções locais para alcançar a sustentabilidade 
económica, social e ambiental. (ipcc, 2000).

As projeções da temperatura para o final do sé-
culo xxi, para os diferentes cenários, apontam 
para aumentos globais de temperatura do ar 
junto à superfície que podem variar entre 1,8 a 
4,0ºC, consoante o cenário que se venha a mate-
rializar. Como resultado, são previstos aumen-
tos para o nível da água do mar que, no cenário 
A1FI, mais pessimista, se pode situar entre 0,26 
e 0,59 m,. Por outro lado, as concentrações de 
referência de CO2 podem vir a atingir valores 
mais do que duplos relativamente aos atuais.

As projeções dos principais elementos meteoro-
lógicos apontam para padrões de distribuição 
geográfica semelhantes aos que se têm verificado 
nas últimas décadas. A temperatura do ar à su-
perfície aumentará mais sobre os continentes do 
que sobre os oceanos, o aquecimento será maior 
nas latitudes elevadas do hemisfério norte, e 
menor nos mares do sul. A criosfera contrair-
-se-á, podendo o gelo do oceano Ártico desa-
parecer totalmente, segundo algumas projeções 
mais pessimistas. A precipitação deve aumentar 
nas latitudes elevadas e diminuir nas regiões 
subtropicais dos continentes. A evaporação, o 
escoamento superficial, e o armazenamento de 
água no solo devem diminuir nas regiões onde a 
precipitação se torne mais escassa, aumentando 
onde a precipitação tenha tendência a aumen-
tar. Continuar-se-á a verificar a tendência para 
um aumento da frequência das ondas de calor e 
de episódios de precipitação intensa. É provável 

que os ciclones tropicais do futuro sejam mais 
intensos, com ventos que atinjam velocidades 
maiores e acompanhados por precipitações 
mais intensas (ipcc, 2007a).

Impactos das alterações climáticas 
futuras na agricultura
As alterações climáticas que foram projetadas 
mostram que a agricultura sofrerá impactos 
múltiplos em todos os cenários, nomeadamente 
no que se refere a:

1. Datas de ocorrência dos eventos fenológicos

2. Crescimento e produção das culturas

3. Uso da água e necessidades hídricas das 
culturas

4. Necessidades de rega

5. Impactos bióticos: infestantes, pragas e 
doenças 

6. Condições económicas, financeiras e so-
ciais dos agricultores

Datas de ocorrência dos eventos fenológicos

O desenvolvimento fásico de uma planta é de-
terminado pelo tipo de planta, pelo ambiente 
físico em que a planta cresce e pela disponibi-
lidade de água e de nutrientes. Muitas sementes 
não germinam e muitas plantas não florescem 

Tabela 1. Valores projetados dos aumentos da temperatura média global e das concentrações de referência de CO2 para os vários 
cenários de emissões de gee (ipcc, 2000; 2007a).
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normalmente se não estiverem submetidas a 
um período de baixas temperaturas. Entre as 
sementes com necessidade de frio para germi-
narem encontram-se as de muitas espécies pra-
tenses e os cereais de inverno. Por outro lado, 
os cereais de inverno, a maioria das árvores e 
arbustos caducifólios e a oliveira só florescem 
normalmente se virem satisfeitas as suas neces-
sidades de frio.

Nas plantas que não têm necessidades de frio, 
ou quando estas são satisfeitas, a taxa de desen-
volvimento está linearmente relacionada com 
a temperatura em que a planta se desenvolve. 
Porém, em situações em que durante parte da 
fase fenológica as temperaturas se situam acima 
das ótimas para o desenvolvimento, os aumen-
tos de temperatura podem conduzir a arrasta-
mento da fase (de Melo e Abreu e Pereira, 2010). 
Eventualmente, pode ocorrer que os avanços se 
deixem de verificar ou a cultura pode tornar-se 
inviável. Haveria provavelmente necessidade de 
utilizar novas variedades e/ou alterar as datas 
de sementeira. Um exemplo sobre consequên-
cias previsíveis para o aumento da temperatu-
ra é o estudo de simulação para o café em Vera 
Cruz, México (Gay et al., 2006), onde as previ-
sões apontam para um decréscimo da produção 
devido a temperaturas supra ótimas, tanto no 
inverno como no verão.

Muitas sementes necessitam ser submetidas a 
temperaturas baixas para que se obtenha uma 
germinação atempada e normal, e muitas plan-
tas necessitam ser submetidas a temperaturas 
baixas para que possam florir normalmente, 
caso das fruteiras caducifólias, da oliveira, e dos 
cereais de inverno. A quantidade de frio que é 
necessária para satisfazer as necessidades de 
frio de determinada planta depende da sua es-
pécie e variedade, como estudado para a pêra e a 
oliveira. Haveria atraso na floração ou, em caso 
extremo, esta poderia não ocorrer (De Melo-
Abreu et al., 2004, 2005). 

Crescimento, produção e eficiência 
fotossintética

O crescimento de uma cultura depende da as-
similação de CO2, que por sua vez depende de 
fatores genéticos, do ambiente físico, da dispo-
nibilidade de água e de nutrientes, e que pode 
ser reduzido pelo restante ambiente biótico (e.g., 

pragas e doenças) e abiótico (e.g., poluição at-
mosférica, do solo ou da água).

Em condições em que o crescimento é apenas 
limitado pela radiação absorvida pelas superfí-
cies das plantas com capacidade fotossintética, 
constata-se que a eficiência fotossintética é afe-
tada pela concentração de CO2 na atmosfera. Os 
aumentos são maiores nas plantas C3, podendo 
ir até aos 30% e são mais modestos, ou nulos, 
nas plantas C4. Porém, a eficiência fotossinté-
tica é afetada por temperaturas muito elevadas 
ou muito baixas (Kiriny et al., 1998; Sinclair e 
Muchow, 1999). Entretanto, para dada concen-
tração de CO2, há uma relação física estreita 
entre a quantidade de CO2 que se difunde para 
dentro das folhas e a quantidade de água que é 
perdida pelas folhas, a qual depende da espécie 
(Tanner e Sinclair, 1983). Quando há enrique-
cimento da atmosfera em CO2, como é previsí-
vel venha a acontecer  (cf, Tabela 1) para dada 
condutividade estomática, as plantas tendem a 
produzir mais matéria seca e a eficiência do uso 
da água é, também, mais elevada.

O efeito fertilizante do CO2 resulta, portanto, 
quer num aumento da eficiência do uso da ra-
diação quer num aumento da eficiência do uso 
da água. Estes impactos positivos podem me-
dir-se através da razão de resposta das culturas 
à concentração de CO2 (Fig. 2), que representa 
a razão entre as produções obtidas para dada 
concentração e para a condição de referência de 
370 ppm. O efeito fertilizante do CO2 faz com 
que a produção de trigo possa aumentar de 40% 
quando a concentração de CO2 ultrapassar o 
dobro da concentração atual (Fig. 2) (Tubiello 
et al., 2007).
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Necessidades de água das culturas

As necessidades de água das culturas corres-
pondem à quantidade de água que as culturas 
consomem durante o seu período vegetativo e 
referem-se à evapotranspiração das culturas 
nesse período (ETc, mm). Em geral, estima-se 
recorrendo aos coeficientes culturais relativos a 
cada fase de desenvolvimento e à evapotranspi-
ração de referência (ETo, mm) dada pela seguin-
te equação (Allen et al., 1998): 

ETc = (Ks Kcb + Ke) ETo (1)

onde o coeficiente cultural Kc é definido pelos 
seus componentes: o coeficiente cultural basal 
Kcb relativo à transpiração, o coeficiente de eva-
poração da água do solo Ke e o coeficiente de 
stress Ks (todos adimensionais). ETo representa 
a procura climática da atmosfera. Os coeficien-
tes traduzem as características da cultura que 
determinam o consumo de água. Quando Ks = 
1, a cultura não está em stress e a transpiração 
ocorre à taxa máxima; Ks < 1 quando ocorre 
stress hídrico, por salinidade ou por insufici-
ências das práticas de cultivo. Kcb depende da 
cultura, da variedade e da fase de desenvolvi-
mento. Ke depende da fração de solo húmido e 
exposto à radiação, da frequência e quantidade 
dos humedecimentos, e das características hi-
dráulicas do solo. As alterações climáticas po-

dem levar a aumentos do Kcb devido a maiores 
concentrações de CO2 como referido acima. Ks 
deverá decrescer quando diminua a disponibi-
lidade de água do solo devido a alterações no 
regime de chuva. 

A ETo, assumindo a relva como cultura de refe-
rência, é dada por (Allen et al., 1998):

 (2)

onde Rn é a radiação líquida à superfície da cul-
tura [MJ m-2 d-1], G é a densidade de fluxo de 
calor do solo [MJ m-2 d-1], T é a média da tem-
peratura do ar a 2 m de altura [ºC], U2 é a ve-
locidade do vento a 2 m de altura [m s-1], (ea – 
ed) é o défice de pressão de vapor medido a 2 m 
de altura [kPa], é o declive da curva de pressão 
saturante de vapor [kPa ºC-1] e g é a constante 
psicrométrica [kPa ºC-1]. Naturalmente, ocor-
rendo aumento da temperatura e do efeito de 
estufa, tanto Rn como o défice de pressão de va-
por devem aumentar; resulta assim um aumen-
to para ETo como se exemplifica para a região 
Mediterrânica (Fig. 3).

Fig. 2. Resposta da produção de trigo ao CO2 elevado relativamente a 370 ppm como resultado de vários autores e para várias con-
dições experimentais (Tubiello et al., 2007).
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Tomando a ETc dada pela equação de Penman-
Monteith constata-se que as alterações climá-
ticas conduzem a um aumento da ETc (Fig, 4) 
devido tanto às alterações esperadas na tem-
peratura do ar, na radiação disponível para as 
plantas (Rn) e no défice de pressão de vapor do 
ar, como nas resistências à difusão de vapor. A 

resistência aerodinâmica, ra, por depender es-
sencialmente da altura e arquitetura dos cober-
tos vegetais e da velocidade do vento, não será 
influenciada pelas alterações climáticas; porém, 
a resistência de superfície, rs, deverá diminuir 
em relação com a fertilização devida ao aumen-
to do CO2. 

Fig. 3. Alterações previsíveis na região Mediterrânica entre 2000 e 2050 para: a) a temperatura média anual (°C) e b) a evapotranspi-
ração de referência anual considerando o cenário A1B, (Tanasijevic, 2011) (dados derivados de modelos ensembles)

a)

b)

Fig. 4. Impactos das alterações climáticas sobre a evapotranspiração das culturas
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Acontece porém que o aumento acima referi-
do não ocorrerá para muitas culturas devido 
à diminuição da duração das fases culturais 
pelo que a soma sazonal da ETc pode não se 
traduzir por um aumento mas por uma dimi-
nuição, como se exemplifica com o trigo na re-
gião Mediterrânica (Fig.5) (dados derivados de 
modelos ensembles). Entretanto, a alteração da 
temperatura e de outras variáveis que lhe estão 
associadas poderá permitir a extensão das áreas 
cultivadas com trigo.

Disponibilidades de água e agricultura de 
sequeiro

O balanço da água do solo depende da capaci-
dade de água utilizável do solo e das entradas 
e das saídas de água. Em sequeiro, a água que 
entra no solo depende da precipitação e, funda-
mentalmente, da infiltração. Assim, quando a 
chuva é mais concentrada a proporção de água 
disponível para a transpiração e a evaporação 

diminui. Quando a precipitação diminua e os 
veranicos sejam mais prolongados, a água dis-
ponível depende da capacidade de armazena-
mento no solo e da possibilidade de controlar as 
perdas por evaporação. 

Como se referiu acima, a quantidade de precipi-
tação global não deverá sofrer grande alteração 
mas o padrão da sua distribuição temporal e 
geográfica está sofrendo alterações. Beniston et 
al. (2007) concluíram que a duração do período 
seco de verão na Península Ibérica deverá au-
mentar de 20 dias a um mês, com um intervalo 
de confiança de ± 9 dias para a probabilidade de 
95%. Seguindo a alteração do padrão de chuvas, 
prevê-se a redução das disponibilidades de água 
para o final do século xxi, atingindo valores de 
aproximadamente 300 ± 20 mm durante a es-
tação quente e de 50 ± 40 mm na estação fria 
(Olesen et al., 2007). A verificar-se esta altera-
ção, o número de culturas susceptíveis de ser 
cultivadas em sequeiro irá diminuir e o regadio 
tomará uma importância maior. Daí resulta 

a)

b)

Fig. 5. Alterações previsíveis (cenário A1B) na região Mediterrânica entre 2000 and 2050 para: a) a duração do ciclo cultural do tri-
go (dias) e b) as necessidades de água do trigo (os valores superiores a 300 mm correspondem a áreas onde a cultura poderá vir a 
encontrar condições climáticas para vir a ser praticada (Tanasijevic, 2011). De notar que os resultados apresentados implicam novas 
variedades adaptadas a ciclos culturais mais curtos
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uma enorme vulnerabilidade para as culturas 
de sequeiro e para os ecossistemas naturais. 

O caso da Amazónia é paradigmático relativa-
mente às mudanças climáticas (Salazar et al., 
2007). Por um lado, a evapotranspiração (Fig. 
4) deverá aumentar; por outro lado, a alteração 
do regime de chuvas, com períodos secos em 
aumento, conduzirá a stress dos ecossistemas, 
à sua vulnerabilidade e a alteração das suas ca-
racterísticas. Marengo et al. (2009) assinalam 
mudanças positivas para a Amazónia ocidental, 
a costa norte do Peru e Equador e para o sudes-
te da América do Sul. Pelo contrário, referem 
mudanças negativas, nomeadamente quanto a 
veranicos, na região norte da América do Sul, 
na Amazónia oriental e no nordeste do Brasil. 
Vera et al. (2006) referem um aumento da pre-
cipitação de verão no sudeste da América do 
Sul, uma redução generalizada da precipitação 
de inverno em todo o continente e uma redução 
da precipitação na região sudeste dos Andes. 
Resulta, para as culturas anuais,  a tendência 
para alguma perda de produção em sequeiro 
mas que pode ser facilmente resolvida recorren-
do a novas variedades (Jones e Thornton, 2003).

Neces es de rega e agricultura de regadio

Os estudos neste domínio apresentam resul-
tados contraditórios. Rodriguez et al. (2008) 
concluíram que, no Sul de Espanha, é esperável 
um aumento das necessidades de rega de cerca 
de 15 a 20% quando considerando respetiva-
mente os cenários B2 e A2. Estes autores não 
consideraram, porém, a possível diminuição 
da duração dos ciclos vegetativos das culturas. 
Estudos relativos à Bacia do Arkansas e ao Vale 
de Sacramento projetaram também aumentos 
das necessidades de rega, principalmente nos 
meses da primavera, concluindo que as medidas 
de adaptação deveriam visar a redução do uso 
da água através de melhores eficiências e de al-
teração das culturas praticadas de forma a com-
patibilizar as necessidades de água (Elgaali et 
al., 2007; Purkey et al., 2008). Haim et al. (2007) 
analisaram os impactos sobre o trigo e o milho 
de regadio em Israel e concluíram ser necessário 
aumentar as dotações de rega, semear mais cedo 
e usar novas variedades com eficiência do uso 
da água muito superiores às atuais. 

Em estudo sobre a rega do milho na planície da 
Trácia, Bulgária, Popova e Pereira (2008) cons-

tataram que, face ao aumento previsível da pro-
cura climática, a adaptação poderia consistir em 
ajustar os calendários de rega quando se prati-
que rega de superfície já que utilizando grandes 
dotações é possível explorar melhor a água do 
solo. Porém, seria necessário aumentar o nú-
mero de regas quando se usem dotações mais 
pequenas, como em aspersão (Fig. 6).

Tomando em consideração a possível dimi-
nuição dos ciclos das culturas referidos atrás, 
Tanasijevic (2011) e Todorovic et al. (2012) 
concluíram não ser previsível aumento das ne-
cessidades de rega das principais culturas do 
Mediterrâneo como se exemplifica para o trigo 
de inverno.

Como se referiu acima, quando a temperatura 
sobe acima de determinados limiares, algumas 
culturas podem deixar de completar os seus 
ciclos ou, passando estes a ser mais longos ou 
mais curtos, as culturas produzirão menos ou 
de pior qualidade. A adaptação requerida diz 
então respeito à criação de novas variedades. 
Porém, a prazo mais longo, pode vir a ser neces-
sária a alteração da orientação das explorações 
agrícolas (Seo e Mendelsohn, 2008)

A produção de sequeiro será afetada adversa-
mente sempre que a água escasseia e devido ao 
aumento da duração e frequência de períodos 
sem chuva; o crescimento/produção será redu-
zido, aproximadamente, na mesma proporção 
do que a redução de água útil. Aqui a adapta-
ção tem ainda relação com o melhoramento 
genético mas também com a possibilidade de 
recorrer a rega de complemento. Nas latitudes 
médias e elevadas, aumentos de temperatura 
de 1-3ºC podem resultar em acréscimos de pro-
dução, mas variáveis com as culturas (Jones et 
al., 2003; Brisson et al., 2010). A partir dos 3ºC 
a produtividade diminui. Em latitudes mais 
baixas, especialmente em regiões tropicais de 
estação seca, onde a precipitação decresce e 
as chuvadas intensas aumentam, as projeções 
indicam baixas acentuadas da produtividade 
cultural, mesmo para pequenos aumentos da 
temperatura (1 a 2ºC). Nestas condições, a rega 
pode constituir uma adaptação importante 
para que se continue a produzir algumas cul-
turas que são feitas com sucesso presentemen-
te. Porém, nunca é de mais sublinhar a impor-
tância do melhoramento, como referem Ortiz 
et al. (2008) para o trigo. 
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Fig. 6. Adaptação de calendários de rega do milho, Trácia, Bulgária (Popova e Pereira, 2008)

Condições atuais                      Condição de mudança climática

Fig. 7. Alterações previsíveis (cenário A1B) na região Mediterrânica entre 2000 - 2050 para as necessidades de rega do trigo (os valores 
positivos correspondem a áreas onde a cultura poderá vir a encontrar condições climáticas para vir a ser praticada) (Tanasijevic, 2011). 
Os resultados apresentados implicam novas variedades adaptadas a ciclos culturais mais curtos e novas práticas culturais; a rega 
deficitária não foi considerada neste cenário

As produções cerealífera, florestal e pecuária 
aumentarão em regiões de latitude mais elevada 
tanto do hemisfério norte, como do hemisfério 
sul, mas serão menores na generalidade das ou-
tras regiões. As regiões de clima mediterrânico 
e as regiões subtropicais serão as mais afetadas.

Definindo a produtividade da água em rega-
dio (WP, kg m-3) pela razão entre a quanti-
dade produzida e o volume de água utilizado 
para a sua obtenção, vem-se constatando que 
WP pode vir a ser aumentada no futuro des-
de que, essencialmente: (1) as variedades vão 



19

sendo melhoradas para responder às exigências 
do clima futuro, por exemplo, quanto a altera-
ções térmicas referentes quer a necessidades de 
frio, quer a resistência a altas temperaturas; (2) 
os métodos e sistemas de rega capazes de dimi-
nuir/controlar os usos não benéficos da água 
vão sendo progressivamente adotados, i.e., de-
senvolvimentos quanto a equipamentos e mo-
delos e apoio aos agricultores. Os resultados 
apontados por Saadi (2012) em estudo ainda em 
publicação são otimistas quanto à produtivida-
de da água em regadio.

Impactos bióticos: infestantes, pragas e 
doenças

Na generalidade dos casos, o aumento do CO2 
tem efeitos diretos favoráveis sobre o aumento 
da resistência das plantas a pragas e doenças e 
na degradação de resíduos de pesticidas, e des-
favoráveis para as culturas na competição com 
as infestantes. Por outro lado, o aumento da 
temperatura favorece a incidência de pragas e 
doenças, e reduz a eficácia de muitos pesticidas. 
Os stresses bióticos (e abióticos) têm menores 
consequências quando as plantas têm níveis de 
assimilados mais elevados, o que é favorecido 
pelo efeito fertilizante do CO2. Parece, também, 
existir maior resistência a poluentes atmosféri-
cos e do solo e à salinidade. Assim, as plantas 
afetadas por doenças e pragas, ou que sofreram 
acidentes fisiológicos, recuperam mais pronta-
mente nestas circunstâncias (de Melo e Abreu e 
Pereira, 2010).

A maioria das culturas tem infestantes C3, 
menos frequentemente C4. No entanto, as in-
festantes apresentam muitas vezes o mesmo 
tipo de via metabólica do carbono, pois são 
frequentemente parentes selvagens das plantas 
cultivadas (arroz vs. arroz vermelho, aveia vs. 
balanco). Teoricamente, as infestantes C4 não 
devem beneficiar de níveis elevados de CO2. 
Num cenário de aumento da concentração de 
CO2 na atmosfera, analisando as combinações 
entre tipos metabólicos do carbono de culturas 
e infestantes, só a combinação da cultura C3 
com a infestante C4 favorece a cultura; todas 
as outras combinações favorecem a infestante. 
Por outro lado, a resistência a herbicidas pare-
ce aumentar, pelo menos em alguns casos. Por 
exemplo, a resistência ao glifosato (Round-up) 
parece aumentar com o aumento do nível de 
CO2 (Ziska et al., 2004).

As alterações climáticas, nomeadamente refe-
rentes a temperatura e humidade, são esperadas 
favorecer doenças e pragas e o aparecimento de 
doenças tipicamente tropicais em latitudes mais 
elevadas (cf. Anderson et al., 2004). No cômpu-
to geral, serão de esperar aumentos no uso de 
pesticidas. Chen e McCarl (2001) analisaram 
o uso de pesticidas nas culturas do milho, al-
godão, batata, soja e trigo em alguns estados 
dos E.U.A., perante dois cenários alternativos. 
Exceptuando o caso do trigo num dos cenários, 
o uso de pesticidas aumentaria, havendo casos 
em que as percentagens de aumentos projetados 
seria superior a 20%. Os viticultores de França, 
Itália e Alemanha preveem grandes aumentos 
de doenças e estão pessimistas em relação à 
quantidade e qualidade do vinho (Battaglini et 
al., 2009).

Impactos económicos e sociais

Os impactos das alterações climáticas não são 
simples, pois ramificam-se através da econo-
mia. Os custos de produção vão aumentar em 
muitas regiões devido aos custos das medidas 
de adaptação. Com o aumento do risco são es-
peráveis aumentos nos juros e prémios de se-
guros, por exemplo. Os pequenos produtores 
podem ficar afastados das soluções tecnológi-
cas viáveis e podem desaparecer, e a maioria 
deve sofrer reduções drásticas nos rendimentos 
(Kurukulasuriya e Aiwad, 2007). Tal implica 
que é desejável um esforço da sociedade para 
apoiar os pequenos agricultores tanto técnica 
como financeiramente. No Brasil os rendimen-
tos rurais serão reduzidos no norte do país e 
devem crescer no Sul (Mendelsohn et al., 2007) 
, seguindo, de certa forma, as alterações nos re-
gimes de chuva e temperatura que se referiram 
acima (Fig. 8).

Para evitar impactos económicos e sociais de 
proporções catastróficas, tem de haver coorde-
nação internacional para avaliar e implementar 
medidas de adaptação e mitigadoras das emis-
sões. Como referem Mendelsohn et al. (2006), 
as mudanças climáticas tendem a favorecer os 
países e regiões mais ricos, situados em regiões 
climaticamente mais favoráveis e com melhores 
condições para implementar medidas de adap-
tação, e a ser mais desfavoráveis para os países e 
regiões mais pobres. 
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Conclusões. Necessidade de medidas de 
adaptação
As medidas de adaptação são essenciais mesmo 
nos cenários de emissões mais otimistas, dado 
que a mitigação não pode parar, nos tempos 
mais próximos, o forçamento radiativo. Como 
se mostra na Fig. 9, todos os processos são inte-
rativos e os impactos são múltiplos e agem sobre 
ecossistemas, recursos naturais e a sociedade. 
As medidas de mitigação são requeridas para 
agir sobre os processos que influenciam o força-
mento radiativo e as medidas de adaptação são 
necessárias para que as atividades humanas se 
mantenham viáveis e interajam positivamente 
com a mitigação do forçamento. A vulnerabi-
lidade da agricultura refere-se neste contexto 
como a dos ecossistemas criados pelo homem 
e relaciona-se com a dos recursos hídricos que 
a influenciam, com a segurança alimentar, a 
sociedade e a saúde pública enquanto para eles 
contribui. 

A agricultura requer medidas de adaptação, 
como já vimos enunciando ao analisar os im-
pactos previsíveis e o modo como estes podem 
ser minorados. Porém, requer avanços tecnoló-
gicos que diminuam a sua contribuição para a 
emissão de gee ou aumentem a sua capacidade 

Fig. 8. Alterações ao rendimento rural (USD/ha/ano) no Brasil devido às alterações climáticas. (Mendelsohn et al., 2007)

de os diminuir agindo como sorvedouro, nome-
adamente no que se refere ao sequestro do car-
bono (ver ipcc, 2007c). No entanto, a adaptação 
essencial é da sociedade e na forma como esta 
vai agir sobre a agricultura e lhe proporciona-
rá meios e medidas de adaptação. Não bastará 
que a sociedade exija que o uso da água deva 
ser mais eficiente, é necessário que proporcione 
condições às sociedades rurais para adotar as 
medidas de adaptação necessárias. Tal inicia-se 
com a investigação e deverá concluir-se no cré-
dito e assistência aos agricultores, em particular 
os pequenos.

A adaptação nos aspetos não tecnológicos tem 
que receber prioridade dado que a adaptação 
tecnológica isoladamente não parece estar à 
altura dos desafios desencadeados pelas altera-
ções climáticas. É necessário que os desequilí-
brios devidos às alterações climáticas não pro-
voquem maiores desigualdades sociais.

Merece a pena abordar estes problemas na re-
lação entre alterações climáticas, recursos hí-
dricos e agricultura (Fig. 10). Por um lado, os 
impactos nos recursos hídricos fazem-se sentir 
direta ou indiretamente sobre a agricultura. Por 
outro, as medidas de mitigação e adaptação vi-
sando os recursos hídricos interessam de forma 
clara os setores utilizadores. Como a agricultura 
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Fig. 9. Representação esquemática das inter-relações entre impulsionadores de processos, alterações climáticas, impactos e vulne-
rabilidades das atividades humanas, condicionantes antropogénicas e medidas de mitigação e de adaptação (Pereira et al., 2009)

Fig. 10. Impactos das alterações climáticas sobre os recursos hídricos e medidas de adaptação e mitigação focando a quantidade e 
qualidade da água (adaptado de Pereira et al., 2009)
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é ao mesmo tempo produtora e utilizadora dos 
recursos hídricos, as medidas que lhe interes-
sam tanto são de caráter específico como global. 
Merece referência a necessidade de conservação 
da água. As nossas civilizações desenvolveram-
-se a partir do uso conservativo dos recursos; é 
natural que perante os desafios das alterações 
climáticas o uso conservativo seja condição base 
da sustentabilidade em agricultura.

Concluindo, é muito importante reconhecer 
que algumas componentes da adaptação não são 

tecnológicas: não haverá adaptação sem educa-
ção, sem consciência pública dos problemas re-
lativos a recursos e a ambiente, sem gestão par-
ticipada, sem governação democrática. Se assim 
não for, os pequenos produtores desaparecem e 
novos problemas sociais irão somar-se aos que 
já conhecemos e que as alterações climáticas 
irão exacerbar. Os desafios são grandes mas po-
dem ser resolvidos se a equidade entre pessoas, 
regiões e países for assumida como valor essen-
cial em democracia.


