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Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada
durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de
2015, composta por 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores a serem atingidos até 2030.

Os temas podem ser divididos em quatro dimensões principais:

Social Ambiental Econômica Institucional





AGENDA 
2030

É um plano de ação global para em 2030
alcançarmos o desenvolvimento sustentável.

Foi criada para colocar o mundo em um
caminho mais sustentável e resiliente. A
Agenda é um plano de ação para as pessoas, o
planeta e a prosperidade.

Foi adotada por 193 países-membros das
Nações Unidas, inclusive o Brasil, na Cúpula de
Desenvolvimento Sustentável, em setembro de
2015. Mas ela foi definida em um amplo
processo participativo lançado na Rio+20, em
2012.



Acabar com a fome, 
alcançar a segurança 

alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a 
agricultura sustentável.



Assegurar padrões 
de produção e de 

consumo 
sustentáveis



Em 2050 a população será 29% maior que a
atual

O crescimento maior será nos países em
desenvolvimento

70% da população será urbana

Os níveis de renda serão terão maior poder de
consumo alimentar



A produção de carne precisará aumentar
em mais de 200 milhões de toneladas

A produção de cereais terá que aumentar
para 3 bilhões toneladas/ano em relação aos
2.5 bilhões produzidos atualmente

Para alimentar essa população maior e
urbana, reduzir a obesidade, a produção de
alimentos deverá aumentar em 60%Developing countries

Developed countries



SEGURANÇA ALIMENTAR 

“A segurança alimentar acontece quando

todas as pessoas têm acesso físico, social e

econômico permanente a alimentos seguros,

nutritivos e em quantidade suficiente para

satisfazer as necessidades nutricionais e

assim poder levar uma vida ativa e saudável”



O número de pessoas
subalimentadas tem 

aumentado desde
2014. Alcançou um 

número estimado de 
815 milhões em 2016

Quanto falta para alcançarmos a fome zero?



A prevalência da subalimentação é maior na África; o 
número absoluto de pessoas subalimentadas é mais

elevado na Ásia. 

O número total de pessoas famintas no 
mundo é de 815 milhões 

Ásia: 520 milhões 

África: 243 milhões 

América Latina e no Caribe: 42 milhões

Porcentagem da população mundial 
vítima da fome: 11%

Ásia: 11,7%

África: 20% (Na África Ocidental: 33,9%)

América Latina e Caribe: 6,6%



A fome mundial voltou a crescer por consequência dos conflitos armados,
das mudanças climáticas e da deterioração da economia de alguns países.

Dos 815 milhões de famintos do planeta, 489 
milhões vivem em países afetados por conflitos.



Entre 2005 e 2015, 26% dos danos e perdas totais causados por desastres climáticos
em países em desenvolvimento ocorreram na agricultura.

Durante o mesmo período, as secas provocaram 30% das perdas agrícolas causadas
por desastres naturais. Isso equivale a US$ 29 bilhões.

Nos países em desenvolvimento, até 83% do impacto econômico das secas, que se
intensificaram com as mudanças climáticas, recaíram na agricultura

Na cultura do trigo, secas, geadas e chuvas, tem afetado sua produtividade e
qualidade .

Agricultura e Mudanças Climáticas 



Para 2050, a redistribuição das espécies devido ao aumento das temperaturas pode
reduzir as capturas de peixes entre 40% e 60% em áreas tropicais e entre 30% e
70% em latitudes mais altas.

A escassez de água já afeta mais de 40% da população mundial. Se prevê que as
mudanças climáticas siga reduzindo a disposnibilidade de água intensificando as
pressões sobre bacias já empobrecidas.

Agricultura e Mudanças Climáticas 

Os recursos hídricos sofrem o peso das mudanças climáticas. Isso intensificará a
competição por agua entre diferentes setores, enfraquecendo a segurança hídrica
das regiões.



Na atualidade, se desperdiça um terço dos alimentos que são produzidos. Estima-
se um custo anual de até US$ 2,6 trilhões.

As perdas e o desperdício mundial de alimentos geram, aproximadamente, 8%
das emissões anuais de gases de efeito estufa.

Agricultura e Desperdicio

Perda:Tecnologia, 
armazenagem ou 

transporte inadequado 
(esfera da produção)

Desperdício: hábitos 
equivocados dos 

consumidores 
(esfera da distribuição e 

do consumo)



Esta

630 milhões de toneladas em países 
industrializados – desperdício.

670 milhões de toneladas em países 
em desenvolvimento – perdas.

Esta produção poderia reduzir a 
fome a zero sem a necessidade de 

aumentar a produção. 

FAO, 2011: Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention



Na propriedade falta de 
tecnologia, no transporte, 

armazenamento, varejo falta de 
tecnologia de processo e 
planejamento de compra 

inadequado.A rotulagem e a 
embalagem também contribui 
para o desperdicio.A crescente 
preferência por qualidade do 
consumidor  tem levado ao 

descarte ainda na propriedade. 
Desde o peso o tamanho,o 

formato e a coloração.



30% das terras agricultáveis do 
mundo são utilizadas na produção 

de alimentos não consumidos.

Desperdícios e perdas impactam 
nos recursos naturais e nas 

mudanças climáticas (emissões de 
gases de efeito estufa).

Peça chave: aproveitar melhor o 
que se produz. 



Produzir mais com 
menos água

Pesca e aquicultura
resilientes

Produção pecuária
mais verde e eficiente

Reduzir as 
emissões pelo
uso de energia na
agricultura

Conservar o 
carbono do solo

O que devemos fazer?  

Abordar a fome e as 
mudanças climáticas
com sistemas de 
produção integrados



Resiliencia perante
as crises e riscos de 
desastres naturais

Evitar o desperdício de 
alimentos para 
potencializar a segurança
alimentar e reduzir as 
emissões

Melhorar o 
planejamento de 
políticas e os
investimentos para 
adaptação às
mudanças climáticas

Gestão sustentável de 
florestas e terras para 
adaptação e mitigação das 
mudanças climáticas

O que devemos fazer?  



Adotar tipos de 
trigo valorizado
pelas industrias

Evitar o desperdício de 
alimentos para a 
segurança alimentar
Reduzir as emissões
Plantio Direto de 
Qualidade

Equiparação de 
impostos pelos
estados;
Incentivar aumento de 
área no inverno, 
praticas , processos e 
produtos

Apoio a Pesquisa e ATER.
Sistema de trigo padrão
exportação ou para uso em
ração animal 
Integração da cadeia

O que devemos fazer?  



Medidas em agricultura
sustentável são as mais
efetivas para ajudar os
países na adaptação e 

na mitigação das 
mudanças climáticas



A FAO definiu o Desenvolvimento Agrícola Sustentável como "a gestão
e conservação da base de recursos naturais e uma orientação de
mudanças tecnológicas que asseguram a satisfação contínua das
necessidades naturais para as gerações atuais e futuras".

Uma agricultura sustentável conserva a terra, a água e os recursos
genéticos vegetais e animais; não degrada o meio ambiente e é
tecnicamente apropriada, economicamente viável e socialmente
aceitável "(FAO, 1988).

Desenvolvimento Agrícola Sustentável 



ABC para Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável

Nutrição é a chave
para liderar uma vida 

saudável ativa

Utilizar recursos naturais 
de forma sustentável e 

manter a biodiversidade 
são atitudes vitais para um 

planeta produtivo

Desenvolvimento Rural
é fundamental para 

eliminar a pobreza e a fome

A vontade política e a governança participativa são cruciais para atingir o objetivo da 
fome zero  e para a promoção de alimentos e sistema agrícolas sustentáveis, que 

assegurem dietas saudáveis, equilibradas e diversas para todas e todos. 



GAPs

Gerar mais informações sobre: que países vão produzir? Onde e
como se darão os fluxos de alimentos entre os países?

Quantificar melhor as implicações das mudanças climáticas à
agricultura e à alimentação e os efeitos dela sobre a disponibilidade
de água.

Quais serão os novo padrões de produção e consumo no mundo?

A produção de alimentos deverá estar relacionada com dietas mais
saudáveis. Novas dietas = Novos sistemas de produção. 

Gerar novas práticas de redução das perdas e desperdícios.



NÃO PODEMOS PERDER DE VISTA NOSSO OBJETIVO: 
PROTEGER A SEGURANÇA ALIMENTAR PERANTE OS 

IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, AO 
MESMO TEMPO QUE PROMOVEMOS UMA 

AGRICULTURA MAIS PRODUTIVA E RESILIENTE 



O mundo tem recursos e tecnologia para erradicar a fome e garantir a
segurança alimentar para 2050 para todos, apesar de muitos desafios e
riscos. Precisa mobilizar a vontade política e criar as instituições
necessárias para garantir que as decisões fundamentais em matéria de
investimentos e políticas para erradicar a fome sejam tomadas e
implementadas de forma eficaz.

A HORA DE AGIR É AGORA!



Sistemas 
agrícolas e 

alimentares 
sustentáveis

Erradicação 
da fome

Resiliência

Inclusão

PARA O FUTURO 
PRECISAMOS DE:



Muito Obrigado!
www.fao.org/brasil

fao-br@fao.org

mailto:fao-br@fao.org

