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Quanta água e alimentos precisamos até 2050?
Novo estudo avalia necessidades globais de água e alimentos até 2050 para garantir futuro sustentável.

Por  Redacção  - 24 Maio, 2019
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Um novo estudo agora publicado na revista Nature Sustainability apresenta uma nova

avaliação integradora das necessidades globais de água e alimentos até 2050, tendo em

conta o aumento da população mundial e a protecção dos ecossistemas aquáticos. Os

resultados indicam que, para corresponder de forma sustentável à procura crescente

de alimentos, será necessário redistribuir culturas agrícolas a nível regional, adoptar

práticas agrícolas mais sustentáveis e aumentar o comércio internacional de alimentos.

Os recursos globais de água doce estão sob crescente pressão. Actualmente, cerca de

70% da água doce a nível global é utilizada para culturas agrícolas irrigadas, que

asseguram cerca de 40% dos alimentos a nível mundial. As Nações Unidas prevêem

que a população mundial alcance os 9 mil milhões de pessoas até 2050, o que irá

aumentar a pressão sobre a necessidade de água no futuro.

No trabalho agora publicado, os investigadores desenvolveram uma nova avaliação

integrada das necessidades globais de alimentos e água até 2050, e de como estes

recursos limitados se relacionam entre si, com o objectivo de perceber de que forma

devem ser geridos os recursos hídricos tendo em conta as necessidades humanas e os

requisitos dos ecossistemas de forma a garantir um futuro sustentável.

“Os resultados revelam que, para produzir a nossa alimentação de forma sustentável e

respeitando as necessidades ambientais, será necessário expandir a área de terra

utilizada para agricultura em 100 milhões de hectares – aproximadamente 100 milhões

de estádios de futebol – até 2050, de forma a corresponder às necessidades de

alimento tendo em conta o aumento da população mundial. Para que tal seja possível,

tendo em conta os recursos hídricos limitados, será necessário reduzir as culturas

intensivas em áreas secas e redistribuir a produção agrícola de alimentos em regiões

abundantes em água”, explica Amandine Pastor, colaboradora do Centro de Ecologia,

Evolução e Alterações Ambientais – cE3c, na Faculdade de Ciências da Universidade de

Lisboa, e primeira autora deste estudo. Amandine Pastor é também investigadora do

Instituto de Investigação para o Desenvolvimento (IRD), em França.

Esta é uma das primeiras avaliações integradoras que quantifica de forma rigorosa o

efeito da protecção dos ecossistemas aquáticos nas captações de água, na produção

global de alimentos e nos fluxos comerciais: os resultados do estudo indicam que será

necessário um fluxo adicional de 10% a 20% de comércio desde regiões abundantes em

água para regiões com escassez de água a fim de respeitar as regulações ambientais

que asseguram a saúde dos ecossistemas – sendo que os principais fluxos comerciais

vão da América Latina para o Médio Oriente e China.

Para este estudo, os investigadores utilizaram cenários de mudanças climáticas e

cenários de mudanças socio-económicas desenvolvidos pela comunidade científica

para o Painel Inter-governamental para as Alterações Climáticas (IPCC) e compilaram

vários conjuntos de dados, incluindo dados sobre restrição do uso de água de forma a

respeitar os requisitos de conservação dos ecossistemas de água doce.

“É importante perceber que os recursos naturais são limitados. Os resultados do nosso

estudo indicam que será possível manter a segurança alimentar e os requisitos de

conservação dos ecossistemas de água doce até 2050, apesar da crescente poluição e

dos crescentes impactos das mudanças climáticas. Mas, para que isso seja possível,

devem ser adoptadas práticas sustentáveis e inovadoras, como cultivar em zonas agro-

climáticas apropriadas – por exemplo, plantar culturas menos intensivas em água em

áreas secas -, desenvolver a agricultura urbana e vertical e reduzir o consumo de carne

na dieta humana”, conclui Amandine Pastor.

Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais – cE3c

Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva

Redacção

O Portal Elvasnews é um sítio digital de Informação Regional, generalista, pluralista,

com o objectivo de assegurar a todos os leitores o direito à Informação

�  �  	  
  �  �    �

DEIXE UMA RESPOSTA

Faça login para fazer um comentário

Referência do artigo:
Pastor A.V. et al. (2019) The global nexus of food-trade-water sustaining environmental flows by 2050. Nature
Sustainability. Disponível aqui: http://doi.org/10.1038/s41893-019-0287-1

«As moléculas orgânicas são
fundamentais para o nosso modo de
vida»

Projecto europeu liderado pela
FCTUC dá passo decisivo para
aumentar e@ciência na produção de
energia eólica

Investigadores da FCTUC estudam
acidentes com explosivos ocorridos
em Portugal nos últimos 20 anos

ARTIGOS RELACIONADOS MAIS DO MESMO AUTOR

Ciência Ciência Ciência

��

Próximos eventos

Império romano ‘invade’
Marvão

Maio 31 @ 8:00 - Junho 1 @ 17:00 UTC+0

ÉvoraWine 2019

Junho 1 @ 8:00 - Junho 2 @ 17:00 UTC+0

Corrida Portugal Air Summit 19
em Ponte de Sor a 2 de Junho/

Junho 2 @ 9:00 - 13:00 UTC+0

Ver todos os Eventos

Publicidade

Facebook

Sê o primeiro dos teus amigos a gostar disto

Elvasnews
7807 gostos

Gostar da Página Contacta-nos

Farmácias de Serviço

Farmácia Moutta
Rua da Cadeia, 9
Assunção
Tel.: 268622150
(Permanente)

Farmácia Carbó Batista
Travessa da Praça, 2-A
Vila Boim
Tel.: 268656103
(Disponibilidade)

* Informação válida das 9h do dia 27 às 9h do dia
28

Mais informações

Publicidade

Publicidade

Incorporar Ver no Twitter

Tweets por @ElvasnewsInfo

bit.ly/2W92xxJ

Elvasnews
@ElvasnewsInfo

GNR resgata 17 migrantes na Grécia | Elvasne…

O Tempo

19  

 19 

 19 

ELVAS
Céu Limpo

°C � °

� °

 63 %  3.1kmh  0 %� � �

SEG

32 °
TER

31 °
QUA

31 °
QUI

33 °
SEX

35 °

Fotogaleria

Opinião

Entre irmãos…

Opinião  23 Maio, 2019

Portugal do Fado, Fátima e Futebol

Graça Amiguinho  22 Maio, 2019

Pão com banha e açúcar

Opinião  16 Maio, 2019

Mais um “chico-esperto”

Graça Amiguinho  15 Maio, 2019

Rodilha, memória e afectos

Opinião  9 Maio, 2019

Ciência

Quanta água e alimentos
precisamos até 2050?

Ciência  24 Maio, 2019

«As moléculas orgânicas são
fundamentais para o nosso
modo de vida»

Ciência  24 Maio, 2019

Projecto europeu liderado pela
FCTUC dá passo decisivo para
aumentar e@ciência...

Ciência  21 Maio, 2019

Investigadores da FCTUC
estudam acidentes com
explosivos ocorridos em
Portugal nos...

Ciência  16 Maio, 2019

Canetas e mãos: para o cérebro
é quase a mesma coisa

Ciência  14 Maio, 2019

Melhor Residência em Lisboa
A Momentus Senior é uma Residência com
Especialistas de Alta Qualidade. Saiba mais
Momentus Senior

Melhor Residência em Lisboa
A Momentus Senior é uma Residência com
Especialistas de Alta Qualidade. Saiba mais
Momentus Senior

SELECÇÕES DO EDITOR

Festival Flamenco e Fado
Badajoz 2019 – de 1 a 6...

Agenda  21 Maio, 2019

NOTÍCIAS MAIS POPULARES

Campo Maior: Município já
removeu das ruas do concelho,
uma tonelada...

Portalegre  29 Março, 2019

Tesouros de Elvas – Capotes
Região  25 Janeiro, 2017

Campos do Alentejo coloridos
pela luta contra o cancro infantil

Actual  14 Junho, 2016

1922

1097

926

503

442

416

385

377

297

Actual

Desporto

Sociedade

Ciência

Agenda

Opinião

Região

Futebol

Cultura

CATEGORIA POPULAR

SOBRE NÓS

O Portal Elvasnews é um Portal de Informação centrado na
região do Alto Alentejo. Elvasnews disponibiliza ainda
informação de índole Nacional e científica

Entre em contacto: info@elvasnews.pt

SIGA-NOS

     � 	 
 �  �

Início  Estatuto Editorial  Ficha Técnica  Telefones Úteis  Contactos  Política de Privacidade e Cookies© Copyright Elvasnews, 2019

�

Elvasnews

Perda de peso sem dieta
Como remover a gordura da barriga se você é preguiçoso sironatour.ru

ABRIR

ACTUAL � REGIÃO � SOCIEDADE � DESPORTO � OPINIÃO � EVENTOS GALERIAS �

 19  Elvas  Segunda-feira, Maio 27, 2019     �
C Estatuto Editorial Ficha Técnica Telefones Úteis Contactos �� �  	  
  �    �

�

27/05/19, 09*45
Página 1 de 1


