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O Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável número 02 visa acabar com 

a fome e desnutrição, melhorar a alimentação da população e investir em 
agricultura sustentável. 

A fome e desnutrição são doenças da humanidade há muito tempo, e, também, 
vêm acompanhadas do desperdício e má distribuição do alimento hoje produzido 
mundialmente. 

821 MILHÕES de seres humanos 
Esse é o número do último relatório da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura  (FAO) de pessoas que passam FOME. Somos 
aproximadamente 7 bilhões de habitantes no planeta, dos quais mais de 10% 
sofre com a falta de alimento! 
Na realidade mundial temos em uma ponta a falta de acesso ao alimento e na 
outra a obesidade como epidemia mundial, o desequilíbrio é reflexo da atividade 
humana, e afeta não apenas o ser humano, mas também o planeta. POR QUÊ? A 
agricultura não sustentável expande sem compromisso com a segurança do 
alimento e a preservação do meio ambiente, o que acarreta doenças, além do 
direcionamento de recurso hídrico voltado para a indústria agrícola e não para o 
consumo humano, enquanto milhares não tem acesso à água, e, também ocasiona 
a dizimação de espécies de fauna e flora das áreas devastadas impede a 
regeneração da natureza que provê alimentos ao ser humano. 
COMO no meu dia a dia posso ajudar? Aprendendo a comer adequadamente, não 
praticando o desperdício, investindo e consumindo a agricultura sustentável, 
acompanhando as medidas governamentais e cobrando de governantes medidas 
de combate a fome e desnutrição, e, para os engajados, pessoalmente 
voluntariando e contribuindo em dar acesso à comida aos que não a tem. 
E, aqui para reflexão fica a pergunta, se hoje não conseguimos alimentar a 
população mundial, como o faremos nos próximos anos?  
Acompanhe a série de vídeos da ONU com o especial voltado à ODS 02 
https://youtu.be/l4h7NQO-gz4 
*(fonte site ONU Agenda 2030) 
 
 

 
 


