
   
   // pág #1 

 

 

Adaptações de sistemas agroflorestais às 
mudanças ambientais 
I. Menezes1,2,3, M. G. Pereira1,4* 

1 CITAB - Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas, UTAD - Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal 

2 ICAAM - Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas, UÉvora - Universidade de Évora, 
Évora, Portugal 

3 DREAMS - Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Investigação em Ambiente, Gestão 
Aplicada e Espaço, ULHT - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, Portugal 

4 IDL - Instituto Dom Luiz, FCUL - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal 

* gpereira@utad.pt  

 

RESUMO 
Os recursos hídricos, a fileira agroalimentar e os sistemas agroambientais (Water 
resources, food and agro environmental systems, WFAES) são extremamente 
dependentes das condições meteorológicas e variabilidade climática, em 
particular das condições extremas, bem como às alterações globais. Em cenários 
de mudanças climáticas, os propósitos do Projeto 1 da Tarefa 2 (P1T2) incluíram:  

1) avaliar o estado dos WFAES nas condições de clima atual;  
2) avaliar as mudanças das variáveis climáticas relevantes para os WFAES para 

diferentes cenários de clima futuro;  
3) estabelecer relações significativas e robustas entre o clima e o WFAES; e,  
4) utilizar estas relações e projeções de fatores relacionados ao clima para 

estimar os impactos das mudanças climáticas nos WFAES.  

Em geral, o P1T2 visou melhorar a gestão dos sistemas agroflorestais, 
considerando as mudanças previstas no clima e no uso da terra, bem como o 
impacto de pressões humanas e ambientais, por exemplo, incêndios florestais. 

Os principais resultados obtidos foram regularmente apresentados em 14 
comunicações em encontros científicos nacionais e internacionais e publicados 
em 3 capítulos de livro e 9 artigos de revistas científicas indexadas. 
Especificamente, os investigadores do P1T2 foram capazes de: 

• Caracterizar o regime de precipitação atual e futuro, nomeadamente os 
eventos de precipitação intensa e a sua influência em sistemas naturais e 
humanos, nomeadamente no projeto de engenharia de bacias de retenção 
(Sanches Fernandes et al., 2018); 
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• Desenvolver, testar e usar novas metodologias para caracterizar o 
agrupamento de incêndios florestais, a suscetibilidade e o mapeamento de 
risco estrutural (Parente & Pereira 2016; Kanevski & Pereira 2017; Tonini et al., 
2017; Leuenberger et al., 2018); 

• Caracterizar eventos atmosféricos e climáticos extremos, incluindo secas e 
ondas de calor, para cenários atuais e futuros de mudança climática, bem 
como sua influência sobre incêndios florestais (Parente et al., 2018a); 

• Melhorar o conhecimento do regime de fogo, incluindo a distribuição espacial 
e temporal, a evolução da interface urbana/rural florestal, e a influência das 
alterações da cobertura da terra e uso humano da terra (Parente et al., 2018b; 
Tonini et al., 2018;); 

• Dinâmica espacial e temporal das interações entre espécies florestais 
(Forrester et al., 2017); 

Estes estudos foram baseados num vasto conjunto de diferentes bases de dados, 
foram desenvolvidas e aplicadas diversas metodologias e obtido um número 
demasiadamente elevado de resultados que não permite serem listados e 
descritos devidamente num resumo. Alternativamente, no cartaz serão 
apresentados e discutidos alguns dos resultados obtidos especificamente em 
cada um dos temas de estudo e fornecidos os endereços para artigos onde foram 
publicados os estudos, em regime de open access. 
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