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exigindo cada vez mais combustíveis àbase de carbono e fertilizantes à 
base de nitrogênio - os dois agravam o aquecimento global e a polui-
ção de rios e oceanos e causam uma infinidade de outros males. 

Embora o transporte, usinas de geração de energia e edificações 
mereçam atenção de políticas como alvos para redução do consu-
mo de energia, nosso suprimento de alimentos geralmente é negli-
genciado. Nos Estados Unidos, cerca de 10% da provisão energética 
é consumido na produção, distribuição, processamento, prepara-
ção e conservação dos produtos vegetais e animais. Essa é uma fatia 
considerável da torta de energia. 

O exame de nosso suprimento de alimentos sob a óptica do con-
sumo de energia revela oportunidades para políticas inteligentes, 
tecnologias inovadoras e novas escolhas alimentares que potencial-
mente podem resolver tanto o desafio dos alimentos quanto o de 
energia As mesmas medidas também tornam nosso organismo e 
ecossistemas mais saudáveis. 

Um cálculo simples mostra que a produção de alimentos é um 
processo ineficiente. O crescimento das plantas não é energetica-
mente eficiente: a fotossíntese normalmente converte menos de 2% 
da energia solar incidente em energia armazenada Esse baixo rendi-
mento piora quando animais convertem vegetais em carne (5% a 
10% de eficiência) ou frangos (10% a 15%). Então ingerimos esse ali-
mento e o convertemos em energia acumulada na forma de glicogê-
nio nos músculos e gorduras - principalmente em torno da cintura 

Considerando a enorme quantidade de fótons que atingem a 
Terra, ninguém se preocupa com essas baixas eficiências. Mas 
quando enfrentamos limitações do solo, água doce, escoamento de 
fertilizantes, emissões e disponibilidade de combustíveis fósseis, a 

ineficiência pode ser assustadora A 
energia consumida para produzir ali-
mentos é muito maior que a quantida-
de de energia que extraímos deles. Os 
Estados Unidos, por exemplo, gastam 
aproximadamente 10 unidades de 
energia fóssil para produzir uma única 
unidade de energia nutricional. 

A dimensão do consumo torna-se 
enorme quando se considera a população do país. A capacidade de 
consumo nominal instantâneo de um homem adulto ativo e saudá-
vel é de aproximadamente 125 watts - o equivalente a aproximada-
mente 2.500 calorias nutricionais por dia, ou cerca de 10 mil BTU 
(unidade térmica britânica equivalente a 1.055joules). Dessa forma, 
312 milhões de americanos consomem 1 quatrilhão (1 peta BTU= 1 
PBTU) de energia retirada de alimentos a cada ano. Como usamos 
10 unidades de energia fóssil para produzir uma unidade de energia 
nutricional, para alimentar a população são necessários 10 PBTU -
que eqüivale a 10 % do consumo total anual de energia dos Estados 
Unidos de 100 PBTU. Se o país se dispuser a reduzir o consumo de 
alimentos será necessário encontrar formas de reduzir de 10:1 a 
razão de entrada e saída de energia 

A energia nutricional necessária para alimentar os 7 bilhões de 
pessoas do mundo é de 25 PBTU por ano, o que eqüivale a somente 
cerca de 5% do consumo anual mundial de 500 PBTU. Não é que o 
resto do mundo seja mais eficiente que os Estados Unidos, ao con-
trário 1 bilhão de pessoas passa fome, outro bilhão está à beira da 
fome e muitos mais simplesmente consomem pouco. 

O consumo significativo da energia aumentou enormemente a 
produção de alimentos por causa de inovações como tratores ali-
mentados a diesel, bombas elétricas de irrigação e fertilizantes e 
pesticidas feitos de gases naturais e petróleo. Desde meados do 
século 20 as safras dessa revolução verde atingiram seus níveis mais 
altos, e desertos, como o vale Central da Califórnia, transformaram-

Cerca de 10% da energia americana é consumida no cres-

cimento, distribuição, processamento, preparação e con-

servação dos produtos vegetais e animais ingeridos pela 

população. 0 consumo de energia pode ser reduzido 

EM S Í N T E S E 

convertendo resíduos da agricultura, como esteroo, em 

energia; implementando novas técnicas de cultivo em 

projetos piloto, como irrigação por gotejamento, plantio 

direto, nivelamento de terreno com instrumentos a laser e 

veículos dirigidos por GPS; reduzindo desperdício e dete-

rioração de alimentos, o que resulta em 25% a 30% de 

toda a produção de alimentos: e ingerir menos carne, que 

tem um custo energético de produção muito elevado. 

URANTE MAIS DE 50 ANOS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS E 

fertilizantes foram os ingredientes mais impor-
tantes na maior parte da produção e distribui-
rão de alimentos no mundo. A relação entre ali-
mento e energia tem se mantido satisfatória, 
mas agora entra numa nova era. A produção de 
alimentos está crescendo vertiginosamente e 
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se no celeiro de frutas do mundo. Ao mesmo tempo, a porcentagem 
de trabalhadores necessários para a agricultura caiu. 

Energia barata, basicamente de petróleo, também promoveu a 
criação de redes de transporte que melhoraram significativamente 
a distribuição de alimentos, permitindo uma oferta inesperada de 
alimentos como saladas e laranjas frescas no meio do inverno, 
oriundos de regiões distantes do planeta Gastamos mais energia 
ainda para conservar e preparar os alimentos. 

Quando os preços dos combustíveis fósseis eram baixos não nos 
preocupávamos muito com poluição e emissão de gases, não nos 
importávamos com o desperdício de energia Agora que os preços 
aumentaram e nos preocupamos mais com os impactos ambien-
tais, precisamos melhorar a razão 10:1. A ineficiência teria sido 
ainda pior nos Estados Unidos se mais pessoas, entusiasmadas com 
os baixos preços dos aparelhos de ar-condicionado, se mudassem 
para áreas onde a produção local de alimentos mal atende a uma 
fração da população crescente. Nesses casos é preciso usar até mais 
energia para melhorar a qualidade do solo pelo uso intensivo de fer-
tilizantes e irrigação, o que implica alto consumo de energia, ou 
para transportar os alimentos para mercados distantes. 

Tendências globais agravarão o desafio. Segundo a previsão de 
crescimento da população mundial seremos mais de 9 bilhões em 
2050. O consumo de energia e alimentos per capita também au-
mentará: principalmente porque quanto maior o poder aquisitivo 
maior o consumo de carne, cuja produção requer muito mais ener-
gia que outros alimentos. E mudanças climáticas significam que a 
produção de alimentos será prejudicada por perdas de safras 
devido a secas e inundações, infiltração de água salgada em aqüífe-
ros, temperaturas mais altas (que diminuirão a eficiência da fotos-
síntese em muitos locais) e a competição dos biocombustíveis por 
terras agricultáveis. Como conseqüência, os especialistas preveem 
que a produção de alimentos dobrará até 2050. 

Normalmente é mais vantajoso, energeticamente falando, criar 
ovelhas na Nova Zelândia, por exemplo - onde os animais se ali-
mentam em pastos irrigados pela chuva e crescem praticamente 
sem fertilizantes ou irrigação artificial -, e transportá-las para locais 
como o Reino Unido, que criá-las no próprio Reino Unido, com alto 
consumo energético. Além disso, grandes produtores industriais 
que nivelam os campos com instrumentos a laser (para minimizar 
perdas na irrigação e no escoamento de fertilizantes), usam tratores 
equipados com GPS (para otimizar o uso de combustíveis e a densi-
dade da lavoura) e sementes geneticamente modificadas (para re-
duzir o consumo de água) podem apresentar uma eficiência surpre-
endente na utilização dos recursos quando comparados com pe-
quenos produtores que utilizam energia e água de forma ineficiente 
mas estão mais próximos do mercado consumidor. Um estudo da 
Stanford University concluiu que a grande agricultura poupou 
emissão de gases com produção e economia de escala 

Fazendas urbanas verticais ou produção de algas para alimento, 
atualmente em fase de experimentos, também são opção para uma 
produção ainda maior de biomassa por metro quadrado de terra 
que os produtores locais. 

Algumas soluções populares para a energia renovável, na verda-
de, complicam o sistema alimento-energia Matéria-prima para 
manufatura e processamento industrial - milho, soja, açúcar e pal-
mito - dominam os mercados mundiais de biocombustíveis e criam 
competição perniciosa por terras agricultáveis e água doce. Em 
2010, cerca de 12 milhões de hectares - mais de um quarto da pro-
dução total de milho - foram usados para produzir 48 bilhões de 
litros de etanol nos Estados Unidos. Essa quota deverá aumentar 
significativamente enquanto o país tenta atender à lei federal de 
que todo combustível líquido comercializado deverá conter 20% de 
biocombustivel até 2022. 

AGRICULTURA LOCAL 
INFELIZMENTE, PENSAR EM ALGUMAS "SOLUÇÕES popula-
res" de produção de alimentos sob a óptica da ener-
gia mostra que elas nem sempre ajudam. Muitas 
pessoas aderiram, por exemplo, ao movimento para 
produção local de alimentos, autodenominando-se 
"agrolocais" como um antídoto para o consumo de 
energia no transporte em grandes distâncias e a 
energia gasta na agricultura industrializada de larga 
escala Campanhas com o slogan "consuma produ-
tos locais" encorajaram os moradores a comprar ali-
mentos oferecidos diretamente pelos produtores ou 
por fazendas próximas mantidas pela comunidade. 

Pode ser economicamente importante que nosso 
dinheiro permaneça na comunidade local em vez de 
mandá-lo para outras regiões; além disso, ter um sis-
tema de alimentação local ativo cria certo poder de 
recuperação, no caso de eventos inesperados como 
guerras ou secas. Agricultores locais, no entanto, às 
vezes utilizam terras periféricas para produzir lavou-
ras não nativas que requerem mais produtos quími-
cos e mais energia para irrigação, com menor produ-
tividade. Por mais estranho que possa parecer, trans-
portar alimentos por milhares de quilômetros, às 
vezes, consome menos energia, emite menos dióxido 
de carbono e provoca menos dano ambiental. 

D E S A F I O D E P E S O 

Uma Fatia da Torta de Energia 
Surpreendentes 10% da provisão de energia nos Estados Unidos são usados para alimen-

tar 321 milhões de americanos. Maior eficiência no cultivo, transporte, processamento e 

armazenamento podem reduzir demanda, especialmente de combustíveis fósseis. 
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Apesar de todas as preocupações relativas à conexão alimento-
energia, não faltam razões para otimismo. Com diferentes opções 
de inovação, de políticas, de mercados e de cultura concentradas na 
redução do desperdício e ineficiência podemos reduzir a razão 10:1 
de energia utilizada/energia ingerida e ainda mitigar danos. 

O primeiro passo para isso é deixar de usar grãos de milho para 
produzir etanol à base de amido, prática atual nos Estados Unidos. 
Devemos usar os grãos para alimentar pessoas e animais de criação 
e dispor apenas da forragem celulósica (os talos e folhas das plan-
tas) para produzir etanol ou combustíveis sintéticos. A política 
energética americana já deu um passo nesse sentido. O decreto da 
Independência Energética e Segurança, de 2007, contém uma 
norma para os combustíveis renováveis que impõe um consumo de 
137 bilhões de litros de biocombustíveis por ano por volta de 2022 e 
que 61 bilhões desses litros provenham de fontes celulósicas. Esta 
última exigência é um raro reconhecimento pelos políticos de que o 
milho não resolve desafios americanos de energia; os especialistas 
preveem que poderemos produzir somente até 57 bilhões de litros 
por ano usando o milho de terras produtivas disponíveis sem redu-
zir a capacidade de alimentação. 

A introdução agressiva de biocombustíveis, no entanto, pres-
siona os produtos agrícolas mais rápidos a se alinharem com os 
tipos celulósicos que ficaram atrasados por serem mais difíceis 
de produzir. Ao longo de milênios, a Natureza "ensinou" os mate-
riais celulósicos a não sucumbir. Romper esses materiais para 
produzir etanol significa contrariar a Natureza, o que requer en-
zimas, e isso significa cifrões. Produzir enzimas em escala indus-
trial é um processo caro. Mas é possível superar os obstáculos 
técnicos e avançar mais vigorosamente nessa direção. Usar fontes 
celulósicas em vez de fontes baseadas em alimentos pode ajudar 
no fornecimento de energia e liberar dezenas de milhões de hec-
tares para a produção de outros alimentos. 

Outro passo para melhorar a equação alimento-energia é con-
verter produtos de refugo da agricultura em energia. Estéreo de ani-
mais de criação é um recursos valioso. Antigamente, pequenos agri-
cultores criavam vários animais diferentes e cultivavarfi uma 
enorme variedade de frutas e verduras num único local; os sitiantes 
espalhavam adubo orgânico em vez de fertilizantes químicos nas la-
vouras. Atualmente, com macro-operações de alimentação de ani-
mais essa prática de reaproveitamento foi abandonada. Grandes 
quantidades de esterco produzido por rebanhos em operações de 
larga escala excedem em muito as necessidades locais, mas o custo 
de transportá-lo para os grandes produtores não compensa Essas 
operações também criam hotspots ambientais como lagoas de es-
terco - emissores significativos de gases do efeito estufa e fontes de 
resíduos tóxicos. Mas as lagoas são reservatórios extremamente 
densos de energia e existem muitas: as fazendas americanas geram 
mais de 1 bilhão de toneladas de adubo anualmente. 

Digestores anaeróbicos e microturbinas podem converter esse 
esterco em eletricidade gerada a partir de biogás com baixos níveis 
de carbono, suficientemente renovável para substituir 2,5% da ge-
ração de energia do país e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões do 
efeito estufa Esse reaproveitamento poderia transformar-se numa 
outra fonte de renda para os produtores rurais. Pesquisadores das 
principais instituições agrícolas como a Texas A&M University e a 
Faculdade de Agricultura e Ciências da Vida da Cornell University 
estão buscando novas formas de incorporar a digestão anaeróbica 
do esterco nos processos de manejo agrícola 

Juehnde, um pequeno vilarejo alemão que atua numa parceria 

com Frank Mitloehner, da University of Califórnia em Davis, está 
gerando tanto biogás para cozinha e aquecimento que se tornou in-
dependente da rede de distribuição de gás do país. Os responsáveis 
pelas diretrizes políticas poderiam encorajar a instalação de mais 
digestores e turbinas oferecendo aos produtores rurais linhas de 
crédito com juros baixos, criando incentivos como isenção fiscal 
para compra de equipamentos, oferecendo informação e treina-
mento para potenciais usuários aprenderem a operar os sistemas e 
estabelecendo um sistema que permita que qualquer quantidade 
de energia gerada localmente seja deduzida da conta de luz cobrada 
pela empresa distribuidora 

Outra fonte de resíduos que pode economizar energia de ali-
mentos é o dióxido de carbono produzido localmente por chaminés 
nas usinas a carvão. Ele pode ser usado para criar algas para consu-
mo humano, alimentação de animais e combustíveis. 

Algumas pessoas já estão consumindo algas por razões nutricio-
nais e cadeias nacionais de restaurantes as utilizam como espessan-
te químico. Lipídios de algas também podem ser convertidos em 
biodiesel fornecendo um combustível doméstico renovável pobre 
em carbono e à base de produtos que não são matéria-prima para a 
produção de alimento. O resíduo dabiomassa de algas é geralmente 
formado por proteínas e carboidratos que podem substituir alimen-
tos à base de milho para animais, aumentando a disponibilidade 
desses grãos como alimento, contribuindo positivamente para a co-
nexão alimento-energia Algumas algas também se desenvolvem 
bem em águas paradas ou salobras, eliminando a demanda de água 
doce. A indústria privada (por meio de diversas iniciativas como a 
Solazyme), laboratórios nacionais como o Laboratório Nacional de 
Energia Renovável e universidades como a University of Texas em 
Austin e a University of Califórnia em San Diego, estão fazendo 
testes. Embora as soluções usando algas pareçam estar a décadas de 
uma implementação de larga escala, suas perspectivas justificam 
pesquisas adicionais, para que os responsáveis pelas diretrizes políti-
cas possam continuar a financiar seu desenvolvimento. 

MAIS PRODUÇÃO POR GOTA 
SIMPLESMENTE IMPLEMENTAR TÉCNICAS AGRÍCOLAS INOVADORAS q u e já 

tenham sido aprovadas em programas piloto numa escala muito 
mais ampla poderia reduzir significativamente a razão 10:1 entre 
energia e alimento. A irrigação por gotejamento, por exemplo, for-
nece mais produção por gota, economiza água e a energia necessá-
ria para bombeá-la O método convencional - borrifador com pivô 
central que cria círculos verdes de plantação em meio a desertos 
(facilmente visíveis quando se sobrevoa a área) - implica enorme 
desperdício, pois a maior parte da água evapora As gotículas que 
realmente pousam nas plantas provavelmente atingem as folhas e 
talos e não as raízes, provocando mais perdas por evaporação. 
Numa montagem normal de irrigação por gotejamento, longas 
seções de tubos finos são alinhados junto às fileiras da semeadura, 
liberando a água diretamente nas raízes. 

Pesquisadores da Iowa State University estimam que com a irri-
gação por gotejamento os produtores de milho do estado terão seu 
consumo de água reduzido em 40% e uma economia de 15% nas 
contas de energia Meia dúzia de fornecedores em escala industrial 
já oferece esses sistemas que, usados em larga escala, poderão eco-
nomizar milhares de megawwatts-hora de eletricidade por ano em 
todo o país. Incentivos para substituir a irrigação convencional pela 
irrigação por gotejamento associada a multas por desperdício de 
água poderão acelerar a adoção dessa técnica 
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EMAGRECENDO — 

Alimentos Mais Eficientes São Também Mais Saudáveis 
Alimentos diferentes requerem grandes quantidades de energia para serem produzidos. A carne tem uma demanda energética quatro vezes maior que os 

grãos. Se os consumidores escolherem alimentos com menor demanda energética, o consumo de energia diminuirá. Reduzir a enorme quantidade de ali-

mento desperdiçada também pouparia muita energia. 

Agricultura sem uso de arado é outra opção promissora. Ela 
reduz a perturbação do solo usando equipamentos especiais de 
plantio que depositam as sementes em solo não arado ao longo de 
sulcos estreitos sem necessidade de revolvê-lo. Perturbar menos o 
solo significa reduzir trabalho, irrigação, energia, erosão e emissões 
de carbono. A Argentina é o líder mundial nessa área; mais da 
metade de suas fazendas utilizam essa técnica. É possível ensinar 
aos fazendeiros as vantagens do cultivo direto por meio de serviços 
de difusão de técnicas agrícolas. 

Campos nivelados por laser também podem minimizar a 
erosão, irrigação e escoamento de fertilizantes. A maioria dos 
campos tem uma inclinação gradual que provoca distribuição de-
sigual de água e coleta irregular da enxurrada com resíduos de 
fertilizantes. Para não correrem o risco de uma parte do terreno 
receber menos água de que necessita, os fazendeiros geralmente 
encharcam todo o terreno, e o excesso é despejado em cursos de 
água locais. Ao criarem patamares nivelados, os produtores 
gastam menos energia para bombeamento de água e aplicam 
menos fertilizantes por haver menos escoamento. 

O uso de tratores equipados com aparelhos GPS, combinados a 
outros dispositivos - atualmente um acessório padrão oferecido 
por fabricantes como John Deere -, introduziu o conceito de "cul-
turas de precisão", que aumenta a produtividade e reduz o uso de 
energia. A orientação por GPS permite que os fazendeiros se deslo-
quem no campo e plantem lavouras, com precisão decimétrica, 
com maior aproveitamento de espaço, de tempo e de combustível, 
e sem precisar dirigir as máquinas manualmente. Embora a 
adoção dessas medidas numa fazenda de médio porte possa custar 
US$ 10 mil, os pesquisadores da Purdue University mostraram que 
os benefícios superam os custos. Por uma única razão: redução no 
uso de combustível. A incorporação do GPS ao diagnóstico do 
campo permite que os fazendeiros mapeiem as condições do solo e 
apliquem os produtos químicos nas quantidades precisas. Tkmbém 
é possível trabalhar no campo à noite e durante cerração e chuva, 

quando a visibilidade é limitada, aumentando a produtividade. 
Reduzir o desperdício de alimentos também pode reduzir a 

razão 10:1 entre energia e alimento. Cerca de 25% dos alimentos 
produzidos anualmente são desperdiçados. Essa quantidade ex-
pressiva representa 2,5% do consumo americano anual de energia 
- mais energia que todo o etanol produzido no país em 2011 e mais 
que a energia que será produzida em 2030 pela suspensão das res-
trições às perfurações atuais na plataforma continental externa 
Simplesmente diminuir a quantidade de alimentos descartados 
pode reduzir o consumo de energia e as emissões de gases do efeito 
estufa ao longo da próxima década em vez de adotar algumas das 
várias políticas dispendiosas ou controvertidas de fornecimento de 
energia propostas. 

Vários métodos para reduzir o desperdício de alimentos podem 
ser postos em prática imediatamente. Atitudes e escolhas nutricio-
nais diferentes também podem ajudar. Os restaurantes podem re-
duzir as porções servidas e os consumidores deixar de se vangloriar 
de suas conquistas nos bufês "sirva-se à vontade". Vários outros ali-
mentos poderão ser guardados e consumidos como sobras. Pode-se 
mudar a alimentação para substituir pelo menos algumas carnes 
com alto teor energético por frutas, verduras, feijões e grãos ou 
frutas oleaginosas. Esses comportamentos não exigem inventivida-
de; apenas requerem mudança no modo de pensar. Muitos deles 
acabam sendo economicamente vantajosos para os consumidores. 
Começar eliminando a carne às sextas-feiras ou incluindo verduras 
às segundas pode dar resultado. 

Como mostrou a revolução verde original, mudanças de larga 
escala podem ser implementadas ao longo de poucas décadas. 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 10, n. 117, p. , fev. 2012.




