
 
 

 
 

 

 

Como podemos melhorar a oferta global de alimentos? 
 

Um novo estudo, publicado no dia 19 de setembro na Nature Food, concluiu que alguns 

ajustes na alimentação animal podem aumentar significativamente a oferta de global de 

alimentos, sem exigir o aumento do uso dos recursos naturais ou mudanças na dieta, ou 

ainda prejudicar o desempenho animal. 

De acordo com o estudo, atualmente, cerca 

de 1/3 da produção mundial de cereais e 1/4 

dos peixes capturados (geralmente não 

direcionados para a alimentação humana) 

são usados para a alimentação animal. A 

equipa de investigadores da Finlândia, 

analisou o fluxo global de alimentos e 

subprodutos como: bagaços de oleaginosas, 

subprodutos do processamento de cereais e 

açúcar, polpa de citrinos, subprodutos de 

origem animal (peixes e bovinos) e restos de 

culturas e a incorporação destes na 

alimentação animal. Com estas mudanças, 

até 10-26 % da produção total de cereais e 

17 milhões de toneladas de pescado 

poderiam ser redirecionados da alimentação 

animal para uso humano, o que poderia 

representar um aumento na oferta de alimentos de 6 a 13 % em termos de teor calórico 

e de 9 a 15 % em termos de teor de proteína. Tal significaria um aumento na oferta de 

alimentos para cerca de mil milhões de pessoas, segundo o estudo.  

Mas e a nível nacional? O que está a ser feito em Portugal? O FeedInov, juntamente com 

um conjunto de parceiros, está à procura dessa resposta. Muitos desses subprodutos do 

sistema alimentar já são usados na alimentação animal, mas há um grande potencial 

para aumentar o seu uso. O que nós estamos a estudar é a compilação da informação, 

de forma consolidada, sobre a quantidade, tipo, distribuição geográfica e época de 

produção dos diferentes subprodutos com valor nutricional para serem utilizados em 

alimentação animal, dando preferência à sua incorporação em alimentos compostos, 

mas também avaliando o seu potencial de utilização para compostagem e produção de 

fertilizantes orgânicos ou como fontes energéticas.  

Para além disso, o FeedInov irá avaliar as vantagens ambientais da utilização destes 

subprodutos, através da avaliação do ciclo de vida dos produtos com a sua incorporação 

e a identificação de substâncias com potencial de mitigação de metano. Espera-se no 



 
 

 
 

 

fim do projeto, disponibilizar esta informação de forma a que as indústrias e produtores 

possam utilizar estes recursos de modo mais eficiente e, assim, diminuir o desperdício 

da indústria agroalimentar portuguesa, aumentar a valorização dos subprodutos do 

ponto de vista ambiental avaliando o seu potencial de diminuição da produção de gases 

de efeito de estufa, diminuir a pegada de carbono dos alimentos para animais, utilizar 

cadeias de abastecimento mais curtas e aumentar a autossuficiência nacional, 

reduzindo, consequentemente, a enorme pegada ambiental da importação das 

matérias-primas. 


