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RESUMO 

 

Este estágio acadêmico foi realizado na Associação Jihad Al- Binaa, no distrito de 

Hermel. O estágio ocorreu de 8 de dezembro de 2021 até 29 de janeiro de 2022 totalizando 300 

horas. Durante o período de estágio, além de outras atividades, realizou-se um estudo junto a 

produtores de oliveiras da região de Hermel, com o objetivo de compreender a percepção e 

comportamento dos agricultores diante das ocorrências e efeito das mudanças climáticas. 

Através de entrevistas e aplicação de um questionário junto a 38 olivicultores, as questões 

abordavam o entendimento destes sobre as mudanças climáticas e o cultivo de oliva. O estudo 

teve duração de dois meses com visitas previamente agendadas com os agricultores. O estudo 

permitiu concluir que há uma percepção e conhecimento a respeito das mudanças climáticas, a 

relação destas com o cultivo de oliveira bem como adaptabilidade dos agricultores perante esse 

cenário de mudanças. O estágio foi um período desafiador de bastante aprendizado e 

diversidade de atividades em que estive em um ambiente totalmente diferente não só meio 

acadêmico, mas também um outro país com cultura, idioma diferentes, outras visões com 

relação a agricultura. Com certeza foi uma experiência que agregará na minha vida profissional, 

me tornando uma profissional mais preparada para lidar com as diferenças e desafios que 

encontrarei no mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: mudanças climáticas, olivicultura, percepção dos agricultores, Hermel, 

Líbano.
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1. INTRODUÇÃO 

A agricultura é um dos setores que sofrem mais com as alterações climáticas, sejam elas 

variações sazonais de temperatura e precipitação ou eventos de enchentes e frio extremo. 

Assim, o aquecimento global com as elevadas médias anuais é prejudicial tanto para a saúde 

humana quanto para a agricultura e a continuidade dos cultivos com produtividades adequadas 

ao longo dos anos. Além disso, o aumento dos gases de efeito estufa decorrente da ação humana 

entre os anos de 2010 e 2019 teve seus valores maiores que nas décadas anteriores. (IPCC, 

2022). 

Além disso, deve ser ressaltada a diminuição da precipitação, decorrente das mudanças 

climáticas que estão afetando a natureza como um todo, assim como a agricultura dependente 

das chuvas como fonte de água para o crescimento de várias espécies cultivadas. Assim, com a 

ausência de precipitação torna-se necessária a implantação de sistemas de irrigação, ou muitas 

vezes o abandono de cultivos para introdução de outros mais resistentes às deficiências hídricas. 

Neste sentido, as regiões áridas do planeta são as mais suscetíveis a esses e outros danos 

decorrentes dessas alterações no clima, como por exemplo, a desertificação (IPCC,2022). 

De acordo com a literatura existem quatro fatores que influenciam as estratégias de 

manejo das espécies em função das mudanças climáticas, que são utilizadas pelos agricultores, 

sendo elas: produtividade, clima, fatores pessoais e geopolíticos (NGUYEN; SEDDAIU; 

ROGGERO, 2019)). Logo, as mudanças climáticas interferem na tomada de decisão e escolhas 

das estratégias utilizadas pelos agricultores para implementação de medidas técnicas com 

relação às suas práticas agrícolas, ou medidas que permitam mitigar os danos destas de forma 

sustentável (NGUYEN; SEDDAIU; ROGGERO, 2019)) 

O clima no Líbano se caracteriza por ser mais ameno, com maior disponibilidade 

hídrica, temperaturas mais baixas e ausência de desertos em relação aos demais países do 

oriente médio e, mesmo tendo baixos valores de precipitação esse ainda se mantém como os 

mais altos em relação aos países ao redor (NETHERLANDS, 2018). Apesar de ter condições 

relativamente melhores de clima, o Líbano ainda se situa em uma região semiárida, onde as 

mudanças climáticas ocorrem de forma mais drástica e irreversível. 

A agropecuária no Líbano é um setor importante, sendo um dos países do mediterrâneo 

com maior área potencialmente agricultável. A área do país com esta atividade corresponde a 

64,3% do território libanês, sendo a região do Hermel correspondente a 23% dessa área (FAO, 

2017). A região de Hermel é um distrito que se encontra ao norte do Líbano, e vem sendo alvo 
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de vários danos relacionados às mudanças climáticas, as quais têm levado, muitas vezes, a 

mudanças de cultivos pelos produtores. Já em 2003, o Ministério da Agricultura do Líbano 

apontava a região Hermel como a mais afetada pela erosão e consequentemente pela 

desertificação e mudanças climáticas. (LEBANON, 2003) 

Devido à falta de água, energia e altas temperaturas os agricultores dessa região 

passaram a cultivar ainda mais espécies de porte arbóreo ao invés de hortaliças. Assim, ao longo 

do tempo, a olivicultura tornou-se um cultivo bastante tradicional no distrito, tendo em vista 

suas características de resistência a temperaturas baixas e períodos de neve, como também sua 

resistência à baixa disponibilidade hídrica durante o verão, uma vez que as chuvas se encontram 

concentradas no período de inverno que dura de novembro até maio.  Além destas 

características ecofisiológicas, a olivicultura tem importância cultural para a região, sendo um 

alimento consumido diariamente tanto na forma de óleo como frutos de mesa. (Khoder Jaafar, 

2021)1 

A realização do estágio na associação de profissionais da área agronômica chamada 

Jihad Al Binaa, e no Líbano deveu-se ao fato de minha família ser de origem libanesa e eu 

querer conhecer a agricultura do país e os profissionais da área. Essa instituição faz um trabalho 

bastante importante e com um assunto que me interessa, como é o caso das oliveiras. O fato de 

haver familiares na região facilitou essa decisão, pois há pretensão de retornar ao distrito. Além 

disso, reconhecendo a importância da olivicultura para a região de Hermel e o risco que ela vem 

sofrendo, por estar em uma área altamente afetada pelas mudanças climáticas, realizou se um 

estudo que teve como objetivo compreender e identificar as possíveis ações dos produtores de 

oliveiras em relação às mudanças climáticas, bem como seu nível de conhecimento sobre esse 

assunto e sua percepção do ambiente e das mudanças climáticas. 

2. INSTITUIÇÃO 

 

A Associação Jihad Al- Binaa de desenvolvimento foi criada em 1988 com o objetivo 

de propiciar o desenvolvimento agrícola, e fornece suporte técnico aos agricultores e moradores 

da região de Hermel. Esta associação foi criada em função da necessidade da população da 

região causada pelos problemas políticos e sociais durante e depois da guerra civil do Líbano 

que terminou em 1990. 

 
1 Informação obtida de forma oral, através de conversa com o responsável do local de estágio. 
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Durante a guerra civil a população vivia sem as necessidades básicas, como saneamento, 

água e eletricidade. Assim, dessa necessidade surgiu a associação e suas atividades. Através da 

associação são prestados serviços como cursos profissionalizantes de eletricista e uso de placas 

solares, cursos de podas, cursos de culinária, cursos para a agroindústria familiar como 

confecção de compotas, etc. Além destes, são oferecidos os serviços de assistência técnica por 

engenheiros agronômicos, com acompanhamento de algumas propriedades e atendimento na 

sede da associação em eventos e feiras locais. São executadas atividades como produção e 

distribuição de mudas para reflorestamento, com o intuito de incentivar que os agricultores 

permaneçam no campo. Entre as espécies distribuídas aos pequenos agricultores, inclui-se 

mudas de frutíferas como pessegueiro, cerejeira, figueira e oliveiras, assim como espécies 

arbóreas como cedros e pinus. (Khoder Jaafar, 2021)2 

A pesquisa científica também é um campo em que essa associação atua, sendo, portanto, 

uma Instituição que busca atender as demandas da sociedade libanesa de forma ampla (JIHAD 

AL- BINAA, 2013). 

A Associação conta com um total de 12 funcionários, dentre eles 6 engenheiros 

agrônomos responsáveis pelas atividades agrícolas. A instituição ainda possui um diretor, Dr. 

Khoder Jaafar, bem como um responsável administrativo, o responsável pelo setor agropecuário 

e um funcionário de campo para obtenção e distribuição de mudas. Nesse período foi feito 

acompanhamento em cada setor: fruticultura, administrativo, extensão, bem como visitas às 

agropecuárias do local por um período de dois meses, acompanhando as demandas juntamente 

com o agrônomo responsável. O orientador de campo foi o Eng. Agrônomo Ahmad Al- Fakih, 

formado na Faculdade de Agronomia do Líbano, que possui mestrado na Itália e doutorado na 

França. O seu cargo é como extensionista da Associação prestando assistência aos agricultores. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

O Líbano é um país pequeno, com uma área de 10,452km² e população total de 

6.100.075 (FAO, 2017), sendo localizado no oeste da Ásia, região conhecida como Oriente 

Médio. O país se localiza a oeste do mar Mediterrâneo, ao norte e oeste, pela Síria, e ao sul pela 

Palestina (Figura 1). 

 
2 Informação obtida de forma oral, através de conversa com o responsável do local de estágio. 
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Segundo a classificação climática de Köppen Geiger, o Líbano apresenta um clima 

tipicamente mediterrâneo (Csa), úmido nas estações frias e semi árido nas estações quentes. Por 

todo o país, o inverno úmido dura de outubro até maio, período que coincide com época de alta 

precipitação e temperaturas baixas. Já os verões, que ocorrem de julho até setembro, são 

caracterizados pela ausência de chuvas com temperaturas altas e pressão atmosférica elevada. 

Identificam-se no país três macroclimas relacionados à variação geomorfológica do país (figura 

2): um subtropical na costa, um semiárido continental no Vale Bekaa e um clima típico 

mediterrâneo na Cordilheira Anti Líbano (LEBANON, 2003). 

O mapa no anexo A mostra onde são identificadas 8 zonas ecoclimáticas de acordo com 

a situação geográfica. Segundo dados do NETHERLANDS, (2018), 70% da média anual de, 

840 mm (Anexo B) da precipitação ocorre entre os meses de outubro e abril (estação fria no 

hemisfério Norte), o restante das chuvas se distribui entre maio e setembro. As temperaturas 

variam entre 0°C nas estações mais frias e 35°C nas estações mais quentes (NETHERLANDS, 

2018). 

Os solos do Líbano são tipicamente mediterrâneos, na sua maioria calcários, exceto na 

costa marítima onde são arenosos. Já no vale Bekaa-Hermel, os solos são classificados como 

latossolos e solos aluviais. Em função da grande variação no gradiente do relevo em toda a 

extensão, o país é caracterizado por solos novos, rasos e pouco intemperizados com grande 

incidência de erosão principalmente erosão causada pela chuva. Contudo, quando comparado 

aos países vizinhos, o Líbano apresenta um solo fértil e agricultável, com 64% da área do país 

ocupada pela agricultura. Na região de Bekaa, onde se localiza o distrito Hermel, 23% de sua 

área é ocupada por agricultura, correspondendo ao distrito com maior área cultivada. (AL- 

FAKIH, 2017) 

O estudo realizado durante o estágio foi conduzido no distrito de Hermel (figura. 3), 

localizado do interior ao extremo norte do Líbano, entre as duas montanhas, Monte Líbano e 

AntiLebanon. O distrito possui altitude de média e 780 m, sendo a principal área pertencente a 

Bacia Hidrográfica do Rio Orontes. O Hermel ocupa uma área total de 538 km² e representa 

5% da área do Líbano. A região pertence à zona climática continental ao norte do Líbano que 

se beneficia de dois regimes bem distintos de pluviosidade: nas regiões mais baixas 

precipitações que variam de 200-450 mm anual e ocorrem de outubro a março. Já nos locais de 

maior altitude, as chuvas atingem 1600 mm, com grande quantidade de neve que é fundamental 

para o armazenamento de água uma vez que a precipitação só ocorre no período de inverno e 

os verões são secos sem precipitação. O índice de neve é alto e essa foi uma forma que os 
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agricultores encontraram para reutilizar essa água, e irrigar durante o período sem chuvas 

(RCCC-ICRC 2018).  

A região de Hermel (figura 4) é predominante agrícola (FAO, 2017), sendo detentora 

de grande variedade de cultivos de frutíferas, com destaque para oliveiras, videiras, macieiras 

e figueiras, e cultivo de olerícolas, dentre elas, a batata. Já nas áreas montanhosas onde os solos 

são novos e pouco férteis, predomina a ovinocultura (ovinos e caprinos). Grande parte dos 

produtores agrícolas são considerados pequenos produtores, 67% com menos de 2 ha, sendo a 

mão de obra, na sua maioria familiar. (AL-FAKIH, 2017). As áreas de vegetação natural são 

de floresta decídua, sendo compostas por coníferas como por exemplo:  Abies cilicica, Quercus 

cedrorum, Quercus infectoria, Quercus calliprinos, Pinus pinea e Pinus bruti.(LEBANON. 

2003).   

Figura 1. Mapa mundial com localização do Líbano.

Fonte: Freepick 2022. 
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Figura 2. Variação geomorfológica em 3D do Líbano com rotação de 205°/30°  

 

Fonte: Lemenkova, 2022. 

 

 

 

Figura 3. Mapa da localização do distrito Hermel no Líbano: A) Localização do Líbano, assinalando o 

Hermel; B) O Hermel em escala maior. 

Fonte: localiban, adaptado pelo autor, 2022. 
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Figura 4. Visão característica da entrada do distrito de Hermel no Líbano.

Fonte: Autor, 2022. 

 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Mudanças climáticas 

 

O tema das mudanças climáticas vem sendo discutido intensamente por vários países 

tanto em âmbito nacional como internacional. Os estudos atuais revelam que estas mudanças 

são causadoras de impactos tanto no meio ambiente, de modo geral, incluindo recursos 

florestais e recursos hídricos, quanto no setor de produção agrícola. Os problemas climáticos 

estão associados a: emissão de gases de efeito estufa, aumento e diminuição de temperaturas, 

alteração dos teores de umidade e, níveis dos recursos hídricos, sejam esses dos oceanos, mares 

ou rios. Além destes, ainda se destaca a erosão, que vem causando degradação de solos e 

recursos naturais (IPCC, 2022) 

As mudanças climáticas decorrentes tanto de processos naturais quanto da ação 

antropogénica influenciam o aumento das temperaturas do solo e do ar, bem como a redução 

da evapotranspiração, juntamente com a diminuição das precipitações causando desertificação 

em áreas áridas. (ESCW, 2017) 
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As temperaturas médias vêm aumentando no mundo todo, constatando-se um aumento 

de 1,1°C, desde o último senso do IPCC em 2014. As regiões áridas e semiáridas são mais 

vulneráveis às alterações climáticas, portanto essas regiões se tornam mais expostas a impactos 

climáticos. Com o aquecimento global, decorrente da grande quantidade de CO2 na atmosfera, 

há a promoção do aumento das temperaturas, além de estar associado à diminuição das 

precipitações e disponibilidade de recursos hídricos, energia e qualidade do solo (IPCC, 2022). 

Um total de 38,2 % da população global reside nas zonas áridas e semiáridas que serão 

afetadas com os impactos decorrentes das mudanças climáticas. Grande parte dessas áreas 

afetadas ou que serão afetadas no futuro pelas mudanças climáticas ocupam a parte sul, central 

e leste da Ásia e oeste da África, sendo que aproximadamente 70% de regiões áridas estão 

localizadas na África, tendo como principal exemplo dessas áreas propícias a essas alterações 

climáticas os desertos seguidos de pastagens, florestas e lavouras. (IPCC, 2022) 

A desertificação é o processo de degradação do solo que ocorre em zonas de climas 

árido, semiárido e em áreas e secas, podendo se dar tanto através de mudanças climáticas como 

da atividade humana (IPCC, 2022) A degradação do solo é um processo negativo, que decorre 

de processos que podem ser naturais ou induzidos, podendo ser expressos a longo prazo 

caracterizando a perda da produtividade, qualidade biológica, física ou química do solo. A 

desertificação e degradação não se diferem com relação ao processo, mas sim a sua localização 

geográfica, ou seja, degradação ocorre em qualquer lugar em que possa ocorrer perda de solo, 

já a desertificação ocorre em regiões áridas ou semiáridas. (IPCC,2022) 

As regiões semiáridas caracterizam-se por possuírem alta variabilidade climática sendo 

assim afetadas negativamente pelas mudanças nas temperaturas e precipitações, além de 

estarem mais sujeitas a eventos climáticos extremos os quais geram danos econômicos, sociais 

e ambientais, como perdas da vida humana, da biodiversidade, e de áreas produtivas. O 

ambiente responde a esses eventos, sendo essa resposta dependente de fatores como o tipo de 

vegetação, manejo e cultivo (ESCW, 2017).  

As mudanças climáticas e a desertificação são processos que ocorrem de forma 

combinada ou individual, mas ambos podem levar à redução ou manutenção da biodiversidade, 

desequilíbrio dos ecossistemas, juntamente com diminuição da produtividade animal e agrícola, 

podendo modificar a variedade de espécies. Ainda é apontado como significante que as 

mudanças climáticas podem causar perda de solo, por erosão hídrica em regiões onde a 

precipitação acontece de forma intensa e volumosa. (MIRZABAEV et al., 2022) 
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As causas e consequências decorrentes das mudanças climáticas é prioridade na região 

mediterrânea onde se localiza o Líbano. Neste sentido, o 5ª Relatório do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas considera a região mediterrânea como uma das 

mais vulneráveis às mudanças climáticas, sendo as suas consequências mais drásticas do que 

seriam em outras regiões (IPCC, 2022). 

Nas últimas décadas o aumento das temperaturas diárias e a diminuição de épocas de 

temperaturas amenas assim como chuvas intensas e de curta duração, seguidas de períodos de 

seca e escassez de chuvas juntamente com o derretimento de geleiras acarretam no aumento do 

nível do mar em 6 mm causando danos à saúde humana e à agricultura. A temperatura do ar, 

segundo o 6ª Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, aumenta de 2 a 

4 °C em enquanto a precipitação diminui de 10 a 20 %. (IPCC, 2022). No contexto do efeito 

das mudanças climáticas, sabe-se que o Líbano apresenta um clima em que os períodos de seca 

duram ao longo do verão e as chuvas são intensas e pontuais no inverno. Já a topografia 

montanhosa favorece aspectos como erosão e desertificação, diminuindo a capacidade de 

retenção de água. As áreas degradadas contribuem para tempestades de areia, problema bastante 

crítico para a sociedade, além da perda de produtividade agrícola juntamente com o uso de 

práticas erosivas. A redução das precipitações e aumento das temperaturas levam a redução do 

nível de neve no inverno (em alguns altos picos a neve durava por todo o ano), sendo essa uma 

importante fonte de água para irrigação agrícola durantes os períodos de maior demanda 

(RCCC-ICRC 2018). 

 

4.2 Mudanças climáticos no Líbano 

 

O Líbano é o 78 ª país com maior vulnerabilidade a alterações climáticas e o 59ª nas 

práticas mitigadoras de danos oriundos dessas mudanças. O último censo, feito pelo Ministério 

da Agricultura do Líbano, estima que os danos causados pelas mudanças climáticas causarão 

danos econômicos de 14 % no PIB até 2040. No entanto, esses valores podem ser amenizados 

a partir do manejo desses danos e de decisões adaptativas coerentes e adequadas. (RCCC- 

ICRC,2021). 

Segundo RCCC- ICRC, (2022), espera-se que o Líbano experiencie frequentes períodos 

de seca e redução da precipitação, especialmente, nas regiões internas, onde, devido às suas 

condições climáticas naturais, estão mais propensas. Ainda a respeito dos dados do Climate 
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Center, em 2021, o Líbano vem vivenciando um aumento de 0,3 ° C em sua temperatura média 

anual desde 1970 (a média global é de 0,15 °C). Já as projeções com relação a esse aumento 

são de 2°C até 2050, aumentando também o número de dias em que as temperaturas 

ultrapassarão os 35° C. Além deste indicador, os baixos valores de precipitação do país também 

serão afetados pela diminuição ainda mais drástica das chuvas que poderá chegar à redução de 

4% até 2050. Tendo em vista a consequente perda das reservas de água, bem como o 

derretimento das geleiras em 40% (pelo aumento de 2°C na temperatura), é de se esperar que 

aumente os períodos de seca em intensidade e frequência. 

Em 2003, o Ministério da Agricultura do Líbano considerou a região Bekaa- Hermel a 

mais afetada por erosão e, consequentemente, passível de desertificação. Dados de 2010 

apontaram que 22000 produtores, ou seja, 13 % de todos os produtores agrícolas do Líbano, 

estão localizados na região de Baalbek- Hermel . Além disso, a região também possui 28 % da 

área irrigada total do Líbano. O Hermel está em uma região com baixa precipitação, de modo 

que essas mudanças climáticas são danosas para a região que já vinha sofrendo de seca, má 

distribuição de água e falta de energia, por ser uma das regiões com maior área ocupada por 

agricultura. 

 

4.3 Agropecuária no Líbano 

 

O Líbano é caracterizado por uma área agricultável de 658 mil ha, aproximadamente 

65%da área total do país (10,452km²). Já a área de floresta corresponde a 142,73 mil ha (FAO, 

2019). O setor agrícola corresponde a um PIB de $1.6Bi a $3.2Bi, sendo responsável por grande 

parte do mercado de trabalho (MCKINSEY, 2018). Entre as regiões de produção mais 

importantes estão: a região de Bekaa (40% da terra agricultável), seguida das regiões Norte e 

Sul, onde destacam-se os cultivos sob ambiente protegido, e as regiões de Mount Lebanon e 

Nabatyeeh, com menor porcentagem devido a sua localização geográfica, que não favorece o 

cultivo. Os 5 principais cultivos da região do Hermel são cereais, frutas, hortaliças, oliveiras e 

produtos industriais (tabaco e cana- de- açúcar) (ABOU-NAJEM et al, 2019). 

A agricultura no Hermel é responsável por 80% do PIB libanês, e constitui uma das 

principais fontes financeiras da população, muito embora um total de 20 % dos agricultores 

dessa região seja classificado como pobre (ABOU-NAJEM et al., 2019). Os cultivos do Hermel 

são caracterizados por culturas perenes com ênfase para o cultivo de pêssego, ameixa, olivas e 



17 
 

   

 

nozes (19 % da área do país). Já os cultivos de culturas anuais como:  cereais, batata, alho 

cebola e demais hortaliças, e também o tabaco, correspondem a 29% da superfície agrícola do 

Líbano. (AL – FAKIH, 2017). 

O conhecimento dos agricultores a respeito das mudanças climáticas em relação aos 

limites de adaptação bem como aos efeitos das mudanças climáticas e desertificação é 

insuficiente, sendo altas as chances de riscos residuais e adaptações incorretas. Em regiões 

áridas, a adaptação é ainda mais difícil e o conhecimento nessas áreas é limitado, sendo estas 

altamente propícias a consequências decorrentes de mudanças climáticas, pela falta de medidas 

que possam compensar as perdas de produtividade e fertilidade do solo. Além disso, as práticas 

de agricultura intensiva executadas nessas regiões também causam impactos negativos ao meio 

ambiente, uma vez que elas não são propícias ao local (IPCC, 2022). 

 

4.4 Conhecimento e percepção 

 

O conhecimento é visto de formas diferentes conforme o contexto, e se refere, 

normalmente, a informação pertencente a um indivíduo, grupo de indivíduos ou uma cultura 

em questão. (NGUYEN; SEDDAIU; ROGGERO, 2019) A percepção é um fator que interfere 

no conhecimento, uma vez que esta define a forma como vemos algo, e como interpretamos a 

realidade vivida, sendo assim uma forma de entender e adquirir o conhecimento. 

O conhecimento sobre o clima pode ser construído de duas formas: de maneira formal 

por meio dos métodos científicos e da obtenção dos dados meteorológicos, e pela  percepção 

humana, através das experiências sensoriais acumuladas das experiências sensoriais 

acumuladas, o convívio com o meio social e cultural, estando estas experiências além do campo 

científico de interpretação. (SUTTON, 2021). Assim, de acordo com a epistemologia clássica 

(uma das teorias do conhecimento), o conhecimento é definido como uma crença verdadeira 

justificada que se origina de uma experiência social, tornando-se um conhecimento local e parte 

da sociedade (NGUYEN et. al. 2016). Assim, em relação às mudanças climáticas, o 

conhecimento adquirido nessa área pode ser classificado em quatro categorias: conhecimento 

científico e científico social, conhecimento local, conhecimento empírico e conhecimento 

autônomo.  

 Ainda assim podemos classificar o conhecimento de forma a agrupar o conhecimento 
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do indivíduo ou grupos de indivíduos em duas formas: conhecimento declarativo e o 

conhecimento procedural. Ao nos referirmos a forma declarativa, entende- se como estar 

familiarizado ou conviver, conhecer sobre, ou ouvir falar, estar a par de determinado assunto 

(por exemplo: mudanças climáticas) apenas com as experiências e com o saber fazer das 

funções. O procedural é a capacidade de execução e compreender a relação entre as causas e as 

consequências, a compreensão dos métodos e a aplicação deles (NICHOLS, 2013). 

A adaptação às mudanças climáticas feita pelos agricultores ocorre em um contexto 

socioecológico, assim como as suas percepções determinam a aceitação da adaptação. Uma vez 

compreendida, a percepção do agricultor pode compreender o comportamento dos agricultores 

e o quão provável é a adaptabilidade deles com relação às mudanças climáticas (NGUYEN et. 

al. 2016). 

A percepção é uma forma de conhecimento ou forma de adquirir informações por meio 

do sensorial. A percepção é uma forma de modular o conhecimento, mas também o 

conhecimento interfere na percepção. O ser humano e a forma como ele se relaciona com o 

ambiente vem sofrendo e deverá sofrer adaptações perante as mudanças climáticas. Esse 

processo de adaptação em resposta às mudanças climáticas implica em perceber (através de 

observações), aprender e compreender e, posteriormente, agir de forma adaptável. As alterações 

no clima são perceptíveis, principalmente, com relação à agricultura, uma vez que essa depende 

do clima e é afetada por ele. Entretanto, quem percebe essas alterações é o agricultor e entender 

como ele se motiva para se adaptar parte da compreensão do que é e como funciona a percepção 

do agricultor (GREOGHEGAN; LEYSON, 2012). 

A percepção é um processo cognitivo de aprendizado, de interpretação de sensações 

sensoriais e impressões que podem ser guiadas por algum nível de conhecimento sobre o 

assunto, como por questões sociais, ou atividades práticas que sofrem mudanças ou não em 

resposta ao meio ambiente. (NGUYEN; SEDDAIU; ROGGERO, 2019)). 

Os agricultores são conscientes da importância e da dependência do clima para a prática 

da agricultura, pois eles possuem uma interação diária com fatores físicos, biológicos e 

climáticos, logo, a percepção deles perante as mudanças que ocorrem nesse contexto é diária e 

abundante. Assim, o potencial aumento das mudanças climáticas faz com que 

proporcionalmente aumente também a preocupação dos produtores rurais, que por sua vez 

passem a escolher técnicas e práticas mais sustentáveis. (HULME et al, 2006) 

No entanto, as incertezas climáticas levam a uma agricultura também incerta e pouco 

atrativa para o agricultor, uma vez que, tradicionalmente, as decisões tomadas são com o 
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objetivo de maximizar a produção, garantindo um espaço no mercado, considerando também o 

aspecto de garantir subsídios, concessões e restrições. Além disso, os agricultores percebem o 

ambiente ao seu redor e as mudanças que nele ocorrem, e podem ter uma percepção equivocada 

em relação a esses  aspectos e mudanças, podendo acarretar em adaptações ineficientes ou não 

adequadas ao local e a prática agrícola, pela falta de informação, entre outros fatores 

(NGUYEN; SEDDAIU; ROGGERO, 2019). 

 

4.5 Oliveiras  

 

Em torno de 563 km² são ocupados por oliveiras (Olea europea L.), o que representa 

5,4 % do território libanês ou 8% da área agricultável. O cultivo desses frutos faz parte da 

história, cultura e religião do país. A distribuição de cultivo está em toda extensão do país com 

destaque para as regiões Norte, Nabatyeeh e Bekaa com maiores produções, respectivamente 

(FAO, 2017). (Figura 5).  

 

Figura 5. Mapas com distribuição das áreas de cultivo de oliveiras no Líbano. 

 

Fonte: (FAO,2017) 
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É importante destacar que as oliveiras dependem, principalmente, da água das chuvas, 

o que põe em risco esse cultivo nas condições atuais (FAO, 2017). A produção das oliveiras 

varia de um ano ao outro devido à alternância de produção da cultura, além das práticas de 

cultivo, poda e colheita aplicadas pelos agricultores, sendo característica de pequenos 

produtores que cultivam aproximadamente 80% dos olivais em áreas menores do que um 

hectare.  As áreas em que o cultivo é feito de maneira intensiva com altas densidades e em 

grande extensão corresponde a 20% de todos os olivais do país (AL- FAKIH, 2017),  

Ao todo o Líbano conta com 170.000 produtores distribuídos entre:  16% dos pomares 

menores com 10 anos e 36% maiores de 50 anos. O destino do fruto é de 70% para produção 

de azeite e 30% para consumo como azeitona (FAO, 2017). 

A área de produção de oliveiras no Hermel é de 1874,74 ha (22% da área cultivada), 

sendo esse um dos maiores cultivos da região. Este é um cultivo bastante antigo na região. A 

maior parte da produção de frutos está destinada à fabricação de azeite, sendo este bastante 

conhecido no país por suas qualidades organolépticas, nutricionais e terapêuticas. A outra parte 

da produção é destinada para o consumo de mesa, sendo comercializada entre as fazendas ou 

autoconsumo. 

As principais cultivares da região são Kalamata, Soury, Baladi, Nebale e Italie, sendo a 

maioria das extensões cultivadas de forma extensiva. 

A floração é um processo importante e fundamental nas oliveiras, e onde é obtida a 

quantidade correta e apropriada de frutos, no entanto, apesar das variedades de oliveiras 

possuírem uma alta taxa de floração, apenas 2% dessas flores são fixados e originam fruto. A 

floração ocorre quando os botões florais da estação de crescimento recebem, no período de 

dormência durante o inverno, o frio em quantidade suficiente. Assim, para superar essa 

dormência as temperaturas adequadas neste período variam entre 2°C e até 19°C, ou seja, 

temperaturas mais altas durante o período de dormência causam a má indução da floração, e 

consequentemente, baixa produção de frutos. As altas temperaturas também prejudicam a 

floração das oliveiras, podendo levar à queima das flores. (TORRES et. al,. 2017). Além disso, 

em algumas variedades a deficiência de chuvas no inverno e primavera afetam o período de 

diferenciação floral até a frutificação (TORRES et al.2017). 

Apesar de oliveiras se adaptarem a condições climáticas e em diferentes ambientes 

decorrentes de características biológicas e anatômicas, geralmente a qualidade do óleo, 

produtividade e floração são afetadas em condições climáticas extremas para a cultura. 
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(GUCCI; CARUSO, 2009). (Figura 6) 

A ocorrência de aumento das temperaturas no início da estação quente pode afetar 

processos fonológicos como, por exemplo, a síntese de azeite. O aumento da média diária de 

temperatura tem mostrado uma diminuição na concentração de óleo no fruto e algumas 

características na qualidade do óleo (ALLALOUT et. al., 2011). 

Na região mediterrânea o cultivo é feito historicamente sem a necessidade de irrigação 

durante o inverno quando as chuvas são suficientes para suprir a evapotranspiração da cultura, 

sendo que as necessidades hídricas são supridas por uma precipitação de 600 mm. No entanto, 

o aumento da temperatura aumenta a taxa de evapotranspiração da cultura, que 

consequentemente aumenta a necessidade de água da cultura, levando ao aumenta em cultivos 

irrigados para assegurar melhores produtividades. Por sua vez, o aumento das temperaturas está 

diretamente ligado ao aumento da concentração de gases de efeito estufa, ou seja, as mudanças 

climáticas afetam as demandas hídricas da cultura, acarretando em prejuízos na fixação de 

flores, consequentemente na frutificação, principalmente em regiões áridas e semiáridas. 

 

Figura 6. Oliveiras em períodos diferentes do ano. A) durante as visitas, B) durante o período de verão. Hermel, 

Líbano 2021. 

Fonte: Autor, 2022. 
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5 ATIVIDADS REALIZADAS 

 

Foram realizadas várias atividades de vivência durante o período de estágio como 

acompanhamento de saídas de campo, palestras de responsáveis das áreas agrícolas, atividades 

administrativas e acompanhamento nos viveiros de muda. No entanto a que mais se destacou 

na minha carga horária, dedicação e aprendizagem foi a pesquisa de campo feita com os 

produtores de oliveiras.  

Durante o estágio, e por solicitação do supervisor de estágio, foi realizado um estudo 

com os produtores de oliveiras na região do Hermel. Para a execução dessa atividade, foi 

traçado o objetivo de compreender como eles entendem e atuam em resposta às mudanças 

climáticas, como também entender o quão afetadas estão essas áreas de cultivo. Para tanto, 

foram realizadas entrevistas com 38 produtores de oliveiras em toda região, selecionados a 

partir dos agricultores ligados a Associação.  

O questionário (Apêndice A) foi elaborado com base no sistema de entrevistas “open- 

ended” que significa perguntas que são respondidas de forma descritiva em que há liberdade de 

expressão por parte do entrevistado (FARRELL, 2022). Como metodologia complementar para 

formar as questões foi utilizada a metodologia KAP (conhecimento, atitude e prática). Essa 

metodologia foi criada na década de 50 com o objetivo de compreender algumas áreas como, 

por exemplo, planejamento familiar, testes vocacionais assim como sobre aspectos gerais. A 

abordagem das questões é de forma pré-estabelecida em que as respostas já são pré-

selecionadas e determinadas para o entrevistado. Os resultados são quantitativos ao invés de 

qualitativos, usados para estatística. 

A aplicação dos questionários foi realizada em momentos de conversa, com perguntas 

que permitiam ao agricultor manifestar livremente e com liberdade suas respostas.  Usaram-se, 

desta forma, questões abertas, sem alternativas de resposta, ou seja, perguntas cujas respostas 

eram livres o agricultor responderia da sua forma. Para condução das entrevistas foram feitas 

visitas às propriedades, e, em outras ocasiões os agricultores, vinham até a associação que era 

bastante frequentada. 

O questionário foi elaborado em inglês e árabe, tendo como base uma pesquisa feita 

com produtores de diferentes sistemas agrícolas em Orisanto na Itália. (NGUYEN; SEDDAIU; 

ROGGERO, 2019) A investigação foi dividida em fases, sendo a primeira fase de montagem 

das questões, a segunda a entrevista com os agricultores (figura 7), na terceira fase foi feita a 
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análise, discussão e apresentação dos dados 

 

Figura 7. Entrevistas com os agricultores da região. Hermel, Líbano 2021. 

Fonte: Autor, 2022. 

 

As questões foram separadas em tópicos em que o primeiro se baseava na identificação 

do agricultor, contendo informações pessoais como nome, local do olival, idade e número de 

telefone. Já a partir do segundo tópico passava-se para o tema da entrevista. No segundo tópico, 

foi caracterizada a propriedade, solicitando uma descrição da área em números, incluindo os 

cultivos para além da olivicultura e a identificação das suas respectivas áreas.  

Após a sessão introdutória do questionário, iniciou-se as perguntas relacionadas as 

mudanças climáticas e o conhecimento do produtor em relação às causas e consequências 

dessas mudanças. Na sessão seguinte, as perguntas estavam relacionadas ao cultivo de oliveiras, 

onde detalhava-se o sistema de cultivo e manejo cultural utilizado. Além destas informações 

questionava-se sobre o destino da produção e o motivo de as oliveiras serem a espécie cultivada. 

Ainda nessa etapa foram feitas perguntas relacionando as mudanças climáticas e seus efeitos 

sobre o cultivo das oliveiras. 

Ainda nesta última área, objetivou-se obter informações sobre as cultivares de oliveira 

e se elas eram propícias ou não ao local de cultivo, como também quais as práticas de manejo 

usadas na cultura como recurso para melhorar as condições das oliveiras diante das alterações 
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climáticas, com foco mais específico nos efeitos das modificações de temperatura e 

precipitação.  

A quarta área estava relacionada às necessidades hídricas da cultura, relacionadas com 

a precipitação. Ao final da entrevista perguntava-se se o olivicultor pretendia executar alguma 

prática que mitigasse as mudanças climáticas, entendendo-se assim, se o produtor considera 

esses acontecimentos importantes para o cultivo em sua área   

   As visitas aos agricultores foram feitas sob orientação de engenheiro agrônomo, que 

auxiliava no transporte até o local e na comunicação, que se dava em árabe, o que se revelou 

como uma dificuldade a mais para a total compreensão das respostas dos agricultores. Para 

auxiliar nesta tarefa, praticamente todos os funcionários do local colaboram através do 

treinamento da pronúncia correta, bem como a apresentação aos produtores. Além deste apoio, 

também se fez necessário aprender sobre a agricultura na região, que se traduzia pelo 

vocabulário local. Ao final, e com este treinamento, chegou-se a certa independência na 

aplicação do questionário, obtendo assim uma experiência completa. 

Muitos dos agricultores eram pessoas idosas e isso também foi outro ponto fascinante 

na qual se obteve um pouco da história da agricultura no Hermel e de como essa situação vem 

evoluindo até os dias de hoje. Em alguns dias, durante o estágio, algumas das perguntas foram 

feitas por telefone, pois a neve impedia o acesso e o transito nas estradas na região. O que se 

teve, ao longo de todo período, por parte dos agricultores foi a permanente receptividade, 

gentileza e total disponibilidade para fornecer as informações.  

Posteriormente, montaram-se tabelas e, com os dados, elaborou-se planilhas Excel para 

organização e sistematização e análise dos dados, principalmente as traduções necessárias 

devido ao uso de dois idiomas. 

Foram feitas perguntas aos agricultores com o objetivo de permitir que eles 

respondessem de forma livre, ou seja as perguntas eram abertas, como mencionado 

anteriormente. Para a classificação dessas perguntas era feito uma assimilação entre as palavras 

chaves e agrupadas em um único agrupamento. Por exemplo ao responderem as formas de 

irrigação os produtores me diziam que era por mangueira ou manual (usavam esses dois termos) 

o agrupamento determinado para a unificação dessas respostas era então: irrigação de forma 

superficial. No caso em que para o entendimento do sistema de condução das oliveiras, com o 

intuito de que a forma como são manejadas, ou feito algum trato cultural, pudesse interferir na 

suscetibilidade dessa planta a mudanças climáticas, ou a algum dano físico que pudesse afetar 

a produtividade, ou porta de entrada a patógenos. Assim alguns respondiam que eram feitas 
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podas “normais”, ou podas todo ano, no agrupamento dessas respostas determinou-se que eram 

podas de manutenção.  

As perguntas relacionadas, por exemplo, a ocorrência de algum evento climático que 

ocorrera nos últimos 5 a 10 anos. Era respondido vários exemplos, tais como, fogo, queimada, 

incendio de florestas ou então período de inverno é menor e de verão é maior. Sendo assim 

esses termos forma agrupados em queima de florestas e estações não definidas, 

respectivamente. No entanto essas informações não foram contabilizadas e consideradas para 

este trabalho sendo abordadas apenas como atividades realizadas. 

 

 

5.1 OUTRAS ATIVIDADES 

 

Dentre as atividades executadas no estágio, foram feitas as visitas às agropecuárias da 

região, que foram realizadas sob orientação dos engenheiros agrônomos da Associação. Nestas 

visitas realizou-se dois levantamentos, cujo objetivo era levantar os produtos agropecuários de 

origem química (agrotóxicos) e biológica (bioensumos) comercializados com maior e menor 

frequência, e que estavam disponíveis e eram utilizados pelos agricultores da região. Além 

destes, também foram levantados os fertilizantes e adubos requeridos pelos agricultores.  

Outra atividade realizada foi o acompanhamento da distribuição de árvores frutíferas e 

ornamentais para incentivo ao reflorestamento (figuras 8 e 9), segundo critério de espécie, 

necessidade dos agricultores e região. Na Associação, participou-se de reuniões de apresentação 

dos setores com responsáveis e acompanhamento de entrevistas de outros projetos em 

andamento. 
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Figura 8. Mudas que foram distribuídas para o agricultor a direita estacas de cerejeira e a esquerda 

mudas de louro. Hermel, Líbano 2022. 

Fonte: Autor, 2022. 

 

 

 

 

Figura 9. Local onde foram colocadas as estacas de cerejeira e outras frutíferas. Hermel, Líbano 2022. 

Fonte: Autor.2022. 
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6 RESULTADOS 

 

A maioria dos agricultores entrevistados são pequenos agricultores com área igual ou 

menor que 2 ha, com exceção de 3% dos produtores, onde a área variou de 12 a 25 ha, sendo 

ocupadas em 33% com cultivo de oliveiras, e o restante com outras frutíferas como damasco, 

nozes, pistache, maçã, cereja e hortaliças. 

 Quando perguntamos aos produtores se eles sabiam ou haviam ouvido falar sobre o 

tema mudanças climáticas, seja pela rádio, televisão, ou conversa com outras pessoas, a maioria 

(84 %) respondeu afirmativamente, e entendiam o que significavam as mudanças climáticas. 

No entanto, o restante dos entrevistados reportou que não sabia ou que não havia ouvido falar 

do tema. (Figura 10)  

 

Figura 10. Porcentagem de concordância dos 38 produtores quanto ao conhecimento sobre mudanças 

climáticas. Hermel, Líbano 2022. 

Fonte: Autor, 2022. 

Ainda para compreender o conhecimento dos agricultores com relação às causas das 

mudanças climáticas bem como às consequências que elas geram foram feitas duas perguntas 

fechadas com opções. Como principais causas das mudanças climáticas, foram apontadas: a 

poluição (20%), seguida do desmatamento (18%), e as demais causas como tecnologia, CO2 e 

gases de efeito estufa foram indicados com frequência menor (10%) (Figura 11). 
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Figura 11. Principais causas das mudanças climáticas indicadas por 38 olivicultores do distrito de 

Hermel. Líbano, 2022. 

Fonte: Autor, 2022. 

 

Com relação aos efeitos das mudanças climáticas também foram aplicadas perguntas 

fechadas com opções. Além destas, também foi possibilitado ao agricultor adicionar alguma 

causa ou efeito que ele achasse importante. Assim, como principais causas destacamos: 

mudanças climáticas e mudanças no ecossistema. Cabe também ressaltar, que 20% dos 

agricultores marcou a opção que não sabia quais eram os efeitos decorrentes das mudanças 

climáticas. (Tabela 1) 
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Tabela 1. Porcentagem dos 38 agricultores e a escolha do principal efeito das mudanças climáticas. 

Hermel, Líbano 2022. 

Efeitos das mudanças climáticas  Porcentagem de agricultores  

Mudanças climáticas  34.84%  

Desmatamento  1.20%  

Não sei sobre o assunto  20.15%  

Mudanças no ecossistema  10.07%  

Aumento das catástrofes  9.70%  

Aumento do nível do mar  8.60%  

Aumento da população  0.74%  

Perda de biodiversidade  5.08%  

Perda de produtividade  4.16%  

Poluição  2.59%  

Tecnologia e infraestrutura  0.74%  

A saúde dos ser vivos  2.13%  

Total   100.00% 
Fonte: Autor, 2022. 

No questionamento se a agricultura poderia ser afetada pelas mudanças climáticas 76,32 

% responderam que concordaram ou concordaram completamente, o que pode indicar que é 

conhecido pelos produtores a dependência da agricultura dos efeitos negativos das mudanças 

climáticas. O gráfico da figura 12 ilustra essa dinâmica de concordância dos agricultores ao que 

fora questionado. Ainda sobre a relação agricultura versus mudanças climáticas, foi perguntado 

se a agricultura poderia de alguma forma afetar as mudanças climáticas. Para esta questão, 63% 

dos entrevistados afirmou que não, não poderia ser a causa e que ao contrário, esta atividade 

afeta positivamente o meio ambiente. Ainda em função de práticas para mitigar os danos 

causados pelas mudanças climáticas, os agricultores citaram o reflorestamento, e o melhor uso 

da água irrigada.  

 

Finalizando a área sobre o conhecimento dos agricultores com relação as mudanças 

climáticas, foi questionado se o aumento das temperaturas de modo geral levou a modificações 

como: a) as estações do ano estão menos definidas, b) as temperaturas estão aumentando, c) as 

temperaturas estão diminuindo, d) as precipitações estão aumentando, e) as precipitações estão 

diminuindo, f) o período de seca é maior do que antes.  Como resposta, 87% indicaram que as 
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precipitações estão diminuindo, a temperatura e o período de seca estão aumentando e as 

estações do ano estão menos definidas. 

 

Figura 12. Nível de concordância dos agricultores entrevistados em relação ao efeito das mudanças 

climáticas sobre as atividades agrícolas. 

Fonte: Autor, 2022. 

 

 

Em relação ao cultivo das oliveiras, as questões diziam respeito às variedades 

cultivadas, ao sistema de cultivo e a algumas práticas culturais. Esses dados foram utilizados 

para compreender se o manejo deste estava relacionado com algum fator climático, como 

aptidão da região para essa cultura, ou por alguma razão de mercado, ou ainda razões culturais. 

Os resultados mostram que 24% dos agricultores justificaram como principal razão para cultivar 

oliveiras o fator resistência da planta a seca e altas temperaturas, seguidos da baixa necessidade 

de práticas culturais e manejos com relação ao cultivo. 
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Tabela 2. Porcentagem de escolha de motivos para cultivar oliveiras dos 38 agricultores. 

Motivos para cultivar oliveiras  

Porcentagem de 

agricultores entrevistados  

Resistência  24.20%  

Não necessita de manejos  23.45%  

Menor necessidade de água  18.96%  

Menos doenças  13.65%  

Mercado  6.99%  

Razões religiosas e culturais  2.88%  

Produz por anos  1.65%  

Alta produtividade  1.57%  

Autoconsumo  1.46%  

Baixo custo  1.42%  

Planta com alto vigor  1.31%  

É apta ao local  1.12%  

Solo é apto  1.08%  

O meio é favorável  0.26%  

Total   100.00% 

Fonte: Autor, 2022. 

 

Ainda com relação às oliveiras, outras perguntas se direcionaram a aspectos 

relacionados ao clima e o efeito deste sobre o cultivo das oliveiras. Com relação à temperatura 

estar aumentando e essa afetar as oliveiras, as respostas foram afirmativas. Segundo os 

entrevistados, as temperaturas estavam afetando a floração e a necessidade hídrica das plantas. 

Também foi indicado o aumento da temperatura do solo como influente no manejo, exigindo a 

ampliação dos períodos de irrigação. 

Outro ponto questionado com relação ao tópico temperatura foi sobre a temperatura do 

solo.  A resposta foi, pela maioria dos entrevistados, informando que a umidade do solo era 

menor do que antes e que a planta exigia maior quantidade de água. (Figura 13) 
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Figura 13. Resposta dos agricultores com relação ao aumento da temperatura. Hermel, Líbano 2022. 

Fonte: Autor, 2022. 

 

Os produtores afirmaram que a precipitação atual não é suficiente para a cultura, 

necessitando de irrigação em maiores períodos do que antes (figura 14.). Os sistemas de 

irrigação usados na região, na sua maioria, são por meio de sulcos.  Esses sulcos são canais 

superficiais que ligam as propriedades com a fonte de água para irrigação de todas as 

propriedades, há uma demanda hídrica em épocas de baixa precipitação, no verão, logo há um 

período de tempo determinado para cada agricultor, isso de certa forma dificulta o processo de 

irrigação (relato do Sr. Mohammad Mustapha Taha). Sendo assim, devido à baixa precipitação, 

em uma das perguntas descritivas sobre práticas que os agricultores passaram a executar a 

utilização de novos sistemas de irrigação foi uma escolha em 40 % dos produtores. 
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Figura 14. Opinião dos agricultores com relação as mudanças climáticas afetarem as oliveiras. 

 

Os produtores cultivam mais de uma variedade com destino para mesa e para óleo ou 

então uma variedade que pode ser usada para ambas finalidades. As principais variedades são 

Nebale, Sourani, Baladi, Abushawke, 

2022. 

 

Figura 15. Relação das variedades cultivadas pelos 38 agricultores. Hermel, Líbano 2022. 

 

Fonte: Autor, 2022. 

 

A entrevista foi finalizada com uma questão reflexiva, perguntado se o agricultor 

praticava algum tipo de manejo que ajudasse no processo de mitigação dos efeitos das 

mudanças climáticas como: a adoção de novas tecnologias e melhoria no sistema de irrigação. 
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Para todas as alternativas houve resposta de uso, sendo que em torno de 25% respondeu que o 

uso correto da água como a prática mais relevante. Associado a estas indicações, os agricultores 

ressaltaram que as práticas deveriam se adequar a situação econômica de cada um. Além disso, 

uma pequena parte dos entrevistados, disse que não mudaria ou não faz alguma das práticas 

estabelecidas. Nessa questão também foi deixado um espaço para o agricultor adicionar algum 

aspecto que lhe era relevante. Com essa última pergunta, era objetivado saber o quão os 

agricultores estavam dispostos e pensavam em mudanças uma vez que considerando a situação 

climática e econômica do país e da região seriam necessárias algumas adequações. Também 

foram importantes esses resultados uma vez que o trabalho da associação está relacionado a 

prestar assistência aos agricultores relacionando o âmbito técnico com a necessidade e 

capacidade desses produtores.  

 

Figura 16. Práticas que o agricultor adotaria para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Hermel, 

Líbano 2022 

Fonte: Autor, 2022. 
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e afetarão a agricultura da região, podendo se tornar ainda mais críticas caso não sejam 

incrementadas ações que retardem ou reduzam estes efeitos (IPCC, 2022).  

Os agricultores buscaram no cultivo de oliveiras uma forma de manter- se no meio rural, 

mas a necessidade de horas de frio no inverno como indutor para floração e de horas de 

temperaturas amenas no início do verão vão de encontro ao cenário atual de mudanças 

climáticas. (TORRES et.al., 2017). Nesse contexto, reconhecer as mudanças climáticas, na 

perspectiva e segundo interpretação dos agricultores, através do conhecimento na forma 

declarativa e procedural, pode ser uma forma dos extensionsitas da região, construírem com os 

agricultores, o   reconhecimento da presença dos eventos, suas causas e efeitos, com a 

proposição de técnicas mitigadoras e efetivas. 

 Os agricultores adquirem sua própria forma de interpretar as causas das mudanças 

climáticas e assim adotam práticas de adaptação (HULME et. al., 2006). Assim, foi através de 

suas experiências e vivências traduzidas pelas respostas sobre métodos de irrigação, 

contextualizando a forma como era feito anteriormente e é feito agora, reconhece-se as práticas 

para adaptabilidade dos agricultores a estas mudanças climáticas. Nesse aspecto são os 

agricultores que entendem e se motivam a adaptar-se ao novo contexto climático 

(GREOGHEGAN; LEYSON, 2016). Como observado, a maioria dos agricultores concordou 

que as temperaturas vêm aumentando de cinco a dez anos até os dias atuais, que segundo 

(NGUYEN; SEDDAIU; ROGGERO, 2019) é um tipo de análise de longa duração que 

compõem os dados meteorológicos.  

Com relação as práticas adaptativas, a maioria dos produtores respondeu que o adotar 

um sistema de irrigação é o mais necessário na situação atual, afirmando que os valores de 

precipitação não suprem as necessidades da cultura. Também, ficou evidente que, segundo eles, 

o aumento da temperatura afeta o desenvolvimento das oliveiras e afeta a quantidade de água 

armazenada no solo. Segundo TORRES et. al, (2017), estes dois pontos são cruciais para a 

qualidade do óleo de oliva, sendo esse direcionado em maior expressividade para o mercado 

(FAO, 2017).  

A principal razão para os agricultores cultivarem olivas está na resistência dela a 

condições adversas. Apesar dessa resistência, as oliveiras necessitam de um mínimo de 

suprimento das suas exigências em relação a temperatura e disponibilidade de água para 

continuidade de cultivos produtivos (GUCCI; CARUSO, 2009). Comparando as projeções 

feitas pelo Centro de mudanças climáticas em relação ao aumento são de 2°C até 2050, 

aumentando também o número de dias em que as temperaturas ultrapassarão os 35° C. Assim 
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como os baixos valores de precipitação do país também serão afetados pela diminuição ainda 

mais drástica das chuvas que poderão chegar à redução de 4% até 2050. Logo a quantidade 

hídrica necessária para o cultivo que poderia vir da água da chuva será cada ver menor, 

aumentando assim, a necessidade de irrigação, mesmo tendo o Líbano uma vasta quantidade de 

recursos hídricos, que pelo uso inadequado estão se reduzindo gravemente (SHABAN, 2010). 

Os agricultores estão cientes dessa situação e se mostram preocupados, em busca de 

tecnologias e formas de solucionar essas condições adversas. Exemplo de práticas já 

identificadas entre os produtores é visto nos resultados, foi o cultivo de um número grande de 

variedade de oliveiras, já que segundo TORRES et. al., (2017), algumas variedades são mais 

suscetíveis às adversidades climáticas. Além disso, também é expressivo outros cultivos nas 

propriedades, que tem como um dos objetivos evitar perdas de produtividade em decorrência 

das mudanças climáticas e assegurar retorno econômico.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pudemos concluir alguns pontos a respeito dos produtores de oliveiras e sua percepção 

quanto as mudanças climáticas bem como seu nível de conhecimento a respeito do tema. 

Grande parte dos agricultores cultiva oliveiras para ambas finalidades, garantindo um mercado 

diversificado e permanente. Os agricultores conhecem sobre mudanças climáticas e estão a par 

do tema, possuem uma interpretação adequada. No entanto, ainda se faz necessária a 

conscientização quanto algumas práticas que possam   mitigar os danos causados pela falta de 

chuva e altas temperaturas. Além disso, não podemos desconsiderar o fato de o Líbano viver 

atualmente, uma crise econômica que contribui com a dificuldade de algumas áreas cultivadas, 

acesso à energia ou água. Esse estágio foi uma etapa da graduação bastante desafiadora, em um 

meio totalmente diferente com características agronômicas, culturais e regionais que 

requereram um processo de adaptação proporcionando, muito conhecimento e informação.  A 

experiência vivida nesse local e nas circunstâncias de poder viver um período em contato com 

a área agronômica foi de extremo aprendizado. Com certeza, o desempenho do estágio foi 

facilitado devido a um aporte de conhecimento e informação adquirido durante todo o curso, 

bem como o período de estágio também agregou à formação profissional. 
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APENDICE A- QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS 

AGRICULTORES 

Olive farmers questionnaire 

1. Location (حدد الموقع والعنوان) 

2. Name ( االسم) 

3. Age (العمر) 

4. Phone number (رقم الهاتف) 

5. Is Agriculture your principal activity?   (؟هل تعتمد على الزراعة كنشاط رئيسي) 

 

6. Is the farm family labour or external (do you hire people to do the work)?                                                    

                (هل مزرعتكم هي مزرعة عائلية عاملة أم خارجية)

 

                         

7. Total Area ( لألرض الزراعية كم تبلغ المساحة الكلية   (؟

8. SAU (AGRICULTURE) (؟كم تبلغ المساحة المستخدمة حالياً للزراعة) 

9. Principal crop area (كم تبلغ المساحة المزروعة بالزيتون) 

 

10. Olive varieties ( ؟ما هي أصناف الزيتون المزروعة) 

 

 

11. Age of the orchard (عمر البستان) 

12. Other crops (محاصيل أخرى) 

13. Have you heard about climate change?    (؟هل سمعت عن تغير المناخ) 

 

14. What have you heard about climate change?   (؟ماذا سمعت عن تغير المناخ) 

 

 

15. Have you heard about increase of the temperature?                                                                         

( سمعت عن ارتفاع درجة الحرارة هل  (؟
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16. In your opinion what are the principal cause of the climate change?                                                            

 (؟ما هو برأيك السبب الرئيسي لتغير المناخ)

Greenhouse gases, Carbon dioxide وثاني أكسيد الكربون غازات االحتباس الحراري  

Agriculture and farm    الزراعة والمزرع   

Pollution التلوث 

Natural processes  العمليات الطبيعية 

Excessive exploitation of natural resources االستغالل المفرط للموارد الطبيعية 

Disforestation  التصحر وابادة الغابات 

Increase of the population  زيادة عدد السكان 

Technology/ infrastructure  البنية التحتية للتكنولوجيا 

17. What is your level of agreement about those affirmatives?                                                  

 ما هو مستوى موافقتك على العبارات التالية؟ 

a) The seasons are less predictable  الفصول ستصبح أقل قابلية للتنبؤ 

agree يوافق على    disagree تعارض   completely agree أتفق تماما   completely disagree اختلف تماما    

not sure about لست متأكدا 

b) The precipitation is increased زيادة هطول األمطار 

agree  علىيوافق     disagree تعارض   completely agree أتفق تماما   completely disagree اختلف تماما    

not sure about لست متأكدا 

c) The precipitation is decreased انخفاض هطول األمطار 

agree يوافق على    disagree تعارض   completely agree أتفق تماما   completely disagree ختلف تماماا     

not sure about لست متأكدا 

d) The period of drought is longer than before  أن تكون فترة الجفاف أطول من ذي قبل 

agree يوافق على    disagree تعارض   completely agree أتفق تماما   completely disagree اختلف تماما    

not sure about لست متأكدا 

e) The temperature is increased  زيادة درجة الحرارة 

agree يوافق على    disagree تعارض   completely agree أتفق تماما   completely disagree اختلف تماما    

not sure about لست متأكدا 

f) The temperature is decreased ارة انخفاض درجة الحر  

agree يوافق على    disagree تعارض   completely agree أتفق تماما   completely disagree اختلف تماما    

not sure about لست متأكدا 

18. Do you see other changes? Which one?            ؟ هل ترى تغييرات أخرى؟ أي واحد 

19. In your opinion which are the principal effect of global warming?   ما هو برأيك التأثير

 ؟ الرئيسي لالحتباس الحراري

Increase of the level of the sea  ارتفاع منسوب البحر 
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Climate change  تغير المناخ 

Increase of environmental catastrophes  زيادة الكوارث البيئية 

Ecosystem changes  تغييرات النظام البيئي 

Loss in the biodiversity  خسارة في التنوع البيولوجي 

Loss in the productivity  خسارة في اإلنتاجية 

The health of animal and human     تغييرات النظام البيئي 

20. Do you know or remember any climatic event in the last 5 or 10 years?                                                               

سنوات 10أو  5هل تعرف أو تتذكر أي حدث مناخي في آخر   ؟ 

21.People say that the activities change with time because of meteorological changes.                                

صاد الجويةيقول الناس أن األنشطة تتغير مع مرور الوقت بسبب تغيرات األر  . 

Completely agree أتفق تماما 

Agree يوافق على 

Not sure about it   لست متأكدا 

Disagree  تعارض 

Completely disagree  اختلف تماما 

22.Do you think that agriculture can help to increase the climate change?                                                         

       هل الممارسات الزراعيه المعتمدة تساهم في التغير المناخي

a) If yes, do you practice any mitigate activity?     إذا كانت اإلجابة بنعم ، فهل تمارس أي نشاط

      تخفيفي؟

b) If no, there is a reason?        ؟إذا كانت اإلجابة "ال"، فهل هناك سبب      

Destination of the fruits:  في ماذا تستخدم الثمار 

Olive fruit  ثمار الزيتون 

Olive oil زيت الزيتون 

System of production: 

23.Why have you chosen olive trees?  ؟ لماذا اخترت أشجار الزيتون 

Resistance مقاومة 

Do not need much carrying ال تحتاج إلى الكثير من العناية 

Market  التسويق 

Less disease  اقل تعرضا لألمراض 

Less water needs ل للمياهاحتياجات أق  

High production  

24.If it is new (the age was asked before) why have you chosen olive production?                                                       

 ؟إذا كان جديدًا )سئل العمر من قبل( فلماذا اخترت إنتاج الزيتون
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Resistance مقاومة 

Do not need much carrying ال تحتاج إلى الكثير من العناية 

Market  التسويق 

Less disease  اقل تعرضا لألمراض 

Less water needs احتياجات أقل للمياه 

 

25.Do you see that the increase of the temperature affects the olive trees?                                                            

 ؟هل ترى أن ارتفاع / انخفاض درجة الحرارة يؤثر على أشجار الزيتون

 

26.Do you see that the increase/ decrease of precipitation affects the olive trees?                                               

على أشجار الزيتونهل ترى أن زيادة / نقصان هطول األمطار يؤثر                      ؟

 

27.Do you see the increase/ decrease of the olive fruits production?                                                             

             ؟هل ترى زيادة / نقصان في إنتاج ثمار الزيتون

28.Have you realized the increase or decrease of diseases?       ؟هل أدركت زيادة أو نقصان األمراض         

        

a) If yes, which ones (the farmer may only explain the symptoms or characteristics the 

insect)?     إذا كانت اإلجابة بنعم ، ما هي )يمكن للمزارع أن يشرح فقط أعراض أو خصائص الحشرة 

 

29.Have you realized the change in plant growth (increase)?  نمو النبات )زيادة / هل أدركت التغيير في

 ؟(نقصان

 

30.Have you realized the increase of the soil temperature?                                      هل أدركت

 ؟ ارتفاع درجة حرارة التربة

 

31. Have you realized the increase or decrease in the olive oil production?                                                                  

         هل أدركت زيادة أو نقصان في إنتاج زيت الزيتون

 

32. Have you realized increase or decrease in olive oil quality?                                                                               

أو نقصان في جودة زيت الزيتون  هل أدركت زيادة  

 

33. How do you prune the olive trees? Has it changed trough years?   كيف تقلم أشجار الزيتون؟ هل

               ؟تغيرت خالل سنوات قليلة

 



45 
 

   

 

34.Do you see any change of what you used to practice in olive trees culture?                                                       

               ؟هل ترى أي تغيير فيما كنت تمارسه في زراعة أشجار الزيتون

 

35.Are there an increase of pulverization?            ؟هل يوجد زيادة في عمليات الرش       

Irrigation  

35.Do you think precipitation is enough for the olive tree’s needs?      هل تعتقد أن هطول األمطار

                              ؟كاٍف الحتياجات أشجار الزيتون

36.Do you irrigate now?      ؟هل تقوم بالري اآلن   

37. In the last 5 years or 10 years did you used to irrigate?       في السنوات الخمس أو العشر

 ؟األخيرة، هل كنت تحتاج الري

 

38.Can you estimate the quantity of water used?             ؟هل يمكنك تقدير كمية المياه المستخدمة    

 

39.Do you think the quantity increased/ decreased?         انخفضت هل تعتقد أن الكمية زادت /  ؟

40.Do you see increase/ decrease of humidity in the last 5 or 10 years?                                                                      

سنوات 10أو  5هل ترى زيادة / نقصانًا في الرطوبة في آخر       ؟

 

41.Do you practice or think of practicing any of those sentences below?                                                                    

 ؟ هل تمارس أو تفكر في ممارسة أي من هذه الجمل أدناه

New agriculture  ممارسات زراعية جديدة 

Change or diversify the crops  تغيير أو تنويع المحاصيل 

Adopt new technologies  اعتماد تقنيات جديدة 

Guarantee a correct use of the water    ضمان االستخدام الصحيح للمياه 

Change in irrigation  التغيير في الري 

Be aware of the weather forecast  انتبه لتوقعات الطقس 

None of the above sentences  ال شيء من الجمل أعاله 
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ANEXO A- MAPA DAS 8 ZONAS GEOCLIMÁTICAS DO LÍBANO 

 

 

Mapa das Zonas geoclimáticas do Líbano. 
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Fonte: Ministry of Agriculture, 2003. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B- MAPA DA MEDIA ANUAL DE PRECIPITAÇÃO DO 

LÍBANO. 
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Mapa da média anual e distribuição da precipitação. 

 

Fonte: JOMAA Ilhab e EL HAJ Nisrine, 2018 


