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Resumo

Este estudo buscou investigar como estão associadas a produção agropecuária, a conservação
de ecossistemas, o surgimento de epidemias e os níveis de insegurança alimentar. Também,
procurou entender como se dá a governança integrada a respeito dessas questões por parte do
Estado brasileiro, a partir da avaliação das políticas públicas de incentivo ao agronegócio, de
combate à fome e de governança ambiental. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura
combinada à exposição de dados correlatos, a fim de verificar se os argumentos apresentados
nos textos se refletem nas estatísticas. A pandemia da COVID-19 foi utilizada como exemplo
oportuno, devido a sua magnitude e atualidade. O estudo mostrou que a governança integrada
se torna cada vez mais essencial e que os custos com prevenção são bem menores quando
comparados àqueles destinados à mitigação do efeito de crises, e, por isso, novas abordagens
intersetoriais devem ser adotadas para promover sistemas alimentares mais sustentáveis.

Palavras-chave: sistemas alimentares, desmatamento, fome, políticas públicas, pandemia.

Abstract

This study investigated how agricultural production, ecosystem conservation, the emergence
of epidemics and levels of food insecurity are associated. It also aimed to understand how
integrated governance on these issues is handled by the Brazilian State, based on the
assessment of public policies that encourage agribusiness, fight hunger and promote
environmental governance. With this in mind, a literature review was carried out combined
with the exposure of correlated data, in order to verify if the arguments presented in the texts
are reflected in the statistics. The COVID-19 pandemic was used as a convenient example due
to its magnitude and timeliness. The study showed that integrated governance becomes
increasingly essential and that the costs of prevention are much lower when compared to
those aimed at mitigating the effect of crises, and therefore, new intersectoral approaches
must be adopted to promote more sustainable food systems.

Key words: food systems, deforestation, hunger, public policy, pandemic.
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1. Introdução

1.1. Motivação

A pandemia da COVID-19 escancarou para o mundo problemas graves antes latentes.

Principalmente, evidenciou questões preocupantes no sistema agroalimentar: o modelo

predominante de produção e distribuição de alimentos constitui um “padrão de

desenvolvimento socialmente injusto e ambientalmente insustentável“ (MALUF, 2006, p. 21).

A insistência histórica no aumento descontrolado da produção de alimentos pouco

diversificados não só ameaça os ecossistemas, como afirmou Maluf (2006), como também

mascara as verdadeiras e profundas causas da fome na sociedade (SEN, 1991).

A COVID-19, desde sua primeira manifestação em março de 2020, desencadeou uma

crise econômica e social global sem precedentes, que afetou de forma mais intensa países em

desenvolvimento como o Brasil (UNEP, 2020a). Dessa forma, com a redução colossal no

emprego e na renda e com a ampliação de desigualdades já existentes no país, foi relembrada

uma das faces mais cruéis da pobreza: a fome.

Desde a recessão de 2015, o progresso já conquistado em anos de combate à fome

vem sendo revertido, situação que foi agravada com o vírus. De acordo com pesquisa

realizada no final de 2020 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança

Alimentar e Nutricional (PENSSAN), após o primeiro ano da pandemia, a insegurança

alimentar grave teve de ser enfrentada por 19 milhões de brasileiros. Esse resultado significa

que a fome no Brasil retornou aos níveis observados no ano de 2004.

Nesse contexto, é essencial refletir sobre qual tem sido o papel do Estado brasileiro no

enfrentamento a essas ameaças. Por um lado, decisões políticas definem quais setores e quais

tipos de práticas serão prioridades no que tange o investimento público. O governo brasileiro,

historicamente, favorece o agronegócio por meio de isenção de impostos e afrouxamento de

políticas ambientais e territoriais, por exemplo (POMPEIA, 2020). Porém, não há exigência

de contrapartida no sentido de reduzir a agressão aos ecossistemas e a destruição da
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biodiversidade, o que favorece o surgimento de zoonoses (ABRAMOVAY, 2021) e pode1

culminar em danos irreversíveis (ROCKSTROM et al., 2009).

Por outro lado, o recente desmonte de políticas de combate à fome, combinado com o

cenário de instabilidade macroeconômica e alta inflação, expõe os mais vulneráveis e dificulta

a atuação do Estado em momentos de crise (SIPIONI et al., 2020). Assim, é preciso reunir

esforços para assegurar o direito humano à alimentação adequada (DHAA), tratando dessa

questão ética com a urgência necessária.

Além disso, é necessário que futuras ações do governo extrapolem aquelas com efeitos

puramente de curto prazo (UNEP, 2020a): o Auxílio Emergencial, por exemplo, programa de

transferência de renda fundamental, embora insuficiente, ajudou a aliviar de forma imediata o

avanço da insegurança alimentar, contudo não atinge as raízes estruturalmente profundas que

envolvem a questão da fome no Brasil  (REDE PENSSAN, 2021).

É importante ressaltar, também, que o planeta Terra já se encontra em situação de

emergência climática, status que deve ser amenizado de forma urgente (IPCC, 2021).

Ademais, ao lidar com essas questões intrinsecamente complexas, é crucial não adotar

abordagens reducionistas, que dissociam o sistema econômico dos demais, como um sistema

isolado e autossuficiente (CECHIN, 2018): é indispensável destacar o elo característico entre

desenvolvimento econômico, proteção do meio ambiente e promoção de soberania e

segurança alimentar.

Assim, a premissa principal desse trabalho é que o padrão vigente de produção

agroalimentar é ultrapassado, não só por mascarar a complexidade da questão da fome,

resumindo-a à escassez de alimentos, como também por ameaçar os ecossistemas, reproduzir

desigualdades históricas, destruir a diversidade alimentar e reduzir a resiliência das cadeias

alimentares globais. Surgem então os seguintes questionamentos: como o sistema alimentar

predominante, modelo ambientalmente insustentável, contribui para o surgimento de zoonoses

com potencial pandêmico, que influenciam os níveis de segurança alimentar no Brasil e no

mundo? Como tem sido a atuação do Estado brasileiro a fim de minimizar a probabilidade de

1 Zoonoses são doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos
(WHO, 2020, tradução livre).
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emergência de novas ou ressurgimento de velhas epidemias, e de reduzir a fome no Brasil? Há

sinais de uma percepção integrada desses problemas pelo Estado?

1.2. Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo geral mostrar que uma governança integrada

da prevenção de epidemias, e de seus impactos econômicos, e da Segurança Alimentar e

Nutricional (SAN), depende da conservação de ecossistemas e de uma transição para sistemas

de produção agroalimentar ambientalmente sustentáveis. O primeiro objetivo específico é

mostrar como o sistema agroalimentar predatório viabiliza o surgimento de novas zoonoses

com potencial epidêmico, e como essas podem promover a ampliação da fome, utilizando

como exemplo oportuno a pandemia da COVID-19 no Brasil.

O segundo objetivo específico é mostrar qual tem sido e qual deve ser o papel do

Estado brasileiro, através de decisões de política econômica e da condução de políticas

públicas, ao lidar com essas questões interconectadas e complexas.

O terceiro, e último, objetivo específico é mostrar que a governança integrada da

prevenção de epidemias e da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) - via políticas de

conservação dos ecossistemas, e de fomento a sistemas de produção agroalimentar

ambientalmente sustentáveis - é menos custosa para a sociedade e para o orçamento público

do que a mitigação de crises resultantes da falta de integração entre políticas públicas

agrícolas, ambientais, de saúde pública e de segurança alimentar.

Assim, o trabalho se divide em 5 partes. O capítulo 2 aborda a revisão da literatura a

respeito dos eixos temáticos principais, que serão explicitados na próxima seção. O terceiro

capítulo traz uma análise histórica da atuação no Estado brasileiro em cada frente, e avalia se

há uma abordagem sistêmica. No quarto capítulo, são explicitadas a importância de adotar

uma abordagem integrada e as diferenças entre os custos de prevenção e mitigação de crises.

O quinto e último capítulo conclui o trabalho.
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1.3. Metodologia

A partir da elaboração das perguntas norteadoras, a revisão de literatura integrativa foi

elaborada com base na seleção de estudos primários e teóricos que se encaixassem em um ou

mais eixos temáticos - fome, COVID-19, impacto ambiental e políticas públicas - para

constituição da pesquisa bibliográfica. Os textos, então, foram categorizados em cada eixo e

os argumentos e informações úteis foram associados, a fim de explicitar a interdependência

entre os temas.

Primeiramente, foram revisados textos que tratam de como se consolidou

historicamente o modelo de produção agroalimentar predominante e quais as suas

características principais. Depois, foram revisados textos mais recentes para delinear as

insustentabilidades do sistema e como contribuem para o surgimento de zoonoses. Já

adotando o exemplo da COVID-19, detalhou-se a crise causada pela pandemia e suas

consequências, a partir de estudos recentes, notícias e dados, assim como essa culminou no

aumento da insegurança alimentar no Brasil.

No que tange a análise da ação estatal, foram incluídos estudos que descrevem a

evolução histórica das políticas públicas de incentivo ao agronegócio, combate à fome e

proteção do meio ambiente. Também foram utilizados estudos e notícias mais recentes para

detalhar o desmonte institucional que ocorre no país desde 2018.

Ao longo de todos os capítulos, foram apresentados dados econômicos,

epidemiológicos e ambientais, a fim de exemplificar os pontos sustentados na revisão de

literatura. Esses dados estão disponíveis em artigos científicos, relatórios técnicos e bases de

dados, de fontes nacionais e internacionais, disponíveis gratuitamente na internet: Portal da

Transparência do Governo Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

Comexstat do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços

(MDIC) , World Development Indicators do Banco Mundial, Instituto de Pesquisa Econômica2

Aplicada (IPEA), Our World in Data, Monitoramento de Desmatamento por Satélite do

2 O MDIC foi extinto por meio da Medida Provisória n˚ 870, de 1˚ de janeiro de 2019 (Art. 570), posteriormente
convertida na Lei nº 13.844. Atualmente ele integra um sub-ministério do Ministério da Economia
(MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2022).
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Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Organização das Nações Unidas para a

Alimentação e a Agricultura (FAO).

Os dados econômicos foram selecionados para atestar a crise econômica causada pela

COVID-19 e acompanhar a evolução dos níveis de insegurança alimentar. Também, dados de

orçamento foram apresentados para ilustrar os benefícios históricos dos quais o setor

agropecuário desfruta e como esses se comparam a gastos de prevenção e gastos

extraordinários com a pandemia. Já os dados ambientais foram apresentados para confirmar o

crescimento da degradação ambiental relacionada à produção de alimentos e como essa

impacta o surgimento de zoonoses.

2. Revisão da literatura e dados correlacionados

2.1. Trajetória da agricultura

A evolução do meio de vida predominante do ser humano passou por diversos marcos

ao longo do tempo. É possível afirmar que a história da humanidade se confunde com a

história do desenvolvimento da agricultura, que tem pouco menos de 10 mil anos. Apesar de

apresentar peculiaridades dependendo do local, de forma geral, a maioria das sociedades

primitivas era predominantemente composta por caçadores-coletores, status que começou a

ser ultrapassado a partir da emergência de uma “protoagricultura” neolítica, uma vez que

percebeu-se os limites impostos pelo modo de vida puramente predatório (MAZOYER;

ROUDART, 2010).

Essa transição, que surgiu de forma extremamente dispersa, originou sistemas simples

de cultivo e criação, possibilitados graças ao desenvolvimento técnico, mesmo que marginal,

de instrumentos de cultivo, e ao assentamento de certas populações nos arredores de grandes

corpos d’água, como os rios. Esse último fator garantia a fertilização natural do solo, ou seja,

dispensava a necessidade de desmatamento. Assim, surgiram duas vias principais de

desenvolvimento da agricultura: sistemas pastorais e sistemas de derrubada-queimada. Como

o segundo tipo foi mais amplamente adotado, os ecossistemas foram se transformando,

ficando cada vez mais distintos dos originais (MAZOYER; ROUDART, 2010).

10



A derrubada-queimada foi, por muito tempo, predominante nas florestas temperadas e

tropicais, porém, com o aumento vertiginoso da população, houve uma ampliação paralela no

uso de recursos naturais, o que exigia técnicas mais agressivas de desmatamento. Também, a

evolução de técnicas de cultivo e de ferramentas permitiu que surgissem ganhos na

produtividade, o que gerava, consequentemente, a ocorrência de mais colheitas ao longo do

ano. Assim, ia se estabelecendo um ciclo virtuoso de crescimento concomitante da população

e da produção de alimentos (MAZOYER; ROUDART, 2010).

Os novos sistemas de cultivo foram sofrendo várias modificações ao longo do tempo,

passando pela Antiguidade e se aprofundando na Europa medieval, momento de intensa

redução da biomassa. O resultado do aumento na produtividade foi o excedente agrícola, que

exerceu papel fundamental no desenvolvimento da sociedade da época, possibilitando a

“diferenciação social e urbanização''. Essa prosperidade permitiu que se consolidasse uma

divisão social do trabalho, que refletia a fragmentação e a especialização crescentes nos

sistemas de cultivo modernos (MAZOYER; ROUDART, 2010).

Além disso, as grandes navegações, que trouxeram novas culturas importadas da

América, enriqueceram o setor agrícola da Europa. Entre os séculos XVI e XIX, o

aprimoramento produtivo no continente foi responsável por um processo de reciclagem da

biomassa e, principalmente, pela eclosão da revolução industrial. Foi nesse período que

máquinas e meios de transporte fabricados pela indústria, juntamente com corretivos de solo e

adubos minerais, causaram uma crise de superprodução e consequente queda do nível de

preços (MAZOYER; ROUDART, 2010).

2.2. A Revolução Verde e o caminho para o status quo

Após todos esses acontecimentos, o ponto de inflexão na produção de alimentos em

escala global se deu com a Revolução Verde. Introduzida na segunda metade do século XX,

essa transformação foi vital na consolidação do sistema alimentar contemporâneo (LEACH et

al., 2020). O contexto no qual surgiu essa movimentação foi de avanço da fome e da miséria

em diversos Estados em desenvolvimento e subdesenvolvidos nos séculos XIX e XX, situação

influenciada pela popularização de preocupações malthusianas e da ideologia laissez-faire
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(DAVIS, 2017 apud LEACH et al., 2020). Nesse momento, “o desafio de alimentar bilhões de

pessoas foi enfrentado de maneira sistemática e unificada'' (ABRAMOVAY, 2021, p. 2).

Para responder ao avanço da fome no mundo, foi preciso aumentar de forma veemente

a produção de alimentos. Esse feito foi possível graças a uma agricultura cada vez mais

mecanizada e motorizada, à invenção de novos meios de produção e aditivos químicos, ao

estabelecimento de ecossistemas cada vez mais artificiais e à seleção de plantas e alimentos

extremamente produtivos (MAZOYER; ROUDART, 2010). Outro fator, de cunho

geopolítico, beneficiou o avanço avassalador da Revolução Verde: no contexto da Guerra

Fria, o interesse era de expansão do capitalismo pelo globo, o que foi feito por meio da

conquista de novos mercados, que tinham foco em ganhos de escala e na integração entre

produção, processamento e comércio entre os países (LEACH et al., 2020).

A Revolução Verde valeu-se de um processo que vinha se consolidando ao longo do

tempo: a especialização regional que criava uma cadeia de sistemas de cultivo

interdependentes. Além disso, foi estabelecida uma dependência enorme da agricultura de

produtos advindos da indústria. Dessa forma, a integração da agro moderna com outros

setores se tornou impreterível para o sucesso de iniciativas de “agronegócio”. Cabe destacar,

também, o papel da divisão social do trabalho nessa nova etapa da História da agricultura:

apesar da produção ser interligada e “horizontal”, o uso intensivo de insumos e meios de

produção cada vez mais tecnológicos pressupõe uma hierarquização do conhecimento entre

países e do próprio sistema de formação agrícola (MAZOYER; ROUDART, 2010).

Portanto, o saldo da Revolução Verde foi, por um lado, muito positivo: de acordo com

Abramovay (2021), entre 1961 e 1999, a produção agrícola mais que duplicou, teve

crescimento de 106%. Porém, o chamado “produtivismo”, trajetória que passou a ser firmada

a partir da Revolução Verde, não é suficiente para acabar com a fome no mundo e ainda é

correlacionado com algumas das principais mazelas que assolam o Planeta atualmente

(MEDAETS; FORNAZIER; THOMÉ, 2020).

Primeiramente, a forma com a qual se estabeleceu a Revolução Verde reforçou

desigualdades regionais e disparidades entre produtores. Os avanços conquistados não são

onipresentes: enquanto os países desenvolvidos usufruem de todo tipo de inovação e ganhos

de produtividade, nos países em desenvolvimento os pequenos produtores são pobres e sua
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produção ainda é intensiva em mão de obra (MAZOYER; ROUDART, 2010). Além disso,

esses produtores são preteridos no que tange o investimento necessário para transformar seus

meios de produção e acabam presos em armadilhas de pobreza (LEACH et al., 2020).

Sobre essa questão de classe, Leach et al. (2020) afirmam que: “a reprodução de

padrões de acumulação desiguais foi uma característica constante da Revolução Verde no

decorrer de sua longa duração (p. 7, tradução livre)”. Dado o processo de globalização, que

força a competição entre sistemas agrícolas desiguais, a superprodução de alimentos e a

consequente baixa nos preços fizeram com que os produtores agrícolas menos produtivos não

conseguissem ultrapassar o nível de renovação de suas propriedades (MAZOYER;

ROUDART, 2010).

Dessa forma, esse processo acarretava ou a permanência dessas propriedades até a

morte do dono, a níveis baixíssimos de produtividade, ou a sua eliminação pelo mercado com

o passar dos anos. Isso se dá uma vez que a incorporação de inovações, na forma de novos

meios de produção, é cada vez mais cara e inacessível àqueles produtores que não podem

investir. Essa situação agrava desigualdades históricas, já que os produtores mais ricos, que

têm acesso a investimentos, preservam uma herança de riqueza que, dessa forma, é

perpetuada entre gerações (MAZOYER; ROUDART, 2010).

Além da questão da desigualdade, uma das principais heranças negativas da

Revolução Verde é a morte da diversidade. Atualmente, os alimentos consumidos globalmente

são basicamente os mesmos: enquanto mais de 4 milhões de pessoas consomem apenas arroz,

milho e trigo, das milhares de plantas alimentares existentes, a maioria dos seres humanos só

consome uma variedade de 15 (ABRAMOVAY, 2021). Isso se deu pois, na implementação

dos mecanismos predominantes da Revolução Verde, de industrialização e corporativização

do cultivo, ao selecionar culturas para produção, o foco era exclusivamente na produtividade e

não na diversidade (LEACH et al., 2020).

Uma consequência do que Abramovay (2021) caracteriza como monotonia alimentar é

a cegueira quanto à nutrição, pilar vital no combate à fome. Também, a homogeneidade

alimentar forçada pela globalização marginaliza a essencialidade do fator cultural de “quem

come o quê e por quê”, que não pode ser ignorado uma vez que a alimentação é um fenômeno

social que envolve fortes questões identitárias e geográficas (LEACH et al., 2020). As
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dinâmicas de poder, novamente, são responsáveis por determinar qual percurso será

predominante, minando caminhos alternativos que talvez façam mais sentido para certa

população em determinado contexto (IDEM).

Ademais, o sistema alimentar advindo da Revolução Verde apresenta um problema de

vulnerabilidade. Como a rede de processos que envolve a alimentação é muito complexa e

vem se tornando ainda mais, a insegurança e a ocorrência de crises ao longo da cadeia tende a

aumentar progressivamente (MEDAETS; FORNAZIER; THOMÉ, 2020). O path dependence

ou dependência da trajetória já consolidada do sistema alimentar dificulta a implementação de

mudanças urgentes, que vêm sendo desenvolvidas visando a proteção do meio ambiente e dos

próprios seres humanos - no sentido da promoção de saúde e de direitos trabalhistas mais

justos (IDEM).

Diante da crise agrária contemporânea (MAZOYER; ROUDART, 2010), surgem

iniciativas de transformação dos sistemas alimentares. Uma vez que muitas delas buscam uma

ruptura, o seu sucesso depende da dificuldade de implementação, dos incentivos, do aparato

institucional e da mentalidade dos indivíduos, entre outros fatores. Assim, ideias sustentáveis

que desafiam as regras do jogo são testadas em diferentes níveis (panorama, regime e nicho)

até serem efetivamente incorporadas na rede agroalimentar, o que configura um processo

inevitavelmente demorado (MEDAETS; FORNAZIER; THOMÉ, 2020).

Em suma, apesar de apresentar resultados positivos, o modelo agroalimentar que

vigora a partir dos mandamentos da Revolução Verde não resolve aquilo que se propõe a

resolver: ao longo do ano de 2020, mais de 800 milhões de pessoas passaram fome (UNICEF,

2021). Da mesma forma, a manutenção do status quo ignora os impactos nefastos da

produção de alimentos nos ecossistemas, que podem ter consequências irreversíveis e

catastróficas.

2.3. Insustentabilidade do sistema agroalimentar contemporâneo

De acordo com relatório de 2020a da UNEP, “o sistema alimentar é o elo chave entre a

biosfera e a forma como a sociedade e a economia funcionam'' (tradução livre, p. 13). De fato,

a alimentação evidencia a conexão intrínseca entre sociedade e meio ambiente. Em um

contexto de sindemia global, ou seja, de uma sinergia de epidemias (ABRAMOVAY, 2021), é
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importante refletir sobre como os problemas do sistema alimentar contemporâneo - “padrão

de desenvolvimento socialmente injusto e ambientalmente insustentável” (MALUF, 2006, p.

21) - causam desequilíbrios complexos em todas as instâncias que envolvem a questão da

alimentação.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) constituem um framework

extremamente útil, que permite uma visão sistêmica da interação entre alimentação, meio

ambiente, sociedade e economia. Esses objetivos são um conjunto de 17 metas universais

urgentes desenvolvidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, a partir dos

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Visando a garantia de paz e prosperidade

para todos, esses objetivos deveriam ser cumpridos até o ano de 2030, o que exige

movimentação e engajamento massivo e integrado de organizações internacionais, governos,

setor privado e sociedade civil (ROMA, 2019).

À luz desse framework, é preciso evidenciar, primeiramente, como está a questão da

fome e da desnutrição atualmente. Os ODS que se relacionam diretamente com esse assunto

são: erradicação da pobreza (1), fome zero e agricultura sustentável (2), saúde e bem-estar (3)

e redução das desigualdades (10). Em uma perspectiva mundial, a fome, violação a um direito

humano inalienável, está aumentando nos últimos anos (UNICEF, 2021). Ao analisar a

questão da fome, é preciso considerar os quatro pilares da Segurança Alimentar e Nutricional

(SAN): disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade (LABORDE et al., 2020).

Investigando essa questão complexa com base no conceito de SAN, é possível

destacar quais pilares vêm sendo mais ou menos prejudicados e como esses se relacionam

com o sistema alimentar. O pilar de disponibilidade não tem sido significativamente afetado,

uma vez que a maioria das safras não sofrem de choques de impacto muito profundo (IDEM).

Um problema que vale a pena ser destacado com relação à disponibilidade é o desperdício:

cerca de um terço dos alimentos produzidos para consumo humano são perdidos ou

desperdiçados ao longo da cadeia produtiva (FAO, 2011).

Por outro lado, o problema de acesso, que pode ser considerado sinônimo ao problema

de aquisição apresentado por Sen (1991), é, sem dúvidas, um dos que mais tem se deteriorado

nos últimos tempos, situação que se agrava com a pandemia. Essa piora ocorre visto que o

acesso à alimentação adequada depende fortemente da renda e varia com marcadores sociais
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de vulnerabilidade, e porque a população mais pobre gasta proporcionalmente mais com

alimentos e tem pouca ou nenhuma proteção contra choques de rendimento (LABORDE et

al., 2020). Além disso, um cenário macroeconômico desfavorável em muitos países em

desenvolvimento, de alta inflação e desemprego, combinado com a popularidade da adoção de

medidas austeras, diminui ainda mais o acesso da população aos alimentos (REDE

PENSSAN, 2021).

Paralelamente, o pilar de utilização, que diz respeito à questão nutricional, também

vem se degradando. Similarmente relacionada com a renda, a utilização dos alimentos tem

piorado não só pela monotonia alimentar, já apresentada anteriormente, como também devido

ao encarecimento de alimentos frescos e nutricionalmente densos e à concomitante

popularização de produtos ultraprocessados (ABRAMOVAY, 2021). Por serem mais

acessíveis às camadas mais pobres da população, o consumo excessivo de ultraprocessados é

o maior causador da pandemia de obesidade (IDEM).

Os ultraprocessados são extremamente artificiais e pobres em nutrientes e mascaram o

“double-burden” da fome oculta entre os mais pobres: a desnutrição e a alta incidência de

doenças não-transmissíveis, como a obesidade (THE FOOD FOUNDATION, 2021). Dada

essa problemática, guias alimentares formulados pelos governos de diversos países buscam

desenhar caminhos para diminuir os níveis de obesidade e doenças relacionadas, que, segundo

o Banco Mundial, geram US$2 trilhões em custos anualmente (ABRAMOVAY, 2021).

Por fim, o sucesso do pilar da estabilidade depende de aspectos geográficos, étnicos,

sociais e econômicos (UNEP, 2020a). Obviamente, a resiliência do sistema alimentar corre

riscos cada vez mais intensos à medida que são mantidas práticas insustentáveis de produção

e consumo de alimentos. É impossível falar dos reveses da produção de alimentos sem falar

das suas implicações no estado de emergência climática, em que se encontra o planeta Terra

(IPCC, 2021).

Por ser considerado o maior desafio enfrentado atualmente pela humanidade, os ODS

relacionados, direta ou indiretamente, ao problema do clima são quase todos: fome zero e

agricultura sustentável (2), igualdade de gênero (5), água potável e saneamento (6), energia

limpa e acessível (7), redução das desigualdades (10), cidades e comunidades sustentáveis
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(11), consumo e produção responsáveis (12), ação contra a mudança global do clima (13),

vida na água (14), vida terrestre (15) e parcerias e meios de implementação (17).

Abramovay (2021) destaca o fato de o sistema agroalimentar ser o principal

responsável pela redução da biodiversidade e o segundo maior determinante das mudanças

climáticas. Da emissão total de dióxido de carbono (CO2), um dos principais gases

agravadores do efeito estufa (GEE), 70% vêm da criação de animais ruminantes. O consumo

excessivo de carne, inclusive, é um dos hábitos que deve mudar com urgência, para que se

cumpra o limite de 2ºC, prometido no Acordo de Paris em 2015 (ABRAMOVAY, 2021).

Os problemas que envolvem a produção e o consumo de carne não param por aí. A

pecuária contribui enormemente para a destruição de habitats e da biodiversidade, por causa

da necessidade do desmatamento para ampliação constante de pastagens, principalmente em

florestas tropicais como a Amazônia: cerca de um quarto da superfície do Planeta está coberta

de pastagens e aproximadamente 40% do plantio é destinado à alimentação de animais para o

abate (ABRAMOVAY, 2021). Mudanças nos setores agropecuários, apesar de urgentes, não

podem ser feitas de forma abrupta, uma vez que essa atividade emprega muitas pessoas, tanto

em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento (UNEP, 2020).

Ademais, a constante busca por ganhos de rendimento e ampliação dos lucros na

produção gera a necessidade de uma uniformização genética das espécies animais criadas, o

que, aliada à concentração desses seres em espaços pequenos e impróprios, facilita a

transmissão de doenças. Para tratar dessas doenças, são necessários medicamentos

antibióticos específicos, que param de funcionar com o aumento na resistência dos animais.

Dessa forma, é facilitada a transmissão de doenças entre animais de criação, animais

selvagens e seres humanos: desde 1940, algo entre um quarto e metade das zoonoses são

consequência da produção agropecuária (ABRAMOVAY, 2021).

Então, a probabilidade do surgimento e da contaminação por zoonoses cresce à

medida que são destruídos os habitats dos transmissores e que são devastadas as florestas,

aproximando o problema dos seres humanos: cerca de 77% das doenças que atingem os

animais podem prejudicar as pessoas (ABRAMOVAY, 2021). Também, os padrões de
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desregulação e ilegalidade no comércio e consumo de carne selvagem, presentes em alguns

países, pioram a situação (UNEP, 2020b).

Adicionam-se às consequências nefastas da produção agroalimentar contemporânea, a

ampliação de desigualdades e conflitos, que se relacionam a quase todos os ODS, por

envolverem questões profundas. O “desacoplamento entre produção e terra” (ABRAMOVAY,

2021, p.2) estimula conflitos territoriais e camufla a importância de terras indígenas na

proteção da biodiversidade: cerca de 70% da biodiversidade global se encontra em territórios

protegidos. Também, é importante ressaltar como a produção desenfreada e desmedida

contribui para a transgressão de limites planetários (ROCKSTROM et al.), danificando

permanentemente ciclos ambientais reguladores dos ecossistemas.

Dado o exposto, ao lidar com essas questões intrinsecamente complexas, é crucial não

adotar abordagens reducionistas que dissociam o sistema econômico dos demais, como um

sistema isolado e autossuficiente (CECHIN, 2018): é indispensável sempre destacar o elo

característico entre desenvolvimento econômico, proteção do meio ambiente e promoção de

soberania e segurança alimentar. Nesse contexto, é essencial refletir qual deve ser o papel dos3

Estados no enfrentamento conjunto de todas essas ameaças.

2.4. Produção agropecuária predatória e epidemias

Após serem superadas por doenças crônicas no século XX, no que tange a letalidade,

as epidemias recentemente voltaram a ganhar atenção massiva, com o surgimento do novo

coronavírus em 2019. A COVID-19 apresenta amplo impacto global: já causou mais de 662

mil mortes no Brasil e 6,2 milhões de mortes no planeta (OUR WORLD IN DATA, 2022).

Uma das teorias mais aceitas sugere que a doença se desenvolveu na China, a partir do

contato entre o ser humano e animais silvestres infectados (BBC BRASIL, 2021). Dessa

forma, é preciso aprofundar a investigação sobre como se relacionam os diferentes modelos

de produção de alimentos com os ecossistemas e com o surgimento de epidemias.

3 A soberania alimentar pode ser definida como “o direito de cada nação ou região a manter e desenvolver sua
capacidade de produzir colheitas de alimentos básicos com a diversidade de cultivos correspondente. O conceito
emergente de soberania alimentar enfatiza o acesso dos agricultores à terra, às sementes e à água, enfocando a
autonomia local, os mercados locais, os ciclos locais de consumo e de produção local, a soberania energética e
tecnológica e as redes de agricultor a agricultor.” (ALTIERI, 2012, p. 24).
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O desmatamento, e a consequente perda de biodiversidade, pode levar ao surgimento

de zoonoses com potencial epidêmico, como mostram Codeço et al. (2021) em estudo a

respeito do desenvolvimento da economia e da transformação do espaço na Amazônia. A

transição no uso da terra é quase completamente determinada pelas dinâmicas da economia

agrária, e pode ser entendida e desmembrada enquanto processos ecológicos e

socioeconômicos, que foram nomeados pelos autores como trajetórias técnico-produtivas.

Os processos interagem de forma complexa a fim de se tornarem o modo de produção

predominante, competindo e cooperando tal qual em processos evolutivos. Assim, se

consolidam mudanças e se estabelecem novos status quo. A maneira com a qual cada modo

de produção influencia o ecossistema depende de “lógica, conhecimento e tecnologias do

produtor, que podem ou não incorporar o contexto ecológico em seus processos decisórios''

(CODEÇO et al., 2021, p. 9, tradução livre).

Essas trajetórias podem ser divididas em dois grandes grupos: Sistemas Camponeses e

Sistemas Agropecuários. Os autores dividiram cada um desses grupos em três diferentes tipos

de sistemas produtivos, que diferem quanto ao tipo de cultura, ao nível de diversidade

ecológica e à intensidade no emprego de tecnologias no cultivo. Então, foi detalhado como

cada um desses sistemas produtivos se vale da terra e que tipo de rastro deixam no

ecossistema da floresta (CODEÇO et al., 2021).

Os impactos negativos da produção na floresta podem ser exemplificados pela perda

de biodiversidade, que apesar de configurar um indicador extremamente significativo, é muito

difícil de ser mensurada. Dessa forma, a perda de habitat, relacionada ao desmatamento e à

fragmentação florestal, é utilizada como aproximação. Segundo Wolfe et al. (2005), a

conversão da área florestal é considerada um fator significativo de mudança biológica.

Corroborando com a afirmação de Wolfe et al. (2005), o principal ponto da análise

feita em Codeço et al. (2021) é que a devastação da biodiversidade pode desencadear o

surgimento de zoonoses de potencial epidêmico. Cada transformação no ecossistema original,

e o consequente desenvolvimento de doenças, afetam não só as condições sanitárias e de

saúde da população, como também os seus níveis de bem-estar em geral. A ação antrópica

19



pode desconfigurar o ecossistema de forma a causar problemas em serviços ecossistêmicos

relacionados à qualidade do solo e da água.

Atualmente, a trajetória que está se consolidando no bioma amazônico é a criação de

gado e a produção de grãos em larga escala. Isso se dá, principalmente, pela importância

desses produtos na matriz exportadora do Brasil: em 2021 a soja foi responsável por 14% e a

carne por quase 3% do total das exportações (MDIC, 2021). Apesar de ser relevante para a

economia, esse modo de produção está associado a uma tendência crescente de

desmatamento. Assim, nas regiões em que essa trajetória predomina, observa-se a

predominância de Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) transmitidas por vetores, como

leishmaniose tegumentar, dengue, Zika, chikungunya e febre amarela (CODEÇO et al., 2021).

É possível verificar nos dados mais recentes que, entre 1990 e 2015, a quantidade de

cabeças de gado no Brasil aumentou 42,38%, passando de 151 milhões para 215 milhões de

cabeças (FREITAS JÚNIOR; BARROS, 2021). Praticamente no mesmo período, a expansão

nos estados da Amazônia Legal foi muito mais acentuada: em 1990 eram 26,2 milhões de

cabeças de gado na região, número que subiu para 80,7 milhões em 2013, um aumento de

207,38% (RODRIGUES et al., 2018 apud FREITAS JÚNIOR; BARROS, 2021).

Também, é notável o avanço recente da pecuária intensiva no país, modalidade que

propicia a disseminação de doenças entre os animais. Esse crescimento tem ocorrido devido a

demandas do mercado externo, e tende a continuar aumentando nos próximos anos. De acordo

com o Censo de Confinamento da empresa DSM, cujos produtos são voltados à

suplementação de bovinos, das 27,54 milhões de cabeças de gado abatidas em 2021, 6,5

milhões de animais, cerca de um quarto, foram abatidos em confinamento (FIGUEIREDO,

2022).

Além disso, dados coletados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),

ilustrados no Gráfico 1, indicam um aumento recente no desmatamento na Amazônia Legal.

Esse fato está relacionado não só com o aumento na produção agropecuária na região, como

também pelo enfraquecimento no cumprimento da legislação a partir de 2019 (BRITO;

ALMEIDA; GOMES, 2021).
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Gráfico 1: Área desmatada da Amazônia Legal em km2 por ano

Autoria própria. Fonte: INPE, PRODES (Monitoramento do Desmatamento da Floresta

Amazônica Brasileira por Satélite).

Como indica o Gráfico 2, o crescimento na área desmatada foi de 34,41% em 2019,

7,13% em 2020 e 21,97% em 2021, com a retomada da atividade econômica pós fase aguda

da pandemia (INPE, 2022).

Gráfico 2: Taxa de desmatamento anual da Amazônia Legal (%)

Autoria própria. Fonte: INPE, PRODES (Monitoramento do Desmatamento da Floresta

Amazônica Brasileira por Satélite).
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Embora as associações apresentadas sejam relevantes, existem limitações aos

indicadores existentes. Além da heterogeneidade na distribuição da biodiversidade, e da falta

de estudos sobre interações ecológicas relacionadas a dinâmica de vetores e patógenos, a

natureza complexa e dinâmica da transmissão de doenças e como essa se relaciona com outras

variáveis de explicação vai além de relações puramente causais e dificulta a formulação de

conclusões (CODEÇO et al., 2021). Dessa forma, existe a necessidade latente de criação de

indicadores mais completos e fidedignos.

Além disso, a consolidação do modelo produtivo ambientalmente predatório se deve,

necessariamente, ao fato de que os sistemas agropecuários intensivos no uso de terra são o

tipo de atividade que mais recebe recursos financeiros e apoio, tanto governamental quanto

privado (POMPEIA, 2020). É preciso que se tenha uma visão clara de como o sistema

alimentar pode influenciar o surgimento de epidemias - no caso recente, pandemia - que

podem afetar de forma grave o perfil socioeconômico de um país. Dessa forma, é possível

discernir o relacionamento entre ecossistema, alimentação e economia.

2.5. A COVID-19: crise e fome

A COVID-19 foi descoberta na China em dezembro de 2019 e, desde então, a doença

gerou uma onda de dúvidas e incertezas. É preciso entender como a crise sanitária se

transformou em uma crise alimentar global (LABORDE et al., 2020). O vírus foi identificado

no Brasil no final de fevereiro de 2020. A partir desse momento, governos de vários estados

começaram a adotar medidas para conter o avanço da transmissão. As principais decisões

foram de paralisação de atividades por tempo indeterminado e do incentivo ao isolamento

social (CNI, 2020).

Os primeiros efeitos nefastos da doença na economia não demoraram a surgir. Com o

interrompimento das atividades e a diminuição abrupta no consumo, o desemprego começou a

aumentar de forma vertiginosa: como mostra o Gráfico 3, no 3º trimestre de 2020 o nível de

desocupação atingiu o auge de 14,9% da força de trabalho (IBGE, 2021).
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Gráfico 3: Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais (%)

Autoria própria. Fonte: IBGE, PNAD Contínua.

Até o final de 2021 esse número diminuiu para 11,1%, porém a alta taxa de

informalidade, de 40,7%, e a queda de 10,7% na renda média (R$2.465) em comparação com

o mesmo trimestre de 2020, como explicita o Gráfico 4, ainda são preocupantes (IDEM).

Gráfico 4: Rendimento médio real de todos os trabalhos (R$)

Autoria própria. Fonte: IBGE, PNAD Contínua.

Além disso, a paralisação também culminou no fechamento massivo de empresas que

não sobreviveram ao período de falta de confiança do consumidor - em abril de 2020, o Índice

de Confiança do Consumidor atingiu a baixa histórica de 58,2 pontos (FGV IBRE, 2020). A
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queda nos níveis de consumo perdurou ao longo da pandemia, e como esse é o principal

componente da demanda, a atividade econômica despencou. Em 2020, o Produto Interno

Bruto (PIB) brasileiro recuou 3,9% (IBGE, 2021), queda um pouco maior que o recuo de

3,4% no PIB mundial (WORLD BANK, 2021).

Essa queda poderia ter sido muito mais acentuada se não fossem as ações do Governo

Federal para conter o estrago: o Auxílio Emergencial e o Programa Emergencial de

Manutenção do Emprego e da Renda, principalmente (CNI, 2020). Esses programas foram,

indiscutivelmente, essenciais para evitar o caos. Porém, agravaram a situação fiscal do país,

causando mais incerteza: o Auxílio Emergencial, que foi recebido por cerca de 60 milhões de

brasileiros de baixa renda, custou quase 300 bilhões de reais aos cofres públicos em 2020

(TESOURO NACIONAL, 2022).

Com a suspensão do benefício do Auxílio Emergencial no primeiro trimestre de 2021,

16,1% dos brasileiros se encontravam abaixo da linha da pobreza de R$261. Do total de 34,3

milhões de pessoas nessa situação, 25 milhões eram novos pobres. A adoção do novo auxílio

em abril diminuiu esse número para 27,7 milhões, ou 12,98%, de brasileiros abaixo da linha

da pobreza, uma deterioração frente ao cenário pré-pandemia em que eram 10,97% (NERI,

2021).

Esse cenário se reflete na piora do índice de Gini do Brasil, que varia de 0 a 1 e

mensura a desigualdade social em um país. Entre 2014 e 2019, o índice aumentou de 0,6003

para 0,6279 pontos, já indicando um aumento da desigualdade. No segundo trimestre de 2021,

o índice atingiu a marca de 0,640 pontos, acima de toda a série histórica pré-pandemia (NERI,

2021).

Além da falta de renda, a contínua alta na inflação e os consequentes aumentos na taxa

Selic criaram as condições para a recessão. A inflação estava contida no início da pandemia,4

porém a seca persistente no país, que prejudicou safras e fez disparar os preços de energia, a

desvalorização do real, a crescente demanda por commodities brasileiras (SOUZA JR., 2022)

e a disrupção nas cadeias de abastecimento globais (HARAPKO, 2021) fizeram o Índice

4 “ A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo
Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de
juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras [...] O nome da taxa Selic vem da sigla
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2022b).
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Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acelerar em 2021 e 2022, atingindo níveis

não registrados desde a crise de 2015, como mostra o Gráfico 5. A partir dessa combinação de

fatores, a fome voltou para o Brasil.

Gráfico 5: Taxa de inflação ocorrida e intervalo da meta (% a.a.)

Autoria própria. Fonte: Banco Central do Brasil, Estatísticas.

A insegurança alimentar , status antes superado pelo país, voltou a assolar a5

população: a fome no Brasil retornou aos níveis de 2004, atingindo 19 milhões de pessoas

(REDE PENSSAN, 2020). A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) de 2018 já acusava

piora na insegurança alimentar decorrente da crise econômica, antes mesmo da pandemia da

COVID-19. Mesmo assim, a pandemia piorou mais ainda a situação, e em 2020 menos da

metade dos domicílios brasileiros (44,8%) se encontravam em situação de segurança

alimentar, enquanto 9% conviviam ativamente com a fome (IDEM).

Essa tragédia afetou de forma heterogênea a população brasileira, considerando os

recortes regionais, raciais e de gênero, escancarando desigualdades pré-existentes (REDE

PENSSAN, 2021). Uma vez que a doença se espalhou para ambientes rurais e florestais,

comunidades que apresentam vulnerabilidades combinadas, como indígenas, quilombolas e

ribeirinhos, sofrem consequências mais árduas da crise. A insegurança alimentar se agrava em

domicílios mais pobres, com pessoas desempregadas ou empregadas informalmente, e em que

5 Medida pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), a insegurança alimentar consiste na falta de
acesso regular e permanente de alimentos em quantidade e qualidade suficientes para a sobrevivência de um
indivíduo.
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a pessoa de referência é mulher preta ou parda, de baixa escolaridade e residente do Norte ou

Nordeste (IDEM).

Assim, confirma-se que a reversão do progresso no combate à fome no Brasil deve-se

à “superposição da emergência da pandemia da Covid-19 com as crises econômica e política

dos últimos anos” (REDE PENSSAN, 2020, p.11). É preciso que se quebre o histórico de

naturalização da desigualdade, cuja base se sustenta na concepção do alimento como

mercadoria e na explicação malthusiana das causas da fome (SIPIONI et al., 2020).

Igualmente, a fome deve ser entendida como fenômeno social, produzido pelo ser

humano e sua organização social e econômica (SIPIONI et al., 2020). Dessa forma, se

tratando de fato intrinsecamente político, cabe ao Estado intervir a fim de corrigir a

desigualdade desumana nos níveis de nutrição da população (DE CASTRO, 1984). Assim

como tantos outros fenômenos sociais, a produção e a alimentação estão intimamente

relacionadas a dinâmicas de poder (LEACH et al., 2020).

Dado o exposto, pode-se analisar o saldo, ainda em andamento, da tragédia sanitária e

social que tem sido a pandemia. Ainda com relação à fome e ao combate dela por parte do

Estado brasileiro:

[...] O valor da transferência emergencial supre, em tese, o custo da cesta básica de
alimentos, porém não se considera as outras necessidades essenciais básicas do ser
humano, como vestuário, medicamentos, consumo de energia, água, gás de cozinha
e transporte, por exemplo. [...] Os direitos humanos são inalienáveis,
interdependentes e universais (SIPIONI et al., 2020, p. 11)

Nesse sentido, é necessário refletir sobre a perda de protagonismo do Estado a partir

da secundarização de políticas sociais no país (SIPIONI et al., 2020). O recente desmonte dos

programas e instituições que eram referência internacional na erradicação da fome - como o

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), extinto pelo presidente

Jair Bolsonaro em 2019, e o Bolsa Família, substituído pelo Auxílio Brasil no final de 2021

(CNN BRASIL, 2021) - diminuem as capacidades de atuação do poder público e enfraquecem

as possíveis respostas a futuras crises (REDE PENSSAN, 2021).

Dessa forma, é imprescindível prevenir o surgimento de novas crises alimentares, e

não remediar: remediar não foi o suficiente na pandemia da COVID. O momento atual

representa uma oportunidade de repensar o modo de produção a médio e longo prazo,
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prezando pela construção de sistemas alimentares mais robustos, resilientes e sustentáveis

(ZAGO, 2021). Esses novos sistemas devem ser pensados de forma interdisciplinar.

O combate à fome não se fará dissociado de transformações dos sistemas
alimentares no sentido da redução de impactos sobre as mudanças climáticas, do
cuidado com a saúde das pessoas e da construção de relações sociais justas e
equitativas (REDE PENSSAN, 2020, p. 6)

3. Atuação histórica do Estado brasileiro

Ao analisar a problemática em questão, é possível pensar em três vias indissociáveis

de atuação do Estado brasileiro. Primeiro, de que forma a ação governamental tem

beneficiado o sistema agropecuário predatório e, consequentemente, facilitado a destruição de

habitats e ecossistemas. Segundo, de que maneira o poder público tem lidado com a

prevenção da emergência de novas - ou do ressurgimento de velhas - epidemias. E, por fim,

como o objetivo de minimizar a fome no país vem sendo enfrentado, de forma a integrar essa

máxima com as duas questões anteriores, de maneira sistêmica.

3.1. Políticas de incentivo ao agro

A agricultura tem, historicamente, um papel primordial no desenvolvimento da economia e

da sociedade brasileiras. Celso Furtado define que "o Brasil é o único país das Américas criado,

desde o início, pelo capitalismo comercial sob a forma de empresa agrícola” (FURTADO, 1972

apud GONÇALVES, 1993, p. 4). Desde o início do desenvolvimento econômico do país, a

promoção de uma distribuição desigual de terras e de benefícios a serviço do capital agromercantil

contribuíram para a manutenção de privilégios ao longo das décadas.

A escravidão, que possibilitava uma oferta elástica de mão de obra e eliminava esse custo

de produção, permitiu a total predominância da grande máquina agromercantil monopolista sobre

qualquer outra forma de organização agrícola. Além disso, a coerção exercida pelo grande

latifúndio sobre as autoridades e outras camadas da população se dava, também, por instrumentos

extra-econômicos (GONÇALVES, 1993). Oligarquias rurais sempre se colocaram no cerne da
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política brasileira, influenciando a tomada de decisão e os rumos da política econômica e

territorial.

Entre as décadas de 1930 e 1960, se destacaram políticas de incentivo ao crescimento da

produção agrícola para exportação, por meio de constantes desvalorizações cambiais, e,

posteriormente, para o abastecimento do mercado interno. Com a instauração do governo militar,

as oligarquias mantiveram seu poder e foram beneficiadas com programas em seu favor. À medida

que o desenvolvimentismo foi perdendo força, incentivos fiscais - preços mínimos, regulação de

estoques, crédito rural, subsídios a financiamento, compra de máquinas e equipamentos - foram se

tornando mais moderados no início da década de 1980 (LOCATEL; LIMA, 2016).

Ainda que de forma mais moderada, foram mantidos muitos incentivos estatais associados

a políticas públicas para o setor, o que propiciou a modernização do agro. Esse processo sempre

foi desigual, uma vez que beneficia quase exclusivamente os grandes empresários rurais. Do outro

lado desse espectro, grande parte dos camponeses sofre de uma pobreza rural que persiste e é

acentuada, à medida que o cenário econômico do país se deteriora (LOCATEL; LIMA, 2016).

De acordo com o conceito original formulado por Davis e Goldberg (1957), o agronegócio

consiste “na soma total de todas as operações envolvidas na fabricação e distribuição de insumos

agrícolas; operações de produção na fazenda; e o armazenamento, processamento e distribuição de

produtos agrícolas e itens feitos a partir deles.” (DAVIS; GOLDBERG, 1957 apud SHERIDAN,

1958, p. 212, tradução livre). Essa definição evidencia, então, a existência de uma cadeia de

negócios na atividade agropecuária, que conta com processos interdependentes e horizontais

(SAUER, 2008).

É importante ressaltar, porém, o cunho fortemente político associado a esse termo. No

Brasil, o agronegócio como conceito totalizador multisetorial se popularizou na década de 1990, e

passou a ser associado com modernização e escala na agropecuária. O estabelecimento dessa

associação se deu por iniciativa de grandes empresas agropecuárias, a fim de consolidar uma

imagem positiva do setor patronal rural, o diferenciando de produtores rurais tidos como

ineficientes e pouco competitivos (SAUER, 2008).

Por outro lado, a agricultura familiar foi definida por meio da Lei nº 11.326, de 24 de julho

de 2006. A lei considera como agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele produtor
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que, simultaneamente: “não detenha, a qualquer título, área maior do que quatro módulos fiscais;

utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu

estabelecimento ou empreendimento; tenha percentual mínimo da renda familiar originada de

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento e dirija seu estabelecimento ou

empreendimento com sua família” (BRASIL, 2006).

Como já foi mencionado, se verificava um viés na política econômica de promover o

agronegócio, processo que se intensificou ao longo dos anos. O crédito concedido ao agro quase

sempre foi objeto de “elevado grau de regulação estatal, seja com regras de direcionamento de

fundos financeiros, seja com taxas de juros mais favoráveis, objeto de subsídio público” (SERVO,

2019, p. 2). Esses incentivos governamentais garantem a alta capitalização do setor e, assim, a sua

modernização ao longo do tempo (SAUER, 2008).

Exemplificando os contínuos benefícios concedidos ao agronegócio, destaca-se o

desequilíbrio de recursos empregados em dois programas estatais de incentivo ao setor: o Plano

Safra da Agricultura Familiar e o Plano Agrícola e Pecuário (PAP). Entre 2013 e 2014, a

agricultura familiar recebeu R$21 bilhões, enquanto o agronegócio recebeu R$136 bilhões em

recursos. Novamente, entre 2015 e 2016, o orçamento empregado no incentivo à agricultura

familiar foi de R$22,1 bilhões, enquanto o orçamento do PAP foi de R$187,7 bilhões (LOCATEL;

LIMA, 2016).

A manutenção dessa dinâmica passa diretamente pela participação do setor nas esferas do

poder público. A bancada ruralista, que defende os interesses dos proprietários rurais, atualmente

reúne 39 senadores e 241 deputados, totalizando 48% do Senado Federal e 47% da Câmara dos

Deputados (FPA, 2021). Enquanto a expansão do agronegócio é assegurada, ocorre o

enfraquecimento de instituições como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(Incra) e a flexibilização da legislação ambiental e territorial, o que fragiliza as populações

indígenas do país e permite um aumento desenfreado do desmatamento e destruição do ambiente

(SOUZA, 2014).

Atualmente, é possível ilustrar a dimensão dos privilégios dos quais desfruta o agronegócio

no Brasil, a partir do slogan popular “agro é tudo”. Essa frase, amplamente divulgada pela mídia,

busca sensibilizar a opinião pública às pautas políticas do setor e obter apoio do Estado a elas. O
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objetivo é consolidar ideias no imaginário popular que associam o setor à produtividade,

eficiência, modernidade e competitividade (POMPEIA, 2020).

Além desse recurso de propaganda, também recorre-se ao argumento econômico de ampla

participação do agronegócio no PIB e na balança comercial brasileira, o que, de fato, tem

embasamento (POMPEIA, 2020). A partir da combinação dos fatores apresentados, consolidou-se

um pacto de economia política do agro, entre Estado e agentes privados (DELGADO, 2012 apud

POMPEIA, 2020), tornando o setor praticamente intocável e criando um ciclo vicioso no modo de

produção no país.

3.2. Políticas de combate à fome

No que tange às políticas de combate à fome no Brasil, é importante destacar que, até

a década de 1940, a fome era comumente naturalizada e, de certa forma, aceita como parte da

vida em sociedade. Essa problemática não era vista como um instinto natural e universal, o

que era agravado pela concepção do alimento-mercadoria. Tal ideia faz com que a fome só

seja satisfeita por meio de condições econômicas, sejam elas a disponibilidade de renda

própria ou o recebimento de algum tipo de auxílio estatal (SIPIONI et al., 2020).

Os programas que surgiram ao longo dos anos focaram nas frentes de alimentação

escolar, amamentação, restaurantes comunitários e sistemas de vigilância nutricional. Uma

vez que a segurança alimentar e nutricional era tida como uma das prioridades máximas no

Brasil, essas políticas foram, por muitos anos, extremamente bem sucedidas (THE FOOD

FOUNDATION, 2021).

Foi durante o Estado Novo (1937-1945) que surgiram iniciativas mais robustas para

tratar do problema da fome. O Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS) foi

criado para alimentar a classe operária, e seu principal instrumento eram os restaurantes

populares. As políticas sociais de combate à fome, à época, eram vistas como necessárias para

atenuar conflitos de classe (SIPIONI et al., 2020).

No período da ditadura militar (1964-1985), o SAPS foi extinto e o viés social foi

substituído por um paradigma técnico, que explicitou o papel do sistema produtivo e da

suplementação na questão da fome. Após a realização da primeira pesquisa de abrangência

nacional para aferir o status alimentar da população, foi criado o Instituto Nacional de
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Alimentação e Nutrição (INAN) que visava os vulneráveis e tinha caráter “assistencialista,

paternalista e clientelista” (SIPIONI et al., 2020, p. 7).

Foi a partir de 1979, que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),

descendente da Campanha de Merenda Escolar (1955), se consolidou como uma das

principais iniciativas no combate à fome. O programa é gerido pelo Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e disponibiliza refeições para mais de 40 milhões de

estudantes da rede pública de ensino no país. O PNAE também é essencial para a agricultura

familiar, característica que será elucidada posteriormente (SIPIONI et al., 2020).

A partir da redemocratização, em 1985, foi destacado o combate não só à fome, mas

também à desnutrição. A sociedade civil passou a se engajar no debate sobre essa questão,

ressaltando as falhas no modelo de atuação pública existente e encabeçando iniciativas muito

relevantes. Uma delas foi o Mapa da Fome, projeto que identificou que 21,9% da população

brasileira se encontrava abaixo da linha da pobreza em 1994. Esse resultado chocou o país e

serviu de evidência para a formulação de algumas das mais bem sucedidas políticas públicas

do Brasil (THE FOOD FOUNDATION, 2021).

Dessa forma, em 1994 foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar

(CONSEA), para integrar a discussão entre sociedade e governo e estabelecer a erradicação

da fome como um projeto nacional. O Conselho mal tinha sido criado e foi extinto pelo

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2002), sendo restaurado por Luíz

Inácio Lula da Silva em 2003. FHC tentou consolidar instrumentos descentralizados pautados

na solidariedade da sociedade civil. Essa estratégia não foi bem sucedida, uma vez que apenas

a filantropia não é capaz de resolver problemas estruturais (SIPIONI et al., 2020).

Já no governo Lula (2003-2011), a alimentação foi de fato reconhecida como direito

fundamental e, dessa forma, a criação de programas assistencialistas de transferência de renda foi

fomentada (Bolsa Família). O Fome Zero (2003) era composto por uma série de projetos

integrados e liderados por centenas de especialistas no assunto. O repaginado CONSEA passou a

ter a obrigatoriedade de participação social além da governamental, uma vez que o órgão era

ligado à presidência (THE FOOD INSTITUTE, 2021).
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A partir da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN de 2006), foi

desenvolvido o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). O sistema tinha

o objetivo de promover a integração e gestão descentralizada de políticas públicas, com a

participação de mais de 19 ministérios. As metas e prazos deveriam ser mensuráveis e diretamente

ligadas ao orçamento público. O SISAN era tocado pelo CONSEA e pela CAISAN (Câmara

Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional) (THE FOOD INSTITUTE, 2021).

Outra iniciativa essencial foi a criação da Política Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional (PNSAN). A política estabeleceu um framework integrado, definindo diretrizes,

procedimentos e mecanismos para o financiamento, monitoramento e avaliação das ações estatais

no combate à fome (THE FOOD FOUNDATION, 2021). Em decorrência de todos esses esforços,

o Brasil saiu do Mapa da Fome em 2014, durante o governo Dilma Rousseff (2012-2016). O país

se tornou referência internacional no assunto e foi reiterado o fato de que a disputa de poder e a

força política estão no centro do enfrentamento à fome (SIPIONI et al., 2020).

No governo Michel Temer (2016-2018), a adoção de um projeto de austeridade, de

intervenção mínima e de resolução de problemas via mercado, fez com que o orçamento e a

capacidade de gestão de algumas políticas fossem reduzidos, fragilizando a agenda no país. A

partir de 2017, por exemplo, os estoques regulatórios da Companhia Nacional de Abastecimento

(CONAB) foram significativamente reduzidos, diminuindo a oferta de alimentos no mercado

doméstico e, consequentemente, criando pressão inflacionária nos preços (BEGHIN, 2022).

No primeiro dia do atual governo de Jair Bolsonaro, 1º de janeiro de 2019, o CONSEA foi

extinto por Medida Provisória (MP). Esse episódio ilustra como a descontinuidade de propósitos

por parte do poder público praticamente impossibilita a resolução do problema da fome, de forma

estrutural e definitiva (SIPIONI et al., 2020).

Por fim, o Estado brasileiro demonstra uma percepção integrada da questão ambiental com

a questão da fome, quando se analisa políticas públicas que fomentam a agricultura sustentável,

evidenciando esse elo indissociável. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e o próprio PNAE são alguns

exemplos (SIPIONI et al., 2020).

32



O PAA assegura a aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar, tanto por

assentados da reforma agrária quanto por comunidades tradicionais, para serem distribuídos a

pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa de 2003 é encabeçada pela CONAB.

Os recursos destinados ao programa têm sido drasticamente reduzidos desde 2018, mas uma MP

fortaleceu a iniciativa no auge da pandemia em 2020, liberando um crédito extraordinário de

R$500 milhões (SIPIONI et al., 2020).

O PRONAF foi criado em 1995 como uma linha de crédito rural voltada a organizações da

agricultura familiar. Em 2015, o instrumento já havia disponibilizado cerca de R$160 bilhões de

reais em financiamentos para empresas familiares de todas as categorias de renda. O programa

também apresenta vertentes voltadas a agricultores situados abaixo da linha da pobreza,

objetivando a inclusão socioeconômica desses indivíduos (BIANCHINI, 2015).

O PNAE também garante a renda de agricultores familiares, uma vez que a partir de 2009

30% dos recursos repassados a estados e municípios para a alimentação escolar devem ser

empregados na compra de alimentos da agricultura familiar e de empreendedores familiares rurais.

A fiscalização dessa métrica pode ser complicada, uma vez que os modelos de gestão variam de

acordo com a localidade. Felizmente, o programa foi mantido durante a pandemia, na tentativa de

não fragilizar mais ainda famílias vulneráveis (SIPIONI et al., 2020).

Assim, é possível chegar à conclusão de que, pontualmente, existem tentativas do Estado

de abordar essas três problemáticas - proteção do meio ambiente, promoção da saúde e combate à

fome - de forma integrada. Contudo, muitas dessas iniciativas têm se enfraquecido a partir da

redução de investimentos e de ataques sistemáticos a instituições basilares em cada uma dessas

áreas.

3.3. Governança ambiental

A governança ambiental diz respeito ao “arcabouço institucional de regras, instituições,

processos e comportamentos que afetam a maneira como os poderes são exercidos na esfera de

políticas ou ações ligadas às relações da sociedade com o sistema ecológico” (CAVALCANTE,

2004 apud CÂMARA, 2013, p.1). No Brasil, a governança ambiental se consolidou a partir da

formulação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (Lei nº 6.938/1981).
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A PNMA estipula diretrizes para a política ambiental no país, e estabelece a

obrigatoriedade do licenciamento ambiental para atividades que se valem de recursos naturais e

que são consideradas poluidoras efetivas ou potenciais (CÂMARA, 2013). Para essa finalidade,

essa política dispõe de diversas instituições e de uma série de instrumentos que possibilitam o seu

cumprimento. Legislações auxiliares - como a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política

Nacional sobre Mudança do Clima, o Código Florestal e o Sistema Nacional de Unidades de

Conservação da Natureza, por exemplo - também são empregadas a fim de manter a integridade

dos ecossistemas brasileiros (MOURA, 2016).

Os instrumentos de política ambiental podem ser de quatro tipos principais: instrumentos

de comando e controle (C&C), instrumentos econômicos, instrumentos voluntários e instrumentos

de informação. Dos 13 instrumentos estabelecidos pela PNMA, aqueles mais relevantes para a6

análise em questão, ou seja, que se aplicam ao manejo de ecossistemas e à proteção da vegetação

nativa, são: o zoneamento ambiental, o licenciamento ambiental, a criação de espaços territoriais

protegidos, as penalidades a condutas lesivas ao meio ambiente e os instrumentos de incentivos

econômicos (MOURA, 2016).

Primeiramente, a maioria desses instrumentos são de comando e controle (C&C). Esses

apresentam uma natureza regulatória que define permissões e proibições prévias baseadas nas

normas vigentes. São coercitivos, ou seja, obrigam ações específicas mediante punições e sanções.

Apesar de conferirem certa previsibilidade e simplicidade à ação pública, os instrumentos de C&C

requerem uma quantidade significativa de recursos para fiscalização e podem ser pouco flexíveis.

Além disso, faltam incentivos a fim de encorajar os agentes a extrapolar os requisitos mínimos

(MOURA, 2016).

6O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; o zoneamento ambiental; a avaliação de impactos
ambientais (AIA); o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; os incentivos
à produção e à instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da
qualidade ambiental; a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal,
estadual e municipal; o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente; o Cadastro Técnico Federal
de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à correção da degradação ambiental; a instituição do
Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo IBAMA; a garantia da prestação de
informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; o
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais;
instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros (MOURA,
2016).
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O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), regulamentado pelo Decreto nº 4.297/2002,

tem o objetivo de resguardar o capital natural e os serviços ecossistêmicos de cada região. O

instrumento delimita zonas ambientais de acordo com suas características e, posteriormente, quais

atividades são compatíveis com cada uma. Restrições e limites para a realização de atividades

econômicas são estabelecidos. Um exemplo do ZEE aplicado ao agro é o Macrozoneamento

Ecológico-Econômico da Amazônia Legal (2010). Muitas vezes, a obrigatoriedade da realização

do zoneamento é ignorada, como em áreas destinadas à reforma agrária, por exemplo.

O licenciamento ambiental, por sua vez, busca verificar se a atividade econômica em

análise está em conformidade com os requisitos legais, isto é, se essa pode ser realizada sem

efeitos negativos no ambiente. Cada instituição ambiental competente, após análise, autoriza ou

nega a concretização do empreendimento efetivo ou potencialmente poluidor. É importante

ressaltar que o licenciamento se aplica somente a empreendimentos de maior impacto, uma vez

que, se for imposto a setores de menor porte, pode causar distorções. Em nível Federal, o

licenciamento é responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis (IBAMA). Há críticas ao licenciamento que apontam que o processo pode ser

complexo e demorado, resultado de uma burocracia exagerada que trava o desenvolvimento, por

isso aprimoramentos contínuos são necessários (MOURA, 2016).

O estabelecimento de espaços territoriais protegidos também constitui uma medida de

C&C. Regulamentado pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)

(Lei nº 9.985/2000), o instrumento protege unidades de conservação (UC) assim como terras

indígenas e quilombolas, em que são vedadas quaisquer atividades que coloquem em risco a

integridade da área e de seus recursos naturais. O Instituto Chico Mendes de Conservação da

Biodiversidade (ICMBio) é responsável pela administração das UCs, que atualmente representam

cerca de 18% do território nacional. Os custos elevados com implantação e fiscalização, e o baixo

orçamento destinado à problemática dificultam a gestão adequada dessas áreas (MOURA, 2016).

As penalidades, instrumentos de C&C com abordagem de “chicote”, determinam que

aqueles responsáveis por danos ambientais estão sujeitos a sofrer sanções penais e administrativas

de acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). O objetivo das punições é

indenizar e/ou reparar as lesões ao meio ambiente e os possíveis danos a terceiros. O cumprimento

da lei depende de avanços tecnológicos nas áreas de logística e de fiscalização, como, por
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exemplo, o monitoramento por satélite adotado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

(INPE), que fornece informações para o controle dos níveis de desmatamento.

Por fim, os instrumentos econômicos buscam gerar estímulos aos agentes a fim de

preservar o meio ambiente. Esses instrumentos seguem os princípios da economia ambiental

neoclássica. Essa abordagem defende que, no livre mercado, a poluição ocorre, pois não custa

nada aos poluidores. Assim, instrumentos devem ser implementados para que a poluição do

ambiente, uma externalidade negativa, seja internalizada pelo agente via custos. Paralelamente, no

que tange a preservação de recursos naturais, incentivos na forma de benefícios devem ser

conferidos aos agentes que os utilizem de forma sustentável (MUELLER, 2004).

Um exemplo de incentivo de compensação é a concessão florestal, que regulamenta o uso

sustentável de florestas públicas (Lei nº 11.284/2006). A concessão permite a exploração de

produtos e serviços na área disponibilizada, a fim de promover a sua recuperação. Assim, o

instrumento pode ser vantajoso tanto para o setor privado quanto para o setor público

(“ganha-ganha”), uma vez que permite o uso da terra para lucro privado e pode evitar a ocorrência

de atividades clandestinas em áreas de proteção, por exemplo. Instrumentos econômicos no geral

apresentam flexibilidade, por conferirem liberdade de escolha aos agentes, e menores custos

regulatórios, apesar de requererem uma constante reavaliação de parâmetros. Porém, sua

aprovação no Congresso pode ser custosa devido a resistências setoriais.

Além do exposto, a governança ambiental no Brasil avançou com a adoção do Estudo de

Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Meio Ambiente (Rima) para projetos em 1981 e,

posteriormente, com a implementação da Resolução nº 01/86 do Conselho Nacional do Meio

Ambiente (Conama). Essas medidas possibilitaram certa descentralização no processo decisório,

uma vez que ressaltam a importância da participação popular no licenciamento ambiental, por

meio da realização de audiências públicas (CÂMARA, 2013).

É importante frisar que o desmatamento e a degradação ambiental no país, apesar de terem

se intensificado nos últimos anos, poderiam ter sido muito piores na falta dos instrumentos

apresentados. O planejamento ambiental adequado define prioridades e prazos, já que mudanças

ambientais não se concretizam no curto prazo. Para que sejam efetivas, políticas ambientais

precisam ser coordenadas e intencionais no caminho da sustentabilidade. Como os recursos
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públicos são escassos, instrumentos mais eficientes devem ser priorizados. Para isso, é preciso que

se desenvolvam mais estudos comparativos sobre o assunto (MOURA, 2016).

Finalmente, é urgente que os instrumentos de controle e as penalidades sejam impostos de

forma mais rígida, para frear a degradação e evitar danos irreversíveis. Como já foi mencionado, o

uso da terra e de recursos envolve, inerentemente, conflitos e disputas de poder que não podem ser

ignorados. Assim, é preciso aferir o impacto dos instrumentos na sociedade, seja o “número de

pessoas afetadas, os efeitos sobre a saúde humana e, ainda, os custos sobre a produtividade e o

crescimento econômico” (MOURA, 2016, p. 31).

3.4. Desmonte institucional (2018-2022)

A destruição do meio ambiente ganha cada vez mais respaldo legal devido ao

desmantelamento institucional que vem se estabelecendo desde 2018. Recentemente, pode-se

observar o desmonte das estruturas institucionais ambientais por meio do sucateamento sistêmico

de órgãos ambientais, como o Conama, o IBAMA, o INPE entre outros (SARDINHA, 2021).

A supressão de participação da sociedade civil, a redução de orçamento e do quadro

de servidores dessas instituições limita a atuação do governo, dificulta a coleta de

informações relevantes e enfraquece a fiscalização contra crimes ambientais, por exemplo

(SARDINHA, 2021). A situação se mostrou ainda pior com o debate a respeito do conjunto

de cinco Projetos de Lei (PL) que, se aprovados, vão enfraquecer a legislação relacionada ao

licenciamento ambiental (PL 2.159/21), à demarcação de terras indígenas (PL 490/07), à

mineração em terras indígenas (PL 191/20), à grilagem de terras (PL 510/21) e ao uso de

agrotóxicos (PL 6.299/02) (MONTANINI, 2022).

Dessa forma, com o retrocesso nas políticas de proteção ambiental, que leva à

destruição contínua de habitats, o controle de epidemias também vem sendo desmontado e

doenças infecciosas já erradicadas estão voltando (CODEÇO et al., 2021). O ressurgimento

dessas doenças ocorre não só pela questão ambiental, como também pela negligência do

poder público em encorajar a vacinação no país, o que destrói o excelente histórico do Brasil

nesse quesito (GOMBATA, 2022).

Com a baixa cobertura vacinal, enfermidades como o sarampo e a poliomielite têm

voltado a atingir a população brasileira (GOMBATA, 2022). Além disso, no caso da
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COVID-19, não houve uma campanha Federal de vacinação, o que fez com que os esforços

para o combate ao vírus ocorressem de forma descentralizada, levando a distorções na

imunização e dificultando uma resposta mais rápida e efetiva contra a doença

(PASSARINHO, 2021).

4. Governança integrada

4.1. Importância de uma abordagem integrada

Para analisar as questões apresentadas da melhor forma possível, é preciso investigar qual

a importância de adotar visão e ação integradas entre sistemas alimentares, meio ambiente e saúde.

Primeiramente, é indiscutível que a frequência de eventos extremos, que são caracterizados por

interações bruscas entre variações naturais extremas com infraestruturas humanas, tem se tornado

cada vez maior: a ocorrência de secas, incêndios florestais, erosão do solo e até a própria

pandemia são exemplos disso. Isso se dá, em grande medida, pelo avanço das mudanças

climáticas, crescimento populacional, globalização e mudança tecnológica (LEVIN et al., 2021).

Os efeitos desses eventos, que cada vez mais ameaçam o modo de viver e a existência

humanas, não são isolados: apresentam uma cadeia de consequências em diferentes esferas do

meio ambiente e da sociedade. O problema surge com o fato de que os sistemas de governança

atuais não estão preparados para responder a esses choques. Para lidar com esses fenômenos, é

necessário o desenvolvimento de novas abordagens, coordenadas e de larga escala, entre diferentes

níveis da sociedade, que possibilitem um aumento na resiliência dos sistemas (LEVIN et al.,

2021).

Assim, as vias de atuação dos governos podem se dar de duas formas: é possível não só

reduzir ou prevenir a frequência desses eventos, como também mitigar os impactos negativos

daqueles que inevitavelmente vão ocorrer. O objetivo é transicionar de uma postura reativa, muitas

vezes insuficiente, para uma proativa, enquanto ainda é possível: dada a crise causada pela

pandemia, o ideal é “utilizar-se da crise antes que a oportunidade passe” (LEVIN et al., 2021, p.8.

tradução livre).
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Dada uma situação de crise, Levin et al. (2021) defendem a necessidade de reavaliar

quando infraestruturas existentes podem ser reaproveitadas e quando devem ser transformadas.

Em geral, a infraestrutura voltada a ameaças comuns e frequentes é bem desenvolvida. Por outro

lado, eventos inéditos, imprevisíveis e inesperados evidenciam falhas na governança. Nesse caso,

a transformação passa pela criação de interações fundamentalmente diferentes entre humanos e

meio ambiente, uma vez que as estruturas econômicas, sociais ou ecológicas existentes impedem o

bom funcionamento do ecossistema.

Para gerar mudanças reais, são necessários investimentos e estruturas de governança que

extrapolem as tradicionais (leis, regras, impostos, subsídios etc.), que facilitem - e não impeçam -

a mudança. Essas novas estruturas devem permitir respostas assertivas e mecanismos de

coordenação de ações para lidar com diversas possíveis ameaças. É essencial focar em processos

flexíveis e adaptados à realidade local, uma vez que respostas diversas a choques externos

compõem processos com capacidade adaptativa e limitam o risco sistêmico das decisões (LEVIN,

1999 apud LEVIN et al., 2021).

Uma vez que as problemáticas em questão envolvem sistemas complexos e7

evolucionários, sofrem de um problema de dependência da trajetória. Para superar essa

dependência e transformar de fato os sistemas, as seguintes fases são indispensáveis: identificação

e aceitação da necessidade de mudança, investigação de oportunidades de teste e iniciação de um

novo caminho compatível com as limitações biofísicas e socioeconômicas (LEVIN et al., 2021).

Dessa forma, o novo perfil de governança deve ser ativo e antecipatório. Insistir em

modelos antigos, em que os investimentos para a mudança são buscados por meio de incentivos e

via preços e direitos de propriedade, pode não ser suficiente no longo prazo. Apesar de

necessárias, essas medidas promovem, no máximo, uma mitigação marginal dos impactos

negativos dos eventos. É preciso, sempre, evidenciar a conexão entre ser humano e natureza, e

como essa se dá no modelo produtivo: “para mitigar os riscos das mudanças globais, precisamos

transformar a maneira como gerenciamos a atmosfera e a biosfera, incluindo mudanças na forma

como obtemos energia e produzimos alimentos” (LEVIN et al., 2021, p. 12, tradução livre).

7 “Sistemas complexos podem ser definidos como sistemas nos quais agentes interagem com o ambiente e entre
si, sem uma autoridade central, de maneira complexa, dinâmica e não linear e cujas ações geram estruturas
emergentes observáveis, em escalas diferenciadas, a partir de regras, usualmente simples, que permitem a
adaptação e a evolução do próprio sistema” (FURTADO; SAKOWSKI, 2014, p. 7)
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Um conceito que reconhece o elo indissociável entre a saúde dos seres humanos, animais,

plantas e meio ambiente, e as interações complexas entre essas esferas, é o One Health. Um marco

importante para essa noção se deu no século 19, quando se associou que a existência de zoonoses

significava que não havia divisão entre medicina veterinária e humana. Atualmente, essa

afirmação é reforçada pelo fato de 75% das doenças infecciosas serem compartilhadas entre

humanos e animais (CARNEIRO; PETTAN-BREWER, 2021).

Como já foi dito, a crescente invasão de habitats florestais aumenta o contato entre pessoas

e animais selvagens, que podem atuar como reservatórios de patógenos. A ação antrópica

influencia na mudança da biodiversidade e na densidade desses hospedeiros, o que pode favorecer

o surgimento de cada vez mais zoonoses. Assim, estratégias de saúde eficazes para prevenir a

evolução e adaptação de patógenos, a partir da manutenção do equilíbrio natural dos ecossistemas,

passariam, necessariamente, por políticas de conservação da vegetação nativa (CARNEIRO;

PETTAN-BREWER, 2021).

Essa abordagem sistêmica e integrada para a saúde tem sido cada vez mais defendida pelos

policy makers. A partir da eclosão da pandemia da COVID-19, tornou-se impossível ignorar a

interdependência entre produção, meio ambiente e saúde pública: a prevenção, por meio de

políticas de preservação e conservação ambiental, é também uma questão de saúde humana

(FREITAS, 2020).

Finalmente, sob o contexto de crescentes e constantes ameaças ao bem-estar humano e

ambiental, a adoção de uma visão intersetorial, interdisciplinar e unificada é imprescindível para

promover uma transformação real. É preciso abandonar a arrogância de considerar o modelo

econômico e político atual o único possível e, assim, reconhecer a necessidade de adotar soluções

distintas das usuais de política econômica e de fomento. Em momentos de crise profunda,

instrumentos econômicos normais podem não ser suficientes (MATHIAS, 2020).

4.2. Prevenir é mais barato do que remediar?

Ao refletir sobre os custos envolvidos na prevenção em comparação àqueles empregados

na mitigação de efeitos das catástrofes, nesse caso, da pandemia da COVID-19, é impossível não

considerar a dificuldade do ser humano de realizar decisões intertemporais. Combinada com

interesses políticos, essa questão leva ao trade-off: “quanto sacrificar em retornos imediatos para
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reduzir riscos de longo-prazo muito mais significativos?” (LEVIN et al., 2021, p. 6, tradução

livre).

Devido a particularidades do processo político e eleitoral, os tomadores de decisão,

frequentemente, apresentam o viés de focar nos efeitos imediatos dos instrumentos de política

econômica. A preferência de alguns setores econômicos, muitas vezes poderosos e influentes, pelo

status quo e o fato de a aversão à perda ser comprovadamente maior do que a tolerância ao risco

são fatores que também contribuem para a adoção de uma postura reativa e remediadora por parte

dos governos (LEVIN et al., 2021).

Focando no combate à pandemia da COVID-19 no Brasil, é possível identificar que ela se

deu em um momento em que o discurso de austeridade estava sendo usado como argumento para

cortes no orçamento de diversas áreas, inclusive na área ambiental. Enquanto o orçamento anual

destinado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi de R$3,09 bilhões em 2020 e de R$2,98

bilhões em 2021, os gastos extraordinários empregados no combate dos efeitos da pandemia

totalizaram R$524,02 bilhões em 2020 e R$121,40 bilhões em 2021. Esses valores extraordinários

correspondem a, respectivamente, 15,85% e 2,8% do total da despesa da União nesses exercícios

fiscais (TESOURO NACIONAL, 2022). Paralelamente, o orçamento destinado ao Ministério da

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), foi de R$12,57 bilhões em 2020 e de

R$12,37 bilhões em 2021.

Dessa forma, os recursos necessários para o financiamento da ciência e da conservação

ambiental, por exemplo, são ínfimos quando se leva em consideração os gastos que são

empregados com a mitigação da crise em questão (FREITAS, 2020). Esse exemplo ilustra como

falta, por parte do poder público, um esforço ativo de foco em medidas de preservação, e indica

que, no caso de uma nova crise epidêmica no país, novos custos extraordinários terão de ser

empenhados na mitigação de efeitos negativos. É importante incorporar esse aprendizado uma vez

que, como já foi dito, a ocorrência de eventos extremos como a pandemia tem aumentado.

Corroborando com esse argumento, o relatório desenvolvido por Dasgupta (2021) afirma

que é menos custoso conservar a natureza do que restaurá-la, e que instrumentos de proteção via

mercado se mostram inadequados quando comparados com restrições impostas pelos governos

limitando a extração e a poluição. Ainda segundo esse relatório, para proteger e administrar

efetivamente 30% das áreas terrestres e marítimas até 2030, o custo global seria de US$140
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bilhões anuais, o que equivale a apenas 0,16% do PIB global e menos de um terço dos

investimentos agregados que atualmente apoiam atividades predatórias (WALDRON et al., 2020

apud DASGUPTA, 2021).

Além de esforços de preservação, que diminuem os riscos de catástrofes no meio ambiente

e na saúde humana, é vital a criação de novas métricas para o desenvolvimento econômico, como

a inclusão de medidas que quantifiquem as contribuições do capital natural nas contas nacionais,

levando em consideração a importância insubstituível dos serviços ecossistêmicos nos diferentes

setores da economia (DASGUPTA, 2021). Mudanças nos padrões de produção e consumo da

sociedade também são essenciais, uma vez que, para sustentar o modo de vida de países

desenvolvidos, a quantidade de recursos naturais necessários seria muito maior do que aquela

referente à exploração sustentável do meio ambiente (O’NEIL et al., 2018 apud DASGUPTA,

2021).

Assim, deve ser adotado um novo paradigma que leve em consideração que benefícios

econômicos de curto prazo não se garantem no longo prazo, uma vez que os riscos associados à

perda de biodiversidade podem ter implicações negativas na macroeconomia global (DASGUPTA,

2021). De acordo com o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas

(IPCC), de fevereiro de 2022, cadeias de abastecimento baseadas em commodities específicas,

como a brasileira, podem sofrer disrupções graves devido à mudança climática e à crescente

ocorrência de eventos climáticos extremos associados a esse fenômeno no longo prazo.

É impossível não levar em consideração os impactos da expansão econômica desenfreada

para as futuras gerações: a pesca predatória e a destruição de florestas tropicais atuais, por

exemplo, vão limitar a utilização desses recursos no futuro, por isso, agentes financeiros têm de

reavaliar os horizontes temporais de suas análises, que geralmente se dão em um espaço de poucos

anos (DASGUPTA, 2021). Desse modo, é possível perceber que, muitas vezes, os ganhos

imediatos advindos do fomento a atividades predatórias apresentam impactos extremamente

negativos no ambiente e nas mudanças climáticas e são, assim, contrabalanceados pelo aumento

do risco sistêmico e de ameaças a pilares da economia brasileira e global no longo prazo.
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5. Considerações finais

O presente trabalho buscou avaliar como estão associadas a produção agropecuária, a

conservação de ecossistemas, o surgimento de epidemias e os níveis de insegurança alimentar.

Também, procurou entender como se dá a governança integrada a respeito dessas questões, por

parte do Estado brasileiro. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura combinada à exposição

de dados correlatos, a fim de verificar se os argumentos apresentados nos textos se refletem nas

estatísticas.

Assim, a pandemia da COVID-19 foi utilizada como exemplo oportuno, devido a sua

magnitude e atualidade. Para mostrar que uma governança integrada da prevenção de epidemias,

de seus impactos econômicos, e da segurança alimentar e nutricional, depende de uma transição

para sistemas de produção agroalimentar ambientalmente sustentáveis, foram delimitados três

objetivos específicos.

Primeiramente, ao explorar como o sistema agroalimentar predatório viabiliza o

surgimento de novas zoonoses com potencial epidêmico, e como essas podem promover a

ampliação da fome, verificou-se que a pandemia pode ser adotada como ponto central. Isso se dá

pois, a ocorrência da pandemia do coronavírus pode ser vista como consequência da organização

do sistema alimentar atual e como causa do agravamento dos níveis de insegurança alimentar no

Brasil, quando se considera a crise econômica desencadeada pelo vírus.

Em segundo lugar, a investigação histórica a respeito do papel do Estado brasileiro, através

de decisões de política econômica e da condução de políticas públicas, mostrou que, apesar de

existirem esforços isolados, o poder público não tem agido de forma integrada a fim de mitigar os

riscos dessas problemáticas, que são intrinsecamente interdependentes.

Por último, expor como a governança integrada da prevenção de epidemias e da segurança

alimentar e nutricional é menos custosa para a sociedade e para o orçamento público do que a

mitigação de crises resultantes da falta de integração entre essas questões, explicitou que a

abordagem integrada representa o futuro da governança global, dadas as crescentes ameaças às

estruturas vigentes. Ainda no último capítulo, constatou-se que nem sempre o foco em ganhos

econômicos no curto prazo compensam o ônus advindo da ocorrência de eventos extremos, e que a
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conservação dos ecossistemas é vital para permitir o florescimento socioeconômico das próximas

gerações.

Sendo assim, verifica-se que o sistema alimentar predominante apresenta diversas

insustentabilidades, e que contribui em grande medida com o potencial surgimento de zoonoses,

uma vez que seu caráter predatório é alicerçado na destruição desenfreada de habitats relacionada

à perda de biodiversidade. Apesar de o Brasil dispor de uma legislação ambiental detalhada, a falta

de cumprimento das leis e a prevalência histórica de investimentos públicos em atividades

predatórias prejudica a manutenção dos ecossistemas. No que tange à segurança alimentar, o país

tem um histórico extraordinário em políticas de combate à fome. Tragicamente, esse histórico tem

sido revertido nos últimos anos.

Para mudar esse status e promover sistemas alimentares mais sustentáveis, que sejam

capazes de combater a fome e proteger os ecossistemas, é essencial que práticas alternativas sejam

consolidadas de forma legal. Só assim será possível ultrapassar particularidades relacionadas a

cada administração e garantir o estabelecimento de políticas de governo prioritárias como políticas

de Estado.

Alguns exemplos de práticas que poderiam promover a sustentabilidade dos sistemas

alimentares se dividem em mudanças no campo e mudanças na cadeia. Como exemplo de

mudança no campo, a recuperação de pastagens pode ser implementada a fim de diminuir a

necessidade de desmatamento e, assim, mitigar a emissão de GEE a partir da captura de carbono

pelo solo. Também, modelos de Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF) podem otimizar o

uso da terra, aprimorar a logística no campo e possibilitar estratégias ganha-ganha. Sistemas

Agroflorestais (SAFs) também podem ser adotados para possibilitar a produção de alimentos

aliada à conservação dos ecossistemas naturais.

Com relação a mudanças na cadeia produtiva, o incentivo a cadeias livres de

desmatamento e com conversão zero da vegetação nativa, em que seja possível rastrear atividades

e monitorar fornecedores, pode ser uma via de atuação. Uma vez que medidas desse tipo requerem

grande quantidade de recursos, o grande desafio é assegurar uma fonte robusta e constante de

incentivos fiscais e políticas voltadas a esse objetivo. Também seria interessante estimular o
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mercado de carbono no Brasil, dado que o país apresenta potencial imenso para desenvolver essa

área que é capaz de atrair capital e, concomitantemente, promover a não emissão de GEE.

Para promover a Segurança Alimentar e Nutricional, algumas das medidas que podem ser

adotadas nos sistemas alimentares são: reduzir drasticamente o desperdício de alimentos, tanto ao

longo da cadeia quanto pelo consumidor final; diversificar as plantações; estimular a mudança de

hábitos por parte da população, por meio da adoção de dietas mais saudáveis e sustentáveis;

garantir a soberania alimentar das populações, por meio do desenvolvimento de cadeias locais;

monitorar situações de vulnerabilidade ao longo dos anos; e promover políticas públicas de

fornecimento de alimentos e que assegurem a renda mínima da população, a fim de garantir um

acesso a alimentos suficiente e estável.

Por fim, é essencial que sejam realizados mais estudos sobre como se relacionam os temas

da produção, meio ambiente e bem-estar social. Apesar dessa problemática se tratar de uma

questão central no estudo das interações entre ser humano e ecossistema, ainda existem muitas

limitações no que tange a disponibilidade de dados relevantes que auxiliem a construção de

indicadores úteis para a tomada de decisão.
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