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Caros delegados,
É com imenso prazer que lhes damos as boas-vindas à XVIII edição do Fórum FAAP, assim como ao
Comitê da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).
A Mesa Diretora encontra-se extremamente honrada em recebê-los nessa incrível vivência no Fórum
FAAP. E aguardamos avidamente pelo evento para que possamos iniciar as discussões e que estas sejam
produtivas e empolgantes.
Gostaríamos, portanto, de nos apresentar:
Sou Yasmin Tomazella, aluna do sétimo semestre de Relações Internacionais. Minha trajetória nos eventos de debate e simulação teve seu início no ano de 2017, exercendo a função de delegada, porém
apenas em 2019, na XVI edição do Fórum, pude trabalhar dentro do evento, atuando como staff de
estrutura, e mais tarde tive a oportunidade de atuar como staff acadêmica no Pré-Fórum. Ainda no ano
retrasado ganhei o título de Diretora Acadêmica no Comitê da FAO, entretanto devido à situação pandêmica, esta edição do Fórum FAAP não pôde ser efetuada. Além disso, na edição de XVII atuei como
diretora acadêmica do Comitê da UN-Habitat.
Sou Luigi Silvestre, aluno do quinto semestre de Relações Internacionais. Tive o privilégio de participar
do fórum de 2021, como rapporteur da OMC.
Sou Laura Lorenzi, aluna também do quinto semestre de Relações Internacionais. Minha experiência com
simulações teve início no Ensino Médio, em 2017, no Comitê de Comunicação do Fórum FAAP, depois
pude participar do Comitê de Segurança e da Assembleia Geral em simulações do próprio colégio. Tive
minha primeira vivência como parte da equipe do Fórum ano passado, como rapporteur do Comitê da
UN-Habitat, e este ano, estou apta a atuar como Diretora Acadêmica deste Comitê pela primeira vez.
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Sou Glória Veríssimo, aluna do 8º semestre de Relações Internacionais. O Fórum deste ano é o último
que participo, sendo que desde 2019 comecei minha jornada nas simulações dentro da FAAP. Me apaixonei pela forma como tudo é organizado e por fazer parte da equipe acadêmica dos Comitês. Estou
muito animada em receber o Comitê da FAO e de tornar essa experiência incrível e memorável para
todos os participantes deste ano.
Nós, diretores e rapporteurs do Comitê da FAO, esperamos ansiosos por vocês e desejamos que, juntos, possamos aprender um com o outro um pouco mais sobre simulações; aguardamos todos com imensa alegria.
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HISTÓRICO DO COMITÊ

bilhão de toneladas foram desperdiçadas, custando aproximadamente US$ 750 bilhões à eco-

A FAO - Organização das Nações Unidas para Alinomia global, além do desperdício de insumos
mentação e Agricultura -, foi formalmente funpara a produção destas refeições.
dada em 1945, com uma trajetória demarcada
por uma série de discussões pautadas na narra-

O histórico destes alertas relacionados à insegu-

tiva acerca da manutenção da produtividade da

rança alimentar, porém não teve início nas últi-

agricultura, em prol da melhoria das condições

mas décadas. A fome, durante as duas Grandes

de vida da população e do desenvolvimento no

Guerras do século passado, foi responsável por

âmbito rural e, principalmente, visando a erradi-

milhares de mortes, sendo piorada por sanções

cação da fome e da pobreza no mundo.

e embargos, e principalmente, pelo fato de a
indústria voltar-se inteiramente às atividades de

Alguns números atuais do mundo são relevantes
guerra, e os esforços dos Governos seguirem o
- ainda que não necessariamente ilustrem toda
mesmo caminho, causando desamparo e desesa amplitude do problema, para que se comprepero na população, além do pavor pela situação
enda a relevância do escopo da FAO: 795 milhões
da falta de segmentos da base econômica, que
de indivíduos não têm acesso a calorias suficienexemplifica-se na morte de quase 3 milhões de
tes para atender às suas necessidades energéticas
hindus em Bengala, Índia, ou no famoso Cerco a
diárias, o que resulta em uma subnutrição de 1 a
Leningrado, que também levou milhares de ruscada 9 pessoas; das 570 milhões de fazendas agrísos a morrerem de fome.
colas, 90% são geridas por pequenos agricultores, que abastecem mais de 80% da população;

Em meados de 1943, Franklin D. Roosevelt, o então

quase 80 milhões de seres humanos vivem com

presidente dos Estados Unidos, propôs uma Con-

menos de US$ 2 por dia, limitando a compra de

ferência para que fosse estabelecido um debate

alimentos Da parcela populacional com acesso

acerca dos moldes da agricultura em escala glo-

a uma alimentação de qualidade, em 2016, 1,3

bal, o combate às consequências da insegurança
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alimentar, incerteza do futuro, enfrentadas por

estes intuitos iniciais, mas hoje visam melhorar

grande parte da população, e por fim, as estra-

os padrões de alimentação e de nutrição cor-

tégias para a cooperação e manutenção da paz

reta para que todos os indivíduos possam viver

seguindo desenvolvimento sócioestrutural.

de maneira saudável; assegurar maior eficiência
na produção e distribuição de alimentos e dos

Deste modo, o evento serviu como um molde
produtos agropecuários, florestais e de pesca; e
para o estabelecimento de um novo organismo
melhorar as condições de vida das populações
da ONU, cujo foco seria erradicar a fome e a
rurais e, dessa forma, contribuir para a expansão
pobreza características do meio agrícola, proda economia mundial.
movendo acessibilidade universal aos instrumentos necessários para tais fins. Em outubro

A instituição é composta por escritórios regionais

de 1945, em Quebec, Canadá, os estatutos que

- como na África e na América Latina e Caribe - e

norteiam a agenda da agência foram determina-

outros departamentos responsáveis por assuntos

dos, alinhando a atuação da FAO. Estabeleceu-

diversos, que são: Agricultura e Defesa do Con-

-se, então, em Washington DC sua primeira sede

sumidor, Desenvolvimento Econômico e Social;

temporária, que em 1951 foi permanentemente

Pesca e Aquicultura; Silvicultura e Cooperação

transferida para Roma, na Itália.

Técnica; e conta com um total de 197 membros,
sendo 194 países membros, uma organização

As atribuições preambulares buscavam promomembro - União Europeia - e dois membros assover um avanço no setor de estudos e pesquisas
ciados - Ilhas Faroe e Tokelau.
para alavancar a produção agrícola e o aprimoramento da tecnologia nutricional, fornecendo um

Atualmente a organização é internacionalmente

auxílio assistencial aos países membros como um

reconhecida pela atuação de excelência no

meio de amparo para produção no setor agrícola

globo, sendo uma agência das Nações Unidas,

e nos demais segmentos que tangem o mesmo.

que possui como objetivo central “liderar esforços internacionais para combater a fome”. Como

Os propósitos atuais do Comitê ainda abrangem
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um ator internacional oficial, a FAO investe em

Os principais projetos da FAO hoje, para contri-

parcerias com agências do Sistema da Organiza-

buir com tais objetivos, são: Comissão do Codex

ção das Nações Unidas, Banco Mundial, Missão

Alimentarius (CAC), Cúpula Mundial da Alimen-

Europeia, Fundo Global para o Desenvolvimento

tação, TeleFood, Resposta à crise alimentar,

(GEF), Instituto Interamericano de Cooperação

Parceria FAO - UE, Programas de segurança ali-

para a Agricultura (IICA), entre outros órgãos de

mentar, Recursos Genéticos Animais, Congresso

influência externa, portanto, sua jornada conta

Florestal Mundial, FAOSTAT, entre outros, exem-

com uma cadeia de ações políticas diretamente

plificando a amplitude da atuação do Comitê.

relacionadas a problemáticas anexadas ao conA partir dos projetos apresentados e de outros, a
texto da agricultura e alimentação.
FAO visa produzir uma mobilização social e, prinUm novo caminho trilhado pela organização

cipalmente, atingir sedes governamentais para

é associado à agenda de 2030, que tem como

que estas se atentem à raiz do problema: a per-

intuito monitorar o desenvolvimento em prol

petuação da miséria.

de medidas sustentáveis, para assim, erradicar
Por fim, se torna evidente que as prerrogativas
os graus de pobreza e fome, em um período de
apresentadas ao longo da trajetória da organi15 anos; com isso, disponibilizam diversos dados
zação buscam manter sua lente direcionada ao
acerca destes tópicos, a serem acompanhados
desenvolvimento das áreas rurais, onde vivem
passo a passo pela população. Esta medida faz
70% das populações de renda baixa. Ademais,
parte da base teórica presente nos ODS - Objetios resultados no setor de inovação tecnológica
vos de Desenvolvimento Sustentável -, admitindo
são visíveis frente ao processo de modernização
cooperação em escala global, com aderência de
no campo agrícola e nas atividades florestais e
países de divergentes níveis de influência e podepesqueiras, tendo como meta fixa a nutrição e o
rio no sistema internacional, trabalhando para
avanço no âmbito agrícola rural sustentável.
estabelecer e expandir as parcerias entre Estados
que formam o âmbito internacional.
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CONTEXTO DO PROBLEMA

ses europeus foi a Revolução Industrial, que
fomentou uma lógica ainda mais capitalista

Frente aos demais propósitos do Comitê, e
predatória na mentalidade dos Estados. O procompreendendo os motivos que levaram à
letariado sequer tinha acesso às mercadorias
criação e continuidade deste, envolvendo um
que produzia, e os salários que lhe eram pagos
conjunto acerca do crescimento exponencial
mal custeavam as contas básicas, se comparados
da população, principalmente em Estados em
às jornadas de trabalho abusivas as quais eram
desenvolvimento ou subdesenvolvidos, e da
submetidos. E este foi somente o início da proescassez e má-distribuição de recursos mínipagação da miséria sob a regência capitalista.
mos de sobrevivência, busca-se contextualizar,
concomitantemente ao Histórico do Comitê,

Com o crescimento da burguesia, e o aumento

a escalada de fatores que moldaram a pro-

desenfreado da concentração de renda “numa

blemática às questões da sociedade atual.

sociedade totalmente mercantilizada, quem é
privado de dinheiro não possui meio de acesso à

O homem sempre sofreu, ao longo de sua jorcomida” (JÚNIOR, 2021). A fome não pode mais
nada histórica, com a miséria humana. Há diverser relacionada exclusivamente a grandes desassos momentos nos quais houve “picos” de fome,
tres; assim, Mike Davis (escritor americano, atidesde a Roma Antiga, em 440 a.C.; a China, com
vista político, teórico urbano e historiador) defiregistros que datam desde 180 a.C.; a Índia, em
niu os grandes surtos das décadas seguintes como
650 d.C.; o Império Maia, no século IX; e o Egito,
frutos de uma “combinação de catástrofes climáno século XI; no entanto, estes eventos intensiticas e lógica liberal de preços resultou no aproficam-se e tornam-se mais recorrentes a partir
fundamento da desigualdade entre as nações".
do século XVI, com os movimentos de coloniForam mais de 20 picos de fome - alguns, com

zação europeia sobre os demais continentes.

duração de anos - ao redor do globo, que afetaram
No período do início do século XIX, o grande
grande parte dos países do sul global, devido à situmarco do mundo que se desenvolvia nos paí-
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ação de extrema pobreza (de indivíduos vivendo

de mudança, posto que as políticas de hoje não são

com um equivalente a US$ 1,90 por dia, nas cota-

suficientes, pois não enfrentam o maior problema:

ções atuais) na qual muitos destes se encontram

o de distribuição que assola a humanidade e cria

devido à exploração que sofreram ao longo de

situações extremas e cruéis, como a desnutrição.

sua colonização, da falta de assistência de outras
Atualmente, a fome e a miséria atingem a maior

nações - que poderiam despender parte de seus

parte dos países no mundo, criando mapas similares,

recursos para responsabilizar-se pelos males hisdiretamente ligados, ainda que não ajam da mesma
tóricos causados - da falta de administração dos
forma. A situação ao redor do mundo tem melhorecursos humanitários que lhes alcançam, e afins.
rado devido aos esforços de cooperação internacioPorcentagem da população vivendo com menos
de US$ 1,25 por dia

nal e, em alguns casos, do próprio Governo local que
buscou criar novos programas sociais para acesso da
população a condições melhores, no entanto, ainda
são números preocupantes que não puderam ser
completamente recuperados ao longo dos séculos.
Mapa da fome no mundo em 2020

Fonte: https://www.google.com/
url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F346425396309814224%2F&psig=AOvVaw3f
Kxc85vHaytsTSfASOvXX&ust=1640114068898000&
source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCIiBo
MyL8_QCFQAAAAAdAAAAABAD
No século passado, as fomes listadas aumentaram

Fonte: https://www.google.com/
url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.
org%2Fwiki%2F%25C3%258Dndice_Global_da_
Fome&psig=AOvVaw2Vjgm4hmo1cv9r8TlUZcSP&ust
=1640107492466000&source=images&cd=vfe&ved
=0CAwQjhxqFwoTCODxrZD78vQCFQAAAAAdAAAAABAD

ainda mais devido à miséria trazida pelas Grandes
Guerras, e conflitos provenientes. Os primeiros
anos do século atual não demonstram muitos sinais
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Mapa mundial da proporção do número de

[...] Não existem dificuldades materiais insupe-

pessoas na pobreza a US$ 1,90 por dia (PPC de

ráveis que expliquem a fome” (JÚNIOR, 2021).

2011) (% da população). Com base em dados

Deste modo, quando tratamos de um assunto

do Banco Mundial, variando de 1998 a 2018.

tão delicado e crítico como a fome, levantamos
soluções conectadas ao contexto de tecnologias
inovadoras no âmbito da produção agrícola,
contemplando assim, um futuro mais justo para
todos, visando então, um amanhã mais sustentável e concreto, mesmo frente a um cenário instável, em relação à condição climática.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_
de_pa%C3%ADses_por_porcentagem_da_
popula%C3%A7%C3%A3o_vivendo_abaixo_da_
linha_da_pobreza

Assim sendo, a mudança climática e os fenômenos resultantes desta atual condição, alar-

O que justifica que a África, de acordo com

mam o desenvolvimento dos países que com-

levantamentos de 2016, seja uma região que

põem este panorama, em todos os segmentos

contém 65% das terras férteis não cultivadas

socioestruturais. À vista disso, diversas medidas

do planeta, 10% dos recursos renováveis de

estão sendo estudadas e discutidas em con-

água doce, com produção agrícola crescendo

ferências internacionais, que possuem foco

160% nos últimos 30 anos (Nova Associação

em “evitar um maior colapso do ecossistema”.

para o Desenvolvimento da África, NEPAD),
Destarte, medidas ecológicas, que possuem
e ainda caracterizar-se pelo continente mais
como intuito diminuir os níveis de emissão
miserável, e com maiores índices de fome?
de gases poluentes, são analisadas como ótiNo contexto atual, “a sociedade burguesa

mos padrões contemporâneos, para se atin-

desenvolveu a capacidade de fazer “guerra nas

gir um contexto climático estável, frente o

estrelas”, mas não resolveu a questão da fome.

desenrolar da trajetória do CO2 na atmosfera.
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RESOLUÇÕES ANTERIORES

Portanto, o conceito em torno dos mecanismos que englobam o desenvolvimento da

Em dezembro de 2017, a Assembleia Geral
agricultura sustentável está alinhado ao cenádas Nações Unidas aprovou a resolução A/
rio e a expansão frente à consciência ecolóRES/72/239, pela qual proclamava a Década
gica no meio social e às medidas governadas Nações Unidas para a Agricultura Familiar
mentais, que tangem as estruturas em torno
(2019-2028). A resolução instou a Organização
das ferramentas necessárias para este feito.
das Nações Unidas para Agricultura e AlimentaLogo, os benefícios acerca da implementação

ção (FAO) e o Presidente do Fundo Internacional

destas técnicas frente à agricultura sustentável

para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) a liderar

são inúmeros, promovendo um panorama com

a Década, em colaboração com outras organiza-

maior segurança e previsão em torno do sistema

ções relevantes do sistema das Nações Unidas.

alimentar, desenvolvimento no setor agrícola,

As partes interessadas, tais como organizações

redução do custo de mão de obra, maior produ-

internacionais e regionais, sociedade civil, setor

tividade, aumento dos índices de qualidade de

privado e instituições acadêmicas, foram convida-

vida. “A revolução verde fundamentava-se na

das a apoiar ativamente a celebração da Década.

melhoria do desempenho dos índices de proA família e o campo representam uma unidade
dutividade agrícola, por meio da substituição
que evolui de forma contínua e desempenha fundos moldes de produção locais, ou tradicionais,
ções econômicas, ambientais, sociais e culturais
por um conjunto bem mais homogêneo de prána economia rural mais ampla e nas redes territicas tecnológicas, isto é, de variedade vegetais
toriais em que estão integradas. Os agricultores
geneticamente melhoradas, muito exigente em
familiares gerenciam sistemas agrícolas diversififertilizantes químicos de alta solubilidade, agrocados e preservam os produtos alimentares traditóxicos com maior poder biocida, irrigação e
cionais, o que contribui para permitir dietas equimotomecanização” (MAZZAFERO EHLERS, 1994).
libradas e proteger a agrobiodiversidade global.
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Os agricultores familiares salvaguardam as cultu-

de 2019, coorganizado pela FAO e pelo FIDA,

ras locais e gastam os seus rendimentos nos mer-

como a Secretaria Conjunta da Década. O lança-

cados locais e regionais, gerando assim numero-

mento será precedido, nos dias 27 e 28 de maio

sos empregos agrícolas e não agrícolas. Portanto,

de 2019, por sessões de troca de conhecimento

os agricultores familiares têm um potencial único

dos agricultores e por diálogos regionais sobre as

para aumentar a sustentabilidade da agricultura

prioridades na celebração da Década, nas quais

e dos sistemas alimentares, por isso um ambiente

representantes de atores relevantes (Governos,

regulatório favorável é essencial para apoiá-los.

organizações da sociedade civil, produtores,
organizações acadêmicas e do setor privado).

A agricultura familiar produz mais de 80% da
comida mundial e, ao mesmo tempo, aumenta a

PANORAMAS

sustentabilidade ambiental da agricultura, pre-

ALEMANHA

serva e restaura a biodiversidade e os ecossistemas, fornece alimentos tradicionais e nutritivos

A agricultura na Alemanha não é um dos prin-

e contribui para possibilitar dietas equilibradas

cipais centros de economia do país. Sua indús-

e manter o patrimônio cultural nas áreas rurais.

tria, no setor secundário, e serviços, no setor ter-

A finalidade da Década é focar os esforços da

ciário, são mais fortes economicamente do que

comunidade internacional com vistas a traba-

o setor primário, que costuma contribuir com

lhar, coletivamente, na formulação e imple-

pouco menos de 1% do PIB nacional alemão,

mentação de políticas econômicas, ambientais e

somando-se todos os departamentos do setor

sociais voltadas à criação de um ambiente propí-

primário juntos. Mesmo assim, a agricultura

cio e ao fortalecimento da agricultura familiar.

orgânica é algo que tem crescido na Alemanha
nos últimos anos. Trata-se do cultivo de plantas

O lançamento mundial da Década das Nações
de maneira natural, com adubos e outros impleUnidas para a Agricultura Familiar foi realizado
mentos agrícolas diretamente orgânicos e natuna sede da FAO, em Roma, no dia 29 de maio
rais, para que a terra não seja poluída com os
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venenos tradicionais, e também para que o con-

Um dos pontos atuais, que norteiam a susten-

sumidor tenha para si um produto mais limpo.

tabilidade, é o desenvolvimento da seguinte lei,
“Lei de Impulsionamento de Transição Energética

A agricultura orgânica é uma tendência mundial,
e das Alterações Climáticas (LITECC)”, que assim
e a Alemanha faz bem em aceitá-la e explorá-la
como o nome diz, preza por um futuro próximo
a cada ano mais, já que não há pontos negativos
que se paute no uso de fonte energética suspara tal tipo de cultivo. Na Alemanha, os printentável, e que saiba agir de maneira sábia para
cipais produtos gerados pela veia agrícola são:
monitorar e controlar as alterações climáticas.
leite, cereais (como trigo e cevada) e beterraba.
Portanto, se torna claro o quanto este tema

ANDORRA

é discutido com plena seriedade, para que
desta maneira os indivíduos e as institui-

Os compromissos com os padrões que tangem
ções mantenham-se criteriosos frente à preà agricultura sustentável aplicados em Andorra
servação do âmbito natural, minimizando o
trabalham diretamente com os objetivos a resimpacto nas esferas sócioestruturais do Estado.
peito da preservação do meio florestal, em
suma, composto por carvalhos, coníferas e

Por fim, o quadro presente em Andorra, acerca

arbustivas, presentes em regiões mais próxi-

da discussão do desenvolvimento da sustenta-

mas aos rios e grandes lagos, tais como: lago

bilidade, em uma realidade com altos níveis de

de Engolasters e Juclar, que movimentam a

influência frente aos efeitos da mudança cli-

busca pelo turismo de contato com a natureza.

mática, são de certo modo, produtivos devido
às atuações governamentais que se aten-

Ademais, outro dado interessante de ser trabalhado
tam em manter, com constante frequência,
é o forte interesse do país em se tornar uma “Reserva
uma série de discussões e debates, a respeito
da Biosfera da Unesco”, com o intuito de manter
dos atuais desafios ambientais e climáticos.
um equilíbrio concreto entre a sustentabilidade e
o desenvolvimento do fluxo econômico doméstico.
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ARGENTINA

Deste modo, as organizações governamentais, estão
levando em consideração que o fato de que a pecu-

A postura contemporânea presente na Argenária é a principal causa do desmatamento em divertina diante das ações frente à agricultura sussos países do globo. De acordo com Hernán Giardini,
tentável e as medidas acionadas pelo país,
coordenador florestal do Greenpeace - “mais terras
podaram setores de alta importância e relevânforam desmatadas com gado do que com soja''.
cia no desenvolvimento do mesmo. Logo, no
caso da Argentina, as articulações no âmbito

Destarte, a Argentina reforça sua meta e ações

da sustentabilidade possuem um maior desta-

cooperativas para lidar com a situação traba-

que no meio da agropecuária, sendo este um

lhada, com o foco em amenizar os reflexos cli-

segmento que norteia a economia doméstica.

máticos, ações frente ao desmatamento flores-

De acordo com dados elaborados pelo Insti-

tal, entre outros efeitos e reações ambientais.

tuto da Promoção da Carne Bovina Argentina
Averiguando o cenário encontrado na Armênia,
e o Censo Agropecuário Nacional

“Cerca de
é interessante e preciso, atentar-se aos padrões

130,8 mil fazendas são direcionadas à pecuária”.
e às licenças que o Governo concede e incentiva
Por razão da intensidade por trás da produção e

a determinados feitos. Isto ocorre, principal-

exportação da carne, é preciso se atentar à sustenta-

mente, em determinados quadros, sendo um

bilidade e o desdobramento da temática, para que

dos mais polêmicos a aprovação frente ao desen-

assim se alcance um panorama produtivo para um

volvimento da mineração a céu aberto, na flo-

futuro próspero para o âmbito natural e para a nova

resta Teghut, uma das florestas que possui uma

geração. Sendo assim, províncias de Buenos Aires,

das biodiversidades mais aguçadas, podendo

Córdoba e Santa Fé, conhecidas como as principais

assim, deteriorar o quadro da floresta, influen-

regiões para a agricultura e pecuária da Argen-

ciando negativamente na evolução da biosfera.

tina, estão mantendo como norma e aplicam o
Como resultado, a agricultura, que possui uma
relatório da “Carne Argentina, Carne Sustentável”.
contribuição de 21% do PIB do país, acaba
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sendo um dos segmentos mais prejudicados,

de propostas inovadoras, sendo uma destas a

devido à falta de uma programação frente a

iniciativa “The Great State Ag” que tem como

um debate e de projetos de políticas governa-

intuito, ampliar o setor de diversidade e inova-

mentais em torno de medidas que mantenham

ções ambientais, em prol da sustentabilidade.

uma rede de proteção na agrobiodiversidade.
Ademais, um outro ponto que complementa
Todavia, mesmo com mínimas medidas que

esta medida, são as feiras que discutem um

visam uma maior administração do meio de pro-

pouco mais sobre como ampliar o desenro-

dução no setor agropecuária e nas demais ati-

lar de práticas sustentáveis, buscando apri-

vidades ambientais, o país se pauta muito no

morar o nível de produção, mantendo altos

fenômeno da reprodução, em prol da manuten-

níveis

ção das variedades de plantas, vegetais, grãos e

modelos e opções de valor, agregando ainda

árvores, garantindo, de certo modo, bons resul-

mais para a indústria doméstica e externa.

de

qualidade,

atingindo

diferentes

tados frente às ações climáticas, já que maio-

ÁUSTRIA

res níveis de impacto vêm do cenário externo.

A Áustria é caracterizada como um dos mode-

AUSTRÁLIA

los globais pelas suas ações produtivas acerca

O contexto tecnológico, o fator econômico está-

do controle positivo frente aos moldes da sus-

vel e os altos índices de desenvolvimento da Aus-

tentabilidade internacional. Este feito é ainda

trália permitem que o país mantenha resultados

mais visível devido ao reconhecimento que as

extremamente positivos a respeito de diversas

empresas austríacas recebem dos demais países.

questões, abrangendo a temática de sustentabiAs ações abrangentes e de alta qualidade de inslidade e monitoração das mudanças climáticas.
tituições privadas promovem este feito produtivo
A agricultura doméstica é atualmente caracte-

frente à visão externa do país acerca da temática da

rizada pelo seu ótimo estado e pelo seu leque

sustentabilidade e do desenvolvimento da indús-
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tria florestal, mantendo uma maior qualidade

çar um melhor cenário acerca da agricultura

nos âmbitos socioestruturais, sendo coerente

local, devido aos resultados ocasionados pela

com a padronização do desenvolvimento futuro.

catástrofe climática, que além de provocar
diversos acidentes e um alto número de mor-

Deste modo, os mecanismos dos desafios climátes, também estimulou o quadro instável dos
ticos estão recebendo maior atenção nos setores
terrenos voltados à agricultura. Portanto, o
de inovação perante melhores atribuições, a respaís está recorrendo a debates para elaborar
peito da fabricação de máquinas agrícolas, pauuma medida prática, com o objetivo de reconstando-se primordialmente na gestão das áreas
truir o cenário em análise com auxílio externo.
florestais, para que, desta maneira, a extração da madeira tenha baixo impacto no meio.

BENIM

BAHAMAS

A agricultura de subsistência, devido à situação econômica de Benim, é sua principal ati-

Acerca do Governo de Bahamas, os pontos de
vidade,
atuação de natureza sustentável estão sendo

abrangendo

aproximadamente

⅓

do território. Cerca de 40% do PIB do país
voltados, primeiramente, em agir em prol da
debruça-se sobre a exportação de algodão,
proteção do ambiente marinho, com o objeum dos produtos de destaque nacional, sendo
tivo de proteger mais de 3 milhões de hectares
o 12º maior produtor mundial. O restante,
do Caribe Possui também, como intuito, criar
depende da plantação de mandioca, milho,
novas áreas marinhas, com proteção estatal. O
castanha de caju e outros produtos agrícolas.
intuito de alcançar um maior terreno de proteção do ecossistema marinho, visa manter a bio-

Quase 60% da população vive atualmente em

diversidade do local, mantendo sob cuidados

áreas rurais, e o IDH beninense é de aproxima-

os recifes de corais, manguezais e vida animal.

damente 0,5, o que reforça as estatísticas de
pobreza da nação. Dos seus 10 milhões de habi-

Ademais, o país está também buscando alcan-
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tantes, 7,5% sofrem com a fome diariamente,

todas as estampas trabalhadas na Agenda 2030.

sendo que o IGF do país totalizou 22,4 pontos
Além disso, respeitar o multilateralismo e as norno ano passado, sendo considerado grave. A
mas da ordem internacional é algo fixo na postaxa de desnutrição infantil, atrelada muitura da Bulgária, fazendo com que todos os segtas vezes à mortalidade, foi de mais de 30%,
mentos da sociedade se conectem com as metas e
e embora a situação tenha tomado um viés de
iniciativas governamentais. Desta maneira, atualmelhora, a incerteza alimentar ainda é séria.
mente a Bulgária utiliza 20,53% de energia renoBenim tem tomado algumas ações em prol de um

vável e busca ampliar este percentual em até 27%.

desenvolvimento mais sustentável para o futuro
Outro ponto interessante frente às iniciativas
de seu povo, como a diminuição do uso desnedo local, é o foco em novas tecnologias, com
cessário de água, a proteção de áreas florestais,
o intuito de trabalhar ainda mais o conceito
e até a diminuição da poluição do ar, no geral,
prático da sustentabilidade. Portanto, cienporém com os poucos recursos que dispõe, é difítistas especializados no setor da agricultura
cil prever ou sequer imaginar uma situação de
estão focando em inovações tecnológicas para
erradicação dos índices de subdesenvolvimento
expandirem a produção de legumes e vegehumano, e de melhora nas tecnologias em prol
tais, mesmo com as atuais condições climáticas.
do tal desenvolvimento agrícola sustentável.

CANADÁ

BULGÁRIA

O Governo canadense está buscando promover
O desenvolvimento sustentável é um dos pilares
métodos inovadores para uma maior adoção de
de maior relevância e prioridade do país, isto se
tecnologias ecológicas centralizadas no âmbito
comprova por meio de seu destaque dentro do
de produção agrícola. Sendo assim, determisetor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentánados programas nacionais estão se atentando
vel, mantendo seu foco no progresso para atingir
ainda mais na proposta de um aprimoramento
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no setor da agricultura, em que um dos progra-

diminuindo progressivamente a cada ano. O des-

mas de destaque é conhecido como o Programa

matamento tem diminuído, enquanto o território

de Tecnologia Agrícola Limpa - esta medida

ocupado por atividades agrícolas tem aumentado

tem como foco alcançar novas tecnologias para

pouco a cada ano, atingindo, dentro dos últimos

estabelecer um cenário mais “limpo”, redu-

10 anos, uma média de 80% das terras totais.

zindo a emissão de gases tóxicos à atmosfera.
O maior problema deste desenvolvimento da
Como o Canadá é um país rico e desenvol-

produção agrícola é a poluição. Nos últimos anos,

vido, o investimento do Estado em inova-

houve um aumento de emissão e produção de CO2,

ções é avaliado em milhões de dólares, o que

complicando até mesmo a qualidade de vida dos

financia

contri-

cidadãos, mas o Governo manifestou interesse em

buem com o sistema, em altos níveis, resul-

investir em alternativas para a sustentabilidade.

diversas

alternativas,

que

tando em um cenário favorável ao desenvolvimento biotecnológico e econômico doméstico.

CHILE

Por fim, o projeto possui como propósito reduzir

O Chile analisa esta questão como uma proble-

drasticamente os níveis de emissão de gás car-

mática, conectada a um forte debate referente

bônico, funcionando como uma das metas para

à agricultura e os efeitos presentes na mudança

administrar e minimizar os fenômenos frente

climática. Grandes eventos norteiam esses dis-

à mudança climática, refletindo assim nos pos-

cursos, que se tornaram presentes em forma

síveis fortes impactos ambientais e climáticos.

de diálogos desenvolvidos em solo chileno, por
meio de grandes organizações nacionais e inter-

CAZAQUISTÃO

nacionais. As organizações possuem como objetivo abordar os desafios no setor da alimenta-

Os índices cazaquistaneses, de acordo com o IGF,
ção, como é o caso da FAO, Ministérios do Meio
são baixíssimos, comparando-se aos países do
Ambiente, e a Divisão de Desenvolvimento AgríLeste Europeu, com menos de 5,5 pontos, e vêm

19

Fórum FAAP de Discussão Estudantil – 2022
GUIA DE ESTUDOS / STUDY GUIDE

cola Produtivo e Empresarial da Comissão Eco-

rado como o que teve, e passou a designar parte

nômica para América Latina e Caribe - Cepal.

de seus recursos para ajudar países em desenvolvimento nos mais diversos aspectos (tanto diante

Consequentemente, estas discussões e debates
de crises humanitárias, quanto de questões intersão extremamente relevantes devido à necessinas). Busca, atualmente, melhorar a qualidade
dade de novas medidas e políticas públicas para
de vida dos habitantes e elaborar alternativas
enfrentar as mudanças climáticas na agricultura,
humanitárias para a miséria em outros países.
ampliando a adoção de ações para destacar o
desenvolvimento de mecanismos sustentáveis.

Não foi capaz, porém de lidar com as consequências da abertura econômica às fábricas

Por fim, por meio de uma série de pesquisas,
estrangeiras: a poluição se tornou simplesmente
se torna ainda mais visível perceber o grande
insustentável. Estima-se que entre suas maiodestaque do país, em escala global. Um prores regiões provinciais, aproximadamente 30
jeto conhecido como “Sustentabilidade Agromilhões de chineses tenham desenvolvido doenambiental de Solos Agropecuários na América,
ças relacionadas à poluição do ar, vindo a óbito.
Mudança do Clima e Objetivos de Desenvolpro-

O Governo tem buscado alternativas para

jeto pelo Serviço Agrícola Pecuarista do Chile

conter a poluição, mas é inegável que ainda

(SAG), reforça esta narrativa em prol da sus-

não encontraram formas eficazes de fazê-

tentabilidade e segurança alimentar global.

-lo, uma vez que, das 50 cidades mais poluí-

vimento

Sustentável”,

desenvolvido

e

das do mundo, 7 estão sob território chinês.

CHINA
CHIPRE

A China passou de um país altamente rural para
um hub de industrialização em poucas décadas.

A economia do Chipre se baseia muito em

Superou grande parte dos problemas de um

turismo e serviços, contando também com

crescimento populacional extremamente acele-

grande participação industrial, ou seja, a agri-
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cultura não faz parte do desenvolvimento do

instaurada, por ter intensificado as dificuldades

capital cipriota. A poluição é relativamente

pré-existentes em uma gestão sustentável do povo.

baixa, com os índices de emissão de CO2
Há muitas riquezas extrativistas, que não podem
caindo gradativamente, o desmatamento atinser usufruídas pela falta de infraestrutura,
giu números negativos, e seu IDH é elevado.
assim, a população passa a depender economiÉ uma nação relativamente desenvolvida, porém

camente da agricultura de subsistência, fazendo

que passa por problemas financeiros. Devido

com que esta atingisse um peso de 55% do

aos investimentos de seus grandes bancos em

PIB, mas também não fosse suficiente sequer

capitais externos, há grande evasão monetária,

para uma alimentação decente da população.

e poucos recursos internos para investimentos
Como dito, os recursos que atingem o Estado
em desenvolvimento, ao ponto de o Governo
não alcançam a população, assim, as logístijá ter recorrido aos demais órgãos financeicas por trás de um desenvolvimento sustenros para captar recursos para tais finalidades.
tável para a agricultura do país, a fim de erradicar os problemas do subdesenvolvimento,

CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO

exigem

maiores

desafios

governamentais.

Devido à falta de direcionamento dos recursos des-

DINAMARCA

tinados ao desenvolvimento do país, os atuais níveis
de fome do Congo são alarmantes. Dos mais de 80

A Dinamarca segue um padrão excepcional por ser
milhões de habitantes, praticamente ¼ sofrem com
um dos países mais sustentáveis do mundo. É também
extrema fome, e estes números tendem a não dimiclassificado como um modelo de agricultura sustennuir ou até crescer no ritmo atual em que se encontável e consciência ambiental. Além do desenvolvitra o desenvolvimento de nações marginalizadas.
mento sustentável do campo para a cidade, a econoOs conflitos recentes no país também são, em par-

mia estável e o planejamento urbano são algumas

tes, responsáveis pela situação de fome e miséria

das características mais marcantes da Dinamarca.
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A iniciativa, criada inicialmente para poupar a

impacto das vacas nas alterações climáticas. De

utilização de água na atividade agrária, movi-

acordo com a Organização para a Alimentação

mentou um crescimento de 200% na exporta-

e a Agricultura, o gado é responsável por 14,5%

ção de produtos orgânicos ou biológicos. Os

da emissão de gases com efeito de estufa. “Para

carros-chefes da produção agrícola são a cevada,

cada litro de leite produz-se um quilo de dióxido

o trigo e o centeio, que representam mais da

de carbono”, diz Juha Nousainen. Mas é possí-

metade da atividade produtiva em todo o país.

vel reverter o problema rumo à neutralidade

Parte desses cereais também é destinada à ali-

carbônica, acredita. Para isso, a empresa pre-

mentação de animais, assim como o cultivo de

cisa tentar substituir os combustíveis fósseis por

pastagens artificiais e forragens, que ocupam

biogás, produzido a partir do estrume. Na base

pouco mais de 10% da área verde do país. As

desta inovação está uma tecnologia, desenvol-

hortaliças e frutas também não ficam atrás:

vida pelos seus cientistas, que permite separar

a grande produção de beterraba, batata e

o fósforo e o nitrogênio contidos nos dejetos.

maçãs, além de movimentar o campo, mantém

FRANÇA

o alto padrão nutricional dos dinamarqueses.

O advento da modernização agrícola na França

FINLÂNDIA

compõe um fenômeno complexo, que deve ser

O frio do Ártico, uma paisagem dominada pela

abordado por uma perspectiva sustentada em

floresta e um longo, e escuro, inverno deixam

múltiplas dimensões. À alteração das técnicas de

marcas na Finlândia. Ela pretende ter o título de

produção e as novas inserções mercadológicas,

país mais verde do mundo (segundo o Índice de

invariavelmente, correspondem reacomodações

Performance Ambiental, do Centro para as Leis e

no terreno das relações sociais no meio rural e,

Políticas Ambientais de Yale isso não é suficiente).

também, na esfera das representações políticas
desse setor. Logo, compreender a modernização

Empresas finlandesas estão preocupadas com o
agrícola implica traçar um horizonte multidiscipli-
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nar, cujas interações entre economia e sociedade

Em 2011, o então presidente de Gana rece-

estejam longe dos determinismos causalistas.

beu o prêmio World Food Prize, em conjunto
com o ex-presidente Lula, por suas medidas

A modernização agrícola, realizada sob a égide
de combate à fome e à miséria. É importante
da lógica da produção industrial, tornou tênue os
que estas políticas implementadas na última
contornos do chamado "mundo rural" - sua ética
década

tenham

continuidade

para

que

o

e seu tempo, suas tradições e procedimentos são
país seja capaz de diminuir progressivamente
abruptamente transformados e engendram outras
sua pontuação no Índice Global da Fome,
tantas mudanças que se retroalimentam. Enquanto
que atualmente está próximo de 16 pontos.
surgem novos atores, velhas figuras não encontram
mais a chance de alguma linha de continuidade.

GEÓRGIA

Mercados e concorrências de distâncias longínquas
exercem pressões que geram incertezas. Volu-

A Geórgia não é reconhecida internacionalmente

mes de produção são incrementados a expoentes

por suas capacidades agrícolas, posto que a maior

expressivos, suscitando novas questões de logística

parte de seu PIB se dá, majoritariamente, pelos

e introduzindo atores até então desconhecidos na

segmentos industriais, com destaque ao químico

cadeia produtiva-circulatória. O campo deixa de

e têxtil. De acordo com relatório recente divul-

produzir para a cidade e passa a abastecer o mundo.

gado pela FAO, “a crise agravada pela covid-19
atingiu os níveis mais altos na Geórgia, com 39,7%

GANA

dos cidadãos. Perto de 9,5% dos habitantes estão
em situação mais severa de falta de alimentos”.

Gana é uma das nações mais ricas da África ocidental e mais de metade da sua economia é

Felizmente, o país tem bons números relaciona-

movimentada pela agricultura, que abastece de

dos à segurança alimentar, de acordo com o IGF,

maneira eficaz a população, ao ponto de terem

e manteve-se, ao longo de quase uma década,

índices relativamente controlados de fome.

com números abaixo de 5%, devido ao elevado
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crescimento econômico; consequentemente, o

turas restritas; variabilidade alta de microclimas

estilo de vida alcançado nos últimos anos promo-

e condições de solo; variedade de ecossistemas

veu uma melhora nos índices relativos à fome.

e habitats; baixa aplicação de insumos químicos.

GRÉCIA

GUATEMALA

A Grécia tem um potencial agrícola não utilizado

Desde 2018, as inseguranças alimentares aumen-

e setores competitivos que poderiam contribuir

taram em 400% em El Salvador, Guatemala, Hon-

para o crescimento econômico, declarou a ex-

duras e Nicarágua. Na Guatemala, o número de

-ministra da Economia do país, Anna Diaman-

famílias com fome dobrou nos últimos dois anos.

topoulou, numa entrevista ao jornal FrankfurO país sofreu muito nos últimos anos com a
ter Allgemeine Zeitung. A ministra citou quatro
pandemia do covid-19, e a situação foi agraáreas, entre elas a agricultura, para as quais os
vada com o histórico de desastres naturais. Os
jovens estão se voltando, e a mineração, depois
furacões recentes destruíram casas, infraesque uma mina voltou a funcionar após décadas.
trutura e plantações, intensificando os índiA cultura agrícola apoiada em antigas tradições

ces de insegurança alimentar, que chegaram

e tecnologias locais, que garantiram a sobrevi-

a 49,7% em 2021. Estima-se que grande parte

vência das comunidades rurais e da vida selva-

dos habitantes das regiões atingidas pelas tem-

gem durante milênios de cultivo contínuo de ter-

pestades tenham tido que vender ferramen-

ras de baixa fertilidade, foi substituída por uma

tas de trabalho e outros itens essenciais. em

agricultura baseada no uso intensivo em recur-

busca de uma mínima garantia de alimentos.

sos energéticos. A Grécia foca em um modelo
Os cultivos de cana-de-açúcar, banana e café são
sustentável de desenvolvimento, ao invés da
responsáveis por grande parte do PIB agrícola,
agricultura intensiva, tais como: tamanho de
no entanto, a instabilidade política e a má goverpequena a média; alta fragmentação; monoculnança do país têm provocado na região o incre-
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mento nas dificuldades para lidar com a crise, o

Há um plano (ONU-Guiné-Bissau) em parceria

que tem gerado uma grande onda de migração

com o Governo, para promover o abastecimento

dos cidadãos guatemaltecos para os Estados

de insumos agrícolas da FAO, buscando com-

Unidos, em busca de melhores oportunidades.

pensar a escassez de alimentos e a insegurança
alimentar no mundo, e promover a agricultura.

GUINÉ-BISSAU
HAITI

As exportações da Guiné-Bissau baseiam-se
majoritariamente em produtos agrícolas, sendo

A agricultura continua sendo um setor-chave

que 90% desta modalidade é de castanha de

para o Haiti, já que mais da metade de sua popu-

caju, a qual age como meio de subsistência

lação vive em áreas rurais. Junto a outros doa-

para aproximadamente 70% da população,

dores, o BID apoia o plano de desenvolvimento

embora seja também um obstáculo à diversifi-

agrícola nacional do Governo haitiano, que pro-

cação da agricultura e da alimentação no país.

cura abordar os problemas estruturais do setor.
O conhecimento e experiência do BID no setor,

De acordo com relatório da FAO, “na Guinédesde antes do terremoto, em 2010, define sua
-Bissau, as 88 ilhas (21 das quais desabitadas)
força comparativa e faz da agricultura uma prioestão sujeitas à subida do nível do mar e a
ridade continuada para os próximos quatro anos.
inundações, especialmente durante a longa
estação chuvosa entre maio e outubro”, e foi

No momento, a carteira do BID para agricul-

exatamente o que se passou durante a crise

tura no Haiti é constituída de projetos em um

sanitária da covid-19: a queda na produção,

total de US$ 200 milhões, focados substancial-

a falta de políticas, além do momento que a

mente em algumas das principais áreas pro-

comunidade

aumen-

dutoras do país nas regiões de Artibonite e no

taram a fome no país, de ⅓ para metade dos

Norte. Incluem investimentos em infraestru-

habitantes

tura para irrigação e proteção contra enchen-

internacional

sofrendo

hoje

passava,

de

insegurança.
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tes, subsídios para promoção de transferências

Nutricional” - sendo este um programa voltado

de tecnologia e práticas agrícolas sustentáveis,

para o bem estar alimentar de crianças e adoles-

melhorias nos serviços agrícolas como controles

centes, por meio do apoio de responsáveis, como:

sanitários de animais e plantas, e apoio a medi-

professores, profissionais do meio da saúde e

das para regularizar a propriedade da terra.

pais, para que estes atentem-se à abordagem
nutricional dos alimentos que os menores conso-

As novas ações políticas em prol do avanço agrímem e de como é a rotina destas pessoas, levando
cola e sustentabilidade estão ganhando foco
em conta a situação financeira, o ciclo de produe destaque no seio da nação de Honduras. De
ção dos alimentos presentes no dia a dia destas
maneira gradual, o Governo vem investindo
crianças e o ciclo de fornecimento dos produtos.
em alternativas que impulsionam a produção
da agricultura familiar da região, sincronizando

HUNGRIA

essa medida com resultados levantados por escolas sustentáveis. Como estamos tratando de um

Apesar de a importância da agricultura ter

país com taxas baixas de desenvolvimento, em

decrescido dentro do quadro econômico hún-

termos econômicos, o ciclo doméstico comercial

garo, a verdade é que este país é autossufi-

se dá à medida que há um aumento nos níveis

ciente no que se refere à produção de bens

de exportação de produtos, como café e banana.

agrícolas, chegando mesmo a exportar vários
desses produtos. Destes destacam-se o milho,

Logo, com um aprimoramento e investimento
o trigo, a beterraba, a cevada e a batata.
do Governo nos recursos que contribuem e
possuem vínculo com o meio agrícola, também

A Hungria tem na bauxita, no carvão e no

se estimula o investimento em um mercado

manganês os principais recursos minerais, con-

contínuo, com foco nas medidas sustentáveis.

tando também com quantidades substanciais
de chumbo, zinco e cobre. Nos últimos anos,

Ademais, o Governo também investe e divulga
têm sido descobertas na Hungria áreas conprojetos internos como “Educação Alimentar e
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sideráveis de petróleo, gás natural e urânio,

trazidas pelo agravamento do aquecimento

alterando o panorama húngaro quanto a recur-

global. De acordo com a EPI “Environmental

sos energéticos, até então tido como pobre.

Performance Index”, a Islândia se mantém com

Desta forma, significa que a Hungria não tem

o primeiro lugar na lista - 93.5 - de países que

enfoque

mais investem no compromisso com educa-

em

uma

agricultura

sustentável.

ção ambiental e liberdade e igualdade sociais.

ISLÂNDIA

No campo acadêmico o país também é reco-

A Islândia é reconhecida como um dos países mais

nhecido como destaque em ensinos baseados

sustentáveis, graças às fortes medidas governa-

em pesquisa agrícola e ciências ambientais, com

mentais que prezam principalmente pela redu-

o objetivo de aguçar ainda mais a conservação

ção nas taxas de emissão de gases poluentes.

da terra, sua sustentabilidade e de seus frutos.

Os atores por trás destes feitos encontram-se na

ÍNDIA

sede do Ministério do Ambiente e da Agência
Ambiental do país, sendo que suas ações con-

A pecuária e os biocombustíveis colocarão mais
tam com rígidas medidas de fiscalização e punipressão sobre a demanda de commodities agrícolas.
ções para aqueles que possuem uma estrutura
de conduta maléfica para o avanço sustentável.

Com a demanda tendendo a aumentar, a sustentabilidade na extremidade do abastecimento

A gestão ambiental da Islândia se destaca cada
precisa ser abordada com alta prioridade, dado
dia mais, frente a seu desempenho e os resulo encolhimento da área cultivável para agritados já alcançados - o índice de doenças concultura e produções estagnadas para a maiotraídas em razão da inalação constante de
ria das safras. As mudanças climáticas também
gases poluentes, é quase nulo, isto porque o
afetam a disponibilização de recursos naturais,
país se mantém atento em políticas que susque podem, no futuro, reduzir a possibilidade
tentam padrões mínimos de consequências
de produção agrícola em determinadas regiões.
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O sucesso e a sustentabilidade da agricultura

patrocinam um meio econômico verde, sendo não

estão no centro do crescimento econômico

apenas favorável ao avanço de um amanhã mais

indiano. Tornar a agricultura uma ocupação viá-

sustentável frente ao panorama alimentar, mas

vel para milhões de agricultores é a necessidade

também produtivo no cenário em prol da erra-

do momento. Além da meta de dobrar a renda

dicação da pobreza, gestão econômica, avanço

do agricultor a cada cinco anos (conforme defi-

tecnológico no âmbito agrícola, englobando

nido pelo primeiro-ministro Narendra Modi).

assim, termos econômicos, sociais e ambientais.

A sustentabilidade do setor de agronegó-

Como o país possui em sua economia uma raiz

cio indiano (incluindo agricultura, pecuária e

predominantemente agrícola, há uma série de

beneficiamento de alimentos) é também cru-

elaborações políticas que agem com o propósito

cial para impulsionar a economia a uma tra-

de manter uma maior segurança alimentar, prin-

jetória de crescimento de 8% a 10% ao ano.

cipalmente para as pessoas que possuem uma

Pode-se argumentar que a contribuição de

renda mais baixa do que a média populacional.

agricultura e beneficiamento de alimentos

Portanto, o tema do Comitê é extremamente

combinados não tem muito peso no PIB da

presente no dia a dia do país, fazendo com que

Índia (cerca de 19%). O crescimento de 10%

o mesmo possua um cenário de desenvolvimento

desse setor contribuirá efetivamente para 1,9

rural relevante frente às perspectivas regionais.

ponto percentual no crescimento da economia.

IRÃ
INDONÉSIA

Em 2018, houve protestos ao redor de todo país

Os padrões alçados pelo país no ramo agrícola

contra a subida dos preços, o desemprego e a

são positivos e favoráveis para o posto em termos

pobreza, que traziam, como consequência, a

da sustentabilidade que a Indonésia alcança, em

insegurança alimentar e a fome: “Os preços dos

escala global, visto que as políticas públicas do país

alimentos básicos dispararam nas últimas sema-
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nas, com um aumento do preço dos ovos de 40%

como objetivo fazer com que aldeias que

em questão de dias” (“Os protestos da fome”

até pouco tempo não tinham acesso à água

2018). Hoje, porém,a posição do Irã no IGF é de

potável,

agora

tenham

esta

possibilidade.

35º, com uma boa pontuação, abaixo de 8 pontos.
Infelizmente algo que é tão comum para muiO Irã, embora sofra com algumas dificulda-

tos, nesta situação é algo escasso, devido prin-

des relacionadas ao clima, atribui bastante

cipalmente à alta de investimento em projetos

relevância à agricultura, produzindo e expor-

que possuem como foco a melhora da estru-

tando trigo, cevada, centeio, milho, sorgo,

tura local. O projeto de irrigação, como conse-

algodão, arroz, uvas, maçãs, peras, pêssegos

quência, trouxe resultados positivos, já que a

e bananas, dedicando aproximadamente 30%

base do desenvolvimento agrícola é o acesso

de seu território para grandes latifúndios.

à água, para o cultivo de demais alimentos.
Portanto, essa carência no setor de desenvolvi-

IRAQUE

mento sócioestrutural é algo que acaba deixando

O Iraque possui uma taxa correspondente a ape-

o país em uma situação muito mais alarmante e

nas 12% de seu território em que a terra é favorá-

preocupante frente aos demais países do sistema.

vel para cultivo, já que o seu terreno é, em suma,

IRLANDA

demarcado por aspectos desérticos. Dessa maneira
a economia local não é tão vinculada ao investi-

O embaixador da Irlanda, David Cooney, destacou
mento no setor agrícola, mas sim ligado à imporo compromisso do Governo irlandês com a produtação de produtos alimentares e commodities.
ção biológica, através do seu Plano de Ação para a
Todavia,

aplica-

Agricultura Biológica, que conta com ambiciosos

resultados

objetivos de crescimento para o setor, de forma

para o meio agrícola e o âmbito social, como

a garantir uma alimentação natural e saudável, a

foi o caso do projeto de irrigação, que tinha

preservação do meio ambiente e a biodiversidade.

das

pelo

determinadas
país

alternativas

promovem

bons
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Atualmente, na Irlanda há 1.780 produtores,

nização da água para consumo da população.

237 empresas de transformação e 86 empre-

E, para a agricultura, é destinada apenas água

sas preparadas para a exportação de produ-

reutilizada: 91% do esgoto é coletado e tra-

tos biológicos, entre os quais se destacam o

tado, sendo 75% recuperado para a irrigação.

salmão, mexilhões, queijos, snacks, preparaUma famosa invenção israelense, a irrigação por
dos para cozer pão e pastelaria, cerveja, sidra,
gotejamento, traz grande economia de água.
chá, iogurtes e chocolates. À semelhança da
A tecnologia utiliza a quantidade precisa de
Espanha, na Irlanda o interesse dos consumiágua, pois irriga a planta e não o solo, e otimiza
dores pelo orgânico tem vindo a aumentar.
as suas condições de umidade e aeração. Além
disso, ela reduz a liberação de gases na atmos-

ISRAEL

fera e aumenta o rendimento e a produtividade.

Por estar situado em uma região árida e com

ITÁLIA

grande escassez de água, o Estado de Israel precisou recorrer à tecnologia também na área do

A maioria das grandes fazendas e latifúncampo. Dessa forma, o país se tornou referência
dios da Itália localizam-se no sul do país.
em agricultura de precisão e líder mundial em
Estas fazendas utilizam-se primariamente de
agricultura em condições áridas graças ao uso
mão de obra humana. O norte da Itália prodessa inovação criada a partir da necessidade.
duz primariamente grãos, arroz, soja e carne,
Para entender o tamanho da escassez de água,

enquanto o sul do país produz primariamente

em Israel, são consumidos 45% mais de água

frutas, vegetais, óleo de oliva, vinho e trigo

do que precipita de chuva. Dessa maneira, por
A presença contínua de excedentes agrícolas
não ser possível depender exclusivamente da
no mercado interno levou o Governo italiano,
água que vem dos céus, os israelenses desenno início da década de 90, à implementação
volveram uma avançada tecnologia de dessalide políticas públicas para preservar as terras
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agrícolas. O sinal dado pela economia italiana

secas sazonais ocasionais, assim demonstrando

de mercado estava claro: a habilidade da agri-

que a Jamaica não possui um sistema vigente

cultura italiana para produzir alimentos estava

para proteger a agricultura por conta do clima.

excedendo a demanda. Isso induziu o Governo

JAPÃO

italiano a pagar aos agricultores para não plantar. Não se pode negar o fato óbvio que, den-

Uma plantação de arroz bem no centro de Tóquio
tro da teoria econômica, as importações jogam
é algo inovador, dentro de uma empresa japonesa
com um papel crucial na determinação de estrade recrutamento para empregos. O ambiente é
tégias econômicas. De ser nítida a "percepção"
bucólico e permite o contato com a natureza em
do público em geral, seguindo a mensagem
um local bastante inusitado. A ideia foi uma inibásica dada pela mídia, era que, na década de
ciativa para fomentar empregos no setor agrícola.
90, a agricultura italiana estava experimentando uma situação de excedente de alimentos.

Assim, um dos principais objetivos do projeto é
experimentar as últimas tecnologias da horti-

JAMAICA

cultura urbana. Uma das técnicas utilizadas é o
cultivo hidropônico. O professor José Damião

A agricultura é um importante contribuinte para
de Jesus Filho, no curso Hidroponia – O Cultivo
a economia da Jamaica, representando 7,4 %
sem Solo, elaborado pelo CPT – Centro de Prodo PIB em 1997 e fornecendo quase um quarto
duções Técnicas, comenta que “o desenvolvidos empregos do país. O açúcar, que foi produmento das técnicas de cultivo protegido, nas
zido na Jamaica durante séculos, é a exportação
últimas décadas, trouxe a possibilidade de condominante da nação agrícola, mas o país também
trolar algumas condições ambientais, como a
produz bananas, café, especiarias, pimentões,
incidência de chuva e as baixas temperaturas e,
cacau, frutas cítricas e cocos. A produção agrícom isso, contribuiu para o desenvolvimento da
cola de todos os tipos têm sido vítima do clima
hidroponia. Esse sistema vem se expandindo em
tumultuado da região, que inclui os furacões e
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virtude de pesquisas em técnicas mais eficientes

um bom exemplo quando o assunto é susten-

de produção, na criação de equipamentos apro-

tabilidade. Sua riqueza se baseia na exploração

priados e na nutrição das plantas, com a criação

do petróleo e sua capital, Cidade do Kuwait, é

de fórmulas específicas para diversas culturas”.

uma das metrópoles mais poluídas do mundo.

JORDÂNIA

MALTA

A Jordânia apresentou bons índices de fome no

No solo arável, que corresponde a ⅖ do terri-

ano de 2021, sendo um país com IDH alto e um

tório, pratica-se a agricultura, cujas principais

PIB per capita superior a US$ 4 mil, sua população

produções são os vegetais e as frutas. A extra-

não sofre com grandes problemas relacionados à

ção de rochas tem alguma importância. No

insegurança alimentar. A realeza local doou apro-

setor da indústria transformadora, merecem

ximadamente US$ 40 milhões em 2017 para com-

destaque os produtos alimentares, os têxteis

bate à fome e à miséria, buscando erradicar ou,

e as confecções. Fruto dos atrativos das ilhas,

ao menos, amenizar os impactos da fome no país.

o turismo desempenha o papel fundamental na economia do país. Malta não aborda

KUWAIT

questões relativas à agricultura sustentável.

A agricultura ocupa 1% da população econo-

MÉXICO

micamente ativa e os principais destaques são:
tomates, tâmaras, cebola e melões. A pesca está

No México, assim como em toda a América Central,

bem desenvolvida e representa quase 0,5% do

o desenvolvimento da agricultura sustentável e da

PIB, com destaque para a produção de cama-

agroecologia tem contado com uma importante

rão. O país é autossuficiente em energia elé-

contribuição das ONGs, por meio de atividades de

trica, que é produzida em centrais alimentadas

formação, extensão, pesquisa, promoção e asses-

por gás natural, o Kuwait não é exatamente

soria a comunidades (HOLT-GÍMENEZ, 2008). A
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MÔNACO

agricultura sustentável começou a se desenvolver
como uma estratégia orientada a enfrentar a crise

No país mais densamente povoado e rico do
rural a partir de três objetivos: a segurança alimenmundo, a sustentabilidade é um ponto forte.
tar familiar, o cuidado para com os recursos natuContudo, essa abordagem ambiental não é
rais e a redução dos custos de produção. Em muitos
novidade em Mônaco. Na linha de frente descasos, o ponto de partida para a agricultura sustenses esforços está sua fundação criada em 2006,
tável tem sido os agroecossistemas, locais que, por
que se concentra nas mudanças climáticas, gesmeio do manejo tradicional, ainda conservam os
tão da água e combate à perda de biodivertraços fundamentais de funcionamento ecológico.
sidade. Dentre os vários projetos ambientais,
Cumpre ressaltar que a agricultura ecológica

o “Terre de Monaco”, fundado em 2016 pela

no México é praticada fundamentalmente por

suíça Jessica Sbaraglia, cujo objetivo é a agri-

pequenos e médios agricultores, que repre-

cultura urbana é um dos mais importantes.

sentam 76% dos produtores. Também é necesO projeto cria microfazendas orgânicas e pomasário assinalar que 82% desse grupo são forres, com zero desperdício, em varandas, telhados
mados por indígenas que pertencem a 22
dos prédios, e em pequenos terrenos onde as
povos diferentes (GÓMEZ CRUZ et al., 2008).
flores se misturam com hortas e pomares. Com
É possível afirmar, portanto, que no caso do

uma produção de cinco toneladas de produtos

México a construção e os avanços da agricultura

orgânicos, seu projeto é um sucesso, e já tem

sustentável estão assentados em processos sociais

parcerias com os principais chefs do Principado.

mais amplos e devem ser atribuídos fundamen-

MONTENEGRO

talmente aos movimentos sociais camponeses
e indígenas, acompanhados por organizações

Os agricultores plantam grãos e criam oveda sociedade civil, grupos de ecologistas e conlhas e cabras. A manufatura responde pela
sumidores, assim como algumas universidades.
maior
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As fábricas processam alimentos e metais

escassez de água e outros desafios ligados às

como o aço. A mineração, a exploração da

mudanças climáticas, observou ele. O Marrocos,

madeira e o turismo também são importan-

de acordo com Hilale, despejou dinheiro para for-

tes. Além disso, a sustentabilidade da agricul-

necer os nutrientes corretos ao solo. Para colocar

tura de Montenegro não se mostra avançada.

um modelo de irrigação mais sustentável, o país
também vem, dessa forma, utilizando tecnolo-

MARROCOS

gias modernas para aprimorar a gestão da água.

A agricultura do Marrocos e as novas tecno-

MYANMAR

logias são uma parte importante das novas
projeções econômicas do país. O Plano Verde

A agricultura é a principal atividade econô-

do Marrocos atingiu a meta de fortalecer a

mica praticada em Myanmar, sendo respon-

irrigação localizada, um dos três principais

sável pela captação de 70% da mão de obra

componentes de sua Estratégia de Irrigação.

nacional. Vales férteis proporcionam o cultivo
de diferentes produtos, em especial o arroz e

O objetivo estratégico de Marrocos na área agrícola
a papoula. Myanmar é um dos únicos países do
é, portanto, garantir a autosuficiência alimentar
Sudeste Asiático que conseguiu manter suas flonacional. Quanto à escassez de água, o Embaixador
restas tropicais e rios praticamente intocados.
também mencionou que a melhoria da eficiência
e aproveitamento do insumo do solo depende de

NAMÍBIA

uma nova tecnologia de fertilizantes baseada em
inteligência artificial. Ele enfatizou, nesse sentido,

A agricultura de subsistência é promovida pela

que a irrigação desempenha um papel econômico

metade dos habitantes da Namíbia. Aproxima-

e social crítico em áreas com escassez de água.

damente metade da população depende da
agricultura para viver, da qual a maior parte

Os agricultores estão enfrentando um número
pratica a chamada agricultura de subsistêncrescente de dificuldades como resultado da
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cia. O país importa quase 50% dos cereais que

umidade, os nutrientes e o crescimento, medindo

precisa e, durante as secas, a falta de alimentos

o progresso de cada planta e até mesmo de cada

nas zonas rurais é um problema considerável.

batata individualmente. As safras colhidas por Van
den Borne, um agricultor, testemunha a eficácia

NÍGER

dessa “agricultura de precisão”, como é chamada. A
produtividade média global de batatas fica ao redor

Por se tratar de um país extremamente pobre,
de 20 toneladas por hectare. Nos seus campos, Van
o Níger mantém um sistema econômico centraden Borne obtém mais de 47 toneladas por hectare.
lizado na agricultura de subsistência, ou seja,
que visa manter a sua própria sobrevivência por

Tal produtividade excepcional é ainda mais notável

meio de sua plantação e colheita, e de seu seio

quando examinada pelo lado dos insumos. Quase

familiar. Devido a esta situação, a pauta da agri-

duas décadas atrás, os produtores holandeses se

cultura sustentável é quase nula no local, visto

comprometeram com uma agricultura sustentável,

que o panorama local é muito mais crítico e

num programa nacional cujo lema era “Dobrar os

dependente de muitos outros traços estruturais.

alimentos com metade dos insumos”. Desde o ano
2000, Van den Borne e outros cultivadores locais redu-

Ademais, o relevo é demarcado por uma caracziram em até 90% o consumo de água em algumas
terística desértica, não sendo favorável para
safras básicas. E conseguiram eliminar quase todo
o cultivo e colheita - uma grave consequêno uso de pesticidas químicos nos cultivos em estucia do processo de desertificação regional.
fas. Além disso, desde 2009, os criadores de frango
e de gado cortaram os antibióticos em até 60%.

PAÍSES BAIXOS

OMÃ

Agricultores holandeses monitoram robôs – um trator autônomo que percorre o campo e um drone que

Pratica

uma

agricultura

de

subsistência,

paira no ar –, os quais lhes fornecem dados detalhapelo que é necessário recorrer à importação
dos sobre a composição química do solo, o teor de
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REPÚBLICA TCHECA

de alimentos. Produz bananas, limas, legumes, entre outros alimentos, e cria camelos e

A agricultura se baseia principalmente em
gado. Baseia-se essencialmente na exportatrigo. Outros cultivos são: beterraba, batata
ção de petróleo. Dedica-se também à pesca.
e cevada; a pecuária é desenvolvida através de rebanhos bovinos, suínos e caprinos

QUIRGUISTÃO

O número de fazendas orgânicas na República
A agricultura contribui com 35% do PIB. CultivamTcheca aumentou acentuadamente nos últimos
-se algodão, beterraba, tabaco, frutas, hortaliças
anos. Há cerca de 4.500 delas agora, e no ano
e cereais. A produção ovina e equina é bastante
passado, em média, uma nova fazenda foi adiciodesenvolvida. A apicultura é outra criação em
nada todos os dias para cultivar ecologicamente.
destaque. Como recursos minerais possui antiA Associação PRO-BIO e o Fundo Richard Barták
mônio, mercúrio, chumbo, zinco, carvão, petróEndowment apresentaram a quinta ecológica
leo e gás natural. Entretanto, cerca de um terço
do ano centrada na criação de gado de corte.
ou 43% da população vivem abaixo da linha da
Isto foi dito pelo PRO-BIO Gerente da União
pobreza, sendo o país mais pobre da Ásia Central.
de Agricultores Orgânicos Katerina Urbánková.
A Organização das Nações Unidas para a Alimen-

CONSIDERAÇÕES FINAIS

tação e a Agricultura (FAO) tem apoiado a elaboração de projetos com o objetivo de combater

Discutiu-se muito, ao longo deste documento,
as mudanças climáticas e construir resiliência nas
acerca de como a fome e a miséria se escalonam
três nações (Chile, Quirguistão e Nepal). Cerca de
para situações subumanas em que se encontram
US$161 milhões em financiamento foram aproatualmente, atreladas a doenças, à falta de plavados pelo Fundo Verde para o Clima (GFC) para
nejamento nacional, ao desinteresse internacioum projeto que visa a diminuição dos efeitos das
nal para determinadas resoluções, e a diversas
mudanças climáticas em Chile, Quirguistão e Nepal.
outras problemáticas específicas de cada nação.
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O trabalho de cada delegação deve ser o de

O DPO ou Documento de Posição Oficial, como

ponderar acerca de cada uma de suas proble-

sugere o nome, é o documento no qual cada

máticas, buscando formas que funcionem ou já

delegado deverá expor seu posicionamento

funcionaram dentro de suas ações, para deba-

acerca do tema. Trata-se de um texto de uma

terem e superarem a fome e a miséria, que

página, que representa um dos instrumen-

estão entre as questões humanitárias mais cru-

tos de avaliação da mesa diretora. Além disso,

éis vividas neste século. Atentem-se aos seus

o DPO também servirá de base para even-

escopos, às possibilidades e impossibilidades

tuais consultas dos outros delegados. Por-

de cada nação, e tragam ao debate suas alter-

tanto, é necessário esmero em tal redação.

nativas para combater a miséria no mundo.
No Fórum FAAP o DPO, em todos os Organismos
É preciso pensar neste Comitê como uma dis-

Internacionais que não são militares devem seguir

cussão breve entre representantes de nações,

o seguinte uma formatação específica, com:

mas também um divisor de águas para mui•

Times New Roman, 12, espaçamento simples;

•

Margem: 2cm x 2cm x 2cm x 2cm;

•

Brasão de Armas ou Emblema Nacional do

tas vidas, caso o sucesso de suas medidas
seja alcançado. A FAO busca trazer a discussão para que os senhores possam pô-la
em prática em seus ambientes domésticos.
país no canto superior direito – no caso de
seja

Comitês que não são países, e sim represen-

proveniente do consenso de todos acerca

tantes, utilizar apenas o logo do Comitê no

das

canto superior esquerdo;

Finalmente,

reitera-se

medidas

para

que

a

o

sucesso

sustentabilidade

na

agricultura, e que a diplomacia é essen•

Logo do Comitê no canto superior esquerdo.

cial para o bom andamento deste Comitê.
No caso de não haver um logo, será permiDocumento

de

Posição

Oficial

(DPO)

tido o uso da Bandeira do Comitê ou no caso
de ser um Gabinete Presidencial, utilizar o
Brasão de Armas do País;
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•

Nome oficial do país, entre o Emblema/Brasão do País e o logo do Comitê, centralizado,
em negrito e caixa alta;

•

Nome do Comitê, entre o emblema/brasão
do país e o logo do Comitê, centralizado, em
negrito e caixa baixa capitalizado;

•

Assinatura do(s) delegado(s) no canto inferior direito, em cima de uma linha em que
abaixo está indicado o cargo oficial (ex.:
Embaixador, Chefe de Estado);

•

Para direcioná-los nesta reflexão, elaboramos algumas questões:

•

Como é a situação de fome e miséria do seu
país atualmente?

•

De que maneira a agricultura afeta o seu
país? Qual a relevância desta, de que maneira
afeta a população?

•

Quais as medidas tomadas para a erradicação destas situações? Caso não haja, quais os
motivos pelos quais o país não foi capaz de
encontrar um caminho de desenvolvimento
sustentável para erradicar esses problemas?
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