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A volatilidade dos preços mundiais dos
alimentos é o foco do Dia Mundial da
Alimentação. O evento, promovido em
Roma pela agência da ONU para a Agricultura,
aborda também a crescente compra de terras
em desenvolvimento por parte dos países ricos.

CAROLINA ROSSETTI

A história do ambienta-
lista Lester Brown,
fundador do institu-
to Earth Policy, em
Washington, e ex-
analista da Secreta-
ria de Agricultura do
governo americano,
começa numa peque-
na fazenda no sul de

New Jersey, onde ele plantava tomates. Ho-
je com 77 anos, Brown ainda se orgulha de
como aos 17 começou com o irmão mais
novo, Carl, de 14, o cultivo que produziria
700 t de tomate numa safra particularmen-
te boa em 1958. “Foi uma adolescência bem
divertida”, lembra o economista, um dos
responsáveis pela popularização da ideia
de desenvolvimento sustentável nos Esta-
dos Unidos.

Em 1974, Lester Brown fundou o World-
watch Institute, primeiro centro de pesqui-
sa do mundo dedicado a questões ambien-
tais, do qual foi presidente por 26 anos. Es-
tudioso de segurança alimentar, mudanças
climáticas e energia renovável, ele foi eleito
pela revista Foreign Policy um dos pensado-
res mais importantes de 2010. Na semana
do Dia Mundial da Alimentação das Nações
Unidas, segunda-feira, Brown falou com o
Aliás sobre seu “plano B” para evitar um
colapso dos recursos naturais do planeta

Parte do plano consiste em maneiras sus-
tentáveis para dar de comer a 8 bilhões de
pessoas em 2050. “Só hoje à noite teremos
mais 219 mil pessoas no jantar”, preocupa-
se. “Os fazendeiros não estão dando conta
dessa demanda, pressionados pelas mu-
danças do clima e a falta de água para irriga-
ção. Neste ano esperávamos uma melhora,
mas de novo os estoques de grãos estão
baixos e os preços, altos. A escassez pode
ser o novo normal.”

Com um livro publicado no começo do
ano, World on the Edge, pela editora W. W.
Norton & Company, elogiado pelo ex-presi-
dente Bill Clinton (“Devemos prestar aten-
ção aos conselhos de Lester Brown”), o eco-
nomista já trabalha em outros dois: um estu-
do sobre energias renováveis e uma autobio-
grafia com lições tiradas da fazenda em
New Jersey, onde os tomates deram lugar à
soja, “para alimentar os chineses”.

A geopolítica da escassez
“No final de 2007 e início de 2008, a provisão
de alimentos estava apertada e os preços dos
grãos subiram drasticamente. Alguns dos
principais produtores reduziram as exporta-
ções para manter o custo nacional sob con-
trole. Rússia e Argentina, grandes exportado-
res de trigo, restringiram as vendas; Vietnã,
o segundo maior exportador de arroz, proi-
biu a exportação por meses. Muitos países
que dependem da importação de alimentos
perceberam que não podem mais contar
com o mercado. Foi então que, em 2008, Ará-
bia Saudita, China, Coreia do Sul, começa-
ram a comprar ou arrendar terra em outros
países, particularmente na África, mas tam-
bém na América Latina e Sudeste da Ásia, a
fim de produzir alimentos para si. Os princi-
pais destinos de compra foram Etiópia e Su-
dão, onde milhões de
pessoas são sustenta-
das com comida do Pro-
grama Mundial de Ali-
mentosda ONU. A com-
petição por terra e água
em nível internacional
é uma manifestação
precoce da nova geopo-
lítica da escassez. Essa não parece ser uma
situação temporária, mas uma que pode se
prolongar indefinidamente. No ano passa-
do, depois da onda de calor na Rússia houve
uma grande redução da colheita de grãos e os
preços dispararam de novo. Em 2011, estáva-
mos com a expectativa de restabelecer os
estoques. Como os preços estavam altos na
época do plantio, produtores plantaram
mais e usaram mais fertilizantes que no ano
anterior. Ainda assim, não conseguiram dar
conta da demanda e os estoques de grãos
continuam e o baixos e os preços, altos. Esta-
mos mais vulneráveis a mudanças climáti-
cas e ao impacto de desastres naturais sobre
as plantações. Nessa situação instável, um
novo mecanismo para estabilizar os preços
de grãos é necessário. Talvez algo como um
Banco Mundial de Alimentos, que poderia
garantir alguma estabilidade. Seria uma re-
serva internacional de grãos, para regula-
mentar o sobe e desce dos preços dos alimen-
tos. Um órgão independente, multilateral,
com representantes dos países produtores e
exportadores de alimentos. É uma ideia.

Alimentando 8 bilhões
“Durante a maior parte do último meio sécu-
lo, os Estados Unidos tiveram um superávit

de grãos e a Secretaria de Agricultura pagava
aos produtores para que não plantassem em
toda a extensão de suas propriedades. A
quantidade de hectares posta de lado era
ajustada todo ano de acordo com o merca-
do. Se uma monção na Índia ou uma seca na
antiga União Soviética forçasse a subida do
preço de grãos, os americanos retomavam o
cultivo das terras em stand-by e a situação
se estabilizava. Mas agora produzimos no
limite da capacidade. Não há mais terra fér-
til ociosa e desocupada nos Estados Unidos.
Perdemos a margem de segurança na econo-
mia mundial de alimentos. Não há mais jei-
to fácil de aumentar a produção quando os
estoques encolhem. Os fazendeiros não es-
tão dando conta da demanda, pressionados
ainda pelas mudanças no clima e a falta de
água para irrigação. São 80 milhões de pes-

soas a mais por ano no
mundo, o que significa
que só hoje à noite pre-
cisamos abrir espaço
para 219 mil pessoas na
mesa de jantar. Em
2050, serão 8 bilhões,
segundo a ONU. Além
do crescimento popula-

cional, muita gente, particularmente na Chi-
na, está tentando subir na cadeia alimentar
e consumir mais grãos, carne, ovos e leite.
Esse cenário, em que nunca temos o sufi-
ciente e o preço dos alimentos é flutuante,
mas com uma tendência de alta, pode se
tornar crônico. A escassez então seria o no-
vo normal. Isso pressionará ainda mais as
família de baixa renda, que hoje já gastam de
50% a 70% de seu dinheiro em comida. Nas
décadas finais do século passado o número
de pessoas com fome estava em declínio,
caindo para o patamar de 825 milhões na
virada do século. Mas no início do século 21,
com o aumento do preço dos alimentos e a
escassez nos celeiros do mundo, a fome vol-
tou a crescer, atingindo hoje o desastroso
recorde de 1 bilhão de pessoas.

Índia e China, bolhas de ‘overpumping’
“Os países em situação mais preocupante
são Índia e China. Em breve a Índia sofrerá
uma queda na produção de alimentos. Segun-
do o Banco Mundial, 175 milhões de indianos
(e 130 milhões de chineses) dependem de
grãos produzidos com overpumping, a supe-
rexploração dos lençóis freáticos responsá-
vel por uma bolha de produção de alimentos
que explodirá quando os aquíferos se esgota-

rem. A produção vai cair ao nível sustentável
de acordo com a capacidade hídrica da Índia,
que é inferior ao necessário para alimentar
1,1 bilhão de pessoas. O que a China está ten-
tando, desesperadamente, é se manter mais
ou menos autossuficiente na produção de
grãos, com sacrifício da produção de soja e
investimento em outros cultivos. Por ano,
os chineses consomem 70 milhões de tonela-
das de soja – não só como tofu, mas principal-
mente como ração de aves e porcos – e só
produzem 14 milhões. Por isso em quase to-
do o Ocidente planta-se mais soja que trigo
ou milho. No Brasil, a produção de soja é
maior que a de todos os outros grãos juntos.
Nos Estados Unidos temos mais soja que
trigo. Na Argentina a situação é ainda pior e a
proporção chega ao dobro em relação aos
demais grãos. O país virou praticamente
uma monocultura de soja. E como é difícil
aumentar o rendimento da produção de soja
por hectare, só conseguimos mais soja am-
pliando a área de plantio.

Trabalhando a terra
“Nos países com agricultura avançada os
fazendeiros estão alcançando os cientistas.
Vemos isso na produção de arroz no Japão,
um dos primeiros países a conseguir um
aumento sustentável da produtividade de
grãos. Depois de subir por um século, o ren-
dimento por hectare de arroz no Japão não
tem aumentado há 16 anos. Atingiu-se o li-
mite. Na China o rendimento de grãos au-
mentou, mas podemos esperar um nivela-
mento similar ao Japão. O mesmo se dá na
França, Inglaterra e Alemanha: o plantio de
trigo também chegou ao limite da eficiên-
cia fotossintética. Mas hoje a palavra-chave
é água. O mundo até que foi bem-sucedido
em aumentar a produtividade da terra. De
1950 a 2010 triplicamos o rendimento de
grãos por hectare, mas fizemos muito pou-
co para otimizar o uso de água.

Conselho a José Graziano, da FAO
“A FAO não é um braço forte das Nações
Unidas e não tem um papel proeminente na
economia mundial de alimentos como, por
exemplo, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) tem no controle de doenças infeccio-
sas. A FAO produz relatórios. Uma das coi-
sas que José Graziano (brasileiro que será o
próximo diretor da FAO a partir de 2012)
precisa fazer é investir na educação e infor-
mar o mundo sobre o momento que vive a
agricultura mundial, para mostrar como a
água está escassa e como isso logo poderá se
traduzir em escassez de comida. Ele precisa
também focar na questão populacional. Há
uma tradição de a FAO nunca mencionar a
necessidade de mudança rápida para famí-
lias menos numerosas, até porque isso au-
menta o orçamento de outra agência e não o
dela. Mas precisamos dar particular atenção
aos 215 milhões de mulheres do Sul da Índia
e África Subsaariana que não têm acesso a
nenhum tipo de planejamento familiar. Gra-
ziano precisa falar sobre a relação entre mu-
danças climáticas e segurança alimentar. As
decisões tomadas nos ministérios de ener-
gia têm mais efeito sobre o futuro da seguran-
ça alimentar do planeta que as tomadas nos
ministérios de agricultura. Nos Estados Uni-
dos, por exemplo, 124 milhões dos 400 mi-
lhões de toneladas de grãos produzidas fo-
ram para as destilarias de etanol em 2010. É
uma situação totalmente nova. Quem está
no topo da FAO terá responsabilidade de tra-
balhar com os ministérios de energia, trans-
porte, meio ambiente e recursos hídricos,
não só os da agricultura. Uma abordagem
estreita e tradicional do dilema da segurança
alimentar do mundo pode ser, neste momen-
to, desastrosa.

Controlando as porções
“Em paralelo a tudo isso que discutimos, há
importantes revoluções alimentares acon-
tecendo no mundo em âmbito local. A pres-
são por produtos mais frescos, saborosos,
nutritivos e saudáveis está crescendo. A pro-
dução local de alimentos ganha atenção
nos Estados Unidos. Soluções como as hor-
tas urbanas e as feiras de pequenos produto-
res estão, felizmente, se expandindo há
anos. Tem gente que brinca que, com o au-
mento do preço do petróleo, as enormes
saladas ceasar estão com os dias contados
aqui na costa leste dos EUA, pois a alface
vem da Califórnia e vai chegar o dia em que
essa viagem se tornará cara demais. Em par-
te isso é verdade. Outro ponto importante é
a questão do desperdício. Há meio século
falamos sobre a necessidade de reduzi-lo.
Sabe-se que grande parte do desperdício de
alimentos se dá na estocagem por causa de
celeiros ruins, sujeitos a chuva e insetos.
Mas há outras formas de desperdício. Os
restaurantes americanos servem pratos
enormes como se ainda fôssemos uma na-
ção de trabalhadores braçais, quando, na
verdade, somos um país de funcionários de
escritório. Ou o excedente vai para o lixo ou
a pessoa come mais do que precisa, o que é
também uma forma de desperdício. E aí te-
mos outro grave problema que atinge tanto
países desenvolvidos quanto subdesenvol-
vidos: a obesidade.

Raspando
o prato
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Já está difícil produzir mais alimentos por hectare, o que obriga a aumentar a área agrícola. Até quando?

Café da manhã. Segundo o Banco Mundial, 175 milhões de indianos dependem de alimentos produzidos com a superexploração de lençóis freáticos

ANDRE LESSA/AE

“Só no dia de
hoje teremos mais

219 mil pessoas
no jantar”

Nos limites da terra

Lester R.
Brown
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 out. 2011, Aliás, p. J6.




