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A CIÊNCIA DA
ALIMENTAÇÃO 
SUSTENTÁVEL

Comer produtos locais. Abandonar a carne. 
Optar por produtos biológicos. Evitar o peixe. 

Acabar com as embalagens de plástico. Banir a 
agricultura intensiva. Estes são alguns chavões 
da sustentabilidade na alimentação. Mas serão 

comprovados pelos factos científicos? 
O que dizem os estudos sobre um dos 

temas ambientais mais cheios de mitos, 
falsas certezas e zonas cinzentas

—  PO R  LU ÍS  R I BE I RO
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ÉÉ
É uma questão de senso comum: en-
tre uma peça de fruta produzida em 
Portugal e outra no Brasil, a escolha 
sustentável é óbvia. Afinal, como é que 
uma banana transportada do lado de 
lá do Atlântico, num navio que gastou 
milhares de litros de combustível, po-
deria ter uma pegada de carbono mais 
pequena do que um pêssego local?

Mas a Ciência raramente se com-
padece com palpites. Investigadores 
da Universidade de Lincoln, Nova 
Zelândia, calcularam as emissões de 
gases com efeito de estufa de borrego 
produzido no país e exportado para 
o Reino Unido. Incluindo o trans-
porte, estimaram que cada tonelada 
de carcaça de borrego resultava nas 
emissões de 688 quilos de dióxido de 
carbono equivalente (CO2eq). Depois 
calcularam as emissões de borrego 
britânico e consumido no próprio 
Reino Unido – 2 849 quilos de CO2eq 
por tonelada. Ou seja, mesmo atraves-
sando literalmente meio mundo para 
chegar à mesa, a carne neozelandesa 
tinha uma pegada carbónica quatro 
vezes inferior. A diferença explica-se 
pelo facto de, na Nova Zelândia, ser 
necessário menos fertilizantes e ener-
gia para produzir alimentação para os 
animais. O clima permite aos borregos 
na Nova Zelândia serem sobretudo 
alimentados a pasto (que, por sua vez, 
também absorve CO2).

Todos sabemos que a produção de 
carne tem emissões muito altas, pelo 
que o transporte será uma proporção 
mais reduzida do total. Mas acontece 
o mesmo com os vegetais. Um estudo 
sueco concluiu que uma tonelada de 
tomate produzido e consumido na 
Suécia emitia 730 quilos de CO2eq; 
tomate importado de Espanha fica-
va-se pelos 120 quilos de CO2eq por 

tonelada. A energia gasta na Suécia 
para climatizar a produção torna-a 
de tal forma ineficiente que faz mais 
sentido, de um ponto de vista de 
sustentabilidade, importá-lo de um 
local a mais de três mil quilómetros 
de distância.

O transporte, na verdade, é apenas 
uma minúscula parte das emissões 
da agricultura, ficando, até, atrás do 
embalamento. Um estudo publicado 
em 2018 na revista científica Global 
Food Security conclui que, na Europa, 

corresponde a seis por cento. No caso 
da carne de vaca, esse peso é ainda 
menor, não atingindo sequer um por 
cento. Outra investigação aponta para 
que 96% das emissões do transporte 
sejam relativos ao transporte local ou 
regional e só 4% ao internacional (por 
via marítima e aérea).

“Comer produtos locais é a opção 
mais ‘verde’” não passa, assim, de um 
mito sobre alimentação sustentável 
que se tornou uma verdade absoluta, 
propagada mesmo pelas Nações Uni-
das. Não é o único.

AGRICULTURA INTENSIVA  
VS. BIOLÓGICA

Não é fácil calcular a pegada carbónica 
global do setor da alimentação, mas 
uma das investigações mais recen-
tes e abrangentes, publicada no ano 
passado na Nature Food, calcula que 
represente 34% de todas as emissões 
da atividade humana (estimativa para 

  O peso do desperdício  
Os alimentos que vão parar  
ao lixo são responsáveis por 
6% das emissões globais  
de gases com efeito de estufa

Consumir produtos 
locais não garante 
uma menor pegada 
carbónica – 
o transporte é uma 
parte diminuta 
das emissões 
da alimentação
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2015). Destas emissões, um pouco 
mais de dois terços são diretas (ati-
vidade agrícola e uso do solo) e o 
resto advém de consumo, produção 
de combustível, gestão de resíduos, 
processos industriais, embalagens e 
transporte.

O mesmo estudo conclui que, entre 
1990 e 2015, as emissões absolutas 
subiram 12,5%. É um crescimento 
considerável, mas, no mesmo período, 
a produção agrícola subiu 40%, pelo 
que as emissões per capita estão a cair 
significativamente. Essa redução de-
ve-se à generalização do tipo de agri-
cultura mais diabolizado por muitos 
ambientalistas: a agricultura intensiva. 
“Foi o que permitiu aumentar a pro-
dução por unidade de área, reduzindo 
a taxa de desflorestação”, explica Tiago 
Domingos, professor de Ambiente 
do Instituto Superior Técnico. “É um 
feito extraordinário, aumentar tanto 
a produção com tão pouco aumento 
de área cultivada, tanto na agricultura 
como na produção animal. E quanto 
mais progride a agricultura dos países 
em desenvolvimento, mais aumenta a 
eficiência.”

Por outro lado, a produção bioló-

gica é reconhecida por muita gente 
como a mais ecológica, por não apli-
car pesticidas sintéticos. A realidade, 
no entanto, é mais intrincada do que 
isso. É verdade que os campos agrí-
colas “bio” têm mais biodiversidade 
do que os da produção intensiva. Mas 
precisam de mais área para produzir 
a mesma quantidade de alimentos. 
Quanto mais agricultura biológica 
houver, mais espaço terá de ser rou-
bado a florestas e zonas húmidas, 
com uma biodiversidade incompara-
velmente maior. Além de ser um de-
sastre para os ecossistemas naturais, 
levaria a um aumento exponencial 
dos gases com efeito de estufa. Um 
estudo divulgado em 2019 na Nature 
Communications previa um aumento 
de 21% das emissões da agricultura em 
Inglaterra e no País de Gales, se toda a 
produção nestes dois países passasse 
a ser biológica.

Isto não significa que se deva aban-
donar este tipo de agricultura, que 
tem o seu potencial. “Vale a pena ser 
feito, mas é para melhorar, apro-
veitando a evolução da tecnologia, 
praticando agricultura de precisão, 
usando a robótica para controlar as 
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ervas”, defende Tiago Domingos. O 
problema, continua, é haver uma 
componente ideológica – natural é 
bom, artificial é mau – que impede a 
agricultura biológica de evoluir. “Uma 
vez que não são usados pesticidas de 
síntese, há situações em que pode ser 
mais eficiente usar organismos gene-
ticamente modificados, para tornar a 
cultura resistente a certos infestantes.” 
A bioengenharia, porém, é completa-
mente rejeitada pelos proponentes da 
produção “bio”.

CARNE: SIM OU NÃO?
A questão do consumo de carne é tal-
vez a mais complexa. Não há qualquer 
dúvida de que, por caloria, a carne 
tem um impacto bem maior do que 
os vegetais (entre 10 e 50 vezes mais). 
A diferença é tal que, se os 54 países 
mais ricos do mundo adotassem uma 
dieta eminentemente vegana, conse-
guiriam reduzir tanto as suas emissões 
que a meta de limitar o aquecimento a 
1,5º C, como definido pelo Acordo de 
Paris, ficaria ao seu alcance.

Esta é a conclusão de um estudo 
publicado em janeiro na Nature Food, 
mas tem um senão: pressupõe que a 
área hoje utilizada para pastagens e 
outros alimentos para animais seria 
reconvertida ao seu estado natural, 
que sequestraria cem mil milhões de 
toneladas de CO2. A “solução” não 
poderia ser aplicada cegamente. Em 
Portugal e em toda a região mediter-
rânica, seria contraproducente, por-
que a presença de ruminantes ajuda 

a controlar o mato, reduzindo assim 
o risco de incêndio, e permite a repo-
sição de matéria orgânica no solo. Há 
também quem defenda a conversão de 
pastagens em terras de cultivo. Mas, 
salvo raras exceções, isso não é pos-
sível em países como Portugal, onde 
os pastos ocupam quase sempre solos 
demasiado pobres para a agricultura. 
Na verdade, as vacas são um excelente 
intermediário, que transforma em 
carne e leite alimento que os humanos 
não conseguem comer.

E quanto às grandes áreas de culti-
vo de soja, que serve maioritariamente 
para alimentar animais? É outra fa-
lácia. Sim, pelo menos 80% da soja 
é transformada em ração, mas essa 
é a quantidade que sobra depois de 
se retirar o que tem maior valor eco-
nómico, o óleo de soja. Só o restolho 

vai para os animais. Face à procura de 
óleo de soja para consumo humano, o 
cultivo de soja não se reduziria. Pelo 
contrário, causaria um problema: o 
que hoje serve para ração passaria a 
ser um resíduo.

Ainda assim, é inegável que o mun-
do ocidental consome carne a mais e 
que esse apetite está a causar desflo-
restação em várias regiões do globo 
(com a América do Sul à cabeça). É 
importante reduzir o consumo e, 
em simultâneo, optar por carne com 
impactos positivos no ambiente. Por 
exemplo, as pastagens semeadas bio-
diversas, em Portugal, absorvem 6,5 
toneladas de CO2 por hectare, anual-
mente – mais do que o suficiente 
para compensar as emissões de um 
português médio.

DESPERDÍCIO É PIOR  
DO QUE AVIAÇÃO

Um tema que costuma passar desper-
cebido, quando se fala em emissões, 
é o desperdício alimentar. Não devia. 
Segundo uma análise publicada na 
Science em 2018, os alimentos que vão 
parar ao lixo são responsáveis por 6% 
das emissões decorrentes da atividade 
humana (e este número não tem em 
conta as perdas durante a produção 
agrícola). É o triplo das emissões da 
aviação, setor que costuma estar no 
centro do debate das alterações cli-
máticas.

Uma das ferramentas para reduzir 
o desperdício alimentar tem os seus 
próprios senãos: o plástico. Pode 

Por ser menos
produtiva, 
a agricultura 
biológica precisa 
de mais espaço, 
o que pode fazer 
aumentar 
a desflorestação




