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Resumo:
      O Brasil é historicamente marcado pelo problema da fome: o país, que saiu do Mapa da Fome da
Organização das Nações Unidas em 2014, segue as tendências mundiais de agravamento dos dados
a respeito da insegurança alimentar após anos consecutivos de melhora. Além disso, com a
intensificação das mudanças climáticas e efeitos já observáveis no funcionamento dos ciclos
biogeoquímicos e dos ecossistemas naturais da Terra, uma questão chave é acrescentada a série de
fatores que devem ser levados em consideração para um bom manejo da insegurança alimentar em
um país: a priorização da agenda ambiental. Sob a lente da Agenda 2030, que uniu mais de 190
países ao redor do mundo em prol da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, o presente trabalho irá analisar o desempenho brasileiro na gestão da insegurança
alimentar frente à crise climática.

 
INSEGURANÇA ALIMENTAR ATINGE MILHÕES DE RESIDÊNCIAS NO MAIOR
EXPORTADOR DE ALIMENTOS DA AMÉRICA LATINA: INTRODUZINDO O
PARADOXO BRASILEIRO

 

     O Brasil é o país mais relevante na região
da América Latina no setor de exportação de
alimentos, na medida em que compõe o
grupo de sete países responsáveis por 55%
da exportação mundial desse setor,
somando-se à Argentina, Austrália, Canadá,
Nova Zelândia, Tailândia e Estados Unidos da
América (FAO, 2020). Paradoxalmente, o
cenário de insegurança alimentar no país é
grave, na medida que estima-se, de acordo
com uma pesquisa realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
divulgada em 2020, que entre os anos de
2017 e 2018, a insegurança alimentar grave
esteve presente no lar de mais de 10
milhões de brasileiros (CAMPOS, 2020)
    A insegurança alimentar, que pode ser
entendida como a condição em que uma
pessoa não tem acesso regular a alimentos
seguros nutritivos o suficiente para o
crescimento e desenvolvimento normais e
uma vida ativa e saudável (FOOD AND
AGRICULTURE ASSOCIATION, 2020), 
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associada a situações de vulnerabilidade
econômica e social, pode ser agravada em larga
medida por uma problema que vêm se
tornando cada vez mais evidente na mídia e
debatido nos fóruns internacionais: as
mudanças climáticas. O tradicional modelo de
desenvolvimento sobre o qual a maioria das
atividades econômicas são exercidas na
modernidade historicamente apresentou
resistência em incorporar as questões
ambientais às suas atividades em um período
que ficou conhecido como Antropocena,
marcado pela ação do homem. Tal dinâmica
resultou -de forma mais evidente nas últimas
décadas- no comprometimento da qualidade
de vida das gerações atuais e da própria
existência de gerações futuras. 
     Dessa forma, esforços transnacionais como
a Agenda 2030, integrada pelo Brasil, ganharam
força no cenário da cooperação internacional,
na tentativa de firmar um compromisso
conjunto e planetário no combate à pobreza,
oferecendo uma perspectiva integradora sobre
os principais problemas globais.



     No entanto, o Brasil, que foi um dos países a assumir o compromisso de alcançar os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável até 2030, vem lidando de forma precária com esse desafio, na
medida em que enfrenta políticas pautadas pelo negacionismo ambiental e predominantemente
guiadas pelos interesses da chamada “bancada ruralista” e dos grandes atores do agronegócio,
vivenciando uma escalada do desmantelamento das políticas ambientais e de práticas que não
contribuem para a melhoria de um sistema alimentar sustentável.
      Para analisar esse tema, o presente policy brief será dividido em 3 seções e uma conclusão.
Na primeira seção, será apresentado o panorama da insegurança alimentar no Brasil e no mundo
e de que forma as mudanças climáticas podem causar impactos diretos e indiretos nesse
cenário; na segunda seção será analisada a emergência de lentes de desenvolvimento mais
sustentáveis e da Agenda 2030, que servirá como norte para a compreensão do tema deste
trabalho e para a análise da trajetória brasileira nesse sentido, entre os anos de 2015 e 2020. A
última seção, por sua vez, irá se propor a explorar as estruturas, instituições e dinâmicas políticas
brasileiras que contribuem para o atual cenário da insegurança alimentar, além de explorar o
desempenho das políticas públicas nacionais em prol do meio ambiente e os principais grupos
de interesse que agem sobre esse contexto. Por fim, o trabalho irá apresentar suas conclusões
finais, assim como recomendações aos principais setores envolvidos no manejo da insegurança
alimentar no contexto da crise climática no Brasil.

 

     A Antropocena é o nome proposto para a
era geológica demarcada pelo período em que
as ações humanas passaram a ter um efeito
substancial nos sistemas da Terra (WHITMEE et
al., 2016). Ao longo das últimas décadas, a partir
dessas interferências causadas pelo homem,
intensificaram-se as discussões a respeito dos
efeitos das mudanças climáticas sobre a
qualidade da vida humana. Embora a
exploração de recursos naturais da Terra pela
espécie humana possa ser traçada à centenas
de anos atrás, o ponto crucial e de virada desse
processo aconteceu a partir da Revolução
Industrial, que causou mudanças fundamentais
nas atividades manufatureiras e resultou em
desequilíbrios de proporções muito maiores no
meio ambiente (TAQWADIN, 2016, p.2)
     A partir disso, impactos nos sistemas
naturais terrestres e no bem-estar humano 

     

SEÇÃO 1) APRESENTANDO O PANORAMA DA INSEGURANÇA
ALIMENTAR E DAS MUDANÇAS DO CLIMA
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"Cada século tem o seu próprio
desafio à saúde pública: as
mudanças climáticas são o
desafio do nosso século"

Dra Margaret Chan

começaram a se tornar cada vez mais claros:
a ex- diretora geral da Organização Mundial
da Saúde, Dra Margareth Chan, alega que
“cada século tem o seu próprio desafio à
saúde pública: as mudanças climáticas são o
desafio do nosso século”. Nesse sentido, é
importante ressaltar que para os propósitos
deste trabalho, quando nos referimos às
mudanças climáticas, estamos tratando dos
desequilíbrios nos sistemas naturais da terra
causados majoritariamente pelo caráter
exploratório da maioria das atividades
humanas. 
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Refere-se, aqui, ao cenário no qual estas mudanças apontam para o aumento da temperatura
global em mais de 2°C até 2050 com a capacidade de causar grandes desequilíbrios em
ecossistemas essenciais para a sobrevivência humana. Esses desequilíbrios podem ser observados
nas mudanças que já ocorrem cotidianamente e que estão projetadas para acontecer de forma
ainda mais intensa na Floresta Amazônica e sobre a biodiversidade abrigada por ela, nas perdas
glaciais consideráveis nos Andes e no Himalaia e na rápida acidificação dos oceanos com
consequente disrupção dos ecossistemas marinhos e corais que contribuiria para a perda de
incontáveis espécies, potencialmente afetando a disponibilidade de alimentos no mundo (ASSAD et
al., p. 9, 2013)
     Nesse contexto, dentre os principais desafios sobre a saúde pública causados e catalisados
pelas mudanças climáticas, a insegurança alimentar é um dos mais relevantes. De acordo com a
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), uma pessoa está em situação de
insegurança alimentar quando não tem acesso regular a alimentos seguros e nutritivos o suficiente
para o crescimento e desenvolvimento normais e uma vida ativa e saudável (FAO, 2020). A principal
consequência desse fenômeno é levar os indivíduos à desnutrição, caracterizada por deficiências,
excessos ou desequilíbrios na quantidade de calorias e nutrientes ingeridos por uma pessoa
(MBOW, Hans-Otto Pӧrtner, et al., 2020, p. 442). A insegurança alimentar já atinge uma parte
significativa da população: uma estimativa contendo dados prévios à pandemia do COVID-19,
mostram que no ano de 2019, cerca de 690 milhões de pessoas, o que corresponde a 8.9% da
população mundial, estavam subnutridas (FAO, 2020).  
     Além disso, um número crescente de pessoas teve que reduzir a quantidade e a qualidade dos
alimentos que consomem: 2 bilhões de pessoas, 25.9% da população mundial experienciaram
fome ou não tiveram acesso a uma quantidade de comida regular e suficiente no ano de 2019
(FAO, 2020). Por décadas, houve uma tendência de diminuição da fome no mundo que, de acordo
com os três relatórios mais recentes divulgados pela FAO, não mais se mantém:

7
Fonte: Food and Agriculture Organization, 2020
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  De acordo com o gráfico acima, pode-se
observar que, desde o início dos anos 2000 até
o ano de 2014, houve uma tendência
consistente de queda no número de pessoas -
demonstrado pelas linhas laranja no gráfico-
subnutridas no mundo. A partir do ano de
2014, no entanto, começa-se a observar um
aumento devagar mas, ainda presente, neste
número, sobre o qual as projeções para o ano
de 2030 chegam a 840 milhões de pessoas em
situação de insegurança alimentar.
     O panorama brasilero não foge aos padrões
globais: em 2014, o Brasil havia saído do Mapa
da Fome da ONU, um levantamento criado e
divulgado pela Organização das Nações Unidas
sobre a situação da carência alimentar no
mundo, no qual um país entra para esse
levantamento quando 5% ou mais de sua
população encontra-se subalimentada (LIMA,
2021). Apesar disso, o representante no Brasil
do Programa Mundial de Alimentos das
Nações Unidas e Diretor do Centro de
Excelência Contra a Fome, Daniel Balaban
afirma que “O Brasil saiu do Mapa da Fome em
2014, mas está caminhando a passos largos
para voltar” (ESTADÃO CONTEÚDO, 2020). 
     Segundo o IBGE, o Brasil contava com uma
população de 207,1 milhões de pessoas entre
os anos de 2017 e 2018, das quais 84,9
milhões moravam em domicílios com um certo
grau de insegurança alimentar, distribuídos da
seguinte forma: 56 milhões em domicílios com
insegurança alimentar leve, 18,6 milhões em
domicílios com insegurança alimentar
moderada e 10,3 milhões em domicílios com
insegurança alimentar grave (CAMPOS, 2020).
Os dados mencionados anteriormente, que
apontam para cerca de 40% da população
total do país em uma situação de
vulnerabilidade alimentar se configura como
um paradoxo, na medida em que o Brasil é um
dos 7 países -somando-se à Argentina,
Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Tailândia e
Estados Unidos da 

América- responsáveis por cerca de 55% do
total de exportação de alimentos no mundo
(FAO et al., 2020, p.132), sendo, assim, o ator
mais relevante deste setor na América Latina. 
        Na medida em que se entende o potencial
da capacidade produtiva de alimentos no
Brasil, a gravidade da insegurança alimentar no
país se mostra não apenas como uma grande
contradição, mas como uma condição violenta
que se impõe sobre grande parte da
população. Uma situação de violência pode ser
entendida quando os seres humanos são
influenciados de forma que suas realizações
somáticas e mentais reais são menores do que
as suas realizações somáticas e mentais
potenciais, ou seja: a violência é definida como
a causa da diferença entre o potencial e o
atual, entre o que é e o que poderia ser
(GALTUNG, 1960, p.168). Dada que essa
condição se impõe em um país conhecido
globalmente pela riqueza de seus recursos
naturais e como um dos maiores produtores
de alimentos no mundo, se faz necessário
questionar os moldes nos quais se dá o
manejo da insegurança alimentar a nível
nacional e de que forma ele pode se tornar
ainda mais palpável com o agravamento da
crise climática.
  Já que, a princípio, associamos o fenômeno
do desenvolvimento à questão da insegurança
alimentar, é importante ressaltar que a
concepção de desenvolvimento não possui
uma única interpretação, mas entende-se o
conceito de forma geral como algo associado a
crescimento e melhoria. Partindo dessa lógica,
a dinâmica capitalista -por meio da qual
funcionam todas as engrenagens globais- foi
bem sucedida, na medida em que houve uma
diminuição da pobreza a nível global, com uma
queda de 0.7 bilhões de pessoas vivendo na
extrema pobreza, a melhoria da expectativa de
vida humana de 47 anos entre as décadas de
1950-1960, para 69 anos entre os anos 2005 e  



2010, assim como a diminuição das taxas de mortalidade infantil de crianças com menos de 5
anos de idade caindo de 214 mortes a cada 1.000 nascimentos entre os anos de 1950-1955,
para 59 mortes a cada 1.000 nascimentos entre os anos de 2005 e 2010 (WHITMEE et al.,
2016, p. 1974).
     Se houve uma melhoria significativa aparente na qualidade de vida da população humana,
porque, então, há uma preocupação crescente com as consequências da intensificação das
mudanças climáticas? Para responder essa pergunta, é preciso partir do princípio de que a
humanidade vem feito um trade off entre o progresso humano e a sustentabilidade dos
ecossistemas terrestres, fazendo uma espécie de hipoteca da saúde de gerações futuras em
prol de obter ganhos econômicos e de desenvolvimento no presente (WHITMEE et al., 2015, p.
1973). A lógica descrita anteriormente é conhecida como o “paradoxo ambientalista”, mas
poderia, na verdade, ser compreendido como o paradoxo do desenvolvimento, na medida
que entende-se que a principal controvérsia desta questão encontra-se no fato de que o meio
ambiente não é capaz de absorver a implacável exploração causada pelo modelo de
crescimento atual, baseado em uma acumulação sem fim (MCMICHAEL, 2017, p. 10)
     Toda essa dinâmica de exploração foi feita às custas dos sistemas ecológicos e biofísicos
terrestres, de forma que é difícil não notar a proporção das alterações naturais feitas pelos
seres humanos: cerca de um terço dos territórios -excluindo desertos e geleiras- foram
convertidos em terras cultivadas e pastos (WHITMEE et al., 2015 p. 1976). Essa exploração
compulsória de recursos naturais finitos parte de uma compreensão de que a vida humana na
terra pode acontecer de forma descolada e -quase em um patamar superior- dos demais
ciclos e formas de vida terrestres que são intimamente interconectados. Esse tipo de
compreensão do todo, em que a vida humana encontra-se em uma posição hierarquicamente
acima das demais formas de vida e que enxerga todos os demais recursos e seres como
objetos subjugados à vontade humana e cujos valores são determinados pelo seu grau de
utilidade ao homem é uma das formas por meio das quais o pensamento antropocêntrico
pode se expressar. 
     O antropocentrismo influenciou o fazer político e teórico por décadas e contribuiu para os
moldes da Segurança Internacional, na medida em que suas abordagens mais mainstream
adotam lentes voltadas para o entendimento de que o sujeito humano e as instituições
produzidas por ele são os únicos objetos possíveis da segurança (MITCHELL, 2014, APUD
WALKER, 1997). Correntes mais recentes propõe uma nova compreensão do conceito de
Segurança, no entanto, na medida em que começa a tomar forma uma visão mais integrativa,
que parte da compreensão de que todo e qualquer forma de ser -humana ou não humana-
só é entendida dessa maneira quando observada em relação ao outro: o mundo se dá na
coletividade e na condição de “estar junto” (MITCHELL, 2014, p. 16). 
 Esse tipo de compreensão abriu espaço para a introdução de um conceito de segurança
ambiental que coloca as mudanças climáticas no centro dos modelos cooperativos de
segurança global, em que não se deve enxergar as mudanças climáticas como um inimigo e
uma ameaça externa (TAQWADIN, 2016, p. 5 APUD DYER, 1996), mas como uma natureza
diversa que inclui as pessoas e que tem o potencial de promover áreas seguras para cidadãos
em todos os países com acesso à nutrição básica e ambientes saudáveis (...) determinados
culturalmente e ecologicamente (TAQWADIN, 2016, p.5 APUD DOYLE, MCEACHERN, 2008).
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acesso à comida determinado por questões
culturais e sócio-econômicas e assimilação de
comida (ONU).
     A disponibilidade física de comida pode ser
afetada negativamente por carências na
produção local, por desastres naturais ou
causados pela ação humana, por variações
sazonais, falta de água, infra estruturas fracas
ou até mesmo problemas legais. Já em relação
às questões socioeconômicas, estas podem ser
afetadas pela pobreza, pela falta de recursos,
pelas mudanças climáticas, por instabilidades
políticas e pela ausência de bem estar. Ainda, a
segurança alimentar pode ser afetada por
discriminações de gênero e falta de informação
sobre os benefícios de se manter uma dieta
balanceada. Por fim, no que se trata da
assimilação da comida, os problemas incluem
falta de acesso à água potável e saúde, higiene
e unidades sanitárias adequadas (ONU).
   De acordo com a FAO, as mudanças
climáticas possuem impactos diretos e
indiretos nos sistemas agrícolas de produção.
Os efeitos diretos são relacionados à
modificação de características físicas como
níveis de temperatura e distribuição de chuva
em sistemas agrícolas específicos, enquanto os
efeitos indiretos são aqueles que afetam a
produção por meio de mudanças em outras
espécies, como polinizadores, pestes, vetores
de doenças e espécies invasivas (FAO, 2015).
Apesar dos efeitos do clima imporem suas
consequências em diversos setores do sistema
de abastecimento de alimentos, como a
aquacultura e a pecuária, o foco do trabalho se
dá em torno da agricultura, na medida em que
a maior parte dos alimentos são produzidos no
solo, representando uma média de 83% dos
697 kg de comida consumidos por pessoa por
ano e 93% das 2.884 calorias médias
consumidas por dia por indivíduo (MBOW,
Hans-Otto Pӧrtner, et al., 2020, p. 445, APUD
FAOSTAT 2018)
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 É a partir do entendimento da necessidade de
integração das questões ambientais não como
um fator externo, mas sim como um fator
integrativo da construção de qualquer
entendimento e política, que enfatizamos aqui
a necessidade de incorporá-la na
compreensão do panorama da insegurança
alimentar no Brasil e no mundo. As dinâmicas
impostas pelas mudanças climáticas podem
ser entendidas não apenas como mais um dos
agravantes à segurança alimentar, mas talvez
como um dos fatores mais importantes para a
administração desse fenômeno, na medida em
que funciona como um catalisador sobre todos
os outros fatores que impactam o
funcionamento do sistema alimentar. 
 O relatório de 2019 publicado pelo
Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPPC) dedica um capítulo inteiro a questão da
segurança alimentar e aponta que as
mudanças climáticas podem afetar
negativamente os quatro pilares desta:
disponibilidade, acesso, utilização e
estabilidade, assim como a interação desses
pilares entre si (MBOW, Hans-Otto Pӧrtner, et
al., 2020). Ainda, as mudanças climáticas
ameaçam uma reversão de todo o progresso
feito até então no combate à fome e à
subnutrição (FAO, 2015). 
   Nesse sentido, o conceito de sistema
alimentar é compreendido como o conjunto de
atividades e atores envolvidos na produção,
transporte, manufatura, venda, consumo e
desperdício de comida e seus impactos na
nutrição, saúde e bem-estar e no meio-
ambiente (MBOW, Hans-Otto Pӧrtner, et al., p.
442, 2020). De acordo com a Organização das
Nações Unidas (ONU), existem três pré-
requisitos que determinam se a segurança
alimentar existe: a disponibilidade física da
comida por meio de produção, importação,
ajuda externa, transferências dentro do país, 



     Dentre outros fatores que apontam para falhas no sistema alimentar e que ameaçam o cultivo
sustentável do solo, o uso de agrotóxicos vem sendo um importante foco de debate: estes, que
são utilizados principalmente em cultivos de larga escala para combater a proliferação de pragas e
possíveis doenças nas plantações, já foi apontado diversas vezes como um risco à saúde humana.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), algumas das consequências de saúde
associadas à intoxicação por agrotóxicos vão desde irritação e ardência na pele, até depressão,
problemas respiratórios graves, existindo também estudos que mostram o potencial
desenvolvimento de câncer relacionado a diversos destes componentes químicos (INCA, 2019).
    Através das questões mencionadas acima, é possível observar que há uma interação entre o
problema da insegurança alimentar com fatores relacionados às mudanças climáticas e à saúde
humana e que, por isso, as estratégias de manejo dessa questão só podem ser consideradas bem
sucedidas se adotarem uma abordagem holística, ou seja, se buscarem um entendimento integral
desses fenômenos e suas interações entre si. A partir dessa compreensão foi possível o
surgimento de conceitos como o de “saúde planetária”, que parte de um entendimento de que a
saúde e a civilização humana dependem da prosperidade dos sistemas naturais e de uma
administração sábia desses sistemas  (WHITMEE et al., 2015, p. 1974). 

  
SEÇÃO 2) DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A AGENDA 2030

  Foi a partir do entendimento, a nível global, de que quaisquer iniciativas em prol do
desenvolvimento precisam da adoção de lentes mais sustentáveis, que iniciativas como a Agenda
2030 se tornaram possíveis. A Agenda 2030 foi implementada a partir do reconhecimento pelos
193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas de que o maior desafio global a ser
enfrentado é a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a
pobreza extrema, reconhecendo que esse movimento é indispensável para o desenvolvimento
sustentável. Essa Agenda consiste em um plano de ação para as pessoas, o planeta e a
prosperidade, e é composta de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas
para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos, dentro dos limites do planeta
(PLATAFORMA AGENDA 2030)
  A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e o Acordo de Paris, ambos concluídos e
implementados em 2015, são as principais estratégias de transformação global em termos do
alcance de uma sociedade sustentável com um futuro ecológico e financeiramente viável (CHAN et
al., 2021, p.25). Ambos os compromissos transnacionais, assumidos em uma forma de governança
ambiental policêntrica, representam o avanço do desenvolvimento sustentável na agenda
internacional, em um momento que -mais do que nunca- a sobrevivência da humanidade
depende de uma série de protocolos guiados pelo princípio da suficiência ao invés de estimular o
desenvolvimento no caminho do consumo insaciável de recursos em diminuição (MCMICHAEL,
2017, p. 249)
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  A partir dessas perspectivas, os debates
acerca do desenvolvimento começaram a
passar por modificações: enquanto no Norte
global é mais comum que haja uma aderência
à uma idéia geral de decrescimento, no Sul
global ainda é comum a tendência à um
entendimento de que determinados setores -
como saúde, educação e segurança- ainda
precisam se desenvolver. Mesmo assim, a
disposição atual procura buscar alternativas
em um sentido mais profundo, que vise
romper com as bases culturais e ideológicas
do desenvolvimento, promovendo outros
imaginários, ideias e práticas (ESCOBAR, 2016,
p. 61 APUD GUDYNAS E ACOSTA, 2011, P.75).
Nessa nova disposição, duas ideias permeiam
esses debates: o conceito de bem-viver (bem-
estar coletivo) e dos Direitos da Natureza, o
que reflete a ideia de que o desenvolvimento
convencional, do tipo oferecido pelo
neoliberalismo, já não é mais suficiente para
navegar os desafios atuais (ESCOBAR, 2016)
     A manifestação dessa mudança no campo
do desenvolvimento é prévia ao
estabelecimento da Agenda dos ODS, na
medida em que as questões ambientais já
vinham ganhando espaço nos fóruns
internacionais e possibilitaram reuniões
envolvendo os principais chefes de Estado do
mundo em conferências como a Rio 92, que
reuniu mais de 100 líderes mundiais em um
evento no Rio de Janeiro com o objetivo de
garantir às gerações futuras o direito ao
desenvolvimento. Foi a partir da Declaração
do Rio sobre o Meio Ambiente que surgiu a
Agenda 21, a primeira carta de intenções feita
com o ímpeto de promover a nível global o
desenvolvimento sustentável para o século
XXI (PLATAFORMA AGENDA 2030).
   A renovação dessas intenções estabelecidas
na década de 90 se deu com uma nova
reunião novamente na cidade do Rio de
Janeiro no ano

      de 2013, que deu origem ao documento “O
Futuro que Queremos”, reconhecendo a
importância da formulação de metas para
alcançar um desenvolvimento sustentável de
forma coerente a nível planetário. A partir dessa
movimentação, os países se organizaram
durante os anos seguintes para o
estabelecimento de uma agenda transnacional e
que mobilizasse Estados e organizações
internacionais em torno de objetivos universais
de desenvolvimento sustentável para além de
2015, já que nos primeiros 15 anos do século
foram vigentes os oito Objetivos Sustentáveis do
Milênio (ODM) (PLATAFORMA AGENDA 2030).
     A Agenda 2030 é uma iniciativa que faz parte
de uma compreensão mais recente e de uma
mudança de paradigma a respeito de como
deve ser a implementação de ações em prol do
desenvolvimento. O Relatório Global de
Competitividade de 2019 do Fórum Econômico
Mundial, por exemplo, também faz uma análise
a respeito da inefetividade dos moldes nos quais
os esforços de desenvolvimento vêm sendo
pautados até então, apontando para a
importância de uma abertura e colaboração
internacional para o tema da sustentabilidade,
na medida em que entende esta como uma
questão global, pois nenhum país é capaz de
administrar os desafios ambientais apenas com
políticas nacionais. O relatório reforça que a
narrativa tradicional acerca do desenvolvimento,
baseada na lógica de trade-off entre
desenvolvimento e sustentabilidade, afeta
negativamente a produtividade e mostra que as
perdas totais de produtividade relacionadas a
questões ambientais podem acabar se tornando
mais custosas do que o próprio custo de
transicionar para uma economia de baixo
carbono (FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2019).
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   Nesse sentido, a Agenda 2030 propõe um investimento no desenvolvimento sustentável por
meio da atuação em várias frentes, já que todos os objetivos são integrados e indivisíveis, e
mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a
social e a ambiental (PLATAFORMA AGENDA 2030). Para os fins deste trabalho, iremos explorar em
maior detalhes os aspectos do Objetivo 2 “Fome Zero e Agricultura Sustentável”, do Objetivo 3
“Saúde e bem-estar” e do Objetivo 13 “Ação Contra a Mudança Global do Clima”, na medida em
que estes expressam por meio de suas metas, as interseccionalidades entre desenvolvimento
sustentável, insegurança alimentar, saúde pública e o sistema alimentar, incluindo o
funcionamento da agricultura. Todas as metas pensadas dentro do escopo de cada um desses
objetivos é importante para o alcance completo do que é proposto pela Agenda. No entanto,
devido à impossibilidade de explorarmos aqui em detalhe cada uma das metas desses objetivos,
nos ateremos então às metas que dialogam mais diretamente com a proposta de análise deste
trabalho. 
     Sendo assim, nos interessa principalmente as metas a seguir: 2.4 - Até 2030, garantir sistemas
sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas robustas, que aumentem
a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade
de adaptação às mudança do clima, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e
outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo; 2.1 - Até 2030,
acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em
situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo
o ano; 3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos
químicos perigosos e por contaminação e poluição do ar, da água e do solo e 13.2 Integrar
medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais (PLATAFORMA
AGENDA 2030)
     Para que a Agenda 2030 apresente bons resultados em um país, é importante que ela esteja
intimamente associada e integrada às estratégias nacionais em busca do desenvolvimento
sustentável. Por isso, um dos primeiros passos tomados para a implementação da Agenda 2030
no Brasil foi fazer uma análise comparativa entre ela e o Plano Plurianual (PPA) -previsto na
Constituição Federal de 1988- principal instrumento de planejamento a médio prazo do governo
federal. Para a realização desse estudo analítico, foi construído um banco de dados que permitiu a
localização de congruências entre os objetivos e metas da Agenda 2030 e o planejamento do PPA
2016-2019, permitindo uma melhor visualização dos esforços do governo federal sobre a
execução dos ODS (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2017)
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Fonte: Relatório Brasil, 2017

    A partir da leitura dos gráficos acima, é possível observar que existe uma taxa de vinculação
significativa entre o PPA e a Agenda 2030, de forma que o planejamento de políticas públicas
nacionais contempla a maior parte das propostas da agenda da ONU, já que 86% das metas e 78%
dos ODS convergem com os propósitos dispostos no PPA de 2016-2019. 
     A nível global, o monitoramento do desempenho da Agenda é realizado pelo Fórum Político de
Alto Nível sobre o desenvolvimento sustentável, que monitora o progresso dos ODS a partir de
dados originários de cada país comprometido com a Agenda, o que geralmente envolve o
engajamento em parceria com entidades regionais e internacionais. Além disso, no primeiro ano de
implementação da Agenda 2030 em 2015, a Comissão de Estatísticas da ONU criou o grupo
Interagencial e de Peritos sobre os Indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com
o objetivo de formar um quadro de indicadores para que se tornasse possível o acompanhamento
do projeto globalmente (GIFE, 2019)
  Já no cenário nacional, o acompanhamento do desempenho da Agenda 2030 é feito
principalmente a partir da Plataforma ODS Brasil que fornece dados nacionais produzidos
regularmente, a partir das métricas e indicadores internacionais. Nesse sentido, o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) exerce um papel importante no fornecimento de dados oficiais,
sendo um dos responsáveis pela construção da Plataforma (GIFE, 2019). O sistema de
monitoramento e avaliação brasileiro desse extenso e complexo projeto que consiste na Agenda
2030 conta com a participação direta da sociedade civil, na medida em que, anualmente, são
produzidos os chamados “Relatório Luz”. Esses documentos são elaborados pelo Grupo de
Trabalho para a Sociedade Civil da Agenda 2030 que analisa a implementação dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável e realizam uma análise quantitativa e qualitativa do desempenho
brasileiro em cada meta específica periodicamente, apontando para possíveis retrocessos e pontos
de atenção (GT AGENDA 2030).

 



      Para além do campo do planejamento e da análise de dados, foi necessário também desenvolver
mecanismos institucionais responsáveis pela implementação na prática da Agenda 2030 no Brasil.
Dessa maneira, foi criada a Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
por meio do decreto n°8.892, de 27 de outubro de 2019, com a finalidade de difundir, internalizar e
promover transparência sob as ações conduzidas em prol da Agenda 2030 no Brasil e de conduzir o
processo de articulação, mobilização e diálogo entre os entes federativos e a sociedade civil. A
Comissão, que é composta por 16 membros representantes dos Governo Federal, Estadual,
Distrital, Municipal e da sociedade civil, tem dentre as suas principais atribuições, a responsabilidade
de: elaborar o plano de ação para a implementação da Agenda 2030 no país, propor estratégias,
instrumentos, ações e programas para a implementação dos ODS, acompanhar e monitorar os ODS
e elaborar relatórios periódicos e promover a articulação entre os diversos órgãos e instituições
envolvidas na implementação da Agenda (GT AGENDA 2030, 2017)
     A princípio, o plano de execução da Agenda 2030 no Brasil foi bem estruturado: desde o seu
planejamento articulado com o Plano Plurianual 2016-2019, às suas estratégias de integração com
os diversos setores governamentais e sociais, aos seus processos de monitoramento e avaliação a
partir da construção de indicadores e relatórios de desempenho. Apesar disso, os Relatórios Luz
produzidos ao longo dos últimos anos mostram que os esforços brasileiros se mostram
insuficientes para que os ODS sejam alcançados até 2030 e que, apesar de as últimas décadas
terem sido marcadas por momentos importantes para o cenário da insegurança alimentar do país
em que o Brasil finalmente havia conseguido deixar de ter a fome como marca de uma das suas
principais mazelas sociais, o cenário atual é de retrocesso (GT AGENDA 2030, 2017)
     Dessa forma, abordaremos na próxima seção quais são as principais movimentações do governo
brasileiro entre os anos de 2015 e 2020 na implementação de políticas em prol da erradicação da
fome e da agricultura sustentável no contexto da crise climática e da internalização das metas 2.1;
2.4; 3.9 e 13.2 da Agenda 2030 em suas políticas públicas. Nesse contexto , será analisado o
panorama político nacional e as principais dinâmicas de força e grupos de interesse reforçados por
este e de que forma contribuem para a evolução do desenvolvimento sustentável no país e para o
cumprimento dos ODS no que tange ao manejo da insegurança alimentar no Brasil no contexto da
crise climática.
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SEÇÃO 3) NEGACIONISMO AMBIENTAL E AGRAVAMENTO DA CRISE
ALIMENTAR: O AGRONEGÓCIO E A ESPIRAL DE RETROCESSOS DA

POLÍTICA BRASILEIRA
Conforme explorado no início deste Policy Brief, a partir da implementação de tecnologias de ponta
e com o conhecimento científico cada vez mais avançado, a humanidade pôde presenciar um
aumento significativo em seu bem-estar e em sua saúde. Apesar disso, vimos também que as
mudanças climáticas se impõe como uma das maiores ameaças a todo esse progresso feito até
então, na medida em que o funcionamento de diversos ecossistemas terrestres já encontra-se em
risco. No campo da insegurança alimentar, o caminho é semelhante: após décadas de uma melhora
constante nos índices de segurança alimentar, nos anos mais recentes, o padrão de melhora
começa a sofrer uma transformação, projetando um cenário ainda mais grave em 2030.



   No Brasil, o panorama segue a mesma
tendência: o aumento de renda nas camadas
sociais mais pobres, a criação de programas
de transferência de renda como o Bolsa
Família e criação de políticas governamentais
como a Lei Orgânica de Segurança Alimentar
e Nutricional (LOSAN) que institui o Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional em 2009, assim como a criação
do CONSEA, o Conselho Nacional de
Segurança Alimentar, contribuíram para uma
melhoria significativa dos índices de
insegurança alimentar no Brasil (GT AGENDA
2030, 2017). Apesar disso, o cenário político
nos últimos 5 anos e suas implicações
expressam um retrocesso significativo no
âmbito da insegurança alimentar e no manejo
da preservação ambiental no país, uma
combinação potencialmente perigosa em um
momento na qual o acesso irregular ou
insuficiente de alimentos ameaça o bem-estar
e a saúde em grande parte do mundo, que
sofre também com as consequências da crise
climática.
  Um dos motivos interligados com esse
notório retrocesso brasileiro está relacionado
à hegemonia do agronegócio no acesso a
recursos, já que a base de sua produção
caracteriza-se pela expansão das culturas de
transgênicos e pelo uso excessivo de
agrotóxicos. Ademais, também nota-se um
agravamento da negligência do Estado em
relação à povos indígenas, quilombolas e
ataques à unidades de preservação, que tem
como consequência o aumento do
desmatamento, existindo também grande
impunidade nos casos de descuprimento da
legislação socioambiental (GT AGENDA 2030,
2017). 

   Quando se fala de agricultura e segurança
alimentar no Brasil, é necessário entender a
influência política de um grupo chave,
responsável em grande parte pela falta de
incentivo às práticas agrícolas mais
sustentáveis, ao desrespeito às leis de
proteção às terras e povos indígenas e ao
descaso com o meio ambiente. A chamada
"bancada ruralista”, como convencionou-se
chamar a Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA) -estabelecida em 1995-
possui capacidade de intervenção
significativa no governo, na medida em que
representa 40% da Câmara e um terço do
Senado (BASSI, 2019). O grupo, que tinha
aliança formada com o ex-presidente Michel
Temer e que também possui vínculo com o
atual presidente Jair Bolsonaro, vêm
impactando largamente nas tomadas de
decisões que afetam o funcionamento do
sistema alimentar no Brasil e que colocam o
país na contramão do mundo e no
pioneirismo do negacionismo ambiental.
  A dinâmica de financiamento dos ruralistas
auxilia a compreensão de algumas dinâmicas
atuais no manejo da agricultura e
preservação ambiental no Brasil: a verba
destinada às atividades do grupo é
repassada pelo Instituto Pensar Agropecuária
(IPA), que arrecada contribuições de 38
associações setoriais do agronegócio que,
por sua vez, são mantidas por empresas
multinacionais. A lista dessas empresas é
composta pela alemã Bayer, líder mundial em
sementes e pesticidas e que apoia cinco
entidades que financiam o IPA, além da
Monsanto -que pertence à Bayer- e que é
responsável por produzir o Roundup, um dos 
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pesticidas mais usados no mundo e que tem o seu uso associado ao desenvolvimento de câncer. A
ligação entre esses empreendimentos, dentre diversos outros gigantes do agronegócio, não se dá
apenas de forma indireta, já que essas associações também financiam a campanha Agrosaber que
tem como interesse melhorar a imagem do agronegócio brasileiro e pressionar a aprovação do
projeto de lei 6299/02 conhecido como “PL do Veneno”, proposta que envolve a flexibilização do uso
de agrotóxicos no Brasil (BASSI, 2019)
      Nesse contexto, o aumento do consumo de agrotóxicos no Brasil vem atraindo a atenção da mídia
e dos debates públicos e políticos, na medida em que dados apontam o país como o maior
consumidor de agrotóxicos do mundo (GT AGENDA 2030, 2017) em uma realidade na qual diversas
substâncias proibidas em outros países, são bem-vindas aqui. A liberalização em excesso de
agrotóxicos vai diretamente contra a meta 3.9 da Agenda 2030, na medida em que o uso exacerbado
destes representa uma ameaça de saúde não apenas aos consumidores destes alimentos, mas
também aos trabalhadores que lidam diariamente nas plantações e são expostos a altas doses
desses componentes químicos. Seu uso intensivo é frequentemente associado ao aparecimento de
irritações na pele e dores de cabeça, até problemas crônicos como diabetes e má formações
congênitas e também a problemas ambientais incluindo a contaminação da água, plantas e solo,
diminuição de organismos vivos e aumento da resistência de pestes (IPEA, 2019).
      Os dados a respeito da liberalização de agrotóxicos no Brasil vão na contramão também da meta
2.4, na medida em que houve um retrocesso significativo nessas políticas de liberalização, expresso
pelo acréscimo dOe 474 diferentes venenos com uso autorizado, o que representa um aumento de
220% em relação ao ano de 2014 (GT AGENDA 2030, 2020). Esse salto ocorrido entre os anos de
2015 e 2019 pode ser observado graficamente conforme 

Fonte: GT AGENDA 2030, 2020 17



   O aumento expressivo do uso de pesticidas
não é uma dinâmica recente, apesar de seu
crescimento ter sido mais evidente nos últimos
cinco anos: em 1991 o Brasil consumia cerca
de sete vezes menos agrotóxicos do que os
Estados Unidos, enquanto em 2015 as
quantidades entre os dois países já se
tornaram próximas e cada um passou a
corresponder por cerca de 10% do consumo
mundial (IPEA, 2019). O aumento exponencial
do uso desses produtos revelou, por meio de
estudos realizados pelo portal “Por Trás do
Alimento” com dados de 2014 a 2017, que em
uma em cada quatro cidades brasileiras, um
copo de água pode conter 27 tipos diferentes
de agrotóxicos. Na época em que esse estudo
foi realizado, foram encontrados na água de
1.396 municípios, todos os 27 agrotóxicos que
as empresas de abastecimento de água devem
testar por lei, dos quais 16 eram considerados
pela antiga classificação da ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) como
extremamente ou altamente tóxicos (MST,
2019)
     Em um cenário do qual grande parte -senão
todos- os alimentos que chegam à mesa da
maioria dos brasileiros estão contaminados
por agrotóxicos, uma pequena parcela da
população tem alternativas mais saudáveis, na
medida em que o acesso a produtos orgânicos
não é muito democratizado: uma grande
parcela da população não tem conhecimento
do benefício de fazer uso desses alimentos. De
forma paradoxal, em um país sob a ameaça de
compor o Mapa da Fome da ONU novamente e
composto por grande parte da população em
situação de insegurança alimentar, a própria
sociedade brasileira em larga medida não tem
acesso aos debates sobre o uso de agrotóxicos
e seus impactos na saúde, já que é
bombardeada pela grande mídia que tece uma
imagem positiva do agronegócio com o slogan
conhecido na casa de todo brasileiro “Agro é
Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo”. 

Além da falta de informação e do hábito de
consumo de alimentos convencionais
influenciados por essa propaganda, os preços
mais caros dos alimentos orgânicos
frequentemente desestimulam os
consumidores de baixa renda -maioria no
Brasil- dos quais muitos não compreendem
que o alimento orgânico é geralmente
cultivado com maior responsabilidade social
e ambiental e por meio de um manejo mais
sustentável dos recursos naturais, mas que,
mesmo que tenham acesso à essa
informação, precisam optar por alternativas
que caibam no bolso e não comprometam a
sua alimentação e de sua família. 
     Mudanças na legislação nacional tornam
esse cenário ainda mais preocupante: o
Programa de Análise de Resíduos de
Agrotóxicos da ANVISA a partir de 2016
passou a avaliar apenas a presença de
resíduos de agrotóxicos que apresentam
risco agudo para a saúde, ao mesmo passo
em que a ANVISA aprovou em 2019 novos
marcos regulatórios que permitiram uma
aprovação mais rápida dessas substâncias,
além de ter determinado que efeitos crônicos
causados por esses ativos deixariam de ser
considerados (BIANCONI, 2019). Todo esse
cenário demonstra a força dos interesses do
empresariado e dos latifundiários agindo
sobre a construção das políticas brasileiras e
reforçando as dinâmicas de poder por trás da
cortina neoliberal que se impõe sobre o
panorama político brasileiro, reforçando a
insegurança alimentar e a despreocupação
com os impactos ambientais no país na
medida em que ignora em larga medida as
propostas de adaptação e mitigação
propostas pela agenda de desenvolvimento
sustentável da ONU.
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  Além da falta de informação e do hábito de consumo de alimentos convencionais influenciados
por essa propaganda, os preços mais caros dos alimentos orgânicos frequentemente
desestimulam os consumidores de baixa renda -maioria no Brasil- dos quais muitos não
compreendem que o alimento orgânico é geralmente cultivado com maior responsabilidade social
e ambiental e por meio de um manejo mais sustentável dos recursos naturais, mas que, mesmo
que tenham acesso à essa informação, precisam optar por alternativas que caibam no bolso e não
comprometam a sua alimentação e de sua família. 
      Mudanças na legislação nacional tornam esse cenário ainda mais preocupante: o Programa de
Análise de Resíduos de Agrotóxicos da ANVISA a partir de 2016 passou a avaliar apenas a presença
de resíduos de agrotóxicos que apresentam risco agudo para a saúde, ao mesmo passo em que a
ANVISA aprovou em 2019 novos marcos regulatórios que permitiram uma aprovação mais rápida
dessas substâncias, além de ter determinado que efeitos crônicos causados por esses ativos
deixariam de ser considerados (BIANCONI, 2019). Todo esse cenário demonstra a força dos
interesses do empresariado e dos latifundiários agindo sobre a construção das políticas brasileiras
e reforçando as dinâmicas de poder por trás da cortina neoliberal que se impõe sobre o panorama
político brasileiro, reforçando a insegurança alimentar e a despreocupação com os impactos
ambientais no país na medida em que ignora em larga medida as propostas de adaptação e
mitigação propostas pela agenda de desenvolvimento sustentável da ONU.
     O problema vai bem além dos agrotóxicos: o Brasil sofre com o desmantelamento de políticas
públicas e estruturas institucionais que, até recentemente, exerceram um papel importante no
manejo da insegurança alimentar no Brasil, como é o caso do Consea Nacional, extinto em janeiro
de 2019, com o início da administração do governo de Jair Bolsonaro. O Conselho, que
representava uma referência internacional no combate à pobreza e à fome e que funcionava como
um defensor do direito à uma alimentação saudável e de qualidade, foi extinto por meio da medida
provisória n° 870/2019. A iniciativa tinha seu foco voltado para populações em situação de
vulnerabilidade, como agricultores familiares, povos indígenas e populações de periferias. Sua
atuação foi importante para a aprovação da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e para o
aperfeiçoamento da Lei de Alimentação Escolar (PIERRE, BONOMO, 2019)
     Indo além, as barganhas políticas feitas no período Temer significaram um afrouxamento das
políticas de proteção ambiental, ao passo que as diversas concessões com a bancada ruralista em
prol de favores políticos resultaram na legalização da grilagem de terras de até 2.500 hectares, o
congelamento da demarcação das terras indígenas, propostas de redução de limites à unidades de
conservação ambiental e uma ameaça ao licenciamento ambiental por vários projetos de lei
(OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2018). A administração que entrou em vigor em 2019 seguiu por
caminhos ainda mais ousados, com propostas de tirar o Brasil do Acordo de Paris -o que não
chegou a ser feito- e de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, tornando-o uma pasta
incorporada ao Ministério da Agricultura.
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    Apesar de o Ministério do Meio Ambiente ter sido mantido, o posicionamento do governo se
mostrou claro no sentido de enxergar a proteção ambiental como um empecilho para o
desenvolvimento do país e não como um fator essencial para a garantia da segurança alimentar e
do bem-estar coletivo, em harmonia com as demais formas de vida e ecossistemas. Tal postura
governamental tem impactos profundos na biodiversidade brasileira: dados divulgados pelo
Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) de 2020 apontam para um aumento de 34,5% nos alertas de
desmatamento entre o período de Agosto de 2019 e Julho de 2020 em que mais de 9.000 km²
foram devastados, resultado de “um esquema organizado, patrocinado por grandes proprietários e
grileiros de terra que sentem-se protegidos pelo derretimento das políticas de proteção ambiental
e do combate ao desmatamento” (GREENPEACE BRASIL, 2020)
     De acordo com a FAO, no seu relatório publicado em 2016, “O Estado das Florestas do Mundo”,
o agronegócio foi responsável por cerca de 70% do desmatamento na América Latina entre os
anos de 2000 e 2010. A organização reforça que a segurança alimentar pode ser alcançada
mediante a intensificação agrícola e medidas como a proteção social, em vez da expansão de áreas
agrícolas em detrimento das florestas (FAO, 2016). Vemos, no entanto, que essa compreensão não
encontra terreno fértil no Brasil atual, ao passo em que o chefe da Embrapa (Empresa Brasileira de
Agropecuária) divulgou em meios oficiais da instituição a alegação falsa de que unidades de
conservação, áreas indígenas, assentamentos de reforma agrária e florestas preservadas em
imóveis rurais inviabilizariam o desenvolvimento nacional (ROQUE, 2021) comprovando, mais uma
vez, como as políticas de proteção ambiental são vistas no Brasil atual não como apenas como
questões secundárias e descartáveis, mas como inimigas do desenvolvimento.

 
QUEBRA DO ESPIRAL E PRÓXIMOS PASSOS:

Por fim, algumas recomendações serão traçadas para os principais atores envolvidos no manejo da
insegurança alimentar e da proteção ambiental no Brasil, seguindo também as recomendações do
Relatório Luz de 2020:

 Governo Federal: Cabe ao Governo FeA partir dos dados levantados, é possível observar o
quanto o Brasil falha na incorporação da proteção ambiental e no combate à mudança do clima
em suas políticas públicas, não levando em consideração o potencial de agravamento da
insegurança alimentar frente à crise climática. O agronegócio, enquanto um dos principais atores
na garantia de um sistema alimentar funcional no país, coloca-se, na verdade, como um
antagonista para a garantia da segurança alimentar no Brasil, na medida em que atua como um
dos principais agentes na escalada do negacionismo ambiental e no incentivo à uma política de
baixo apoio aos pequenos produtores e à práticas resilientes às mudanças climáticas, em que os
interesses financeiros e manobras políticas corroboram para o desmantelamento do aparato de
proteção ambiental no Brasil É necessário também fortalecer o Plano Nacional de Ecologia e
Produção Orgânica, fornecendo a devida provisão orçamentária, além de elevar os orçamentos
voltados para a agricultura familiar como o PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar e o Programa de Aquisição de Alimentos. Além disso, a partir do 
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Sociedade Civil: Para os fins deste trabalho, entende-se aqui como Sociedade Civil os grupos
associados à produção dos Relatórios Luz, assim como os envolvidos na coordenação de
projetos que carregam a bandeira da Agenda 2030, que continuem denunciando e apontando as
falhas do governo no manejo sustentável da crise alimentar e climática, sinalizando os problemas
orçamentários e os desmontes institucionais que enfraquecem a ação das ONGs, dos ativistas
ambientais, pesquisadores e cientistas. Estimula-se a disseminação desses relatórios e demais
relatórios complementares que possam vir a ser produzidos para o público geral, possibilitando a
disseminação desse debate para as diversas camadas da população e ampliando a compreensão
da sociedade brasileira como um todo à respeito das dinâmicas de poder e interesses por trás
do alimento que chega -ou não- ao nosso prato.

fortalecimento de programas que incentivem a produção de orgânicos e futuramente torne esses
produtos mais acessíveis, recomenda-se a realização de campanhas de conscientização à população
de hábitos alimentares mais sustentáveis, com o estímulo ao consumo de orgânicos. Por fim, o
governo deve agir por meio de uma fiscalização ambiental mais rígida no combate ao desmatamento
dos principais biomas brasileiros como a Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado, essenciais para o
equilíbrio do ecossistema nacional.
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