
FRATERNIDADE E FOME

DADOS DA FOME NO BRASIL



GRAVE CRISE HUMANITÁRIA
DO POVO YANOMAMI

• TERRA INDÍGENA YANOMAMI: é a maior 
reserva indígena do Brasil em extensão 
territorial. Ao todo, os indígenas estão espalhados 
em mais de nove milhões de hectares localizados 
nas florestas e montanhas do norte do Brasil e 
sul da Venezuela

• POPULAÇÃO: 30 mil indígenas que vivem em 
386 comunidades. Os Yanomami são 
considerados de recente contato com a 
população não-indígena. Embora as condições 
geográficas os tornem isolados, isso não impede 
o avanço acelerado do garimpo



GRAVE CRISE HUMANITÁRIA
DO POVO YANOMAMI

• PROBLEMA: registros de doenças e desnutrição severa 
em adultos e crianças

• CAUSA: avanço do garimpo ilegal que, em um ano, 
aumentou 46% no território. Na avaliação de 
ambientalistas, a atividade ilegal destrói a floresta, espanta 
a caça, polui rios, mata os peixes e deixa o solo 
improdutivo para as plantações

• DESNUTRIÇÃO: diante desse cenário, as refeições que 
normalmente teriam como base arroz, feijão, mandioca, 
carne de caça e peixe acabam se resumindo a um ou 
outro item por vez

• DOENÇAS: sem nutrição, os indígenas ficam doentes e 
vulneráveis a doenças como malária, pneumonia, diarreia e 
verminoses



GRAVE CRISE HUMANITÁRIA
DO POVO YANOMAMI

• NÚMEROS: estima-se que 570 crianças 
Yanomami morreram devido ao avanço do 
garimpo ilegal nos últimos quatro anos, pela 
contaminação por mercúrio, desnutrição e 
fome. Dessas mortes, 99 foram em 2022 e 
acometeram crianças de um a quatro anos. Já 
os casos de malária chegaram a 22 mil



REPORTAGEM



REALIDADE NACIONAL

• NÚMEROS DA FOME: atualmente, mais de 33 
milhões de brasileiros vivem em situação de 
insegurança alimentar grave. São 14 milhões a mais 
que em 2020, um quadro equivalente ao da década 
de 1990

INSEGURANÇA ALIMENTAR GRAVE
redução quantitativa de alimentos entre adultos E 
CRIANÇAS, ou seja, ruptura nos padrões de alimentação 
resultante da falta de alimentos entre todos os 
moradores do domicílio. Nessa situação, a fome passa a 
ser uma experiência vivida no lar diariamente.



REALIDADE NACIONAL

• FONTE: os dados são do 2º Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da 
Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de 
Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e 
Nutricional (Rede PENSSAN), órgão reconhecido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU)

• MAIS NÚMEROS: o estudo revela ainda que mais da 
metade da população brasileira (58,7%) convive com 
algum tipo de insegurança alimentar em grau leve, 
moderado ou grave. Em números absolutos, são 125,2 
milhões de brasileiros nessas condições, um aumento 
de 7,2% em relação a 2020, início da pandemia de 
Covid-19. Ou seja, a crise provocada pela pandemia está 
diretamente relacionada ao avanço ainda maior da fome 
nos últimos dois anos



RETRATO DA FOME NO BRASIL

• é mais presente entre as famílias que vivem no Norte (25,7%) e no Nordeste (21%)

• é maior nas áreas rurais, onde atinge 18,6% dos domicílios

• é realidade na casa de 21,8% de agricultores e pequenos produtores

• saltou de 10,4% em 2020 para 18,1% em 2022 entre os lares comandados por 
pretos e pardos

• atinge 19,3% dos lares sustentados por mulheres e 11,9% dos chefiados por 
homens

• em relação a 2020, mais que dobrou entre os domicílios com crianças menores de 
10 anos de idade

• é maior nos domicílios em que a pessoa responsável está desempregada

• saltou de 14,9% para 22,3% nos domicílios sustentados por pessoa com baixa 
escolaridade



REALIDADE LOCAL

• ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO: o projeto 
Desenvolvimento Regional Sustentável do Espírito Santo 
(DRS-ES), realizado pelo Instituto Jones dos Santos 
Neves e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 
Espírito Santo (Fapes), com apoio do Governo do Estado, 
lançou o Índice de Desenvolvimento Regional 
Sustentável (IDRS) que pretende medir as 
desigualdades sociais existentes em nosso estado e 
apontar os desafios sociais de cada município capixaba



REALIDADE LOCAL

• NÚMEROS: segundo o diagnóstico desse índice, o 
Espírito Santo tinha, em 2018, 20,8% de pobres (827 mil 
pessoas) e 4% de pessoas em condição de extrema 
pobreza (157 mil), percentuais inferiores aos do Brasil e 
superiores aos do Sudeste. Os dados apontam também 
que, de 2012 a 2018, houve um aumento de 1,4 ponto 
percentual no número de pobres no Estado

LINHA DE POBREZA: no Brasil, atualmente, é medida 
através de indicadores como renda, alimentação, acesso à 
educação e informação, saneamento básico, condições mínimas 
de moradia, acesso à água potável, energia elétrica e demais 
serviços considerados essenciais para a sobrevivência digna



REALIDADE LOCAL

• DESTAQUES: Segundo o ranking publicado, um dos destaques 
negativos na taxa de extrema pobreza é o município de Laranja 
da Terra, que se encontra dentro do território da Diocese de 
Colatina. Também são críticas as taxas apresentadas por São 
Domingos do Norte, Pancas, Itaguaçu e Rio Bananal, cidades 
que também fazem parte do território diocesano


