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• Projetos que abordam necessidades 
específicas para o desenvolvimento e 
implementação da política Europeia de 
Ambiente e de Clima

• As áreas a financiar são identificadas 
anualmente pela Comissão, em 
cooperação com os Estados Membro

Tipologias Projeto LIFE

• Projetos “Tradicionais”

– Natureza e Biodiversidade

– Ambiente

– Ação Climática

– Governação e Informação

• Projetos Integrados

• Projetos de Capacitação

• Projetos Preparatórios

• Projetos de Assistência Técnica



MediNet: Objetivo Geral

• Melhorar a transparência, consistência, comparabilidade, 
integridade e precisão do reporte das emissões associadas às 
culturas agrícolas e às pastagens dos países do Mediterrâneo



MediNet: Objetivos Específicos do Projeto

1. Compilação e sistematização do conhecimento existente e dados 
relevantes para o reporte das emissões 
– dados de atividade (áreas de culturas, práticas agrícolas, etc.)

– solos minerais

– biomassa das culturas perenes

2. Partilha de experiências e das metodologias

3. Explorar a possibilidade de utilizar métodos e/ou dados de 
referência e/ou conjunto de dados comuns para efeitos de reporte

4. Identificar lacunas de informação e necessidades de investigação

5. Melhorar a participação e envolvimento das partes interessadas na 
mitigação e adaptação em agricultura



Países Participantes / Área de Enfoque do Projeto

Participação formal no consórcio

Itália – DIBAF 

Portugal – IST e APA

Envolvimento como “Partes Interessadas”

Chipre

[Croácia]

Eslovénia

Espanha

França

Grécia

[Malta]



Resultados Esperados

• Aumento do conhecimento de teor de carbono orgânico no solo nos 
diferentes tipos de gestão agrícola dos países Mediterrânicos

• Fatores de emissão melhorados para carbono do solo, que permitam 
substituir os fatores padrão (tier 1) do IPCC e aumentar o número as 
práticas de gestão que atualmente são reportadas a nível Nacional

• Aumento do conhecimento da contribuição da biomassa acima do 
solo e madeira morta proveniente das culturas perenes, no 
sequestro e emissão anuais

• Criação de uma rede de contactos com pessoas e instituições com 
interesse na monitorização do contributo da agricultura nas 
alterações climáticas na área do Mediterrâneo



Ações do Projeto

A – Ações de Implementação

– A1 Caracterização e comparação do arranjo institucional para o reporte 

– A2 Seleção dos sistemas de gestão das culturas agrícolas e das pastagens

– A3 Acompanhamento das alterações nos dados de atividade

– A4 Ganhos e perdas na biomassa viva e morta

– A5 Ganhos e perdas no carbono orgânico do solo

B – Ações de comunicação e disseminação 

– B1 Website do projeto e outras informações multimédia 

– B2 Rede de contactos com outros projetos, incluindo projetos LIFE 

– B3 Dia do agricultor – Itália 

– B4 Dia do agricultor – Portugal

– B5 Relatório Layman

– B6 Brochuras e notícias



Abordagem Geral



Abordagem geral = Meta-análise da informação existente

1. Que informação existe “por aí” 
que possa ter relevância?

2. Conseguimos “processar” essa 
informação para uso no cálculo de 
emissões?



Que informação procurar?

• Utilizável nas equações do IPCC

– Objetivo final do exercício

• Relevante para caracterizar cada cultura 
e/ou prática cultural

– Aprofundar o conhecimento existente

• De acesso gratuito e/ou fácil

– Dificuldade em comprar informação ou em contratar 
estudos novos

• Disponível nos vários países do Mediterrâneo

– Aumentar a comparabilidade entre o reporte de 
emissão feito nos vários países



A fonte “ideal” de informação

• Dados de atividade
– áreas por tipo de cultura e por tipo de sistema de 

gestão

– áreas de mudanças anuais de uso de solo, 
culturas e/ou sistemas de gestão

– fonte comparável e consistente de 1970-2018

– área mínima 1ha

• Fatores de emissão
– “sensíveis” a mudanças de usos de solo, culturas 

e/ou sistemas de gestão

– representativos do país ou região ao qual se 
aplicam

– simples de usar pelas entidades responsáveis pelo 
reporte de emissões

dado 
atividade

(ha)

fator 
emissão

(tCO2/ha/ano)

valor 
emissão
(tCO2/ano)

- e que não encontrámos
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Resultados do Projeto

Trabalho Preparatório



Resultados do Projeto

Dados de Atividade
• Revisão da disponibilidade e utilidade para 

efeitos de reporte de diferentes conjuntos de 
dados europeus

• Estatísticas 

– Estatísticas agrícolas

– Inquérito aos pomares / vinhas

– Inquérito aos métodos de produção agrícola

– Estatísticas de agricultura biológica

• Informação cartográfica

– CORINE land cover and land-use change 

– LUCAS Land Use and Coverage Area frame Survey

– LPIS Land Parcel Identification System (parcelário)



Resultados do Projeto

Dados de Atividade - Resultados

• Informação estatística

– cobre todas as culturas importantes 

– a série temporal tem qualidade variável

• dados desde 1990 na maioria dos casos

• mas não recua a 1970

• número de anos da série temporal varia com data de adesão de cada estado-membro

• nalgumas culturas e séries (ex. agr. biológica) os dados de alteração de área entre anos não 
parecem ser muito consistentes

– informação sobre ganhos e perdas brutas de área é inexistente

– informação sobre práticas de gestão é inexistente

• excepção para agricultura biológica (info desde 1997) e algumas práticas agrícolas em 2010



Resultados do Projeto

Dados de Atividade - Resultados

• Informação catográfica

– CORINE
• disponível desde 1990

• legenda consistente, mas com categorias complexas de “traduzir”, ex. “areas agrícolas heterogéneas”

• área mínima (25ha) inadequada para monitorizar alterações de uso em áreas de pequena 
propriedade (a maioria das áreas nos países do mediterrâneo)

– LUCAS
• disponível desde 2009 (2006 nalguns países); dados de uso de solo e análises de solos disponíveis

• legenda adequada, completa e consistente

• área mínima (400ha) inadequada para monitorizar alterações de uso em áreas de pequena 
propriedade (a maioria das áreas nos países do mediterrâneo)

– LPIS (parcelário)
• disponível desde 2010

• legenda pouco consistente ao longo do tempo

• área mínima e consistência geográfica  variável por país



Porque é importante caracterizar alterações BRUTAS de uso de 
solo?

Conversão de Olival a Pastagem

Grande
emissão CO2

Conversão de Pastagem a Olival

Pequeno sequestro
CO2 anual

Ano X Ano X+1

Ano X Ano X+1

Emissão & Sequestro
1ha A→B

≠
1ha B→A



Porque é importante caracterizar alterações BRUTAS de uso de 
solo?

Conversão de Floresta a Olival

Grande 
emissão CO2

+
Pequeno sequestro

CO2 anual

Conversão de Pastagem a Olival

Pequeno sequestro
CO2 anual

Year X Year X+1

Emissão & Sequestro
1ha A→B

≠
1ha C→B

Year X+1Year X



Resultados do Projeto

Dados sobre Carbono na Biomassa

• Revisão de artigos científicos sobre 
biomassa em países mediterrânicos

– Enfoque em culturas permanentes e matos

– Base de dados com os resultados de 150 
papers 
(= 1483 entradas de dados individuais)

– Informação harmonizada para as variáveis 
relevantes

– Discussão dos resultados preliminares numa 
sessão de trabalho participativa
(Lisboa, 4-5 dezembro 2017)

– Produção do relatório final



inverno primavera verão outono

colheita de frutos
(retirados do pomar)

podas
(retirados do pomar)

queda de folhas
(deixados no pomar)

podas
(deixados no pomar)

novas folhas e
ramos

crescimento no      tronco principal

crescimento                    nas raízes

novos frutos

Resultados do Projeto

Dados sobre Biomassa

acumulação biomassa perda biomassa



podas
ano x

Resultados do Projeto

Dados sobre Biomassa

• Enfoque na biomassa 
“permanente”, i.e. após podas

– stock de biomassa por cultura e por 
idade
• acima e abaixo do solo

– factor de crescimento calculados a 
partir dos stocks a idades diferentes
• Stockano x+1 – Stockano x

• Quantificação das podas

– Para melhorar cálculo de emissões 
de outros sectores (bioenergia, 
resíduos agrícolas)

biomassa
aérea
ano x

podas
ano x+1

biomassa
raízes
ano x

biomassa
raízes
ano x+1

biomassa
aérea
ano x+1



Resultados do Projeto

Dados sobre Biomassa

• Harmonização dos dados

– Por grupo de culturas

– Por idade da cultura

– Definições, unidades
• biomassa “em pé” vs crescimento de biomassa

• valores por área vs por valores por planta

• valores em biomassa fresca, biomassa seca, 
carbono, dióxido de carbono

• biomassa acima do solo, biomassa abaixo do 
solo, ramos, raizes grossas, raizes finas, folhas, 
etc.

– Valores finais de stocks de biomassa 
expressos em tMS/ha e por idade

Categorias 
IPCC

Categorias 
MediNet

Croplands

Culturas anuais

Olival

Vinha

Fruteiras

Grasslands
Pastagem

Mato



Resultados do Projeto

Dados sobre Biomassa

• Ajuste de curvas de crescimento 
por cultura e em função da idade

– Biomassa acima do solo

– Biomassa abaixo do solo

– Biomassa de podas

𝐵𝑦 =
𝑎

1 + 𝑒− 𝑦−𝑐 /𝑏
 



Resultados do Projeto

Dados sobre Biomassa – Resultados

• Principais variáveis relevantes

– Tipo de cultura

• matos > fruteiras > olival > vinha

– Idade da cultura

• Outras variáveis

– Práticas de gestão

• Informação insuficiente para análise



Total

tC.ha
-1

.y
-1

Olive Trees 11.73

Vineyards 9.89

Fruit Trees 14.27

Shrublands 18.75

permanent crop 
→ other uses 

Total

tC.ha-1.y-1

Olive Trees 0.59

Vineyards 0.50

Fruit Trees 0.72

Shrublands 0.94

other uses → 
permanent crop

Resultados do Projeto

Dados sobre Biomassa – Fatores de Emissão Propostos

• Fatores de sequestro anual
outros usos de solo → cult. permanentes

• Fatores de emissão anual
cult. permanentes → outros usos de solo

• Biomassa de podas

– input para cálculo de emissões de resíduos agrícolas e 
para queima de biomassa

• Biomassa disponível

– input para cálculo emissões incêndios rurais



Resultados do Projeto

Dados sobre Carbono nos Solos

• Revisão de dados sobre solos existentes nos 
países mediterrânicos

– Enfoque em culturas agrícolas, pastagens e matos

– Base de dados com 8537 perfis de solo

• 166 artigos científicos

• 3 bases de dados

• Dados do módulo “solos” do LUCAS 2009

– Informação harmonizada para as variáveis 
relevantes

– Discussão dos resultados preliminares numa sessão 
de trabalho participativa
(Viterbo, 14 junho 2018)

– Produção do relatório final



Resultados do Projeto

Dados sobre Carbono nos Solos

Artigos científicos
766 perfis de solo

LUCAS TopSoil Database
3325 pontos amostragem
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Resultados do Projeto

Dados sobre Carbono nos Solos

• Harmonização dos dados

– Por grupo de culturas

– Por profundidade de solo (0 a 30cm)

• Densidade aparente

• Medições por horizonte vs profundidade

– Por zonas climáticas IPCC

– Por tipo de solo IPCC

– Valores finais expressos em tC/ha nos 
primeiros 30cm de solo

Categorias 
IPCC

Categorias 
MediNet

Croplands

Culturas anuais

Olival

Vinha

Fruteiras

Grasslands
Pastagem

Mato



Resultados do Projeto

Dados sobre Carbono nos Solos - Resultados

• Principais variáveis relevantes
– Tipo de cultura

• matos > pastagens > culturas anuais >  
culturas permanentes

– Tipo de clima
• climas húmidos > climas secos

• Outras variáveis
– País

• Diferenças pouco significativas

– Tipo de solo
• Informação insuficiente para análise

– Práticas de gestão
• Informação insuficiente para análise

– Historial de uso de solo
• Informação insuficiente para análise



Resultados do Projeto

Dados sobre Carbono nos Solos – Fatores de Emissão Propostos

• Fatores de emissão propostos

– Transições entre tipos de culturas

• Geral

• Climas húmidos

• Climas secos

• Aplicáveis durante 20 anos após a 
transição

• Outros fatores de emissão

– Alterações de sistema de gestão dentro da 
mesma cultura

• Informação insuficiente para propor 
fatores de emissão

Annual 

Crops
Olive Trees Vineyards

Fruit 

Trees
Pasture Shrubland

Annual Crops -1.02 -1.38 -0.78 0.70 1.51

Olive Trees 1.02 -0.35 0.24 1.72 2.54

Vineyards 1.38 0.35 0.60 2.07 2.89

Fruit Trees 0.78 -0.24 -0.60 1.48 2.29

Pasture -0.70 -1.72 -2.07 -1.48 0.82

Shrubland -1.51 -2.54 -2.89 -2.29 -0.82

Emission Factor 

tC ha-1 y-1

To

Fr
o

m

Exemplo: Fatores de emissão em áreas de climas húmidos

Transição de 1ha 
culturas anuais → olival 

emite 1,02 tC/ano

Transição de 1ha
fruteiras → culturas anuais 

sequestra 0,78 tC/ano



Áreas a melhorar / trabalho futuro

• A informação existente tem potencial para melhor a qualidade 
do reporte de emissões atualmente feito, mas precisamos 
melhorar 

– a capacidade de detetar alterações brutas de uso de solo (entre 
culturas)

– a capacidade de detetar alterações de práticas de gestão (diferentes 
formas de fazer a mesma cultura)

– a quantificação do impacto no solo e na biomassa provocado por 
alterações de práticas de gestão



Obrigado

http://www.lifemedinet.com/

https://www.facebook.com/Life-MediNet


