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Mudanças climáticas e alimentos
Nestes últimos cem anos assistimos a um aumento global da temperatura média da 
superfície terrestre de 0,85°C. 
O período entre 1995 e 2006 foi o mais quente jamais registrado desde 1850 quando teve inicio 
a coleta de dados sobre a temperatura. Está aumentando a temperatura dos oceanos 
e o nível dos mares, o Ártico está se aquecendo rapidamente, os oceanos estão se 
acidificando, aumentam os eventos climáticos extremos e as transformações dos ciclos 
vitais das espécies vegetais e animais. 

Segundo os cenários futuros, previstos pelos climatologistas (IPCC) e considerados pela 
conferência de cúpula de Paris sobre o clima, se não forem adotadas medidas para a redução 
das emissões globais, em 2100 a temperatura terrestre pode aumentar de cerca de 4°C, 
comprometendo seriamente a produção de alimentos. 
As precipitações serão cada vez mais intensas e relativamente menos freqüentes, com um 
notável aumento de eventos extremos.   

Um bilhão de pessoas ficará sem água, dois bilhões sofrerão com a fome e a produção de 
milho, arroz e trigo encolherá de 2% a cada 10 anos. Além disso, aproximadamente 187 milhões 
de pessoas serão obrigadas a abandonarem as próprias casas para escaparem de territórios 
tomados pelas águas (os gastos necessários para enfrentar o problema da invasão dos oceanos 
são estimados em cerca 9% do PIB global).

O Quinto Relatório do IPCC indica que o impacto das mudanças climáticas sobre a segurança 
dos alimentos, sobre a nutrição, sobre os meios de subsistência será pior do que o estimado e 
as consequências serão evidentes muito antes, já nos próximos 20-30 anos. 

Os estudiosos concordam que se o aquecimento se estabilizar a +2° C - um cenário que prevê, 
de qualquer forma, efeitos negativos - será considerado “aceitável” para nós e para as gerações 
futuras. 

A produção de alimentos representa uma das principais vítimas do aquecimento 
global

Os alimentos  são extremamente ligados às condições ambientais; a produção, 
a estocagem, a distribuição e os mercados são, por conseguinte, sensíveis às condições 
meteorológicas extremas e às flutuações climáticas. A produção de alimentos e sua qualidade 
também são sensíveis à qualidade dos solos e das águas, à presença de parasitas e de doenças 
e a outras condições biofísicas.

Entre 1980 e 2008, o rendimento agrícola mundial caíram em 3,6% (milho), 5,5% (trigo) e, em 
menor medida, para a soja.

Calculou-se que o aumento de 1°C da temperatura média equivale a um deslocamento dos 



cultivos de 150 quilômetros mais ao norte, em latitude, e 150 metros de altitude. Já há novos vinhedos 
que produzem uvas para Champanhe na Grã Bretanha. Com um detalhe: os efeitos negativos das 
mudanças climáticas repercutem-se sobre a agricultura do mundo inteiro não somente nas áreas que os 
determinam (ou seja, os países industrializados, onde se utilizam técnicas impactantes para aumentar o 
rendimento) mas também nos países mais pobres.

O aumento das concentrações de CO2 e das temperaturas irá favorecer, teoricamente, as produções 
agrícolas situadas em altitudes médias e altas, especialmente nas regiões mais afastadas do equador: 
Sibéria, Escandinávia, Groenlândia e Canadá, que terão um aumento das produções agrícolas. Os efeitos 
positivos, como a expansão das áreas idôneas para o cultivo - principalmente na Federação Russa e na 
Ásia Central - e o aumento do período de crescimento das plantas, não serão suficientes porém para 
compensar as perdas agrícolas que serão graves, principalmente nos países subtropicais. 

Estima-se também que o aumento das temperaturas e da concentração de CO2 na atmosfera irão 
acelerar a proliferação de ervas infestantes e insetos destruidores, e que surgirão novas doenças.

No futuro o rendimento médio global das colheitas agrícolas irão se reduzir em 2%, em 
proporção variável conforme a região, enquanto a demanda de alimentos aumentará em 14% cada dez 
anos. As três primeiras produções (arroz, milho, trigo), que fornecem 60% das calorias consumidas 
globalmente, cairão ainda mais no futuro. Somente a redução do rendimento do arroz nas áreas tropicais 
será parcialmente compensada pelo aumento nas outras áreas. 

As variações no rendimento irá determinar o aumento dos preços dos bens de primeira necessidade que, 
como é previsível, trará consigo desordens sociais principalmente nos países mais pobres que possuem 
uma dieta básica baseada em poucos alimentos (a subida dos preços dos cereais, portanto, do pão, foi 
o que desencadeou as Primaveras árabes de 2010-2011). 

Um relatório da Oxfam estima que - se não houver mudanças substanciais - antes de 2030 os preços 
dos gêneros alimentícios podem aumentar em 70-90% e o efeito potencial das mudanças climáticas 
pode fazer flutuar o preço do milho, trigo e do arroz em 120-180%. Nestes últimos anos, para validar 
essa tese, foram observados três picos dos preços dos alimentos no mundo inteiro: em 2008, 2010 e 
2012. Todos eles ocorreram após quedas na produção conseqüentes também a condições climáticas 
extremas (Oxfam, 2014).

A agricultura nas regiões atualmente mais frágeis sob o aspecto alimentar, África e Ásia meridional, será a 
mais afetada pelos efeitos decorrentes das mudanças climáticas.

As estimativas do Ipcc mostram que um aumento de 3° a 5°C nas temperaturas médias anuais 
do planeta podem obrigar os países em via de desenvolvimento a aumentarem de 10 a 40% as 
importações de cereais.

O número global de pessoas que padecem fome pode aumentar em 20% até 2050, e será 
especialmente grave (65%) na África subsaariana. Os resultados positivos obtidos nos últimos anos 
na luta contra a fome serão grandemente prejudicados e haverá um regresso à situação análoga à do 
passado.

Outra implicação grave relacionada com a instabilidade do abastecimento de alimentos será a migração 
de indivíduos e comunidades. São os “refugiados climáticos”, ou seja, pessoas que deixam as próprias 
terras para se deslocarem a áreas menos hostis, menos secas e menos expostas aos extremos 
climáticos (Ghimire et al., 2015). 

Milhões de pessoas irão migrar de áreas cada vez mais áridas a áreas mais férteis. Para a 
International Organization of Migration entre 25 milhões a um bilhão de pessoas podem ser obrigadas a 
migrar nos próximos 40 anos.



Além dos impactos cobre as produções agrícolas, o abastecimento de alimentos procedentes dos 
oceanos também terá um destino análogo. A pesca em algumas áreas marítimas dos trópicos – hoje 
já superexploradas – cairá em 50% com graves consequências sobre a subsistência das populações 
que baseiam a própria alimentação nas fontes proteicas provenientes dos oceanos. A pesca é um setor 
crucial para milhões de pessoas. Aproximadamente 520 milhões de pessoas dependem da pesca 
e da piscicultura como fonte primária de subsistência. Para 400 milhões delas, entre as mais pobres do 
mundo, os peixes fornecem mais da metade do teor de proteínas animais e de minerais (FAO, 2009). Isto 
acarretará a intensificação dramática de conflitos devidos à escassez de recursos.

Mas a agricultura industrializada, modelo atual de produção adotado nos últimos 70 anos, 
não somente nos países ocidentais, também é uma importante causa para as mudanças 
climáticas 

A agricultura é sem dúvida a atividade humana que usa mais terreno no Planeta.

Excluindo a Groenlândia e a Antártida, atualmente cultivamos 38% das terras emersas. O restante 
está constituído principalmente por desertos, montanhas, tundra, gelo, cidades, parques naturais e 
outras áreas não aptas para o cultivo. A área ocupada pelas atividades agrícolas equivale a 60 vezes a 
ocupada por estradas e construções.

Em termos globais, a produção de alimentos é responsável por um quinto das emissões de gases de 
efeito estufa (21%).

Além das atividades agropecuárias, o impacto também é produzido pelas atividades de pré-produção 
(rações, estruturas, ...) e de pós-produção (embalagens, transportes, transformação, ...).
Este setor usa quantidades importantes de energia fóssil, produtos químicos de síntese e água.  
Mais de 70% da água utilizada na agricultura procede dos rios, lagos, lençóis subterrâneos (incluindo 
aqueles fósseis): isto faz com que a redução da pegada hídrica dos sistemas de produção seja urgente e 
imprescindível

O solo contém mais carbono que aquele contido na atmosfera e na vegetação terrestre somados. 
Pequenas alterações na quantidade de matéria orgânica do solo pode ter consequências graves sobre a 
atmosfera e sobre o aquecimento global. 

Arar os terrenos em profundidade, por exemplo, acelera a emissão de anidrido carbônico para a 
atmosfera. A aplicação de fertilizantes à base de nitrogênio pode gerar emissões de protóxido de 
nitrogênio, um gás com um potencial de aquecimento global aproximadamente 300 vezes mais 
elevado do que o anidrido carbônico. Segundo a FAO, em 2012, as emissões geradas pela aplicação 
de fertilizantes sintéticos representaram 14% das emissões agrícolas. Trata-se da fonte de emissões 
que mais cresce no segmento agrícola: desde 2001 aumentou em cerca de 45%. Estima-se que nos 
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últimos 150 anos, tenham sido emitidas pelos solos agrícolas 476 bilhões de toneladas de carbono em 
decorrência de práticas inadequadas, frente aos 270 bilhões de toneladas emitidas pela combustão de 
combustíveis fósseis. 

Além do setor agrícola, o setor pecuário é aquele que mais requer uso de terreno. 
A pecuária (pastos, áreas destinadas à produção de milho, soja e forragem) incide sobre 
70% da terra cultivada e 30% da superfície terrestre do planeta.

A produção de carne produz quase um quinto das emissões globais de gases de efeito estufa.
Quase a metade das emissões produzidas pelo setor agrícola devem-se à fermentação entérica 
dos animais (emitem metano: 23 vezes mais prejudicial para o aquecimento global do que o dióxido 
de carbono), principalmente de bovinos, aos quais atribuem-se 83% das emissões na zootecnia: 63% 
para a produção de carne e 19% para a produção de leite e derivados (frente ao aporte de 0,6 do setor 
de aves, 5,1 de suínos e 11,7 ovinos). No total, a criação é considerada responsável por 14,5% das 
emissões globais de gases de efeito estufa. 

Os animais – principalmente herbívoros – são também “fábricas de proteínas” ineficientes pois 
consomem mais calorias (que obtêm de rações vegetais) do que aquelas que produzem em forma de 
carne, leite e ovos. A razão de conversão entre rações vegetais e “carne”, ainda que variável de uma 
espécie para outra, sempre é desfavorável. Por exemplo, para que um bezerro cresça de 1 kg servem 13 
kg de ração enquanto para um frango cresça em 1 kg, bastam 3 de ração.  

A produção de rações ocupa 40% da produção agrícola mundial (FAO, 2012).  

Atualmente, segundo a FAO, mediamente 36% da produção mundial de cereais é utilizada para nutrir os 
animais para carne e leite, com diferenças que vão de 4% na Índia a 65% nos Estados Unidos.

A criação de novos pastos para os rebanhos é uma das principais causas de desmatamento florestal 
especialmente na América Latina. No período entre 1990 e 2005,  71% da deflorestação na Argentina, 
Colombia, Bolivia, Paraguai, Peru e Venezuela, foi causada pela criação de espaço para pastos. 

Ao mesmo tempo, o gado causa empobrecimento dos terrenos: hoje, cerca de 20% dos pastos é 
considerado degradado em decorrência do uso excessivo, do endurecimento e da erosão. O dado é 
ainda mais alarmante nas terras áridas, onde politicas de manejo dos rebanhos inadequadas contribuem 
para o aumento da desertificação (FAO, 2012).

O desperdício de alimentos também tem efeitos negativos sobre o clima. 
Todos os anos, no mundo, o desperdício chega a 1,3 bilhões de toneladas de alimentos: um 
terço da produção alimentar total. 
Essa produção inútil de alimentos implica o uso de uma quantidade de água equivalente àquela do 
rio Volga e o uso de 1,4 bilhões de hectares de terreno - quase 30% da superfície agrícola mundial. A 
produção correspondente de gases estufa equivale a 3,3 bilhões de toneladas (FAO, 2015).
Os desperdícios, segundo a FAO, ocorrem em 54% dos casos “água acima”, na fase de produção, 
colheita e armazenamento, e em 46% dos casos ocorre “água abaixo”, nas fases de transformação, 
distribuição e consumo. De forma geral, nos países em via de desenvolvimento, as perdas de alimentos 
ocorrem principalmente na fase de produção enquanto o desperdício de alimentos, ao nível de 
distribuição ou do consumidor, tendem a ser menos relevantes nas regiões de renda alta e média.

Uma ulterior fonte, não indiferente, de produção de CO2 deve-se ao transporte de produtos do local 
de produção até os de distribuição e compra: a distância média percorrida por nossos alimentos para 
chegar a nossas mesas duplicou nos últimos 30 anos. 



O compromisso de nosso movimento

Um novo modelo de agricultura
Na base dos projetos realizados por Slow Food encontra-se a promoção e a divulgação da agroecologia 
que constitui uma resposta fundamental para enfrentar as mudanças climáticas. Contrariamente 
à agricultura convencional (que se concentra na difusão de práticas e de tecnologias uniformes, 
independentemente dos contextos agrícolas onde se apliquem, e que tem a finalidade de maximizar 
fortemente as sementes selecionadas, as monoculturas) a agroecologia está fundamentada no respeito 
pela biodiversidade, na reciclagem dos nutrientes, na sinergia e interação entre cultivos, pecuária e solo. 
Recicla biomassa através da produção de compostagem (substituindo fertilizantes sintéticos) e aplica 
técnicas de cultivo como os adubos verdes, aumentando assim a fertilidade dos solos e a capacidade 
natural de desenvolver o máximo do rendimento sem uso de química; preocupa-se em manter em 
equilíbrio os insetos úteis reduzindo ao mínimo possível o uso de agrofármacos para a defesa das 
plantações; usa de forma eficaz a água, as energias renováveis, para reduzir os consumos hídricos e o 
uso de energias fósseis; valoriza e protege a biodiversidade vegetal, animal e microbiana, conservando 
um patrimônio genético indispensável para garantir a adaptação em diversos climas e territórios além de 
um reservatório de diversidade indispensável para combater novas doenças e favorecer a adaptação a 
novas situações criadas pelas mudanças climáticas. Valoriza os saberes agrícolas tradicionais, promove 
sistemas participativos e solidários através da criação de redes de camponeses; estimula a coesão 
social entre produtores e o sentido de pertença, reduzindo os fenômenos de abandono das terras e da 
migração.
Os solos cultivados segundo princípios de agroecologia são férteis, ricos em matéria orgânica (carbono), 
são menos suscetíveis à erosão e à desertificação e preservam serviços ecossistêmicos vitais. 

Comunicação, conscientização e projetos
Slow Food promove em todo o mundo um novo modelo de agricultura e de consumo 
alimentar. Como? Por meio da comunicação, da educação do gosto e dos projetos em todo 
o mundo.

Por meio da comunicação online nos site, nas redes sociais e através do envolvimento da rede 
de jornalistas, a associação mostra os problemas, destaca as consequencias e propões soluções 
eficazes.  Em particular, organiza e coordena campanhas internacionais para sensibilizar a opinião 
pública, convida a todos a mudarem os próprios estilos de vidas e hábitos de consumo. Em particular, 
a campanha “Cardápio para a Mudança” pretende explicar a relação entre a mudança climática e a 
agricultura. Porém são muitas as campanhas Slow Food: contra os Ogm, o desperdício alimentar, a 
grilagem de terras, a favor de um consumo mais sustentável de carne e do uso mais responsável dos 
recursos marinhos (Slow Fish) … As campanhas Slow Food tem uma natureza dupla: elas comunicam 
com o grande público (envolvendo e ativando, informando e convidando para descobrir atitudes mais 
virtuosas) e envolvendo a rede Slow Food e seus projetos, como exemplos concretos de agricultura 
boa, limpa e justa.A campanha Slowmeat propõe-se reduzir o consumo de carne, procurando carnes de 
melhor qualidade e aumentando o aporte de legumes e outros vegetais na dieta.  
O convite a buscar carnes de melhor qualidade, produzidas de forma sustentável por pequenos 
agricultores que apliquem formas extensivas de criação que respeitem o bem-estar animal, alimentação 
natural à base de ervas, feno e cereais (em mínima quantidade) que criem raças locais para favorecer a 
conservação da biodiversidade e a melhor adaptação aos contextos do ambiente local. 

Com os projetos ligados à educação (quer para crianças quer para adultos) nas escolas e também 
em contextos como eventos, visitas a agricultores, fomenta-se o aumento do conhecimento e da 
conscientização que são indispensáveis para as escolhas individuais. 



Mas a nossa associação age também concretamente e nos últimos 20 anos tem lançado 
numerosos projetos que envolvem dezenas de milhares de agricultores familiares e 
produtores artesanais. 

O projeto da Arca do Gosto está catalogando a biodiversidade alimentar em risco de desaparecer 
em todo o mundo: as fichas de 4500 produtos em 148 países estão disponíveis no site. A partir 
desse trabalho de pesquisa, o Slow Food desenvolveu o projeto das Fortalezas. Os projetos das 
Fortalezas sustentam comunidades de agricultores familiares e produtores artesanais que conservam 
produções tradicionais ameaçadas de extinção, valorizam territórios, recuperam trabalhos e técnicas de 
transformação antigos, salvam da extinção raças de animais autóctones e variedades hortifrutícolas As 
Fortalezas baseiam-se na aplicação de práticas agroecológicas. São mais de 500 e envolvem mais de 
14.000 agricultores e produtores artesanais em mais de 60 países.  

Com o projeto dos Mercados da Terra, Slow Food aproxima as comunidades de agricultores aos 
consumidores e promove o consumo de produtos locais. A distância média que percorrem os alimentos, 
desde o lugar de produção até o consumidor, duplicaram nos últimos 30 anos e isso implica um enorme 
aumento da poluição atmosférica. Adquirir alimentos locais significa reduzir a produção de CO2 e 
também adquirir alimentos sazonais, mais frescos e nutritivos. Estabelecer relações diretas significa 
aumentar a conscientização quanto ao valor dos alimentos e dinâmicas que constituem a base da 
produção dos mesmos: uma condição imprescindível para comprar com conhecimento.

A rede local de Slow Food cultiva hortas escolares, urbanas, comunitárias na Europa e no mundo. 
As hortas Slow Food baseiam-se no conhecimento e na valorização dos recursos locais a partir do 
solo, das sementes, da biodiversidade das variedades vegetais, e promovem também essas práticas 
agroecológicas. Na África, mais de 1200 hortas comunitárias nutrem milhares de pessoas e preservam 
variedades locais, saudáveis e nutritivas. 
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