
 
 

Actividades HPP que 
reduzem as emissões de 

gases com efeito de estufa  
– mitigação 



 
 

Unidades Produtivas HPP 
produtoras de alimentos 
reduzindo emissões de 

gases com efeito de estufa 
mediante o armazenamento 

de carbono nos solos 



Solos vivos armazenam grandes quantidades de carbono, 
carbono esse que, de outro modo, podia estar na 
atmosfera e, como gás com efeito de estufa, a contribuir 
para o aquecimento global. Quanto mais os agricultores, 
como estes na Guiné-Bissau, conseguirem aumentar a 
vida dos solos, melhor para o clima. 



Os Clubes de Agricultores criam solos saudáveis e férteis 
que produzem boas colheitas ano após ano e requerem 
poucos ou nenhuns fertilizantes químicos – fertilizantes 
que contribuem para o aquecimento global, tanto através 
da sua produção como do seu uso. 



Uma das formas de criar solos férteis é usando plantas 
leguminosas na rotação de culturas, como estas plantas de 
soja cultivadas mediante a Agricultura de Conservação. 



A Agricultura de Conservação é usada por milhares de 
agricultores dos Clubes de Agricultores. Fazendo uma 
mobilização do solo mínima e mantendo o solo coberto, como 
aqui no Zimbabwe com plantas de leguminosas, o solo vai 
ficando gradualmente mais rico e armazenando mais carbono. 



Frontliners preparando um solo para uma Agricultura de 
Conservação, com um espaço definido entre as plantas, 
adicionando composto e mantendo a superfície do terreno 
coberta com uma camada vegetal morta. Eles conseguiram 
que 60% dos agricultores locais adoptassem estas práticas. 



Em vez de abrirem os buracos manualmente, alguns 
agricultores zimbabuenses praticam uma Agricultura de 
Conservação rasgando uma fina linha no solo, na qual é feita 
a sementeira. 



Muitos membros dos Clubes de Agricultores recorre ao uso 
de compostos, culturas de cobertura e árvores fertilizantes 
para fornecer os nutrientes necessários para as suas 
culturas – como estas mulheres transportando composto, 
num Clube de Agricultores zimbabuense. 



Obter nutrientes de fertilizantes naturais, ao contrário dos 
fertilizantes químicos, contribui para aumentar a vida nos 
solos e a quantidade de carbono armazenado nesses solos 
– aqui na produção hortícola da DNS Niassa, Moçambique. 



Frontliners preparando “composto chinês”, em pequenas 
pilhas, onde são adicionadas cinzas ao material orgânico 
e depois cobertas com lama. Este composto fica pronto 
em algumas semanas. 



Clubes de Agricultores na Índia promoveram a produção 
de vermicomposto durante vários anos, como aqui no 
Rajastão. Adicioná-lo ao solo é uma forma eficiente de 
aumentar a vida nos solos. 



As produções hortícolas armazenam mais carbono, 
porque a água de rega e o material orgânico adicionado 
levam a um aumento da vida nos solos – aqui no 
Frontline Institute, Zimbabwe. 



Centenas de membros de Clubes de Agricultores 
chineses testam vários métodos de plantação, rega e 
adição de composto para conseguirem que os seus 
campos de arroz emitam menos metano – um dos mais 
poderosos gases com efeito de estufa. 



Cientistas recolhendo amostras para medir a quantidade 
de metano. O metano é produzido por microrganismos 
na lama, principalmente quando o arroz fica sob água. 


