




BILHÃO DE PESSOAS SÃO VITIMAS DA FOME. A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA MUNDIAL E SUFICIENTE PARA Al i 
mentá-las, mas os produtos não são distribuídos adequadamente. Mesmo que fossem, muitos 
não teriam condições de comprar, e os preços não param de subir. 

Mas um novo desafio desponta. 
Vários estudos mostram que por volta de 2050 a população 

mundial terá aumentado em 2 bilhões ou 3 bilhões, o que prova
velmente dobrará a demanda de alimentos. E esse aumento ocor
rerá porque o poder aquisitivo das pessoas será maior, o que sig
nifica que comerão mais, principalmente carne. O uso crescente 
de terras férteis para a produção de biocombustíveis levará a 
uma demanda ainda maior de produtos agrícolas. Assim, para 
resolver os problemas atuais de pobreza e acesso à alimentação -
uma tarefa desafiadora - deveremos produzir duas vezes mais 
para assegurar a oferta adequada de alimentos em escala global. 

E isso não é tudo. 
Ao desmatar florestas tropicais, cultivar terras improdutivas 

e intensificar a agricultura industrial em áreas frágeis e de ma
nanciais, a humanidade acabou fazendo da agricultura a princi
pal ameaça ambiental do planeta. A atividade agrícola já ocupa 
uma grande porção da Terra e está destruindo habitats, consu
mindo água doce, poluindo rios e oceanos e emitindo gases do 
efeito estufa com mais intensidade que qualquer outra ativida
de. Para garantir a saúde de longo prazo ao planeta, precisamos 
reduzir drasticamente os impactos adversos da agricultura. 

O sistema de alimentos do mundo enfrenta três desafios 
poderosos e interligados. Precisa garantir que os 7 bilhões de 
pessoas que vivem hoje estejam adequadamente alimentadas; 
é necessário duplicar a produção de alimentos nos próximos 
40 anos; e essas duas metas devem ser perseguidas ao mesmo 
tempo e em condições ambientalmente sustentáveis. 

Essas metas podem ser atingidas simultaneamente? Um grupo 
de especialistas internacionais, sob minha coordenação, baseou-se 
em cinco itens, que, se articulados em conjunto, poderão aumen
tar em mais de 100% a disponibilidade de alimentos para consumo 
humano e, ao mesmo tempo, diminuir significativamente as emis
sões de gases do efeito estufa, perdas de biodiversidade e uso e po
luição da água Enfrentar esse conjunto de desafios será uma das 
provas mais importantes que a humanidade já enfrentou. 

Num primeiro momento, a questão de como alimentar 
mais pessoas implica uma resposta aparentemente óbvia: pro

duzir mais alimentos ampliando as áreas cultiváveis e melho
rando a produtividade agrícola - a quantidade de alimento 
produzido por hectare. 

A sociedade já cultiva aproximadamente 38% do solo, ex
cluindo a Groenlândia e a Antártida. A agricultura é de longe 
a maior atividade humana. Sua abrangência não se equipara a 
nenhuma outra. E a maior parte desses 38% ocupa as terras 
mais produtivas. O que sobra são áreas formadas por desertos, 
montanhas, tundra, gelo, concentrações urbanas, parques e 
outras áreas impróprias para o cultivo. As poucas áreas rema
nescentes são principalmente florestas tropicais e savanas ou 
cerrados, vitais para a estabilidade do planeta, em especial 
como reservas de carbono e de biodiversidade. Expandir a 
agricultura para essas áreas não é uma boa ideia, embora nos 
últimos 20 anos tenham sido criados de 5 milhões a 10 mi
lhões de hectares de terras cultiváveis por ano, com uma pro
porção significativa desse montante nos trópicos. Mas a incor
poração dessas terras aumentou a área efetivamente cultivada 
em apenas 3%, devido às perdas de áreas cultiváveis provoca
das pelo desenvolvimento urbano e outros fatores. 

Aumentar a produção também parece animador. Mas nosso 
grupo de pesquisa descobriu que a produção agrícola global 
cresceu, em média, cerca de 20% nos últimos 20 anos - muito 
menos que costuma ser relatado. O crescimento é significativo, 
mas a taxa está longe de permitir a duplicação da produção até 
meados do século. Enquanto em algumas lavouras a produção 
subiu, em outras houve aumento modesto ou redução. 

Alimentar mais pessoas seria mais fácil se todo o alimento 
produzido fosse consumido apenas por humanos. Mas só 60% 
da produção mundial é destinada às pessoas: principalmente 
grãos, seguidos de leguminosas (feijões e lentilha), plantas olea
ginosas, frutas e verduras. Outros 35% são usados para produ
zir forragem para a criação de animais e 5% são destinados aos 
biocombustíveis e outros produtos industriais. A carne é o item 
mais importante. Normalmente, para criar gado à base de grãos 
são necessários 30 kg desses alimentos para 1 kg de carne sem 
osso, pronta para consumo humano. Frangos e suínos são mais 



eficientes nessa conversão e a carne produzida por engorda,em 
pasto converte material impróprio para alimento em proteína. 

Outro fator que inibe a oferta de alimentos é o dano am
biental, que já é considerável. Apenas o consumo de energia -
com seus profundos impactos no clima e na acidificação dos 
oceanos - se compara à magnitude absoluta dos impactos am
bientais da agricultura. Nosso grupo de pesquisa estima que a 
agricultura já devastou ou transformou radicalmente 70% das 
pastagens pré-históricas do mundo, 50% das savanas e cerra
dos, 45% das florestas temperadas com renovação anual de 
folhas e 25% das florestas tropicais. Desde a última idade do 
gelo, nada destruiu mais os ecossistemas. A pegada ambiental 
da agricultura é cerca de 60 vezes maior que a produzida por 
todas as edificações e pavimentação do mundo. 

Água doce é outra preocupação. Os seres humanos gastam 
4 mil km 3 de água por ano, basicamente retirada de rios e 
aquíferos. A irrigação é responsável por 70% desse volume. Se 
considerarmos apenas a água de consumo - que não retorna 
aos reservatórios - a irrigação sobe para 80% a 90% do total. 
Como resultado, muitos dos grandes rios do mundo tiveram 
seu fluxo reduzido, outros acabaram secando, e em vários 
locais houve rápido declínio dos lençóis freáticos, incluindo 
países como os Estados Unidos e a Índia. 

A água não está só desaparecendo. Também está sendo 
contaminada. Fertilizantes, herbicidas e pesticidas estão se es
palhando em quantidades crescentes e são detectados em pra
ticamente todos os ecossistemas. A quantidade de nitrogênio 
e fósforo encontrada no ambiente aumentou em mais de 100% 

desde os anos 60, provocando poluição da água em grande 
escala e o aparecimento de enormes "zonas mortas" por hipo
xia (falta de oxigênio) na foz de muitos rios importantes. Iro
nicamente, os fertilizantes que escoam pelo solo - em nome 
da produção de mais alimentos - comprometem outra fonte 
crucial de alimentos: áreas de pesca costeira. 

A agricultura também é a maior fonte de emissões de gases 
do efeito estufa. Coletivamente é responsável por cerca de 
35% do dióxido de carbono, metano e óxido nítrico antrópico. 
Isso representa mais que as emissões de todos os meios de 
transporte do mundo (carros, caminhões e aviões) ou de toda 
a geração de eletricidade. A energia utilizada para produzir, 
processar e transportar alimentos é outra preocupação, mas a 
grande maioria das emissões provém do desflorestamento tro
pical, metano liberado por animais e alagadiços de arrozais, e 
do óxido nítrico de solos fertilizados em excesso. 

CINCO SOLUÇÕES 
A agricultura moderna tem sido uma força incrivelmente positiva 
no mundo, mas não podemos mais ignorar sua capacidade de ex
pansão ou o prejuízo ambiental crescente que ela impõe. Aborda
gens anteriores para resolver problemas ambientais e de produção 
de alimentos geralmente foram esporádicas. 

Podemos ampliar rapidamente a produção de alimentos des
matando mais áreas para plantio ou usando mais água e mais de
fensivos agrícolas, mas com um custo ambiental muito alto, ou 
podemos recuperar ecossistemas sem invadir mais solos férteis, 
mas apenas reduzindo a produção de alimentos. Essa política de 



"ou um ou outro" já não é aceitável. Precisa
mos de soluções verdadeiramente integradas. 

Após muitos meses de pesquisa e debates 
- com base em análises de dados ambientais e 
agrícolas recentes - nossa equipe definiu um 
plano de cinco itens para enfrentar os desa
fios ambientais e de produção de alimentos. 
Interromper a expansão da agricultura. 
Nossa primeira recomendação é diminuir e fi
nalmente interromper completamente a ex
pansão da agricultura, principalmente em flo
restas tropicais e em savanas e cerrados. A 
perda desses ecossistemas provoca impactos 
com graves consequências ao ambiente, parti
cularmente devido à perda de biodiversidade e 
aumento nas emissões de dióxido de carbono 
(por queimadas para desmatamento do solo). 
Um desflorestamento mais lento reduziria 
drasticamente os danos ambientais, com res
trição mínima na oferta global de alimentos. 

Muitas propostas foram apresentadas 
para reduzir o desflorestamento. Uma das 
mais promissoras é um programa chamado 
Reduzindo Emissões do Desflorestamento e 
Degradação (REDD, na sigla em inglês). Sob a 
égide do REDD, países ricos compram dos 
países tropicais créditos de carbono para pro
teger suas florestas. Outros mecanismos in
cluem o desenvolvimento de padrões de certi
ficação de produtos agrícolas de modo que as 
cadeias de suprimentos possam garantir que 
os alimentos não foram cultivados em solo 
desflorestado. Além disso, uma política mais 
adequada para os biocombustíveis, privile
giando lavouras não comprometidas com a 
produção de alimentos, como capim, poderia 
promover a revitalização de solo fértil. 
Preencher as "lacunas da produção" 
mundial. Para dobrar a produção global de alimentos sem au
mentar os avanços da agricultura é preciso melhorar a produti
vidade das terras cultiváveis atuais. Existem duas opções: me
lhorar o rendimento das fazendas mais produtivas - aumentan
do seu "limite de produção" por meio de avanços no manejo e 
na genética dos cultivares. Ou ampliar o rendimento das fazen
das menos produtivas - preenchendo a lacuna entre a produ
ção atual da fazenda e seu potencial mais alto. A segunda opção 
apresenta um ganho maior e mais imediato - principalmente 
em regiões onde a fome é mais acentuada. 

Nosso grupo analisou padrões globais de produção agrícola e 
descobriu que boa parte do mundo produz safras significativas. 
Em particular, a produção poderia aumentar substancialmente 
em muitas partes da África, América Central e Leste europeu. 

Reduzir as lacunas de produção em terras cultiváveis menos 
produtivas pode aumentar muitas vezes a demanda de água e 
aplicação adicional de fertilizantes. É preciso tomar cuidado 
para evitar o uso desenfreado de irrigação e de defensivos agrí
colas. Várias outras técnicas podem melhorar a produção. Téc
nicas de plantio de "cultivo reduzido" afetam menos o solo, evi
tando a erosão. Lavoura de desenvolvimento rápido entremea-

da com culturas de estação reduz a proliferação de ervas dani
nhas e adiciona nutrientes e nitrogênio ao solo durante a 
aragem. Experiências em sistemas orgânicos e agroecológicos 
também podem ser aproveitadas, como abandono de restos da 
colheita no campo para que se decomponham em nutrientes. 
Para preencher as lacunas de produção agrícola mundial preci
samos ainda superar sérios desafios econômicos e sociais, in
cluindo melhor distribuição de fertilizantes e de variedades de 
sementes para agricultores de regiões mais pobres e melhor 
acesso de muitas regiões aos mercados globais. 
Utilizar os recursos com mais eficiência. Para reduzirem os im
pactos ambientais da agricultura, regiões de baixa e alta produção 
devem agir da mesma forma, em busca de uma agricultura eficien
te: maior produção por unidade de água, fertilizantes e energia. 

Em média, para produzir uma caloria de alimento é preci
so gastar cerca de 1 litro de água de irrigação. Embora em 
vários locais muito mais água seja utilizada, nossa análise 
mostrou que os agricultores podem controlar significativa
mente o uso da água sem comprometer muito a produção de 
alimentos, principalmente em locais de clima seco. 

Com os fertilizantes enfrentamos um problema semelhante 



ao da "zona de habitabilidade dos planetas". Em alguns locais o 
solo é muito pobre em nutrientes e por isso a produção é redu
zida, enquanto em outros há nutrientes demais, o que resulta 
em poluição. Praticamente ninguém utiliza fertilizantes com o 
devido critério. Nossa análise identificou hotspots no planeta -
principalmente na China, norte da Índia, centro dos Estados 
Unidos e oeste da Europa - onde os agricultores poderiam re
duzir substancialmente o uso de fertilizantes com pouco ou 
nenhum impacto na produção de alimentos. Surpreendente
mente, apenas 10% das terras férteis do mundo produzem de 
30% a 40% da poluição por fertilizantes. 

Entre as ações que podem mitigar esse problema estão in
centivos econômicos e de políticas públicas como remunerar 
os fazendeiros pela administração e proteção de mananciais; 
reduzir o uso abusivo de fertilizantes; aprimorar o manejo de 
adubos; sequestrar o excesso de nutrientes por meio de reci
clagem; e aplicar outras técnicas de preservação. 

Aqui, novamente, o cultivo reduzido pode ajudar a nutrir o 
solo da mesma forma que a agricultura de precisão (aplicação 
de fertilizantes e água apenas quando e onde forem necessá
rios e mais eficientes) e técnicas de produção orgânica. 
Manter a carne bovina longe da mesa. Podemos aumentar 
significativamente a disponibilidade global de alimentos e a 
sustentabilidade ambiental usando as safras prioritariamente 
para alimentar as populações em vez de engordar animais de 
criação. Globalmente, as pessoas poderiam dispor de até 3 
quatrilhões de calorias a mais todos os anos - aumento de 
50% de nosso suprimento atual - apenas com alimentação ba
seada em vegetais. Naturalmente, nossa alimentação atual e o 
uso das safras resultam em vários benefícios econômicos e so
ciais, e é pouco provável que nossas preferências mudem radi
calmente. E mais: mesmo pequenas mudanças nos hábitos 
alimentares, como substituição da carne de vaca alimentada 
com grãos por carne suína, de aves ou de vaca criada em pas
tagens, podem ser altamente compensadoras. 
Reduzir o desperdício de alimentos. Uma recomendação 
final óbvia, mas geralmente desrespeitada, é a redução de des
perdício no sistema de produção de alimentos. Aproximada
mente 30% do alimento produzido no planeta é descartado, 
perdido, desperdiçado ou consumido por insetos. 

Em países ricos, boa parte do desperdício é do consumidor 
final da cadeia produtiva, em restaurantes e latas de lixo. Mudan
ças simples no padrão de consumo diário - reduzindo o tamanho 
das porções, a quantidade de alimentos jogados no lixo e o número 
de refeições em restaurantes ou levadas prontas para casa - pode
riam diminuir significativamente o desperdício e até as medidas 
da nossa cintura Em países mais pobres, as perdas são de mesma 
magnitude, mas ocorrem antes, na produção, na forma de safras 
dizimadas, estoques destruídos por pragas ou alimentos nunca en
tregues por falta de infraestrutura e de mercado. 

Embora eliminar completamente o desperdício do trator ao 
garfo possa não ser realístico, pequenos passos podem ser bené
ficos. Esforços concentrados - principalmente na redução do 
desperdício de alimentos que requerem mais recursos como 
carne e laticínios - poderiam fazer uma grande diferença. 

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO EM REDE 
Em princípio, nossa estratégia de cinco itens irá ajudar a solu
cionar vários problemas ambientais e de produção de alimentos. 

Juntos, esses itens poderão aumentar a oferta de alimentos do 
mundo de 100% a 180% e, ao mesmo tempo, promover redução 
significativa nas emissões de gases do efeito estufa, nas perdas 
de biodiversidade e no uso e poluição da água. 

É importante enfatizar que os cinco pontos (e talvez mais) 
devem ser trabalhados em conjunto. Nenhuma estratégia isolada é 
suficiente para resolver os desafios. Pense em chumbo espalhado, 
não em uma única bala Obtivemos um sucesso enorme baseado 
na revolução verde e na agricultura em escala industria] junta
mente com inovações em cultivares orgânicos e sistemas locais de 
alimentos. Vamos aproveitar as melhores ideias e incorporá-las 
numa nova abordagem - um sistema sustentável de alimentos 
com foco nos benefícios nutricionais, sociais e ambientais, para co
locar a produção de alimentos num nível mais elevado. 

Podemos configurar esse sistema de próxima geração como 
uma rede de sistemas de agricultura local sensíveis ao clima, 
recursos hídricos, ecossistemas e cultura regional e que 
também estejam conectados por diferentes meios de trans
porte e de comércio global. Esse sistema pode ser flexível e 
oferecer aos produtores verbas para sua manutenção. 

Um dispositivo que ajudaria a impulsionar esse novo siste
ma de alimentação seria o equivalente ao programa de Lideran
ça em Energia e Projeto Ambiental (LEED, na sigla em inglês), 
atualmente usado na construção de novos edifícios comerciais 
sustentáveis. O programa LEED privilegia níveis cada vez mais 
altos de certificação baseada em pontos que são acumulados 
pela incorporação de qualquer uma das inúmeras opções 
verdes que variam de energia solar e iluminação eficiente a ma
teriais de construção recicláveis, com redução de desperdício. 

Para práticas agrícolas sustentáveis, os alimentos receberiam 
pontos de acordo com seu potencial nutricional, garantia de proce
dência e outros benefícios públicos, já deduzidos os custos sociais e 
ambientais. Essa certificação nos ajudaria a ir além das etiquetas 
atuais que identificam os alimentos como "local" e "orgânico", que 
realmente não informam muito sobre o que estamos consumindo. 

Considere estas possibilidades: laranjas sustentáveis e café dos 
trópicos, ou cereais sustentáveis da zona temperada, acompanha
dos de verduras e legumes produzidos localmente, todos cultiva
dos segundo padrões de transparência e qualidade. Use seu smart-
phone e o último aplicativo para alimentos sustentáveis e saberá 
de onde eles provêm, quem os cultiva e como são produzidos. 

Os princípios e práticas dos diferentes sistemas agrícolas - dos 
comerciais em larga escala até os locais e orgânicos - fornecem as 
bases para atender às necessidades ambientais e garantir a produ
ção de alimentos do mundo. Alimentar 9 bilhões de pessoas de 
forma realmente sustentável será um dos grandes desafios que 
nossa civilização deverá enfrentar. Essa tarefa demandará imagi
nação, determinação e muito trabalho de muitas pessoas no 
mundo todo. E para isso não há tempo a perder. EB 

Text Box
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