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DOCUMENTO DE BASE PARA A VIDEOCONFERÊNCIA 3 

 
CONSTRUINDO SISTEMAS ALIMENTARES RESILIENTES. 

 

 

A terceira videoconferência do Diálogo Nacional Brasileiro tratará dos temas cobertos 
pela Linha de Ação 5 da Cúpula de Sistemas Alimentares. Discutirá a manutenção da 
funcionalidade contínua de sistemas alimentares, especialmente em áreas que são 
propensas a conflitos ou desastres naturais. A discussão abordará a importância de 
ações para aumentar a resiliência econômica, social e ambiental dos sistemas 
alimentares, juntamente com medidas de mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas.  
 
 
Perfil Alimentar 
 
2. O Brasil passa, nas últimas décadas, por grandes mudanças no perfil alimentar e 
nutricional da população, que reflete diretamente na saúde da população, configurando 
uma múltipla carga da má nutrição, em que coexistem a obesidade, doenças crônicas 
não-transmissíveis (DCNTs), desnutrição e carências de micronutrientes. Vale destacar 
que essas doenças são, em grande parte, preveníveis e poderiam ser prevenidas ou 
revertidas mediante políticas que envolvem o sistema alimentar nacional, considerando 
a produção, distribuição e acesso a alimentos diversificados e saudáveis pela população 
brasileira, conforme preconizado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira. 
 
3. Outra questão preocupante no momento atual é o aumento na insegurança alimentar 
e nutricional, que representa a falta de acesso a alimentos em quantidade e qualidade 
suficientes no país. Segundo a última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE 
2017-2018), entre 2013 e 2017-2018, o percentual de domicílios com algum grau de 
insegurança alimentar aumentou em quase 40%, passando de 22,6% para 36,7% das 
famílias. Nesses indicadores também se reforçam desigualdades regionais e 
socioeconômicas, tendo em vista a maior vulnerabilidade das populações das regiões 
Norte e Nordeste, dos mais pobres e da população rural, bem como de famílias com 
crianças e chefiadas por mulheres.  
 
4. Além disso, também se destaca a grande vulnerabilidade de povos e comunidades 
tradicionais, incluindo indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros, que apresentam 
historicamente maior risco de insegurança alimentar e nutricional do que o restante da 
população. Em outras palavras, a insegurança alimentar grave aumentou no país e isso 
provavelmente se refletirá em indicadores de saúde da população mais vulnerável, tais 
como a desnutrição infantil e carências de micronutrientes, além de comprometer o 
desenvolvimento infantil, físico e cognitivo, que em longo prazo afeta a economia e 
produtividade do país. 
 
5. Sistemas alimentares sustentáveis baseiam-se no direito humano à alimentação 
adequada para toda a população e têm impacto positivo na múltipla carga da má 
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nutrição e redução dos custos sociais e econômicos dessas doenças. Nesse sentido, 
devem ser prioridade de governos nacionais, estaduais e locais, no sentido de garantir 
a disponibilidade e o acesso aos alimentos saudáveis.  
 
 
Segurança Alimentar e Nutricional 
 
6. A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é compreendida como “a realização do 
direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 
tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis”. 
 
7. Trata-se de um conceito abrangente, que estabelece o desafio de mensurar e 
monitorar as dimensões associadas à SAN. Sobretudo, consiste em um dos aspectos 
fundamentais para a garantia da proteção social, do cuidado e da promoção do 
desenvolvimento integral. 
 
8. O posicionamento do Governo Brasileiro parte do reconhecimento do DHAA e da 
necessidade de promoção do SISAN e, neste sentido, executa ações que combinam 
transferência de renda, apoio à produção, abastecimento e acesso à alimentação, sendo 
notáveis os avanços conquistados.  
 
9. Além de combater a insegurança alimentar grave, coloca-se como prioridade o 
enfrentamento das taxas de sobrepeso e obesidade, enquanto consequência da má 
alimentação no País. Desafio este que envolve, entre outras, questões relacionadas ao 
consumo alimentar e a toda cadeia produtiva. 
 
10. Adicionalmente, a pandemia de COVID-19 tem causado impacto nas transações e na 
disponibilidade das cadeias alimentares. Diante disso e de outros aspectos relativos à 
SAN, organizações multilaterais como a Organização Mundial do Comércio (OMC), a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) alertaram sobre o risco de uma crise alimentar 
mundial. Cabe destacar que, até o presente momento, a situação da pandemia, 
especialmente no Brasil, não levou ao déficit na produção e abastecimento de 
alimentos. O acesso, no entanto, apresentou-se afetado em decorrência do contexto 
econômico no país, agravado com a evolução na transmissão do vírus.  
 
11. A pandemia também coloca em evidência a segurança do alimento (“food safety”), 
ou seja, a garantia da qualidade do que a população brasileira está comendo, em termos 
de riscos à saúde. Neste cenário de incerteza, o Brasil − um dos maiores produtores de 
alimentos do mundo – tem contribuído com formas de reduzir a insegurança alimentar 
e nutricional global. 
 
12. O governo brasileiro entende que não existe uma única solução para promover o 
acesso a alimentos seguros, saudáveis e nutritivos para todos, nem um sistema 
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alimentar único. Entende-se também que a estratégia de construir um conjunto, 
selecionado, de soluções inovadoras e agrupadas em torno de áreas temáticas 
específicas é uma boa abordagem para alcançar os objetivos da Cúpula do Sistema 
Alimentar das Nações Unidas (UN FSS). 
 
13. No entanto, considerando que os sistemas alimentares nacionais são multifacetados 
e englobam diversos elementos, como a ocupação histórica, cultura, clima, tecnologia, 
sistemas de produção e escala de produção, economia, política, entre outras questões, 
considera-se que é importante observar a conexão com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma vez que a agricultura está conectada a vários 
ODS.  
 
14. O objetivo da erradicação da pobreza e da fome em nível global (ODS 1 e 2), por 
exemplo, requer acesso a tecnologias, inovação e políticas sociais para permitir o acesso 
à alimentação, políticas públicas de crédito, financiamento privado, entre outros 
desafios que são subjacentes aos ODS 1 e 2. A possibilidade de melhorar, adaptar, 
transformar e conectar diferentes atores visando produzir e consumir com 
responsabilidade no âmbito do ODS 12, está consagrada nos sistemas alimentares. 
 
15. As políticas e ações voltadas às mudanças climáticas também são componentes 
essenciais dos sistemas alimentares, colocando o uso da terra, a agricultura de baixo 
carbono e as energias renováveis no centro do Acordo de Paris (ODS 13, 7 e 15). 
 
16. Considerando as várias interconexões dos sistemas alimentares e com os ODS 
apresentados acima, o Brasil entende que os debates sobre possíveis soluções 
transformadoras devem considerar as necessidades, prioridades, características, 
políticas e desafios dos diferentes países. 
 
17. Além disso, parece coerente considerar como base para os debates sobre soluções 
transformadoras, as seguintes referências da FAO: 

 Os quatro pilares da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN): Disponibilidade, 
Acesso, Utilização e Estabilidade. 

 Os cinco princípios da Alimentação e Agricultura Sustentáveis (SFA): i) 
Aumentar a produtividade, o emprego e a adição de valor nos sistemas 
alimentares. ii) Proteger e valorizar os recursos naturais. iii) Melhorar os meios 
de subsistência e promover o crescimento econômico inclusivo. iv) Aumentar 
a resiliência das pessoas, comunidades e ecossistemas. v) Adaptar a 
governança a novos desafios. 

 
18. Dada a interdependência entre as linhas de ação e as ações relacionadas, o Brasil 
gostaria de propor soluções-chave que são fundamentais para o cumprimento de cada 
uma das linhas de ação, sem prejulgar seu papel de contribuir com outras trilhas de ação 
e a proposição de outras soluções. 
 
19. Para o Brasil, a Cúpula de Sistemas Alimentares tem um papel extremamente 
relevante para capturar os desafios e, mais importante, propor soluções diretas para 
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enfrentar a insegurança alimentar e nutricional em nível global e diminuir o aumento da 
desnutrição em um ritmo rápido e constante. 
 
20. O governo brasileiro considera que a Cúpula deve basear-se em diretrizes gerais que 
contribuam para atingir os objetivos preconizados no exercício. Deve ter como foco 
medidas para investir em ciência e inovação para continuar contribuindo para o 
aumento do acesso a alimentos adequados e saudáveis. O Brasil ressalta a importância 
do uso de conceitos acordados internacionalmente, de forma a que representem 
posições já aceitas pelos países. Cumpre priorizar iniciativas para promover sistemas de 
produção e melhores práticas relacionadas à alimentos adequados e saudáveis. O uso 
responsável de insumos e a adoção de boas práticas agrícolas devem nortear os debates 
sobre a produção sustentável. Dentre os principais elementos relativos à segurança 
alimentar e nutricional, poder-se-ia assinalar: 

 

a) A agricultura deve contribuir para a segurança alimentar e nutricional e o 
desenvolvimento sustentável; 

b) Os sistemas alimentares podem e devem ser sustentáveis em todas as escalas de 
produção e sistemas agrícolas; 

c) A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável devem ser a 
estrutura básica para a proposição de soluções; 

d) Deve-se evitar o uso de conceitos que carecem de definições acordadas 
multilateralmente; 

e) Em geral, as declarações devem sempre ser qualificadas com o contexto para 
evitar narrativas que excluam realidades diferentes; 

f) A sustentabilidade deve ser sempre considerada em suas três dimensões 
(ambiental, social e econômica) de forma equilibrada; 

g) O comércio agrícola internacional é fundamental para a segurança alimentar 
global e a erradicação da pobreza e deve ser devidamente considerado pela 
Cúpula dos Sistemas Alimentares de 2021 como uma alavanca de 
desenvolvimento. O mesmo deve ser levado em consideração para a perspectiva 
nacional, os sistemas alimentares devem contribuir para erradicação da fome e 
da pobreza no Brasil. 

h) A associação não qualificada entre pecuária e pandemias e surtos de doenças 
transmitidas por alimentos (DTA) deve ser evitada.  

i) Qualquer associação entre o consumo de carne vermelha e os impactos 
ambientais por meio das emissões de GEE deve levar em consideração as 
condições locais, os sistemas de produção e as boas práticas de produção.  

j) Os impactos positivos do consumo adequado de carne vermelha na segurança 
alimentar e nutricional também devem ser considerados. As evidências serão 
fornecidas por meio das plataformas das linhas de ação; 

k) Os fertilizantes também são essenciais para a segurança alimentar global, bem 
como para reduzir os preços de produção dos alimentos e aumentar o 
abastecimento global de alimentos.  
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l) As referências aos efeitos das novas tecnologias no mercado de trabalho 
também devem mencionar impactos positivos, como trabalho decente, 
diversificação da força de trabalho e empregos com salários mais altos; 

m) Também é essencial equilibrar a preservação ambiental com a conservação, 
caracterização e uso sustentável dos recursos genéticos para a alimentação e 
agricultura e como insumo para a inovação nas cadeias agroalimentares, para 
garantir a segurança alimentar global; 

n) Os sistemas alimentares devem ser pensados de forma a contribuir para a saúde 
da população, devendo ter como foco a produção e o abastecimento de 
alimentos adequados e saudáveis para consumo da população; 

o) A produção e o abastecimento de alimentos adequados e saudáveis contribui 
para ampliação do acesso e consumo desses alimentos. 

 

 
Funcionalidade dos Sistemas Alimentares 
 
21. A Cúpula visa a “garantir a funcionalidade contínua de sistemas alimentares 
sustentáveis em áreas que são propensas a conflitos ou desastres naturais. Também 
promoverá ações globais para proteger os suprimentos de alimentos dos impactos das 
pandemias. A ambição por trás desta questão é garantir que todas as pessoas em um 
sistema alimentar tenham autonomia para se preparar, resistir e se recuperar da 
instabilidade. Também visa ajudar as pessoas em todos os lugares a participarem de 
sistemas alimentares que, apesar dos choques e fatores estressantes, proporcionam 
segurança alimentar, nutrição e meios de subsistência equitativos para todos.”  
 
22. Reconhece-se que os fatores que permeiam a transformação de sistemas 
alimentares mais resilientes – físicos, ambientais, demográficos, inovações tecnológicas, 
aspectos socioculturais, igualdade de gênero, questões sociais e econômicas – são 
relevantes na estruturação de condições que qualifiquem e promovam uma agricultura 
sustentável.  
 
23. Com vistas a garantir a SAN e a efetivação de ações contínuas relativas aos sistemas 
alimentares sustentáveis em áreas propensas a conflitos ou desastres naturais e que 
afetam a regularidade alimentar dos indivíduos, o Brasil atua por meio de duas ações de 
doação de cestas de alimentos: a Ação de Distribuição de Alimentos (ADA) e a Ação de 
Distribuição de Cestas Emergenciais.  
 
24. A ADA objetiva a distribuição gratuita de cestas de alimentos de forma 
complementar e prioriza o atendimento às populações indígenas e quilombolas em 
situação de vulnerabilidade. Esta é uma ação adicional às outras estratégias de fomento 
e acesso à alimentação, promovidas por outros órgãos federais responsáveis pelos 
públicos específicos atendidos pela ADA. 
 
25. Para assegurar o atendimento das famílias em situação de insegurança alimentar 
atingidas por estado de calamidade pública ou emergência decorrentes de desastres 
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ambientais, climáticos ou meteorológicos, a Ação de Distribuição de Cestas 
Emergenciais visa atuar de forma efetiva por períodos determinados. Os beneficiários 
são identificados pelo gestor público local, com apoio da Rede de Proteção Social e não 
necessitam, obrigatoriamente, de inscrição no Cadastro Único, visto que a situação tem 
caráter temporário e excepcional. Neste sentido, as contribuições da Consulta Pública 
sugerem que estados e municípios aumentem a distribuição de Benefícios Eventuais 
para famílias em condição de vulnerabilidade no período de pandemia. 
 
26. Ademais, registra-se a relevância do papel dos bancos de alimentos públicos e privados 

no enfrentamento dos impactos sociais e econômicos decorrentes da pandemia 

relacionada à Covid-19, que são vivenciados de forma severa pelos segmentos de baixa 

renda. A atuação destes equipamentos tem sido demandada por governos e sociedade 

civil organizada em função de sua capacidade de mobilização de doações e de seu 

caráter ágil na coleta e redistribuição de alimentos que preservem condições seguras 

para o consumo humano, contribuindo para mitigar os efeitos da fome e da insegurança 

alimentar por alimentação insuficiente e inadequada. O governo brasileiro apoia, com 

recursos financeiros, a implantação e modernização de bancos de alimentos públicos, 

além de fomentar a doação de alimentos por parte de empresas privadas por meio de 

incentivos fiscais e da nova Lei nº 14.016, de 23 de junho de 2020, aprovada já no 

contexto da pandemia, que trata sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação 

de excedentes de alimentos para o consumo humano. 

 
27. Por fim, as contribuições sinalizaram o fator comunicação, considerando a 
colaboração de diversos atores para impulsionar o desenvolvimento sustentável do 
setor agroalimentar, bem como para reverberar as boas práticas de cadeia produtiva de 
alimentos brasileira, tanto para consumidores quanto para entidades internacionais.   
 
28. A gestão de riscos, choques e estresses associados ao desempenho do sistema 
alimentar é um tema estratégico para o Brasil. Assim, ao longo das últimas décadas, o 
país tem implementado diversas iniciativas para garantir que seu sistema alimentar se 
torne mais resiliente diante de pressões ambientais, choques de preços, instabilidades 
econômicas e riscos à saúde e bem-estar dos consumidores, sempre mantendo sua 
funcionalidade e a capacidade de responder e se recuperar de riscos. A atual pandemia 
global COVID-19 vem demonstrando a eficácia das iniciativas (políticas, programas, 
planos, etc.) incorporadas durante as últimas décadas pelo sistema alimentar brasileiro, 
para aumentar sua resiliência e responder aos riscos e dificuldades, desde a produção 
até o consumo. 
 
29. O Brasil tem experiências de sucesso que se alinham perfeitamente à ambição da 
Linha de Ação 5, que é garantir que os sistemas alimentares sejam regenerativos e 
sustentáveis e, portanto, menos suscetíveis a choques e instabilidades. Além disso, 
todos os componentes do sistema alimentar - indivíduos, líderes e instituições 
importantes para sua governança e funcionamento devem ter poderes para lidar com 
instabilidades, choques e estresses. Assim, garantindo a segurança alimentar e 
nutricional e a subsistência da população sem comprometer os recursos naturais do 
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país. Destacam-se as iniciativas complementares e sinérgicas que contribuem para a 
resiliência do sistema alimentar nacional.  
 
30. Para o Brasil, a possibilidade de construir resiliência a vulnerabilidades, choques e 
estresses depende do alcance de objetivos básicos: 
 
1. Fortalecer as políticas públicas de agricultura para aumentar a resiliência dos 
produtores que enfrentam mudanças nos sistemas alimentares (mudanças 
tecnológicas, choques de preço, barreias, acesso justo à mercado). 
2. Desenvolver e adotar práticas e tecnologias que promovam a adaptação de 
todos os sistemas produtivos é um desafio global para os sistemas alimentares 
resilientes. 
 
Proteção Social 
 
31. As ações de promoção de SAN são complementadas por outros programas 
executados ou apoiados pelo Ministério da Cidadania, que garantem renda e proteção 
social às famílias em situação de vulnerabilidade. Destacam-se, nesse sentido, o 
Programa Bolsa Família (PBF), de transferência de renda, o Auxílio Emergencial, pago às 
famílias no contexto da pandemia de COVID-19, e as ações e programas no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
 
32. O Programa Bolsa Família, instituído pela Lei nº 10.836 de 2004 e regulamentado 
pelo Decreto nº 5.209 de 2004, consiste em um programa de transferência condicionada 
de renda, que inclui o acompanhamento do estado nutricional de crianças e gestantes 
pelo setor saúde, para alívio imediato e quebra do ciclo da pobreza entre gerações. A 
renda transferida é de livre utilização e tradicionalmente contribui na compra de 
alimentos para as famílias beneficiárias. 
 
33. O Programa atende às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema 
pobreza inscritas no Cadastro Único. Para definir esses dois patamares foi utilizado um 
limite de renda1. Assim, podem fazer parte do programa: todas as famílias com renda 
por pessoa de até R$ 89,00 mensais; e famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e 
R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. 
 
34. O ano de 2020 foi atípico para o PBF devido à pandemia de Covid-19 e às medidas 
tomadas para enfrentar seus efeitos econômicos. A edição da Lei nº 13.979 de 2020 
marca o início da mobilização do Governo Federal para enfrentar essa situação sem 
precedentes. As medidas necessárias para evitar a propagação do novo coronavírus 
afetaram principalmente os segmentos mais vulneráveis da população, que exercem 
atividades no mercado de trabalho informal e têm rendimentos baixos e incertos. 
 
35. Para amenizar estes impactos, foi instituído o Auxílio Emergencial previsto na Lei nº 
13.982 de 2020, concedido em cinco parcelas no valor de R$600,00, sendo três previstas 
pela referida Lei e mais duas por meio de prorrogação constante do Decreto nº 10.412 
de 2020. E ainda, foi instituída a extensão do Auxílio Emergencial, por meio da Medida 
                                                           
1 Importante recordar que as linhas de pobreza devem ser atualizadas com regularidade. 
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Provisória nº 1.000 de 2020, pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$300,00 
ao trabalhador beneficiário do Auxílio Emergencial até 31 de dezembro de 2020, 
conforme a norma. 
 
36. Para tanto, foram previstos critérios e condições para elegibilidade dos cidadãos que 
foram selecionados a partir de três públicos: beneficiários do Programa Bolsa Família, 
pessoas inscritas no Cadastro Único, mas que não recebem o Bolsa Família, e 
trabalhadores que não estão inscritos no CadÚnico (chamados de Extracad). Para os dois 
primeiros públicos, o processo de avaliação dos critérios de elegibilidade e a concessão 
do auxílio se deu de forma automática, com base nas informações das famílias 
cadastradas; já aqueles não incluídos no Cadastro Único precisaram solicitar o benefício 
por meio do preenchimento de um formulário. 
 
37. O maior desafio do Governo na implantação desta ação foi o de encontrar as pessoas 
que faziam jus ao recebimento dos recursos financeiros, uma vez que nem todas 
estavam inscritas no Cadastro, visto que a pandemia impactou novos indivíduos à 
insegurança de renda. Portanto, a expertise na execução do Programa Bolsa Família foi 
fundamental, entretanto, foi necessário ainda, a conjugação de esforços para a 
focalização do atendimento o que demandou um trabalho de inteligência e apoio de 
diversos órgãos para efetivar o benefício em tempo exíguo. 
 
38. Mesmo após a cessação dos pagamentos referidos, a pandemia de COVID-19 
continua causando efeitos, razão pela qual a Administração Pública julgou necessário 
estabelecer, mais uma vez, o pagamento do benefício emergencial, destinado a conferir 
proteção e alívio face à situação de pobreza, especialmente à população mais 
vulnerável. Com isso, a Medida Provisória nº 1.039 de 2021 estabeleceu novo Auxílio 
Emergencial. 
 
39. O novo benefício será pago em quatro parcelas mensais no valor de R$250,00 aos 
trabalhadores que receberam em dezembro de 2020. A concessão do Auxílio 
Emergencial de 2021 para pessoas que compõem o PBF é feita sempre que o valor do 
auxílio for superior ao valor recebido do Bolsa Família, observados os critérios de 
elegibilidade, assim como aconteceu em 2020. O modelo de benefício emergencial de 
2021 incorpora inovações que aumentam a transparência dos repasses públicos em 
relação aos modelos anteriores. 
 
40. Para apresentar a efetividade do benefício pago em 2020, é necessário fazer a 
apresentação de dados relevantes: 69 milhões de brasileiros receberam o Auxílio 
Emergencial em 2020, dos quais 56% dos beneficiários não estavam inscritos no 
CadÚnico antes da pandemia (38,2 milhões de pessoas); 28% eram beneficiários do PBF 
(19,2 milhões de pessoas); e 16% estavam inscritas no Cadastro Único, porém não eram 
beneficiárias do PBF. O percentual de mulheres foi de 56% do total de beneficiários do 
Programa. 
 
 
Soluções Transformadoras 
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41. Como assinalado anteriormente, o governo brasileiro entende que não existe uma 
única solução para promover o acesso a alimentos saudáveis, seguros e nutritivos para 
todos, nem um sistema alimentar único. A estratégia de construir um conjunto, 
selecionado, de soluções inovadoras e agrupadas em torno de áreas temáticas 
específicas é uma boa abordagem para alcançar os objetivos da Cúpula. Considerando 
que os sistemas alimentares nacionais são multifacetados e englobam diversos 
elementos, cumpre observar a conexão com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).  
 
 
Crédito Rural para Resiliência 
 
42. O Inovagro é um programa de crédito rural que visa induzir a incorporação de inovação 
tecnológica nas propriedades rurais e está disponível para produtores rurais (pessoas físicas e 
jurídicas) e cooperativas agrícolas. Com as inovações tecnológicas nas propriedades rurais, 
pretende-se aumentar a produtividade e melhorar a gestão, como os serviços de agricultura de 
precisão; e aumentar a resiliência dos agricultores a choques e tensões. 

 
43. O Moderinfra é voltado para sistemas de irrigação e proteção de lavouras e atende 
produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas) e cooperativas agrícolas. Seu objetivo é 
desenvolver a agricultura irrigada sustentável, incluindo todos os itens inerentes ao 
sistema de irrigação, além dos investimentos voltados para a proteção das culturas, 
incluindo a aquisição, implantação e recuperação de equipamentos e instalações. 
 
44. Existe outra linha de crédito, que está alinhada ao Programa Nacional de 
Conservação de Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural em Bacias Hidrográficas 
(Programa Nacional de Conservação de Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural em 
Microbacias Hidrográficas - “Águas do Agro”) e que está estruturado em três pilares: 
meio ambiente, inovação e infraestrutura.  
 
45. Em seu primeiro pilar, o Programa busca induzir boas práticas no manejo adequado 
do solo e da água e ampliar o uso de tecnologias do Plano ABC. No segundo pilar, 
inovação, o objetivo é ampliar a conectividade no meio rural e aprimorar a assistência 
técnica e a extensão rural. 
 
46. Por fim, no pilar infraestrutura, o Programa pretende promover e melhorar as 
estradas vicinais, as pequenas barragens, a agricultura irrigada e a eletrificação rural. O 
principal objetivo é produzir mais alimentos, de forma mais sustentável, utilizando 
menos água por quilo de alimento produzido. 
 
 
Políticas de Adaptação e de Agricultura de Baixo Carbono  
 
47. O Plano Nacional de Adaptação foi instituído como um desdobramento da Política 
Nacional sobre Mudanças Climáticas (PNMC), regulamentada em 2010 (Decreto nº 
7.390 / 2010), que determinou a elaboração de Planos Setoriais de Adaptação e 
Mitigação. Nesse contexto, em maio de 2016, o Ministério do Meio Ambiente instituiu 
o Plano Nacional de Adaptação (PNA) por meio da Portaria nº 150/2016. O PNA consiste 
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em estratégias para 11 setores, a saber: Agricultura, Recursos Hídricos, Segurança 
Alimentar e Nutricional, Biodiversidade, Cidades, Gestão de Risco de Desastres, 
Indústria, Mineração, Infraestrutura, Povos e Populações Vulneráveis, Saúde e Áreas 
Costeiras. 
 
48. O Plano ABC é uma política pública que apresenta o detalhamento das ações de 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas para o setor agrícola e aponta como o 
Brasil pretende cumprir os compromissos assumidos para reduzir a emissão de gases de 
efeito estufa nesse setor. Tem como objetivo geral promover a redução das emissões 
de GEE na agricultura - conforme preconizado na PNMC - melhorando a eficiência na 
utilização dos recursos naturais e aumentando a resiliência dos sistemas produtivos e 
das comunidades rurais, permitindo a adaptação do setor agrícola ao clima. O Plano ABC 
está estruturado em sete programas, que comprovadamente contribuem para o 
cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro, identificados a 
seguir: Recuperação de Pastagens Degradadas; Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 
(iLPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs); Sistema de Plantio Direto (SPD); Fixação Biológica 
de Nitrogênio (FBN); Florestas plantadas; Tratamento de Dejetos Animais; e Adaptação 
às Mudanças Climáticas.  
 
49. A promoção de políticas e tecnologias que proporcionem intensificação sustentável 
do uso de terras degradadas com mitigação e adaptação às mudanças climáticas e 
aumento da produção de alimentos para a segurança alimentar é uma solução 
revolucionária para a melhoria dos sistemas alimentares. Melhorar a adaptação dos 
sistemas agrícolas e permitir uma produção resiliente e melhorada é um resultado 
desejável para todos os sistemas de produção. 
 
50. A adaptação deve ser feita sob medida de acordo com o clima, solo, tecnologia, 
gestão, infraestrutura, conhecimento e outras necessidades dos sistemas agrícolas. A 
Cúpula de Sistemas Alimentares deve aprovar uma chamada à ação destinada a 
reconhecer a importância da adaptação às mudanças climáticas como uma solução 
estratégica para vulnerabilidades, choques e estresses.  
 
 
Programa de Seguro Rural (PSR) 
 
51. O clima é o principal fator de risco para a produção rural. Ao contratar um seguro 
rural, o produtor pode minimizar seus prejuízos recuperando o capital investido em suas 
lavouras. O Programa de Seguro Rural (PSR) oferece ao agricultor a oportunidade de 
segurar sua produção a um custo reduzido, por meio de auxílio financeiro do governo 
federal. 
 
52. O subsídio econômico concedido pelo Ministério da Agricultura pode ser solicitado 
por qualquer pessoa física ou jurídica que cultive ou produza as espécies contempladas 
pelo Programa e permite a complementação dos valores com subsídios concedidos por 
estados e municípios. 
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Zoneamento de risco agro-climático (ZARC) 
 
53. Um dos principais motivos para o desenvolvimento e implantação do Zoneamento 
de Risco Agro-Climático (ZARC) foram os altos índices de perdas agrícolas no Brasil: em 
alguns estados e para algumas safras, as perdas foram bem acima de 30%, algumas 
chegando a 70%. Essas perdas devem-se aos antigos incentivos do governo para a 
expansão da agricultura com subsídios a programas de risco. 
 
54. Com tais níveis de perdas, a atividade agrícola básica tendeu a se tornar inviável e 
até mesmo a impossibilitar os agricultores de continuarem arcando com os altos custos 
do seguro agrícola. O ZARC é uma ferramenta de apoio à política agrícola e gestão de 
riscos na agricultura e minimiza os riscos relacionados aos fenômenos climáticos, pois 
permite identificar, em cada município, a melhor época de plantio das culturas, em 
diferentes texturas de solo e diferentes ciclos de cultivares. 
 
55. As apólices de seguro agrícola do Governo Federal, como o Programa de Garantia 
Agrícola (Proagro e Proagro Mais) e o Programa de Subsídio ao Prêmio do Seguro Rural 
(PSR), dependem da aplicação do ZARC. Assim, o ZARC é um importante marco na 
utilização dos recursos acessíveis na Política Agrícola, pois subsidia as decisões de alguns 
programas de seguro rural. Visa minimizar os riscos em ambos os lados do processo, ou 
seja, das agências de financiamento e dos mutuários representados, principalmente por 
agricultores. Apresenta também impactos diretos na produtividade e na geração de 
renda, o que favorece a competitividade da agricultura brasileira.  
 
56. Além disso, por ter sua aplicação restrita a áreas agrícolas reguladas por políticas 
ambientais específicas, evita conflitos com a conservação dos recursos naturais, 
tornando-se um instrumento essencial para o componente de sustentabilidade 
econômica e ambiental. 

 


