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[Resumo]
O Iêmen enfrenta a maior crise
humanitária de todos os tempos deflagrada
nos últimos cinco anos, porém os conflitos
fazem parte da história do país. O
resultado de todos esses confrontos foi
a instabilidade política, social e econômica
impedindo que seja explorado o potencial
geoestratégico do Iêmen e de suas cidades
portuárias, em particular Hodeidah, cidade
objeto de estudo.
Desta maneira o presente trabalho coloca
em pauta a insuficiência alimentar que a
população civil iemenita está enfrentando,
por conta disso algumas Organizações Não
Governamentais estão sendo responsáveis
por ações de assistência.

O projeto arquitetônico desse estudo
é desafiador, pois prevê a construção
de uma sede de apoio para o programa
de assistência médica e alimentar em
uma zona de conflito. Vale ressaltar que
uma parcela dos mantimentos a serem
distribuídos para a população provém de
uma agricultura hidropônica fluvial.
O exercício projetual atrelado a
investigação sobre o território proporciona
como resultado a integração entre os
novos elementos e as pré-existências.
Palavras-chave:
Iêmen;
Crise
Humanitária;
Insuficiência
Alimentar;
Conflitos; Agricultura Hidropônica.

Yemen is facing the biggest humanitarian
crisis of all time that has erupted in the
past five years, but conflicts are part
of the country’s history. The result of
all these confrontations is the political,
social and economic instability, preventing
the geo-strategic potential of Yemen and
its port cities from being exploited, in
particular Hodeidah, the city under study.
In this way, the present work highlights
the food insufficiency that a Yemeni civilian
population is facing, because of that
some Non-Governmental Organizations are
responsible for assistance actions.
The architectural project of this study

is challenging, as it provides for the
construction of a support headquarters
for the medical and food assistance
program in a conflict zone. It is worth
mentioning that a portion of the food to
be distributed to a population comes from
hydroponic fluvial agriculture.
The project exercise linked to the
investigation of the territory results in
an integration between the new elements
and the pre-existences.
Keywords: Yemen; Humanitarian Crisis;
Food Insufficiency; Conflicts; Hydroponic
Agriculture.
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[introdução]

As reflexões iniciais para a elaboração
deste projeto foram a partir do
interesse para entender as situações de
vulnerabilidade que muitas populações
estão inseridas e apresentar propostas
que viabilizassem ações no sentido de
minimizar essa condição, o que para
muitos representa viver abaixo da linha
da pobreza, ou seja, com US$1,90 ou menos
por dia.
Segundo o Banco Mundial (2019), houve
queda da parcela da população global por
essa definição de pobreza, mas as atuais
políticas de desenvolvimento não atingem
de forma igualitária e eficaz; o crescimento
econômico
e
conflitos
nacionais/
internacionais impediram o progresso em
alguns países; panorama agravado com a
pandemia da COVID-19.
Muitas pessoas sofrem com a fome e
com o desrespeito aos direitos humanos e,
essas populações, dependem da ajuda de
ONGs e Organizações Internacionais que
por meio de ações de assistência minimizam

as dificuldades.
A presente monografia está atrelada
ao exercício projetual que tem como cidade
sede do objeto arquitetônico o porto de
Hodeidah - Iêmen, país que enfrenta a
maior crise humanitária que o mundo já
vivenciou. O conflito armado está presente
na região desde 2015 e são os impasses
das questões política e religiosas que
não permitem o fim desses confrontos
que colocou a população no estado de
calamidade atual.
A escolha da cidade portuária de
Hodeidah foi estratégica, uma vez que o
porto é um acesso de ajuda humanitária
e possui uma extensa área com galpões
degradados. Vale ressaltar que construir
uma sede de assistência em uma zona
de conflito é um desafio e, ao mesmo
tempo, uma forma de oportunizar para a
população atendimento médico, alimentação
saudável e a possibilidade de regularizar
documentos.
A fome e a desnutrição fazem parte da
[15]

pauta de pesquisa e a produção de vegetais
e leguminosas na técnica hidropônica é
uma das soluções mais adequadas. Dessa
forma, o projeto arquitetônico da sede
de assistência integra às estufas de
produção agrícola hidropônica a produção
de vegetais que tem origem na agricultura
hidropônica fluvial.
A proposta projetual que está associada
a essa monografia tem suas premissas
justificadas em termos conceituais na
investigação com base em publicações
sobre os eixos temáticos que alinhavaram
a estrutura da monografia. Os eixos estão
organizados em cinco capítulos, os quatro
primeiros têm por função enriquecer o
repertório de conhecimento sobre o tema
para justificar a implementação do objeto
arquitetônico.
[Capítulo 1]
A
presença
das
Organizações
Internacionais não Governamentais tem
papel essencial quando a vida de pessoas
está em risco; seja em conflitos armados,
desastres
naturais,
consequências
econômicas do COVID-19 e os extremos
climáticos intensificados por conta de

fatores pré-existentes.
[Capítulo 2]
A agricultura em um ambiente controlado
otimiza o tempo de produção, economia de
90% no uso da água e 75% de espaço se
comparada com a agricultura tradicional,
não utiliza solo e tem maior controle de
pragas.
A dessalinização é importante para
a região tendo em vista os problemas
relacionados com a distribuição de água
potável.
[Capítulo 3]
A partir da análise de estudos de caso,
este capítulo versa sobre dois tipos de
atuação: um estudo de estratégias para
o desenvolvimento socioeconômico e o
segundo são ações de caráter assistencial.
[Capítulo 4]
Nessa última etapa são discutidas as
questões do desenvolvimento projetual
e suas interações, relacionadas aos
conceitos resultantes das pesquisas, para
a construção dessa monografia.
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[Contextualização]

* O intervalo entr os séculos são representativos,
não retratam a proporção com exatidão

LINHA DO TEMPO
[18]
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A FACE ESQUECIDA DO IÊMEN

Robert Burrowes, em 2019, principal
autor do artigo publicado na enciclopédia
Britannica digital, apresenta o Iêmen a
partir de suas potencialidades e beleza
natural, pois é um país de grande beleza
física, fotogênica e pitoresca. Conduz as
ideias iniciais descrevendo que a localização
do país, entrada do Sul do Mar vermelho,
influenciou sua história, cultura, economia
e população. O Iêmen antigo foi o palco de
várias civilizações que prosperaram com o
comércio de itens valiosos para a época e
com sua fertilidade proporcionou avanços
na agricultura da época.

IÊMEN ANTIGO

A organização Yemeni Community
Asociation in Sandwell Limited (YCA),
em 2019 na plataforma digital narra a
história do Iêmen que ultrapassa 3000
anos e a arquitetura das cidades e vilas
que expressam a sua cultura singular.

O comércio de especiarias era muito
valorizado, pois faziam partes de rituais em
muitas culturas - egípcia, grega e romana;
o comércio desses produtos gerou riqueza
para três civilizações da região do sul da
Península Arábica (Mineana, Sabaeana e
Himiarita). O povo Mineano (1200 – 650 aC)
se destacavam no comércio de incensos e
constituíram a sua capital em Karna, hoje
Sadah.
A partir de 950 aC, o predomínio passou
a ser da civilização Sabaeana que durou
por 14 séculos e sua prosperidade não
se limitou ao comércio de especiarias e
expandiu para a agricultura; foi construída
uma barragem, em Ma’rib no século VIII,
para irrigação das terras agrícolas que
perdurou por mais de 1000 anos. Dhafar,
hoje uma pequena vila na região de Ibb, foi
a capital dos Himaritas que com o tempo
tomaram o reino de Sabá. No século I aC
a área foi invadida pelos romanos. As
áreas dos reinos Sabaeana e Himaritas
pertenciam em grande parte ao Iêmen
histórico.
Além disso, a YCA completa que o Iêmen
foi o conector entre o comércio terrestre
e as antigas civilizações que estavam
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em ascensão – Egito, Mesopotâmia e ao
longo do Mar Mediterrâneo, isso porque os
produtos de luxo da Arábia do sul (região
que mais tarde se tornaria o Iêmen do Sul)
e pontos leste e sul eram demasiadamente
valorizados. Os reinos de Qataban e
Hadramaute, que pertenciam mais ao sul e
a leste, também faziam parte do próspero
comércio de incenso; região que fez parte
do Iêmen do Sul; Himyar (século I aC – 500
dC) foi o último dos grandes reinos préislâmicos.
Sendo assim, conforme a publicação da
YCA, o antigo Iêmen próspero e soberano
era conhecido como Arábia Felix, em latim,
cujo significado é Arábia Afortunada.
Com o declínio das rotas comerciais
terrestres quando os romanos ocuparam
o Egito no século I aC, os reinos do sul
da Arábia perderam a sua importância
e, como consequência o impacto negativo
teve reflexos no interior do país. Os
enfraquecidos regimes iemenitas pós
declínio das rotas comerciais terrestres
sofreram invasões do reino cristão da
Abissínia (atual Etiópia) nos séculos IV
e VI dC e pelos Sassânidas da Pérsia no
século VI.

INÍCIO DA ERA ISLÃ

Situações críticas marcaram a formação
do Iêmen na era islâmica século VII; A
rápida ascensão do islamismo foi em função
de uma estratégia específica, os iemenitas
foram representados por soldados do
islã que percorreram todas as regiões
da Arábia para disseminar o islamismo no
território. O Iêmen foi governado por uma
série de califas muçulmanos até final do
século VII e no século IX com a dinastia
local iemenita a autoridade do califado
árabe foi interrompida. Nesse momento
surge a primeira variante da cultura e
sociedade árabe-islâmica. (YCA, 2019)

ASCENSÃO DO IMPÉRIO OTOMANO E
BRITÂNICOS
O Império Otomano expandiu a sua
conquista territorial pelo Egito em 1517 e
passou a controlar grande parte do Iêmen
em 1538. Um século depois foram expulsos,
o que fortaleceu o povo iemenita e nesse
[21]

período iniciou ao governo de Zaydi, líder
pela retomada do país. (YCA, 2019)
O domínio otomano, na cidade costeira
de Mocha incrementou o comércio de café
e, por consequência o porto de café passou
a ter importância internacional. A região
do Iêmen correspondente as terras altas
continuavam economicamente isoladas
deficitárias do século XVII até o século
XIX. (YCA, 2019)
A divisão do Iêmen em dois países teve
início com a invasão britânica em Áden
(1839) e a retomada do Iêmen do Norte
pelos otomanos (1849); ambos os invasores
expandiram seu controle sobre as terras
iemenitas. Dessa forma, se transformaram
em potências e definiram uma fronteira
entre seus territórios – dando origem ao
chamados Iêmen do Norte e Iêmen do Sul.
(YCA, 2019)
O Iêmen do Norte, comandado pelos
otomanos foram confrontados diversas
vezes pelo imã Zaydi e, por fim, cederam
partes do território ao imã em 1911. Após
a derrota na Primeira Guerra Mundial, em
1918, deixaram o território. (YCA, 2019)

O IÊMEN DO NORTE ATÉ A UNIFICAÇÃO

Os poderosos imãs Yahya ibn Muhammad
e seu filho Ahmad por 44 anos usaram o
imamato para alienar o país e revigorar sua
cultura e sociedade islâmica autocrática
fortalecendo o estado e garantindo a
segurança das fronteiras. Nesse contexto,
a população assistia a modernização de
outras regiões enquanto estavam parados
no tempo. Surge o Movimento Iemenita
Livre nacionalista, em 1940. (YCA, 2019)
O governo do presidente Al-Sallad
se instaura a partir de uma revolução e
testemunha uma duradoura guerra civil
entre as forças republicanas iemenitas,
com apoio do Egito, e os apoiadores
monarquistas do imã deposto, com apoio
da Arábia Saudita e Jordânia. Em 1965 a
Arábia Saudita e Egito cessam seus apoios
depois de um acordo, as reuniões para
a paz não têm sucesso e os combates
voltam a ficar intensos em 1966. (YCA,
2019)
Os rumos desse conflito levaram os
republicanos a se dividirem em facções
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opostas frente as relações com Egito e
a Arábia Saudita, o governo foi deposto
e substituído por Abdul Rahman al-Iryani.
Dois acontecimentos em 1970 promoveram
o fim dos conflitos: a Arábia Saudita
estabeleceu um acordo diplomático com o
Iêmen do Norte e o presidente em exercício
após estabelecer um compromisso com as
forças republicanas e monarquistas adotou
uma constituição democrática. (YCA, 2019)
Nos anos de 1974 a 1978 vários eventos
políticos desestruturaram o país, como
golpe de estado, suspensão da constituição,
tentativas de reestruturar a política do
país e assassinatos de autoridades. Ali
Abdullah Saleh governou o Iêmen do Norte
de uma forma mais estável a partir de
1978 até a fusão com o Iêmen do Sul em
1990. A descoberta de petróleo nesse
período trouxe esperança de crescimento
econômico e desenvolvimento. (YCA, 2019

O IÊMEN DO SUL ATÉ A UNIFICAÇÃO

Os britânicos ocuparam a cidade portuária
de Áden em 1839 e a transformaram em

importante cidade da rota marítima para a
Índia. Fizeram acordos com líderes tribais
em troca de lealdade, sua autoridade se
estendeu em outras áreas a leste de Áden
e a partir desta conjuntura estabeleceram
a Federação da Arábia do Sul em 1965,
incluindo Áden e os demais estados da
região. (YCA, 2019)
A Frente de Libertação Nacional (NLF)
forçou a retirada da Grã-Bretanha em
1967 e tomou o controle político; com a
independência passou a ser chamada de
República Popular do Iêmen do Sul e o
líder do movimento Qahtan Muhammad alShaabi se tornou presidente. (YCA, 2019)
O presidente governou até 1969 quando
foi deposto e substituído por Salem Ali
Rubayi que ficou no comando até até 1978
em uma co-liderança com Abdel Fattah
Ismail, seu rival, e tentaram organizar a
política nos seus pontos de vista sobre
marxismo; esse período, mais precisamente
em 1970, o país passou a ter a denominação
de República Democrática Popular do Iêmen
(PDRY) e se aproximaram da URSS. Rubayi
foi deposto e executado em 1978, Ismail
permaneceu no poder e as relações com os
soviéticos se intensificaram. (YCA, 2019)
[23]

Ali Nasser Muhammad al-Hasani assume
o poder em 1980. Em 1986 uma guerra civil
se estabelece e termina após 12 dias com
a fuga de al-Hasani. E em outubro desse
mesmo ano Haydar Bakr al-Attas assume
a presidência. (YCA, 2019)

UNIFICAÇÃO

As relações entre Iêmen do Norte e
Iêmen do sul ficam cada vez mais próximas
e em maio de 1990 a unificação entre os dois
países é oficializada. Ali Abdullah Saleh
tornou-se presidente e Ali Salem al-Beidh
vice-presidente. Sanaa foi escolhida como
a capital política da República do Iêmen e
Aden a capital econômica. A possibilidade
de expansão econômica era eminente com
o aumento das receitas do petróleo e
com a ajuda financeira de muitos países
estrangeiros (Iraque, Arábia Saudita e
Estados Unidos). (YCA, 2019)
O texto sobre o Iêmen, na plataforma
digital da United Nations Foundation, relata
que Saleh deflagra uma crise com países

vizinhos do Golfo e com os Estados Unidos
por não se posicionar contra a invasão do
Kuwait por Saddam Hussein em agosto de
1990. Em 1994 aumentam as preocupações
com a situação norte-sul e o presidente
manda as forças armadas agirem contra
uma guerra civil de independência no sul.
Esclarecem, ainda, que a partir de 2004
Saleh inicia a ofensiva brutal contra os
Houthis por acusá-los de separatistas e,
a partir desse momento, passa a impor
sua ortodoxia religiosa no estado. E
os Houthis por outro lado o acusam de
discriminação e privação dos direitos pelo
governo autocrático do presidente em
exercício.
Nesse contexto, a United Nations
Foundation explicita que “a população
do Iêmen é de 40-45% Zayidi Shia, com
muçulmanos sunitas constituindo a maior
parte do restante. O xiismo Zayidi é
diferente do xiismo do Ira”. (Burrowes,
2019)
Sendo assim, o Iêmen é resultado de
corrupção crônica e problemas relacionados
ao desenvolvimento econômico. A posição
geográfica e as diferenças por questões
religiosas e tribais definem o cenário
político iemenita, inclusive sendo os
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disparadores dos conflitos que levaram
o país a sua situação atual. (Burrowes,
2019)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Encyclopedia Britannica. Yemen: history,
ap, flag, population, capital & facts
https://www.britannica.com/place/
Yemen/additional-info#contributors
Acesso em: 13 de abril de 2021
Yemeni Community Asociation in Sandwell
Limited. History of Yemen: Heritage.
https://www.yca-sandwell.org.uk/
history-of-yemen/
Acesso em: 13 de abril de 2021
United Nations Foundation. Yemen: A
Brief Background.
Disponível: https://unfoundation.org/
what-we-do/issues/peace-human-rightsand-humanitarianAcesso em: 13 de abril de 2021

[25]

A cidade de Sana’a. Fonte: https://
bit.ly/3tQMMHE Foto: Arne Hodalic/
Corbisa / Acesso em: 13 de abril
de 2021

[26]

[27]

01

[CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS
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1.4 – Programa de segurança alimentar e nutricional – Mercy Corps
1.5 – Iêmen e suas vulnerabilidades na visão da Mercy Corps
1.6 – Assistência humanitária – uma nova proposta de intervência

O Global Reports on Food Crises (GRFC) de 2021
revela o aumento, em 2020, do número de pessoas com
insegurança alimentar aguda em função de conflitos
prolongados, consequências econômicas do COVID-19 e os
extremos climáticos intensificados por conta de fatores
pré-existentes. Essa população necessita de ajuda
humanitária urgente para uma assistência alimentar,
nutricional e de subsistência.
O GRFC foca suas análises nas crises alimentares em
países/territórios que são incapazes suprir de maneira
eficaz as necessidades da população e, dessa forma, serve
como parâmetro de alerta para mobilização da comunidade
internacional. Os dados estimados, relacionados a seguir,
são baseados na Classificação Integrada da Fase de
Insegurança Alimentar (IPC)¹ e Cadre Harmonisé (CH)²:
· Fase 3 (IPC /CH) ou superior – “em Crise” 155 milhões
de pessoas em 55 países/territórios; o que corresponde
a um aumento de aproximadamente 20 milhões de pessoas
se comparado a 2019.
· Fase 4 (IPC /CH) ou superior – “em Emergência” 28
milhões de pessoas em 38 dos 48 países/territórios
(figura 1), o que significa necessidade urgente de ação
para salvar vidas e meios de subsistência. A população
do Afeganistão, da República Democrática no Congo, no
Sudão e no Iêmen possuem pelo menos 2 milhões de
[29]

¹
Classificação da Fase de
Segurança Alimentar Integrada
(IPC) é uma iniciativa inovadora
de vários parceiros para
melhorar a segurança alimentar
e a análise nutricional e a
tomada de decisões.
²
Cadre
Harmonisé
é
uma ferramenta unificadora
que ajuda a produzir análises
relevantes,
consensuais,
rigorosas e transparentes da
situação alimentar e nutricional
atual e projetada. Classifica
a gravidade da insegurança
alimentar e nutricional com
base na escala de classificação
internacional por meio de uma
abordagem que se refere a
funções e protocolos bem
definidos. Os resultados do
CH são comunicados de forma
clara, coerente e eficaz, de
forma a apoiar a tomada
de decisão ao vincular a
informação à ação. O CH também
é uma ferramenta que ajuda a
planejar a resposta às crises
alimentares e nutricionais no
âmbito da intervenção Análise
- Planejamento - Implementação
- Monitoramento / Avaliação
contínua.

pessoas vivendo nesse cenário.
· Fase 5 (IPC /CH) – “em Catástrofe” 133.000 pessoas
na fase mais grave. Nessa situação, em Burkina Faso,
no Sudão do Sul e no Iêmen a população clama por ação
urgente para evitar morte generalizada e falência dos
meios de subsistência.

Fig. 1: Dos 43
análises IPC /
populações em
pior, em 2020.
Report on Food
brief, p.1

países com
CH, 38 tinham
Emergência ou
Fonte: Global
Crises, 2021, in

Os relatores do documento deixam
explícito a “ampla evidência de que a
magnitude e gravidade da crise alimentar”
se deve ao fato de que os países nessa
situação degradante não possuem recursos
e capacidades necessárias para responder

de forma eficaz e superar as dificuldades
sem ajuda da comunidade internacional. A
figura 2 a seguir evidencia os 10 países
com o maior número de pessoas em crise
ou pior (IPC/CH Fase 3 ou superior) ou
equivalente.

Fig. 2: As 10 crises com o maior número de
pessoas no IPC / CH. Fase 3 ou superior (ou
equivalente) em 2020. Fonte: Global Report on
Food Crises, 2021, in brief, p.2

Vale salientar que a República
Democrática do Congo, Iêmen, Afeganistão
e a República Árabe Síria, em função de
conflitos, correspondem a praticamente
40% da população na Fase 3 ou superior. O
relatório ainda pontua que nesse contexto,

no ano de 2020, encontravam-se:
· mais de 15,8 milhões de crianças em
estado de definhamento; dessas, 7,2
milhões fazem parte da população das 10
piores crises alimentares (por número de
[31]

pessoas no IPC/CH Fase 3 ou superior);
· um terço das crianças que sofriam de
definhamento por crise alimentar eram da
Nigéria, Etiópia, República Democrática do
Congo e Sudão.
Com a pandemia da COVID-19 surgiram
novas restrições que interromperam
serviços essenciais para a população
vulnerável,
principalmente
mulheres
e crianças. Nos países abalados por
conflitos, que por muito tempo já estão
devastando a vida da população local,
a situação ficou ainda mais crítica,
pois agravou significativamente a crise
alimentar. Iêmen, Sudão do Sul, Sudão,
Níger, Somália, Chade, norte da Nigéria e
Burquina Faso são países que o conflito e
a insegurança têm desestruturado o fluxo
de acesso aos alimentos e aos serviços
básicos de saúde e saneamento.
A conjuntura econômica está em estado
de alerta, associada aos problemas
mundiais pré-existentes, como conflitos
e desastres naturais, a COVID-19 chegou
e está desencadeando uma crise jamais
imaginada.
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A intensificação dos impactos
dos choques econômicos, incluindo
aqueles resultantes da pandemia
COVID-19, desencadeou a pior
crise econômica global desde a
Segunda Guerra Mundial, afetando
desproporcionalmente as economias
dos países pobres e exacerbando
as condições já frágeis, incluindo os
países em conflito em curso. Dezenas
de milhões de pessoas vulneráveis
não conseguiram comprar comida em
quantidade suficiente, pois sofreram
graves perdas de emprego e renda,
muitas vezes associadas a uma
escalada abrupta e sustentada
dos preços dos alimentos. Em
2020, choques econômicos (incluindo
aqueles resultantes da COVID-19)
foram considerados o pior fator de
insegurança alimentar aguda em 17
países, sendo responsáveis por mais
de 40 milhões de pessoas em crise
ou pior (IPC/CH Fase 3 ou superior)
ou equivalente, em relação a oito
países em 2019 com cerca de 24
milhões de pessoas. (Global Report
on Food Crises, 2021, in brief, p.3)

Vários países sofreram com extremo de
clima, em função de tempestades, furacões
e inundações que contribuíram para que
cerca de 16 milhões de pessoas atingissem
o patamar de crise ou pior (IPC/CH Fase
3 ou superior) ou equivalente, gerando
um aumento assustador da insegurança
alimentar aguda. (figura 3).
As expectativas para 2021 não
são animadoras quanto a melhoria do
panorama da crise alimentar aguda, tendo
em vista a previsão de continuidade dos

conflitos, da pandemia da COVID-19 e da
crise econômica em grande escala. Ações
humanitárias efetivas serão primordiais
para minimizar a fome de milhões de
indivíduos, numa tentativa de salvar o
maior número de pessoas, incluindo a de
muitas crianças que não chegarão a fase
adulta. O relatório expõe que “cerca de
155.000 pessoas enfrentarão a Catástrofe
(IPC Fase 5) e dois desses países até
meados de 2021 - 108.000 no Sudão do Sul
e 47.000 no Iêmen”.
Fig. 3: Número de pessoas
em crise ou pior (IPC /
CH Fase 3 ou superior)
ou
equivalente
por
impulsionador
principal
em 2020. Fonte: Global
Report on Food Crises,
2021, in brief, p.3
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1.1 PERSPECTIVAS DA ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS (ONU)
Na concepção da Organização das Nações
Unidas essa população depende de ações
coordenadas entre governos, cidadãos,
organizações da sociedade civil e do setor
privado com investimentos, inovação e
soluções duradouras e sustentáveis. A
situação está se tornando assustadora e
especialistas começam a colocar em pauta
a preocupação com relação ao futuro
dessas pessoas. Milhões vão dormir de
estômago vazio todas as noites e, por
consequência, o efeito não se limita a uma
saúde comprometida, pode interferir em
áreas como educação e emprego.
A ONU e suas entidades têm como
propósito ajuda humanitária visando “acabar
com a pobreza, proteger o meio ambiente
e o clima e garantir que as pessoas, em
todos os lugares, possam desfrutar de
paz e prosperidade”. O Programa Mundial
de Alimentos (PMA) faz parte desse grupo
e tem suas atividades voltadas para ações
de assistência alimentar emergencial, para

pessoas que sofrem em consequência de
conflitos, desastres e dos impactos de
mudanças climáticas. O prêmio Nobel da
Paz, em 2020, foi o reconhecimento do
árduo trabalho do PMA de combate a
fome, associado a sua cooperação para
restabelecer a paz em áreas de conflitos
e por mobilizar esforços para evitar que
a fome seja usada como arma de guerra
em conflito.
Em 2015 a comunidade internacional
assumiu, com a ONU e suas entidades, o
compromisso de em conjunto promoverem
os dezessete objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, Agenda 2030. Entre os
referidos objetivos, o de número dois
trata de “erradicar a fome, alcançar a
segurança alimentar e melhorar a nutrição
e promover a agricultura sustentável”.
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1.2 DESAFIOS DO PROGRAMA MUNDIAL DE
ALIMENTOS (PMA)
Erradicar a pobreza persistente, a
fome e a desnutrição é um desafio que a
PMA descreve como possível quando os
governos são capazes de identificar as
necessidades de sua sociedade, elabora e
implementa políticas públicas, que incluem
plano de gestão de risco de desastres,
sistemas de proteção social e programas
econômicos e sociais inclusivos.
Os colaboradores do PMA ou especialistas
externos são os responsáveis por
ofertar assistência técnica que prioriza o
desenvolvimento nacional, as necessidades
críticas e recursos disponíveis para
consolidar a capacidade do Estado
em alcançar a segurança alimentar e
nutricional; mas vale destacar que todas
as decisões são realizadas em parceria
com o governo nacional. As soluções
técnicas envolvem:
· Aumento da capacidade de preparação
e resposta a emergências, logística e

gerenciamento da cadeia de suprimentos;
· Fortalecer as capacidades de redução
de risco por meio de redes de segurança
social;
· Reforço da gestão de risco climático,
adaptação e resiliência;
· Apoio ao desenvolvimento do mercado
local;
· Capacitação em áreas transversais,
como nutrição e programas de combate à
HIV/AIDS.
O PMA atua em situações urgentes,
em situações que provocam o sofrimento
humano, ameaçam vidas ou prejudicam
meios de subsistência e quando os
governos não têm estabilidade econômica
para suprir as necessidades emergênciais.
Essa organização por mais de 50 anos
de atuação desenvolveu a capacidade
de agir prontamente quando solicitado
o seu trabalho, pois tem pré definido
uma programação, uma preparação e uma
[35]

resposta eficiente para dar suporte.
O método que a PMA adotou a partir
de 2000 reformulou o conceito de ajuda
alimentar para assistência alimentar que
envolve uma compreensão mais ampla,
pois considera relevante as necessidades
nutricionais de longo prazo das pessoas
e as múltiplas condutas como referencial
para atendê-las.Tem como premissa
conciliar a ação da linha de frente com
a busca de soluções duráveis e, por sua
vez, passa a fazer parte de políticas que
viabilizam o bem estar social em geral.
A construção de resiliência faz parte
do programa de intervenção, pois nessa
concepção o PMA diz que “ o atores
do desenvolvimento podem diminuir os
efeitos de choque e estressores e, assim
aliviar o sofrimento de maneira mais
duradoura”. Amplia as habilidades para
gerenciar a possibilidade de desastres e,
para isso, se faz análise e mapeamento
de vulnerabilidade, além de apoio aos
sistemas de proteção social. A proposta
de planejamento de longo prazo viabiliza,
segundo o PMA, a construção da resiliência
no centro dos programas.
Apesar dos desfios de cada país ser

próprio; a Agenda2030, como projeto
mundial, elencou objetivos que ficaram sob
a responsabilidade de todos.
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É por isso que o Programa Mundial
de Alimentos (PMA) está repensando
radicalmente sua abordagem para
combater a fome e a desnutrição.
Estamos adaptando e diferenciando
nossas estratégias , metodologias e
soluções para atender às distintas
necessidades nacionais . Embora
nossos programas sempre tenham
sido inclusivos, agora colocamos
sistematicamente
as
partes
interessadas nacionais no assento do
piloto, conosco como facilitadores. E
onde nossas intervenções têm sido
frequentemente discretas, agora
pretendemos garantir que toda a
programação, em qualquer país, seja
estrategicamente coordenada para
ajudar aquele país a alcançar o
Fome Zero. (World Food Programme
https://www.wfp.org/countrystrategic-planning)

Com a vasta experiência de mais de
5 decádas em assistência alimentar,
para a equipe do PMA a batalha contra
à fome pode ser efetivada conforme as
estratégias listadas:
· Em espécie ou dinheiro (física ou
eletronicamente) – entregue diretamente
às famílias ou pessoas físicas.
· Fortalecimento do capacidade do país
– projetar e implementar programas de
apoio ao grupos nacionais interessados
(governos ou sociedade civil).
· Cooperação Sul-Sul e triângular –
compartilhar experiências, conhecimento,
apoio à política, contribuições em dinheiro
ou em espécie; ou outras formas de
assistências entre países com o objetivos
nacionais humanitários ou desenvolvimento.
Veículos híbridos, navios, caminhões e
helicópteros são os meios de transportes
que a PMA têm a sua disposição para
distribuir mantimentos e itens essenciais
para a população que se encontra
vulnerável. Além desses recursos, a
organização opta por empresas locais e
socorristas nacionais sempre que possível,

para construção de resiliência, sistemas
agrícolas sustentáveis, setores de varejo
dinâmicos e redes de transportes.
Vale ressaltar que a PMA é uma
instituição que adota parâmetros, incluindo
governos e outros parceiros, que busca
soluções sustentáveis para as causas
subjacentes das crises. As parcerias que
o Programa Mundial de Alimentos (PMA)
promove busca de inovação tecnológica e
know-how em diversos setores, objetivando
direcionar seus esforços para erradicar
a fome com foco no desenvolvimento
sustentável.
Os Equipamentos de armazenamento
hermético de grãos têm a função de
diminuir o desperdício após colheita;
moinho de fortificação de vitaminas para
melhorar a nutrição dos grãos colhidos
e aplicativos móveis que possibilita ao
pequeno agricultor comparar preços e
levar seus produto ao mercado de forma
eficiente.
O treinamento digital para instruir jovens
locais e refugiados com uma oportunidade
trabalho para um futuro promissor.
O Blockchain controle dos desembolsos
de assistência em dinheiro e a identificação
[37]

é por meio da leitura da irís e da biometria
da impressão digital.
Drones
mapeamento
aéreo
por
sensoriamento remoto para detectar o
quanto uma área foi devastada por conta
de desastres naturais ou não.
Engenharia
robótica
autônoma
equipamento de veículos anfíbios.
Hunger map live possibilita o rastreio
da segurança alimentar possibilitando
ações imediatas.
Agricultura hidropônica é uma realidade
viável por ser um cultivo sem solo, com
pouca água e materiais de fácil acesso
para as comunidades e refugiados.

ou periurbanas (figura 4). Esse processo
não só supriu as necessidades de produção
para uso familiar e em instituições
escolares como propiciou o cultivo de
ração fresca para o gado.

1.2.1 NOVOS HORIZONTES AGRICULTURA HIDROPÔNICA
O projeto da PMA foi implementado em
2016, batizado como H2Grow. A hidroponia
é uma técnica de cultivo que permite a
produção de safras em curto espaço de
tempo com 75% menos espaço do que
agricultura tradicional e 90% menos água,
logo pode ser implantada em áreas áridas
[38]

26.500+
Pessoas
beneficiadas

9 países
ativos

75% de
participação
feminina

Zero Solo

90% menos
água

75% menos
espaço

Rápido ciclo de
crescimento
Fig. 4: Fonte: https://innovation.wfp.
org/project/h2grow-hydroponics? _
ga=2.4996531.1075535137.16204019091553190633.1620401909

O primeiro protótipo foi desenvolvido
para as áridas favelas urbanas no Peru
com o uso de material local para construção
da estrutura. Em 2017 foi testado um
sistema de alta tecnologia, por seis meses
na Jordânia, com o intuito de obter safras
altamente nutritivas. Porém o sistema não
se mostrou eficiente dentro dos padrões
estabelecidos.
Já no ano seguinte, no deserto do
Saara foi adaptado um sistema hidropônico
de alta tecnologia dentro de um contexto
específico, com o uso de materiais locais.
Após algumas experimentações a solução
mais adequada foi um mecanismo de baixa
tecnologia que fornece um suprimento
sustentável de alimento para o gado;
modelo que foi replicado para novos
contextos.
O projeto H2Grow possibilitou as familias
com insegurança alimentar o acesso
à alimentos frescos e a possibilidade
de aumentar a sua renda em caso de
produção excedente. O custo benefício
é o indicador para o sucesso, uma vez
que programas de treinamento instrue
fazendeiros hidropônicos desde as técnicas
básicas agrículas até o manejo diário de

suas plantações (controle de pragas e
doenças). A consequência positiva de todo
esse processo é driblar a fome, melhorar o
estado de saúde nutricional e impulsionar
a produção de renda.
A H2Grow se transformou em uma
comunidade digital para compartilhar
o método de hidroponia em contextos
adversos com o objetivo humanitário, ou
seja, outras agências da própria ONU,
ONGs ou empresas sociais e governos
podem ter a oportunidade de se instruir
e reproduzir essas técnicas. Segundo a
H2Grow, os planos para 2021 é disseminar
o conhecimento para um total de 21 países
e através de parcerias interferir na vida
de 2 milhões de pessoas para que possam
tranformar o seu modo de produção com
foco na sustentabilidade financeira a longo
prazo.
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1.3 IÊMEN E SUAS VULNERABILIDADES NA
VISÃO DA ONU
O secretário geral da ONU, António
Guterres no Global Reports on Food Crises
(GRFC) de 2021 argumenta que conflito e
fome se reforçam mutuamente, o combate
a essas duas vertentes é de fundamental
importância para que fome e pobreza sejam
superados. Esses fatores associados com
a pandemia do COVID-19 se agravaram
drasticamente. Como consequência ocorre
o deslocamento de pessoas de suas terras
e empregos; desestabilizando a agricultura
e o comércio prejudicando o acesso aos
recursos vitais, como água e eletricidade.
Medidas audaciosas devem ser tomadas,
pela comunidade internacional, para que
este ciclo seja interrompido e a paz volte
a reinar nos países em conflito.
Guterres, afirma que convocará ainda
deste ano a cúpula de sistemas alimentares
para otimizar o projeto da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável e
mais especificamente para pôr fim à fome
e inanição.

A insegurança alimentar aguda no Iêmen
(figura 5), conforme o GRFC, afetou a renda,
atingindo 40% da população; para ter
acesso à alimentação as famílias iemenitas
começaram a vender seus pertences
colocando em risco o seu futuro, tiraram
as crianças da escola para que pudessem
trabalhar ou mendigar pelas ruas; tendo
na maioria das vezes uma refeição no dia.
Essa insegurança alimentar é mais
acentuada nas regiões com combates
ativos e nas fronteiras, impactando
diretamente 4 milhões de deslocados
internos do Iêmen, que representa uma
população em extrema vulnerabilidade. De
260 distritos, 333 receberam assistência
alimentar e atenderam pelo menos 25%
das famílias e supriram de 25% a 50% as
suas necessidades calóricas (figura 6)
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Fig. 5: Número
de
pessoas
no IPC Fase
2 ou superior,
2018–2021.
Fonte: Global
Report
on
Food Crises,
2021, p.253

Fig. 6: Situação
de
insegurança
alimentar aguda do IPC por região,
outubro-dezembro de 2020. Fonte:
Global Report on Food Crises, 2021,
p.253
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As questões relacionadas
a nutrição da população
teve seu quadro agravado
devido ao conflito armado,
deslocamento populacional,
colapso econômico como
consequência e inundações.
Esse panorama contribuiu
para surto de doenças
transmissíveis,
momento
em que os serviços de
saúde também entraram em
crise.
O Escritório das Nações
Unidas para a Coordenação
de Assuntos Humanitários
(OCHA) afirma que mais de
15,4 milhões de pessoas
necessitam de serviços
básicos, água e saneamento.
Essa
deficiência
de
infraestrutura no Iêmen
não é um problema recente,
já foi responsável pelo pior
surto de cólera dos últimos
tempos e a possibilidade
de uma nova onda pode
atingir 70% de país. Casos

de poliomelite, difteria e dengue têm aumentado com
destaque para 65 milhões de casos de difteria em 2020.
A pandemia da COVID-19 chegou no Iêmen e impediu que
o sistema de saúde pudesse combater doenças evitáveis
e os efeitos da desnutrição. A figura 7 refere-se a
casos e óbitos confirmados de COVID-19, de janeiro a
dezembro de 2020.

Como já citado, o Iêmen registrou índices
elevados de desnutrição, com mais de 2,25
milhões de casos de definhamento entre
crianças de 0-59 meses e mais de um
milhão de casos entre mulheres grávidas
e lactantes conforme informou o OCHA;
e 325 mil crianças enfrentam perdas
cognitivas graves.
O GRFC prevê que o primeiro semestre de
2021 será encerrado com, aproximadamente,
16,1 milhões de pessoas (54% da população)
na fase 3 ou pior da Classificação de
Segurança Alimentar Integrada, por conta
da carência de serviços essenciais. Na Fase
Emergêncial a população que se encontra
nessa classificação deverá passar dos 5

milhões; já algumas províncias, como Hajjah
e Al Jawf, estarão na fase 5, atingindo a
marca de 47 mil indivíduos.
A insegurança alimentar aguda e os
fatores de desnutrição agravados em
2020, com base nos dados apresntados no
Global Reports on Food Crises a situação
da população iemenita está em um ciclo
vicioso que os coloca em condições cada
vez mais críticas de sobrevivência; os
longos anos de confrontos armados
estão colocando em risco as condições
econômicas que seriam responsáveis pelo
início da reconstrução dos meios básicos
de sobrevivência.

1.4 PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL - MERCY CORPS

Fig. 7: Fonte: Global Report on Food
Crises, 2021, p.254
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O programa de alimentação da Mercy
Corps, organização que faz parcerias
visando a ajuda humanitária com ações
que fortalecem os indivíduos em situações
vulneráveis, se baseia nos princípios
instituidos pela Organização das Nações

Unidas. Define segurança alimentar a
partir da linguagem desenvolvida na
Cúpula Mundial de Alimentos (1996):
“segurança alimentar como resultado do
desenvolvimento alcançado quando todas
as pessoas, em todos os momentos,
[43]

consomem alimentos suficientes, seguros e
nutritivos e praticam comportamentos que
promovem sua produtividade econômica,
saudável e bem-estar.” E ainda, destacam
as quatro dimensões críticas da segurança
alimentar:
• disponibilidade física de alimentos;
· acesso econômico e físico aos
alimentos;
· uso adequado dos alimentos com
suporte de dietas diversificadas, boas
práticas de preparação e higiene dos
alimentos;
· estabilidade dessas dimensões ao
longo do tempo.
Além disso, a organização ressalta:
”Trabalhamos para traduzir o aumento
da renda em dietas melhores, garantindo
que os comportamentos individuais
promovam a boa saúde e promovendo
comunidades pacíficas e bem governadas
que proporcionem um ambiente propício a
mudanças positivas.”
A agenda 2030, estruturada pela ONU,
tem como parte de seus desafios erradicar
a fome e todas as formas de desnutrição,

viabilizando a agricultura sustentável
para alcançar a segurança alimentar. Esse
desafio tem caráter emergêncial quando se
faz referência a população desamparada
nos territórios em conflito ou que tenham
sofrido algum tipo de catástrofe.
A desnutrição é gerada pela insegurança
alimentar, que tem como consequência o
baixo desenvolvimento físico e cognitivo,
a população fica mais suscetível a outras
doenças provocando na fase adulta baixa
produtividade, repercutindo de forma
negativa no desenvolvimento econômico.
No relatório da Mercy Corps de segurança
alimentar, fica explícito que um dos
elementos que podem contornar a situação
descrita é a realização de um trabalho
efetivo para aumentar a resiliência da
segurança alimentar que sofre influências
progressivas e complexas das situações
adversas.
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1.4.1 SEGURANÇA ALIMENTAR COMO
SOLUÇÃO PARA FOME CRÔNICA
Segundo a Mercy Corps, os países
que alcançaram o primeiro Objetivo do
Desenvolvimento no Milênio (ODM), que
significa diminuir a fome pela metade
dentro de seus limites, atingiram um
crescimento econômico compatível as
suas necessidades. O setor agrícola foi
o grande responsável por essa meta ser
alcançada, como também pelo progresso da
população menos favorecida; associado a
esse contexto, está o apoio de um governo
fortalecido. Sendo assim, essa conduta
sempre será uma fórmula de sucesso se o
crescimento econômico for inclusivo e com
o compromisso governamental de reduzir a
fome e melhorar a nutrição.
A abordagem da Mercy Corps considera
a segurança alimentar como resultado da
convergência de temas transversais, eu
estão diretamente relacionados a sistemas
ecológicos saudáveis, boa governança,
capacitação social, saúde solida, sistema
de mercado popular e paz/estabilidade. E
para este quadro ideal de condições seja

viável se faz necessário levar em conta
interesses de longo prazo e necessidades
imediatas da população; desde que
sejam alianhado com comportamentos
que direcionam para uma produtividade
saudável e bem-estar.
Para elucidar a meta (figura 8), considerar
que sistemas de mercado popular podem
ofertar alimentos nutritivos a preços
atrativos e, ao mesmo tempo adicionar
metas para o empoderamento feminino
para posibilitar eu elas possam comprálos; atrelado a um governo consistente eu
promova sistemas ecológicos para garantir
base de recursos naturais por meio da
produção agrícola sustentável e confiável.

Fig. 8: A segurança alimentar surge
onde essas cinco áreas convergem.
Fonte: Our Food Security Approach, p.6
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O progresso de uma sociedade vinculado
à segurança alimentar só é concretizado
com bases em sistemas e capacidades
locais integradas e otimizadas a superar
as diversidades pré-existentes.
O complexo problema que envolve a
insegurança alimentar está relacionado as
falhas nos sistemas sociais, econômicos
e ecológicos dos quais os indivíduos
necessitam
(populações
vulneravéis,
falta de infraestrutura, baixo rendimento
agrícola e condições de saúde precária).
A abordagem de pensamento sistêmico
permite que a Mercy Corps trabalhe
em parceria com as cominidades para
compreener suas origens e, dessa forma,
desenvolver programas que atinjam vários
setores para capacitação das pessoas
para uma produtividade eu garanta a
segurança alimentar.
O planejamento da Mercy Corps para lidar
com crises complexas e em ambientes de
transição parte da interseção entre fome
crônica e aguda em regiões que passaram
por vulnerabilidade prolongada; após várias
experiências, a organização tem melhorado
os mecanismos para socorro imediato e
ajuda para as populações se transformarem

em momento de crise. A ajuda humanitária
se mantém nos mesmos moldes com
procedimentos que priorizam auxílio aos
indivíduos, famílias e comunidades que se
recuperam de crises de longo prazo; nos
casos de necesidade de ajuda emergêncial
(curto prazo), a partir do momento que
a situação entra em equilíbrio as ações
se voltam para as redes de segurança e
redireciona as atenções para a construção
de capacidade de longo prazo e mudança
dos sistemas.
Como já mecionado, a Mercy Corps
atua diretamente com comunidades,
organizações locais e autoridades para
detectar as causas da insegurança
alimentar, e com essas informações,
elabora uma programação multissetorial
ampla e inclusiva objetivando a segurança
alimentar resiliente. A figura 9, ilustra a
teoria de mudança proposta para alcançar
comunidades e indivíduos.
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Fig. 9: : Teoria da mudança para a
segurança alimentar do Mercy Corps.
Fonte: Our Food Security Approach, p.8

A complexidade da problemática que
envolve a insegurança alimentar pode ser
detectada em conflitos e em governos
com pouca credibilidade como também em
função de desempenho agrícola ineficiente,
pobreza ou desnutrição. A segurança

alimentar na perspectiva de uma análise
de resultado, a Mercy Corps se utiliza
de métodos que direcionam todos os
setores em que tabalha para lidar com a
insegurança alimentar.

1.5 IÊMEN E SUAS VULNERABILIDADES NA
VISÃO DA MERCY CORPS
A análise da Mercy Corps sobre a crise
humanitária no Iêmen, se fundamenta nos
mesmos documentos e informações já
mencionados, uma vez que, trabalha com
os relatórios publicados pela ONU. Vale

ressaltar que no relatório Mercy Corps:
War and Economic Collapse Drive Worsening
Hunger Crisis in Yemen, detalha o IPC
daquele ano, 2018, já revelava uma crise
de fome de nível 4 para aproximadamente
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5 milhões de iemenitas, ou seja, 17% da
população do país; o que demostrava
necessidade eminente de assistência
imediata.
Em função desse cenário no Iêmen, a Mercy
Corps forneceu auxílio à aproximadamente
um quarto de milhão de pessoas e chegou
a ultrapassar 3,7 milhões de pessoas
com assistência humanitária em 2017.
Mohamed A. El-Erian, membro do conselho
de liderança global da Mercy Corps disse
na época:
”A guerra e uma moeda em queda
livre conspiraram para tirar os
iemenitas da pobreza à fome. A
crise da fome é causada pelo
homem e decorre de políticas que
a assistência humanitária por si só
nunca seria capaz de reparar. O
caminho para resolver a fome começa
com a estabilização da econômia por
um lado e o estabelecimento de uma
solução política duradoura no Iêmen,
por outro lado”.
Desde 2010, a presença da instituição
no Iêmen, que passa pela maior crise
humanitária causada pelo homem no mundo,

tem contribuído para uma assistência
urgente quando precisa salvar vidas,
como também, trabalha com o objetivo de
atender necesidades de longo prazo.
O trabalho da Mercy Corp tem foco para o
fornecimento de alimentos para as famílias
mais vulneráveis, distribuem vouchers para
troca por cestas de alimento essenciais e
vale-alimentação para mais de 32 famílias
por mês, sendo que a maioria dessas fugiu
de outros lugares para manter as suas
famílias seguras.
O apoio humanitário se estende para
as unidades de saúde para os cuidados
de crianças gravemente desnutridas,
fornecer serviços de saúde e nutrição
para mães grávidas e lactantes e orientam
sobre proteção contra a COVID-2019. A
ajuda também ocorre em clínicas móveis
e agentes comunitários que praticam
a evangelização de porta em porta,
participam da reconstrução de instalações
de saúde que foram danificadas na guerra
ou negligenciadas pela falta de recursos
Os agentes comunitários de saúde
promovem uma conscientização pública, em
Áden e Taiz, para divulgar práticas de
higiene em uma tentativa de prevenção da
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Fig. 10: Entikhab, à esquerda,
senta-se com seus quatro filhos.
Ela está grávida do quinto. Sua
família fugiu da violência no
Iêmen e buscou abrigo em uma
escola abandonada com mais
de 60 outras famílias. Fonte:
https://www.mercycorps.org/
where-we-work/yemen

COVID-19, cólera e outras doenças comuns, para uma vida
mais saudável.
A preocupação em reestabelecer o bem-estar e a saúde
estão requalificando a infraestrutura de água, incluindo
sistemas de água, barragens e poços para que mulheres
e crianças deixem de terem longas caminhadas para ter
acesso à água. O efeito colateral desses projetos de
reabilitação, feitos pela Mercy Corps, gerou oportunidade
de trabalho a curto prazo, minimizando o alto índice de
desemprego.
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A guerra civil de seis anos deixou milhões de famílias
dependentes de assistência humanitária, pois a economia
entro em colapso. Apesar das dificuldades, a Mercy Corps
investe na economia local por meio de treinamento de
negócios, serviços de mentoria e pequenas doações em
dinheiro dando a oportunidade a empreendedores rearirem
seus negócios ou abrir novos. Jovens recebem ajuda para
que fiquem aptos a entrar no mercado de trabalho.
[50]

Fig. 11: Aisha, de 5 anos, coleta
água de um ponto construído
pela Mercy Corps em sua aldeia.
Fontes de água potável como
esta são cruciais para ajudar
a prevenir a propagação da
COVID-19 e doenças transmitidas
pela água, como a cólera. Fonte:
https://www.mercycorps.org/
where-we-work/yemen

Fig. 12: O Mercy Corps oferece
treinamento vocacional para
que jovens, como Sabrine,
possam aprender habilidades
que beneficiam a comunidade,
fornecem
uma
renda
e
impulsionam a economia local.
Fonte:https://www.mercycorps.
org/where-we-work/yemen
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1.6 ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA – UMA NOVA
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
António Guterres, secretário-geral
da ONU, em 10 de março de 2021, afirma
que após uma década do início da guerra
na Síria as circunstâncias continuam
as mesmas. Por conta da pandemia da
COVID-19 e as novas crises instaladas
no mundo provocadas pelo vírus, a Síria,
como consequência, não aparece mais nas
manchetes, não é mais a pauta principal.
Além disso, o secretário-geral afirma
que: “metade das crianças nunca viveu um
dia sem guerra”, e apesar das organizações
internacionais investirem em assistência
humanitária, solicita um aumento para
tentar suprir a demanda. Em razão aos
acontecimentos combinados na Síria, cerca
de 60% da população corre o risco de
passar fome em 2021.
Dessa forma, Guterres relata que para
pôr um fim ao conflito é necessário um
acordo de paz, com o apoio do Comitê
Constitucional. O secretário-geral ainda
expõe: “este é o caminho que levará a uma

solução que atenda às aspirações
legítimas de todos os sírios, crie as
condições necessárias para o retorno
dos refugiados em segurança e dignidade
e respeite a soberania, a integridade
territorial e a independência da Síria”; se
a guerra na Síria não sofrer interferência,
mais vidas estarão em jogo e o destino da
população será incerto.
António Guterres demonstrou em seu
posicionamento que tem preocupações
reais sobre o futuro da população da
Síria, pois o longo período de conflitos
trará consequências para as pessoas
e para o país; a reconstrução social e
econômica ficará cada vez mais difícil se
o fim dessa situação não estiver próximo.
Essa visão sobre os impactos de uma
guerra sobre a população, seja qual for
o país, deve ser colocada nas reuniões
do Comitê Constitucional para que ações
concretas sejam definidas para um acordo
de paz o mais rápido possível.
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Ajuda humanitária, principalmente as de
longo prazo, quando acontece concomitante
com um conflito iminente, como o caso da
Síria e o Iêmen, limita a sua ação efetiva.
A população iemenita se encontra em
condições que confrontam os Direitos
Humanos, estão tirando o direito à vida;
qualquer que seja a assistência será uma
medida que não surtirá o efeito necessário.
O Iêmen precisa ser reconstruído e
devolvido a seu povo a dignidade que todo
ser humano tem direito.
As pesquisas sobre como as organizações
atuam nos países com necessidades de ajuda
humanitária seguem uma linha de atuação
semelhantes, principalmente quando a
ajuda é emergêncial e de curto prazo. Ela
acontece, em uma análise generalizada, na
forma de doações de alimentos e itens
básicos de sobrevivência, dinheiro em
espécie, assistência médica, entre outros.
O Programa Mundial de Alimentos (PMA),
organização humanitária pertencente a
ONU, preserva vidas e muda seus destinos,
ofertando assistência alimentar em
emergências, suprimentos médicos, ampara
as populações com o objetivo de melhorar
a qualidade nutricional e criar resiliência,

com foco nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) – Agenda 2030. Suas
operações acontecem com a ação de seus
colaboradores e parceiros.
O Mercy Corps é uma organização voltada
para ajuda humanitária emergencial após
desastres naturais, colapsos econômicos
ou conflitos. Prioriza aliviar o sofrimento
e a pobreza, contribuindo para a
construção de comunidades mais seguras,
produtivas e justas. Em situações de ajuda
em períodos mais longos, trabalha para
melhorar a segurança alimentar e acelerar
o desenvolvimento econômico, por meio de
projetos para reconstrução/construção de
pequenos negócios.
A proposta de ajuda humanitária
do projeto que será apresentado nos
próximos capítulos tem como estratégia
uma abordagem diferente dos programas
existentes.
A
complexidade
das
necessidades de países como o Iêmen,
precisam de uma proposta singular de
reconstrução humanitária, econômica e
social. O intuito é a implantação em um
único complexo com o objetivo de servir de
modelo para zonas de conflito e replicá-lo
conforme a necessidade da área.
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O projeto prevê uma infraestrutura
de apoio com diversas funcionalidades
que abrange desde posto médico,
estufas hidopônicas, regulamentação de
documentos, refeitório e um centro de
distribuição de alimentos/medicamentos.
Além de adaptar um navio graneleiro para
servir de fazenda vertical fluvial para
abastecer o centro de distribuilação com
alimentos nutritivos e de boa qualidade, que
possam complementar de forma adequada
a alimentação de um número considerável
de pessoas.
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A Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura – FAO,
apresenta que mais de 800 milhões de
hectares são destinados à agricultura hoje,
ou aproximadamente 38% da superfície
continental do planeta. Estima-se que
daqui 50 anos a população global alcance
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a marca de 8.8 a 9.4 bilhões de indivíduos,
ou seja, aproximadamente a área do Brasil
para alimentá-los (figura 13). Podemos
concluir que não teremos espaços físicos
suficientes para suportar a demanda se
dependermos exclusivamente de métodos
tradicionais e fazendas horizontais.

HOJE

7,5 BILHÕES DE PESSOAS

2050

9,5 BILHÕES DE PESSOAS

Fig. 13: Projeção da quantidade
de terra necessária. Fonte:
Adaptado de Murotani, 2017

2.1 FAZENDAS VERTICAIS
Segundo Dickson Despommier (2010),
biólogo e professor da Universidade de
Columbia, as fazendas verticais são
complexas que tem a sua própria produção
de alimentos sem desperdiçar água ou

energia e reduzir drasticamente a geração
de resíduos. O intuito de Despommier é
criar grandes edifícios em centros urbanos
para funcionar como uma produção de
alimentos em larga escala, suprindo dessa
[57]

forma, as necessidades alimentares e
colaborando para um planeta sustentável.
O biólogo lista dez vantagens de um
modelo urbano de produção agrícola
verticalizado:
1. Produção de diversas culturas
agrícolas durante todo o ano;
2. Perda zero das colheitas relacionadas
a possíveis condições adversas do clima;
3. Encurtamento da cadeia produtiva e
redução dos custos de transação;
4. Modelo indutor à restauração do
ecossistema;
5. Produção sem uso de pesticidas,
herbicidas ou fertilizantes;
6. Otimização dos recursos hídricos de
70 a 95% com menor uso da água;
7. Redução dos transportes terrestres
para redistribuição dos alimentos;
8. Maior controle sobre a segurança
alimentar e as variações bruscas dos
preços;
9. Novas oportunidades de emprego nas
amplitudes direta e indireta envolvendo o
agroturismo;
10. Ganho social e estético nos grandes
centros urbanos.

O aumento desenfreado do desmatamento,
em áreas ainda não exploradas, por
conta do crescimento populacional, leva a
produção de alimentos para locais ainda
mais distantes dos centros urbanos e como
sequela, os custos de produção tendem a
aumentar em conjunto com o desequilíbrio
ambiental.
Despommier (2010) relata que cientistas
dizem que se o tratamento do solo
permanecer de forma irresponsável
haverá uma crise em virtude da falta
de planejamento ecológico a longo prazo.
Esse problema tem sido deixado em
segundo plano, o homem continua tendo
hábitos que afetam negativamente o meio
ambiente, como o constante desmatamento,
irrigação com água doce e a utilização de
agroquímicos que poluem o solo e água.
O professor e biólogo ainda afirma que
as fazendas verticais têm o intuito de
equilibrar e otimizar os espaços físicos
que não são utilizados nas grandes
metrópoles. Além de ser um modelo
estratégico, as fazendas verticais trazem
a ressignificação do cultivo alimentar para
um sistema sustentável.
Para Despommier (2010), é necessário
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novas técnicas de cultivo para se adaptar
a fazendas verticais. A hidroponia e a
aeroponia (figura 14 e 15) são métodos
eficazes que não necessitam do solo para
se desenvolverem.

2.1.1 MODELO DE PRODUÇÃO DE
HORTALIÇAS – UNIDADE INDOOR
A publicação da Embrapa, Hortaliças em
Revista, no segundo semestre de 2020
escrita por Paula Rodrigues, apresenta um
projeto cuja parceria é com a empresa 100%
Livre que atua na de comércio varejista de
hortifrutis. O sistema de produção é para
o cultivo de espécies de hortaliças em
ambiente controlado e fechado, ou seja,
sistemas de agricultura indoor do tipo
fazenda vertical e plant factory.
Esse modelo de plantio prevê o cultivo
sem solo ou substrato, iluminação artificial
com painéis de LED e controle das variáveis
meteorológicas no interior da estrutura
de ambiente controlado como:
· Temperatura e umidade relativa do ar;
· Radiação líquida e global;
· Concentração de CO2 (gás carbônico).
Fig. 14: (acima) Hidroponia.
Fonte:
https://bit.
ly/2Rl1E3Z
Fig. 15: (abaixo) Aeroponia
https://bit.ly/2Rosx73
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A estrutura de experimentação,
Laboratório de Agricultura em ambiente
controlado da Embrapa Hortaliças, conta
com 90 m² em dois contêineres acoplados
e adaptados, paredes constituídas com
placas de termopainel para isolamento
térmico e equipada com sensores para
que seja realizado o monitoramento das
condições ambientais.
Vale mencionar que esse modelo de
agricultura indoor recebe a denominação
Controlled Environment Agriculture (CEA).
A pesquisa visa a produção de
hortaliças folhosas – alface e rúcula;
hortaliças de fruto – tomate, morango
e pimentão; hortaliças condimentares
– manjericão, coentro e salsa; e em um
segundo momento será incluído o cultivo de
brotos ou microgreens. A escolha dessas
hortaliças é em função do alto valor
agregada e do curto ciclo de produção,
com safras diversas ao longo de um ano;
fato que atesta a viabilidade econômica do
empreendimento (figura 16).

da mesa fresca das folhas. Ítalo Guedes,
coordenador do projeto, afirma:

Fig. 16: Na foto, folhosa recémcolhida e produzida em fazenda
vertical. Fonte: https://bit.
ly/2Rosx73. Foto: Ítalo Guedes

Para essa pesquisa foi definido um único
nível ou camada para a produção (plant
factory), estrutura mais indicada para as
hortaliças de fruto e para as folhosas/
condimentos o cultivo de andares (fazenda
vertical).
Análises regulares são realizadas para
observar os parâmetros com relação a
altura das plantas, diâmetro do caule,
produtividade total e comercial, produção
por planta, peso médio dos frutos ou peso
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“A
agricultura
em
ambiente
controlado permite a reprodução das
condições climáticas ideais para o
cultivo de cada espécie de hortaliça.
Um dos focos de nossa pesquisa é o
aumento da produtividade e, quanto
a isso, a verticalização da produção
é importante para o aproveitamento
máximo de cada metro quadrado”

CONCEITO DA AGRICULTURA INDOOR

· Agricultura em ambiente controlado
(controlled
environment
agriculture):
cultivo em ambiente fechado dinamizando
artificialmente as condições ambientais que
influenciam o crescimento e a produção
vegetal – nutrientes, água, temperatura,
umidade relativas, iluminação e composição
do ar.

· Agricultura de teto (rooftop framing):
cultivo, na maioria das vezes sem solo,
sobre o teto de edifícios – arranha-céus
e shoppings, beneficiando da luz natural,
uma vez que, o plantio é a céu aberto ou
protegido.
· Agricultura vertical (vertical farming):
o cultivo das plantas na posição vertical e
com iluminação artificial em cada uma das
camadas. Em geral as lâmpadas usadas
são as de menor potência. A denominação
fazendas verticais é devido ao fato de
ser executadas em edifícios em vários
andares ou em galpões.
· Fábrica de plantas (plant factory):
agricultura ambientada para cultivo em
ambiente controlado em uma só camada e
iluminação artificial no teto; só que neste
caso, normalmente, são usadas lâmpadas
de maior potência.
Rodrigues (2020) apresenta que o
modelo indoor tem vantagens econômicas
em se tratando de insumos, principalmente
quando o cultivo é em centros urbanos e
em regiões do semiárido que sofrem com
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a seca e falta de água. Nesse contexto,
as fazendas verticais, com ambientes
controlados, possibilitam uma produção de
hortaliças de qualidade em locais em que a
agricultura tradicional não teria o mesmo
nível qualitativo de produção.

a aeroponia viabiliza a instalação da maior quantidade de
plantas por metro quadrado pois possibilita um melhor
aproveitamento da área. (MUROTANI, 2017)

2.2 HIDROPONIA E AEROPONIA
A publicação semestral da Embrapa
sinaliza que a pesquisa avalia, por meio
de experimentos, qual o melhor sistema
de cultivo sem solo, uma vez que o manejo
da nutrição e da irrigação (fertirrigação)
das hortaliças são diferentes entre as
técnicas de aeroponia e hidroponia.
O sistema de cultivo hidropônico é
caracterizado por não precisar da terra
para seu desenvolvimento, o Dr. William
Frederick criou a técnica em 1937. A
terra funciona como um mecanismo para
sustentação e de onde as plantas absorvem
o que precisam para se desenvolver, ou
seja, é dispensável. Na hidroponia, as
raízes ficam submersas em uma solução
aquosa (água, nutrientes, calor e minerais),

quando essa percorre o fundo das calhas
que sustentam as plantas. Portanto,
para o conjunto funcionar é fundamental
uma estrutura para dar suporte, um
reservatório de água e um meio de contato
entre as raízes e o líquido (figura 17).
(MUROTANI, 2017)
A aeroponia se originou a partir da
hidroponia, essa técnica se respalda em
manter as plantas suspensas no ar por
canos de PVC (figura 18), foi em 1982
que Richard Stoner a idealizou. Uma das
principais diferença com a hidroponia é que
as raízes das plantas recebem pequenas
gotículas ou névoa da solução nutritiva,
porém, para esse sistema operar é
primordial o uso de aspersores. Além disso,
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Fig. 17: (abaixo) Sistema de
funcionamento da hidroponia.
Fonte: Adaptado de Murotani,
2017

DRENO
BOMBA

TEMPORIZADOR

RESERVATÓRIO DE SOLUÇÃO NUTRITIVA

BOMBA

ASPERSORES

TEMPORIZADOR

BOMBA
BOMBA

Fig. 18: Sistema
de
funcionamento da aeroponia.
Fonte: Adaptado de Murotani,
2017
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Os dados numéricos, relatados na
revista da Embrapa, comprovam que
a técnica hidropônica proporciona uma
redução de até 90% de economia de água
se comparada com o cultivo na produção da
agricultura tradicional e 70%de economia
ao que se refere a adubação. E no caso
da aeroponia comparada com a hidroponia
a economia de água e nutrientes chega a
30%, em algumas culturas.
Os experimentos da Embrapa, segundo

Ítalo Guedes – coordenador do projeto e
pesquisador na área de nutrição de plantas
e cultivo protegido, estão avançando no
sentido de coleta da evapotranspiração
dentro do ambiente com desumidificadores;
com esse processo o reuso da água se
aproxima de 100% aplicada no sistema
de produção. Convém explicar que não se
tem reuso total porque uma parcela da
água é absorvida pela planta para seu
desenvolvimento.

Fig. 19: Lâmpadas
de LED ajuste do
comprimento da
onda específico
para
cada
espécie vegetal.
Fonte: https://
bit.ly/2RdoHhi

2.3 ANÁLISE DOS ASPECTOS DE
PRODUÇÃO
Guedes (2020) relata que estão em
fase de testes preliminares o cultivo de
morangos e algumas hortaliças folhosas
e os resultados são animadores, mesmo
com as dificuldades enfrentadas para
formatar esse sistema de produção com
especificidades de um ambiente controlado
e mesmo tendo a disposição uma equipe
com experiência com o cultivo protegido
em estufas e casas de vegetação.
Relatam, ainda, que se comparado

ao cultivo nas fazendas com a cultura
tradicional diversos fatores ainda precisam
ser revistos, como tipos de lâmpada
LED (figura 19), diferenças no espectro
eletromagnético visível (frequência que
vai da luz vermelha até a luz violeta),
tempo de exposição das plantas à luz
(fotoperíodo), quantidade de trocas de ar
dentro da estrutura, homogeneidade da
temperatura no ambiente.
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O pesquisador comenta que:
“Em uma analogia com computadores,
podemos dizer que os contêineres
e sua infraestrutura funcionam
como o hardware, e que estamos na
fase de desenvolver os softwares
necessários para o funcionamento
de todo o sistema. Por isso, os
experimentos buscam respostas para
que tenhamos as instruções e as

técnicas que resultem na produção
otimizada de hortaliças em ambiente
controlado”,
ainda
acrescenta:
“engana-se quem acha possível
produzir sem essas instruções, pois
a tecnologia dará resultados apenas
se acompanhada de um sistema de
produção compatível”.

[65]

A produção de hortaliças em um sistema
indoor necessita de monitoramento regular
para o controle da quantidade de água
e nutrientes que serão responsáveis
para que desenvolvimento da planta
seja dentro dos parâmetros previamente
estabelecidos. Os agrônomos que fazem
parte das pesquisas observaram um menor
ciclo de produção das hortaliças folhosas;
variedades de alface atingiram ponto de
colheita com 25 dias após o transplante das
mudas. Em uma análise comparativa com a
produção protegida em estufas houve uma
antecipação de 10 dias. (RODRIGUES, 2020)
A revista, ainda, divulgou que uma
produção acelerada é esperada porque tem

impacto direto com a produtividade, mas
por outro lado foi detectado sintomas de
deficiência de nutrientes, queimaduras nas
bordas das folhas, como cálcio e boro. Com
esse resultado será necessário ajustar
a concentração da solução nutritiva e
o período dos fluxos da fertirrigação,
uma vez que concluíram que será
imprescindível encontrar as doses exatas
para a alimentação das plantas. Modular os
fatores de produção, como água, solução
nutritiva e modular adequadamente os
espectros de luz, serão os responsáveis
para a máxima eficiência produtiva (figura
20). (RODRIGUES, 2020)

A publicação da Embrapa, expõe que
associado aos fatores de produção, em
ambiente controlado, tratados acima, está
o controle de gás carbônico (CO2) no
ambiente como substância essencial para a
realização da fotossíntese pelas plantas.
Rodrigues (2020) comenta, ainda, que uma
vez que a produção fica isolada do mundo
exterior, o uso de agrotóxico é dispensável.
E para manter a segurança quanto a
contaminação por agentes externos
deverão definir protocolos preventivos de
acesso e fluxos das rotinas de trabalho.
A equipe do experimento informa que:

Fig. 20:
(à esq.)
Esquema de
monitoramento
dos fatores
de produção.
Fonte:
https://bit.
ly/2RdoHhi
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“O desenho da planta da fazenda
vertical baseia se em normas
internacionais de qualidade, como a
ISO 22000, que estabelece padrões
para produção de alimentos seguros.
A estrutura, por exemplo, possui uma
antecâmara para descontaminação
de trabalhadores e visitantes antes
do ingresso nas áreas de produção
para evitar a entrada de insetos
e microrganismos que possam ser
nocivos às hortaliças”
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A produção em fazendas
verticais indoor, além das
vantagens já citadas, vale
salientar que o projeto
em sua premissa pode
ser sustentável e, por
consequência,
promove
a redução da poluição
com o uso de tecnologias
renováveis (painéis solares,
turbinas eólicas, sistemas
de captura de água, entre
outras). Em contrapartida,
destaca-se como pontos
negativos
mão-de-obra
qualificada e investimento
inicial elevado se comparado
a outras formas de cultivo,
porém com o controle da
produtividade da fazenda
vertical indoor esse custo
pode
ser
recuperado.
(RODRIGUES, 2020)

2.4 CRISE HÍDRICA:
ÁGUA COMO ARMA DE GUERRA
A “crise hídrica” mundial pode ter como
causa a poluição dos rios e aquíferos
pela atividade humana ou, ainda, por uma
questão entre a condição demográfica e
volume de água potável podem promover
uma condição de “stress hídrico”. Situação
que pode ser vista nas regiões do Oriente
Médio e do Norte da África, uma vez que
contam com 0,7% da água potável do

planeta enquanto a taxa de crescimento
populacional é maior que a média mundial;
as preocupações com essas circunstâncias
são eminentes frente aos alertas sobre
a competição por água e se estende
revelando que o colapso chega a níveis
de uma escalada militar da hidropolítica
(SOUZA; FERREIRA, 2016 apud BAKIR, 2001;
GLEICK, 1993).
Fig. 21:
(à
esq.)
Na
Somália,
o
número
de
pessoas que
precisam de
acesso à água,
saneamento e
higiene devem
passar de 3,3
milhões para
4,5 milhões.
F o n t e :
https://bit.
ly/3fjLUpT
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Souza e Ferreira (2016) esclarecem que
o problema é um fato ao que se refere a
“insegurança hídrica”, pois dos 20 países
com maior insuficiência de água no mundo,
14 pertencem aos territórios áridos e
semiáridos do Oriente Médio e do Norte
da África. Os déficits hídricos levam as
populações a uma superexploração dos
reservatórios de “água fóssil”, o que pode
acarretar a contaminação dos aquíferos e,
por consequência a contaminação por água
salgada como resultado da queda do nível
dos reservatórios.
Ainda no artigo discorrem sobre a
preocupação quanto a disputa por água
potável que podem ultrapassar os limites
locais e chegar a um impasse diplomático de
consequências geopolíticas. A problemática
da segurança hídrica foi a responsável
pelo conflito Árabe-Israelense, por mais
que fique em evidencia as diferenças
religiosas, étnicas, territoriais, geopolíticas
e econômicas é inegável dificultou as
negociações de paz foi a preocupação de
ambos os lado com referência ao controle
da bacia do rio Jordão.
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“[...] o uso da
expressão “imperativo
hidráulico”
para
explicar as ações
militares de Israel
na Jordânia, Líbano,
Síria e Cisjordânia
em prol dos recursos
hídricos
para
o
desenvolvimento
de sua economia,
em particular da
irrigação de seus
empreendimentos
agrícolas no deserto
de Negev.” (SOUZA;
FERREIRA, 2016 apud
SANDERS, 2008)
O centro aeroespacial
alemão DLR, segundo Souza
e Ferreira (2016), apresentou
estratégias que garantam
uma economia anual de 50
bilhões de metros cúbicos;
considerando a complexidade

do déficit do Oriente Médio e o Norte da
África em 2050 seriam necessários mais
de 100 bilhões de metros cúbicos ao ano
(DLR, 2007). Sendo assim, o DLR afirma
que o único meio para se aproximar de
um equilíbrio da falta de água seria o
processo de dessalinização da água.

2.4.1 DESSALINIZAÇÃO

A dessalinização no cenário atual da
crise hídrica no Oriente Médio e no Norte
da África é a solução encontrada e, por
outro lado, entra em cena as discussões
sobre as fontes de energia que assegura
o funcionamento dessas usinas. A Arábia
Saudita garante a produção de eletricidade
e água potável queimando 1,5 milhão de
barris de petróleo por dia, o que tende a
aumentar para 8 milhões de barris caso
outras soluções não sejam adotadas.
(SOUZA; FERREIRA, 2016)
As consequências pelo uso de
combustíveis fosseis é desastrosa, tanto
econômico como ambiental; logo, o custobenefício resulta em uma falta solução.
Em uma primeira análise o petróleo e gás

natural são recursos finitos que variam
seu preço de acordo com as necessidades;
o uso da energia nuclear é contraditório
se for considerado o impacto ambiental.
Com essa análise a única solução viável
para a dessalinização da água do mar é o
uso de energia com origem nos processos
de fontes limpas e renováveis. (SOUZA;
FERREIRA, 2016)
A região do Oriente Médio e Norte
da África, conforme Souza e Ferreira
(2016), não sofrem com restrições quanto
a irradiação solar nos desertos, dessa
forma, as vantagens associadas de se
obter energia a partir da tecnologia
termossolar seria a opção mais coerente
para as usinas de dessalinização. Os
cientistas do Centro Aeroespacial Alemão
(CSP) pontua que:
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“Uma
usina
termossolar
de
200 MW com 7.500 horas de
operação com carga máxima ao
longo do ano sob as condições
econômicas e meteorológicas de
Dubai, por exemplo, forneceria
aproximadamente 1.5 bilhão KWh/
ano de eletricidade e 60 milhões de

metros cúbicos de água potável ao
custo de aproximadamente 0,043 €/
KWh e 1,30 €/m³, respectivamente.
Isso seria água suficiente para 50
mil pessoas e eletricidade para 250
mil pessoas”
Os
resultados
desses
estudos
incentivaram um grupo internacional de
cientistas, em 2009, a criarem a Desertec
Foundation para promover a interação entre
as iniciativas para a “segurança hídrica”
e o emprego dos recursos de energia
renovável das regiões desérticas (AQUACSP). A partir disso o projeto “Desertec”
fundamenta-se para a instalação de usinas
termossolares nos países do Oriente
Médio e Norte da África.
O uso de tecnologia que permite
preservar o meio ambiente não descarta
a necessidade de estudos na região para
implantação da usina de dessalinização. As
características particulares de cada local
devem ser levadas em consideração, pois o
projeto de instalação deve incluir análise
das condições ambientais locais. (SOUZA;
FERREIRA, 2016)
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3. INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES COMO OBJETO
DE ESTUDO

03

As Estratégias de Desenvolvimento
das Cidades (CDS), projeto elaborado pelo
Banco Mundial para o Iêmen em 2.000, não
foram implementadas. A proposta tem como
objetivo compreender com detalhes o país,
em particular a cidade de Hodeidah, ao que
se refere a leitura do território, seu povo
e suas particularidades socioeconômico,
político e religioso.

Amigos do Bem, que atua no sertão
nordestino, é um modelo de desenvolvimento
social sustentável sem fins lucrativos;
cuja ação promove mudança de vida com
grande impacto social, de forma cíclica,
conforme o esquema a seguir:

[ESTUDOS DE CASO]

3.1 - Estratégias de Desenvolvimento da Cidade”
(CDS) - Iêmen
3.2 - Amigos do Bem - Sertão Nordestino, Brasil
3.3 – Médicos sem fronteiras (MSF) e Comitê
Internacional da Cruz Vermelha (CICV)

Portfólio Amigos
do Bem (Instituto
Nacional Contra a
Fome e a Miséria),
2020.
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3.1 | ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DAS
CIDADES (CDS) – IÊMEN
Os Médicos sem Fronteiras (MSF) é uma
organização não governamental que atua em
zonas de conflitos, realizam ações médicas
assistenciais. O Comitê Internacional
da Cruz Vermelha (CICV) também é uma
organização não governamental que
proporciona suporte, em várias áreas, aos
indivíduos que se encontram vulneráveis.
A análise desses estudos de caso teve
o propósito investigar as ações de cada
proposta, ou seja, como são estruturados
os trabalhos que desenvolvem. Dessa
forma, a linha de atuação estudada nesses
quatros casos possibilitou reflexões que
foram essenciais para delinear o formato
do projeto que se pretendia elaborar.

Este estudo de caso foi desenvolvido
durante o semestre com o propósito de
fazer parte do I Simpósio Brasileiro de
Cidade, Paisagem e a Natureza promovida
pela ANAP – Associação Amigos da
Natureza da Alta Paulista e o Programa
de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo (PPGARQ) da Faculdade de
Arquitetura, Artes e Comunicações da
UNESP. DOI: http://dx.doi.org/10.17271/231
7860482020202747.

1. INTRODUÇÃO

Para compreender o Iêmen da atualidade
se faz necessário considerar seu passado
milenar estável muito diferente do país de
conflitos que se conhece, nesse contexto
estão envolvidas as questões da esfera
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política e se estende em duas vertentes
religiosas,
Xiitas/Houthis/Zaiditas
e
Sunitas. (LIMÃO, 2019)
No panorama ao qual o Iêmen está
inserido pode sugerir que seja um país
que não desperte interesse para o mundo
e que se quer tenha importância relevante
na região – península arábica. A sua
posição geoestratégica, rota comercial de
petróleo, associada a instabilidade das
questões políticas e a crise humanitária,
declarada pela ONU, são fatores cruciais
para que países como a Arábia Saudita e
o Irã disputem em lados opostos o rumo
dos acontecimentos e, dessa forma, atenda
seus interesses individuais. (LIMÃO, 2019)
O Iêmen, país de divergências políticas e
religiosas, a partir de 2000 iniciou estudos
sobre a implementação de Estratégias
de Desenvolvimento das Cidades (CDS),
envolvendo as quatro maiores áreas
urbanas – Sana’a (capital), Aden, Mukalla
e Hodeidah. (Fig. 22) (BANCO MUNDIAL,
2007).
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Nesta investigação, serão elencados os principais
resultados das análises, debates e planejamento
estratégico da cidade de Hodeidah, pois um dos objetivos
é permitir um crescimento econômico igualitário em uma
perspectiva de longo prazo, a serem cumpridos em etapas
de curto e médio prazo a partir do século XXI. (BANCO
MUNDIAL, 2007)
A importância do porto de Hodeidah se deve a localização
geográfica da cidade. A oeste seus limites se encontram
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Fig. 22: Localização geográfica
das maiores áreas urbanas do
Iêmen. Fonte: adaptado pelo
Banco Mundial.

no Mar Vermelho, rota
comercial para a Europa,
Ásia e África e a leste
planície de Tihama (Fig.2),
importante área agrícola
do Iêmen. (MUNDY, 2018)
No âmbito econômico a
cidade foi privilegiada com
a construção de novas
rodovias na década de 60,
favorecendo o transporte
da produção agrícola de
Tihama para o comércio local,
inclusive para exportação.
Como consequência do
fluxo comercial, em 1961,
foi construído o porto de
Hodeidah e um crescimento
econômico significativo da
cidade aconteceu após o
fim da Guerra Civil (1970)
em função do volume de
mercadorias comercializadas
via porto. (MUNDY, 2018

Fig. 23: Planície
de Tihama. Fonte:
Adaptado
de
C. Gharios e M.
Mundy (2018)

Apesar da consistência
do plano de “Estratégias de
Desenvolvimento da Cidade”
(CDS), em 2011, iniciou o
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movimento conhecido como Primavera
Árabe; essa revolução teve como intuito
reivindicar melhor qualidade de vida para a
população e depor os governos ditatoriais
que estavam no poder. A derrubada dos
líderes aconteceu na Tunísia, Egito, Líbia
e no Iêmen. (BANCO MUNDIAL, 2007

Fig. 24: Manifestantes na praça Tahrir (Cairo)
mostram sapatos durante fala do presidente
Hosni Mubarak — Foto: Goran Tomasevic /
Reuters. Fonte: g1.globo

Ao assumir o poder no Iêmen o sunita
Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi, propicia novos
combates entre de sunitas e houthis. Em
2014 os combates se intensificam e em
20 de janeiro de 2015 os Houthis tomam
a capital Sanna’a. Novos conflitos são

deflagrados e intensificados com o apoio
do Irã aos Houthis e a Arábia Saudita aos
Sunitas. (LIMÃO, 2019)
A Arábia Saudita e seus aliados intervém
no Iêmen em várias operações de coalizão
com a premissa de restabelecer Al-Hadi
no poder e conter o domínio dos Houthis.
Mediante os ataques de ambos os lados, a
Arábia Saudita respondeu com um bloqueio
marítimo, aéreo e terrestre no Iêmen com
a aprovação do Conselho de Segurança
das Nações Unidas. A grave consequência
de todos esses conflitos e bloqueios a
vida dos iemenitas se agravou e, portanto,
o caos humanitário tomou conta do país.
(LIMÃO, 2019)
Vários episódios chocaram o mundo e a
dimensão dessa tragédia revela que três
quartos da população do país necessitam
de algum tipo de assistência e proteção.
A ONU classificou a crise no Iêmen como o
maior desastre humanitário da atualidade.
(LIMÃO, 2019)
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2. OBJETIVOS
A pesquisa tem como propósito
compreender como o plano de intervenções
estratégicas, já elaborado, possa ser
implementado na realidade vigente, para
servir como ponto de partida para a
solução da grave problemática social.
Como também, analisar os possíveis
impactos, no processo a longo prazo, no
sentido de averiguar as consequências
que o projeto promove nas relações
territoriais, para o fortalecimento de suas
fragilidades, observando sua correlação
com as perspectivas de sustentabilidade
nos moldes propostos pela ONU.
Dessa forma, a pergunta que fundamenta
os questionamentos implícitos e explícitos
envolvidos no panorama atual da cidade
portuária de Hodeidah é:
“Como os territórios impactados pela
fome, podem se utilizar por meio de
estratégias mitigadoras de recuperação
de suas bordas geográficas, associadas
às águas, para poderem servir de
desenvolvimento local e erradicar as
problemáticas humanas, oriunda das

historicidades do Iêmen desde o século
XX?”

3. METODOLOGIA
A metodologia é configurada a partir
de uma revisão bibliográfica que envolve
análise das problemáticas socioeconômicas
e de infraestrutura no Iêmen, para isto se
considerou:
1. Investigar os elementos históricos,
se iniciando no final do século XX, no que
tange às questões políticas e religiosas,
para compreender as arbitrariedades
intrínsecas que são resultados do contexto
aos quais o país está inserido;
2. Examinar as propostas das
“Estratégias de Desenvolvimento da
Cidade” (CDS) e, a partir disso, avaliar
se a articulação do plano apresentado
consegue alinhar os interesses sociais,
econômicos e ambientais, com foco nas
necessidades específicas da cidade de
Hodeidah e seu porto.
O intuito é compreender se as propostas
elaboradas, pela política nacional do
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Iêmen, serão efetivas se aplicadas nas
circunstâncias atuais, tendo em vista
os impactos resultantes dos conflitos
armados que destruíram não só Hodeidah
estruturalmente, além de deflagrar
uma crise humanitária, caso não seja
solucionada, ocasionará impactos negativos
sobre qualquer estratégia que tenha como
objetivo a transformação do cenário atual
local.

CONTEXTO HISTÓRICO
O presente estudo visa determinar
diretrizes
para
promover
novas
possibilidades de assistência humanitária,
com sede no porto de Hodeidah, cidade
que abriga a terceira maior população do
Iêmen. Apesar de ser a porta de entrada
para ajuda humanitária, os conflitos locais
impedem a distribuição adequada dos
produtos básicos, intensificando a fome e
medicamentos não chegam para a população
doente – enfermidades como a cólera e a
covid-19. (BANCO MUNDIAL, 2007)
Segundo dados das Nações Unidas da
Coordenação de Assuntos Humanitários
(OCHA) mais de 24,1 milhões de iemenitas

carecem de assistência ou proteção, uma
vez que classificam a situação do país
como o maior desastre humanitário já
presenciado. (LIMÃO, 2019)
O Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF) sinaliza que mais de
15 milhões de crianças apresentam mánutrição aguda severa, crescimento
atrofiado, privados de educação escolar,
ferimentos e mortes. Grande parte da
população está sem acesso a eletricidade,
a água potável e saneamento básico,
gerando condições calamitosas em termos
sanitários e falta de assistência médica,
o que resulta na morte de milhares de
iemenitas. (LIMÃO, 2019)
O contexto histórico da unificação do
Iêmen que só ocorreu em 1990, vale destacar
que do ponto de vista estritamente
territorial, a partir de 1914, o Iêmen foi
dividido em República Árabe do Iêmen (Iêmen
do Norte) e República Democrática Popular
do Iêmen (Iêmen do Sul) (fig. 25). Apesar
do Iêmen do Norte enfrentar guerra civil e
se manter instável até 1978, o país iniciou
sua recuperação com a chegada ao poder
de Ali Abdullah Saleh. (LIMÃO, 2019)
Os conflitos no Iêmen, dominado por
propósitos divergentes e conflitantes, ao
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Fig. 25: Configuração do Iêmen
antes da unificação em 1990.
Fonte:
Desenvolvido
pelos
autores.

longo de sua história, tem sua solução
dificultada por envolver interesses locais
e internacionais. Outro ponto importante a
ser destacado é que a maioria da população
de etnia árabe do país tem o islamismo

como religião, porém são divididos em duas
vertentes, sunitas com a sua maioria na
região norte e os Xiitas/Houthis/Zaiditas
com predomínio na região sul. (SAMNANI,
2019).
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O movimento houthis, em oposição ao
governo de Saleh, que permaneceu no
poder após a unificação, começa a crescer,
de forma que de 2004 a 2010 totalizaram
seis guerras na cidade de Sa’dah. Com
os conflitos, os houthis se fortaleceram
e a derrota do exército iemenita só não
aconteceu por conta da interferência da
Arábia Saudita. (LIMÃO, 2019)
Dessa forma, em virtude dos constantes
conflitos em 2010 o norte do Iêmen se
transformou em uma zona de guerra,
circunstância disseminada para outras
regiões do país; provocando, em 2014, a
tomada pelos rebeldes houthis da capital
Sana’a. (LIMÃO, 2019)
O Iêmen por se localizar na rota do
petróleo na Península Arábica desperta
interesse de outros países. Nesse sentido
o Irã passou a apoiar os houthis e a
Arábia Saudita e seus aliados, os sunitas.
A operação de Coalizão comandada pelos
Sauditas promove ataques e bloqueios
aéreos, marítimos e terrestres, inclusive
com a aprovação das Nações Unidas,
situação que gerou a crise humanitária no
Iêmen. (SAMNANI, 2019)
A “Primavera Árabe” iniciada em

dezembro de 2010 na Tunísia. Em 2011,
os protestos começaram no Iêmen com o
objetivo de acabar com o governo ditatorial
de Saleh, com a renúncia do presidente,
o seu vice assume o poder, Abd Rabbuh
Mansur Al-Hadi. Dessa forma, em 2015 a
vulnerabilidade governamental do Iêmen
não era capaz de dominar e governar um
país totalmente dividido, fragmentado e
sob a ação de diversos grupos, portanto,
em março do mesmo ano iniciou-se a guerra
civil que no momento está em cessar-fogo.
(SAMNANI, 2019)
A localização geográfica do Iêmen (Fig.5),
junto ao Golfo de Aden, o coloca em uma
posição de destaque para a geopolítica da
região, em especial o comércio de petróleo.
O estreito de Bab El-Mandeb é especial por
conta de sua localização após a criação do
canal de Suez, por permitir acesso direto
às rotas comerciais das zonas e do Mar
Vermelho e do Mar Mediterrâneo. Incluindo
as conexões entre a Península Arábica
e o chifre da África, determina a ligação
entre o Oceano Índico, o Golfo de Aden e
o Mar Vermelho, facilitando o acesso para
a Europa. (BANCO MUNDIAL, 2007)
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Fig. 26: Posição geoestratégica
do Iêmen. Fonte: Desenvolvido
pelos autores.
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CENÁRIO ATUAL DO IÊMEN

Segundo Nasher Sharif (nome alterado
para proteger sua identidade), jornalista
iemenita, relatou para a emissora
internacional da Alemanha Deutsche
Welle (DW), de forma emocionante, a
sua perspectiva do conflito que está
destruindo o Iêmen:
“Os grupos armados extremistas
estão praticando o que parece ser
uma limpeza étnica e política nas
áreas que controlam. Primeiro foram
seus oponentes políticos, agora
eles estão visando seus aliados
também. De certa forma, as várias
partes na guerra tornaram-se todas
semelhantes. Cada partido armado
descreve suas atividades como
um “dever de manter a segurança
contra traidores e agentes inimigos”,
geralmente aqueles que pertencem
a outro partido. No entanto, nenhum
desses “governos” se preocupa em
pagar salários, fornecer serviços ou

proteger os direitos dos iemenitas
comuns. Em vez disso, seus papéis
são dedicados a impor o poder
pela força, arrecadar dinheiro das
pessoas, esmagar os direitos de
seus oponentes e ocupar suas
propriedades.”
Vivian Yee, correspondente internacional
do jornal norte-americano “The New York
Times”, publicou em 02 de junho de 2020
uma notícia sobre a ajuda humanitária
prometida pelos doadores internacionais,
cerca de US $ 1,35 bilhão, que está abaixo
do valor que seria razoável, em torno
de US $ 2,4 bilhões, para minimizar as
dificuldades na manutenção dos programas
de saúde e alimentação, segundo as Nações
Unidas. O valor abaixo do esperado se
deve pela manipulação das doações pelos
Houthis que controlam o norte do Iêmen.
A consequência dessa situação,
segundo as Nações Unidas, em torno de
400 hospitais e centro de saúde, que
essa verba financia, teriam que reduzir os
serviços; momento em que a necessidade
de atendimento médico é fundamental por
conta do aumento de casos de covid-19 no
Iêmen.
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No final do mês de setembro de 2020,
Rick Gladstone publicou no “The New York
Times” uma matéria sobre a ameaça da
fome, como resultado dos impactos da
pandemia do covid-19, nos países mais
pobres do mundo. A fome eminente no
país mais pobre do mundo árabe, o Iêmen,
é algo previsível, visto que o país está
praticamente destruído pela guerra de
quase seis anos.
David Beasly, diretor executivo do
Programa Mundial de Alimentos das
Nações Unidas, afirma que “a fome está
“definitivamente batendo na porta – está
se aproximando”, tendo como parâmetro o
colapso no valor da moeda no Iêmen, uma
escassez de combustível e o covid-19.
Gladstone em sua análise sobre o Iêmen
e os atores internacionais envolvidos no
conflito, afirma que:

sauditas no Iêmen foram umas
das principais causas de mortes e
destruição.”
Na publicação, Gladstone, menciona o
sistema de monitoramento de cinco escalas
que é usado pelos grupos humanitários com
o objetivo de avaliar emergências de fome.
Segundo a Rede de Sistemas de Alerta
Antecipado contra Fome (FEWS NET), a
tabela 1 descreve as fases de insegurança
alimentar aguda da Classificação de Fase
Integrada (IPC).

“Embora os sauditas tenham sido
os principais contribuintes para a
ajuda humanitária do Iêmen, eles
também são o principal antagonista
na guerra, vendo os Houthis como
representantes de seu adversário
regional, o Irã. Os bombardeios
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Em torno de dezesseis distritos do
Iêmen, sobre domínio dos Houthis presumese que estejam na Fase 4 – a um passo
da fome.
Os iemenitas vivem hoje o pior momento
da história recente, declara Mark Lowcock
(coordenador de ajuda de emergência das
Nações Unidas) uma vez que decorridos
cinco anos de guerra vivem constantes
ataques aéreos contra hospitais e
escolas pela coalizão militar liderada pela
Arábia Saudita com armas de fabricação
americana, um grave surto de cólera, a
constante ameaça de fome, um sistema de
saúde decadente e agora o coronavírus.
A pesquisadora iemenita, Afrah Nasser,
da Human Rights Watch diz que “deveriam
cessar imediatamente de violar as leis da
guerra e pôr fim à crise humanitária no
Iêmen, pela qual todos são responsáveis”.
Afirma ainda que: “a Arábia Saudita
continua tentando encobrir o papel de sua
coalizão no aprofundamento da catástrofe
humanitária do Iêmen, mas co-sediar o
evento de financiamento não enganará
ninguém”.
Tabela 1: Fases de insegurança alimentar
Classificação de Fase Integrada (IPC). Fonte:
https://fews.net/IPC
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HODEIDAH – CIDADE PORTUÁRIA

Segundo Mohammed Ghobari, jornalista
da agência de notícia britânica, Reuters,
o porto de Hodeidah, no Iêmen, antes de
eclodir a guerra civil em 2014 era marcado
por grande fluxo de trabalhadores,
marinheiros e agentes marítimos que
realizavam as negociações de entrega dos
suprimentos vitais para os 26 milhões
de habitantes do país em situação de
vulnerabilidade. No início da guerra seu
maquinário nas docas foi destruído por
um ataque aéreo, causando dificuldades
para o descarregamento de suprimentos,
importantes para uma população com fome
e doença.
A reportagem da equipe do Reuters,
escrita por Aziz El Yaakoubi, em 2017,
denuncia que o controle pelos Houthis do
porto e da província de Hodeidah é desde
2014, região importante para entrada de
70% dos suprimentos de comida do Iêmen,
incluindo a ajuda humanitária.
O grupo que apoia o presidente Al-Hadi
incluindo a aliança árabe liderada pelos
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sauditas atacaram a região portuária,
cinco guindastes foram destruídos e
muitos navios tiveram que aguardar em
alto mar para atracar; por consequência
dificultou as operações humanitárias de
alimento e suprimentos de combustível. A
distribuição de alimentos caiu pela metade,
visto que 3,3 milhões de pessoas, incluindo
2,1 milhões de crianças, sofreram o impacto
negativo sobre esses ataques ao porto de
Hodeidah.

No ano seguinte, equipe do Reuters
publica sobre a guerra no Iêmen relatando
o avanço da coalizão liderada pela Arábia
Saudita em direção a cidade portuária de
Hodeidah. Porém, por pressão internacional
e recomendação das Nações Unidas, as
tropas foram recuadas para evitar que
um ataque ao porto fosse mais uma vez
agravar a situação dos iemenitas, mas
o avanço pela costa sudoeste do Iêmen
continuou, chegaram à Al- Durayhmi, área
rural a 18 km do porto de Hodeidah.

Fig. 27: Guindastes danificados
por ataques sauditas. (terminal
de contêineres no porto de
Hodeidah). Fonte: Reuters. Foto:
Khaled Addullah, 2016

Fig. 28: Forças do movimento
Houthis do Iêmen durante a
retirada do porto e Saleef na
província de Hodeidah. Fonte:
Reuters. Foto: Abduljabbar
Zeyad, 2019
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Esse contexto, de anos de conflitos,
aumentou consideravelmente as relações
controversas entre a Arábia Saudita
e o Irã que transformaram o Iêmen em
palco de suas divergências e mais de
10.000 iemenitas foram mortos, 3 milhões
desabrigados e o empobrecimento chegando
à beira da fome.
Em 2019, conforme a ONU News, o
“Acordo de Estocolmo” definiu as diretrizes
com relação ao conflito na cidade e na
província de Hodeidah, o acesso aos portos
dessa cidade e de Salif e Ras Issa. O
entendimento que envolveu a participação
dos 15 Estados-membros do Conselho de
Segurança colocou em pauta a necessidade
de um acordo político para um cessar fogo.
O Conselho de Segurança da ONU ainda
ressaltou uma grande preocupação com
a violação do cessar-fogo e que ações
poderiam colocar em risco o progresso
alcançado no acordo.
Alguns meses após o acordo de paz,
Abduljabbar Zeyad para o jornal Reuters
em 2019, anuncia a retirada das tropas
dos Houthis do porto de Hodeidah, por
outro lado a coalizão questionou sobre
a veracidade da saída dos Houthis. Na

verdade, o cessar-fogo se manteve em
parte, mas os conflitos aumentaram em
outras partes do Iêmen.
Lisa Barrington, correspondente da
Reuters, em 8 de outubro de 2020, menciona
a posição da ONU com relação aos conflitos
próximos ao porto de Hodeidah após
intensos confrontos que vitimizam civis,
incluindo mulheres e crianças, quebrando o
acordo de cessar-fogo.
As posições controversas permanecem
impedindo uma solução para as questões
de guerra no Iêmen; como já dito a coalizão
liderada pelos sauditas, com intervenção
de março de 2015 argumenta que o objetivo
era reestruturar o governo destituído
do poder em Sana’a pelos Houthis. E os
Houthis, por outro lado, afirmam que lutam
contra um sistema corrupto. Barrington
encerra seu artigo afirmando que “o
conflito é amplamente visto com uma
guerra por procuração entre os inimigos
da Arábia Saudita e do Irã”
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PROJETO: ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL
PREMISSAS MOTIVADORAS - HODEIDAH,
CIDADE DE POTENCIAL
A localização de Hodeidah é privilegiada,
a oeste é o Mar Vermelho, rota marítima,
principalmente comercial, entre Europa,
Ásia e África. A leste, planície de Tihama,
área agrícola de maior relevância no Iêmen.
(BANCO MUNDIAL, 2007)
Novas estradas foram construídas
na década de 1960, o que permitiu
favorecimento da comercialização da
produção agrícola de Tihama para cidade
e para a exportação. Além disso, a malha
de transporte terrestre favorece a alta
demanda comercial para Sana’a e Arabia
Saudita. Em 1961, a construção do único
porto de águas profundas do Iêmen no
porto de Hodeidah permitiu a consolidação
da cidade como fonte econômica nacional.
(BANCO MUNDIAL, 2007)
Com o fim da Guerra Civil de 1970 foi
registrado um crescimento econômico
de grandes proporções em virtude do

crescimento da receita de remessa de
expatriados e a aplicação de programas
de assistência técnica, com o objetivo de
incrementar o desenvolvimento urbano;
associado a isso aumento do volume de
circulação de mercadorias importadas via
porto de Hodeidah. (BANCO MUNDIAL, 2007)
A reunificação do Iêmen adicionado ao
aumento da população de Hodeidah, como
resultado da Guerra do Golfo, tiveram
grande influência sobre a dinâmica da
cidade. Em contrapartida, o porto de Aden
se destaca com a participação de mercado
em 1999 com a construção do terminal
de contêineres, abalando a atividade
portuária de Hodeidah, apesar do mesmo
continuar sendo o mais importante para
as importações do Iêmen mantendo sua
posição como capital agroindustrial. (BANCO
MUNDIAL, 2007)
Nesse contexto Hodeidah, em 2004,
iniciou a elaboração de uma Estratégia
de Desenvolvimento Econômico Local com
o objetivo de apoiar a produtividade do
setor privado e melhorar a qualidade de
vida na cidade. Para a concepção do plano,
especificamente para Hodeidah, foram
considerados os indicadores:
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. plano diretor revisado e
atualizado;
. avaliação da economia
local;
. análise de clusters;
. estratégia de
agronegócio;
. estratégia para melhorar
os assentamentos
informais e
. plano de investimento
econômico
A equipe de elaboração do
projeto (Fig. 29) avaliou os
ativos econômicos e físicos
existentes e, a partir
dessa análise, determinou
estrategicamente
três
áreas com potencial de
crescimento: agronegócio,
pesca/processamento de
peixes e indústrias de
logística industrial. (BANCO
MUNDIAL, 2007)
Fig. 29:
Urbano
Fonte:
Mundial

(à dir.) Planejamento
de Hodeidah – 2025.
Adaptado do Banco
(2007)
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DESENVOLVIMENTO PROJETUAL
O poder público e privado do Iêmen a
partir de 2000, elencou as quatro maiores
áreas urbanas, Hodeidah, Aden, Mukallaa
e Sana’a, para fazerem parte do plano
CDS. A proposta prevê transferir maior
autoridade fiscal e administrativa para
os governos locais, líderes políticos,
moradores e investidores para que possam
ter maior controle sobre o desenvolvimento
socioeconômico das referidas cidades.
(BANCO MUNDIAL, 2007).
As diretrizes regionais para Hodeidah ter
um crescimento sustentado da produtividade
e para cultivar os clusters, a proposta
prevê um trabalho colaborativo entre os
líderes dos setores público/privado e
representantes de instituições relevantes
para análise da situação atual e estabelecer
prioridades para projetar soluções com
indicadores de responsabilidades. A tabela
2 apresenta as principais diretrizes para
o desenvolvimento econômico e um resumo
das ações prioritárias a serem realizadas
ao longo do processo. (BANCO MUNDIAL,
2007
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Tabela 2: Fonte: Adaptado de K.
Miller e A. Gobal
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A análise da tabela 2 possibilita a
conclusão de que as propostas dos itens
elencados em cada uma das três fases de
implementação sejam articuladas de forma
que atingir os objetivos a curto, médio e
longo prazo façam parte de um processo de
evolução gradual. Além disso, é importante
mencionar que durante a idealização e
formulação do projeto (2000-2007), apesar
do Iêmen ter um histórico de constantes
conflitos, o país se encontrava em uma
situação que era possível visualizar o
seu potencial para o desenvolvimento
agroindustrial.
RESULTADOS OBTIDOS
A presente investigação e análise
territorial da borda portuária do Iêmen,
tendo a cidade de Hodeidah como cenário
para as reflexões dos tipos de conflito
existentes, aspectos religiosos, política
nacional e mazelas humanas, nos permitem
apontar a necessidade não apenas de
macro estratégias que complementem
as ações internacionais e locais para a

melhoria do sistema de desenvolvimento;
fomentando soluções para um novo pacto
social.
A possibilidade de estabelecer este
protocolo aponta para a necessidade da
instrumentação de “Estratégias Sociais”
que permitam:
1. Reconstrução Social (Fig.30):
a. Atuação de ONG;
b. Reestruturação Territorial através
da Reconstrução Morfológica Urbana;
c. Suporte Socioeconômico.
Ambos elementos tem como intuito
propiciar a ação de Organizações
Internacionais, tanto no âmbito médico e
humanitário; suporte a vida local para a
preservação eminente das características
culturais e sociais, onde os aspectos
da qualidade de vida, da manutenção e
erradicação dos conflitos religiosos,
étnicos e de gênero, são os indutores
para a falta de alimentos, ocasionando a
fome da população local.
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Fig. 30: Estratégias Sociais.
Fonte: Desenvolvido pelos
autores

A reestruturação territorial tem como
objetivo propiciar equidade no âmbito da
ocupação urbana, da moradia, das zonas
de trabalho e da ambiência do território
para redução da problemática social, da
necessidade da erradicação dos abismos
socio econômicos, ocasionados pelos
conflitos; o fim do flagelo decorrente do

massacre da população.
Este panorama, permite apontar a
necessidade de complementação da política
local, através do surgimento de protocolos
de proteção social, estabelecendo
“Estratégias de Contenção de Desastres”,
sendo:
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2.
a.
b.
c.
d.

Conflito / Genocídio (Fig. 31
Sistemas de Alerta Nacional;
Ações médico sem Fronteiras;
Campo de Refugiados;
Remodelação populacional;

e. Zonas de Amortecimento;
f. Habitações Temporais;
g. Suprimentos Emergenciais.

Fig. 31: Estratégias de
Contenção de Desastres.
Fonte:
Desenvolvido
pelos atores
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A estruturação de um protocolo no
âmbito de um novo pacto social deverá
levar em conta alguns sistemas de
gestão territorial, quanto a funcionalidade
nacional; no que se refere ao alerta local,
tendo como suporte emergencial ações de
prevenção, como os médicos sem fronteira.
Esta tipologia emergencial permite o
estabelecimento de setores específicos de
acolhimento, como campos de refugiados
ou de alocação populacional, permitindo
a movimentação de grupos sociais no
território, cujas áreas de proteção possam
servir como suporte as possíveis zonas
de conflito da cidade de Hodeidah.
Os novos setores, na micro escala
urbana, deverão permitir a realocação
populacional através de zonas temporária e
transitória para a população, considerando
as características quanto núcleos
familiares que ocupam emergencialmente
estas possíveis habitações; atendidas por
sistemas como “ONG” ou “Programas de
Erradicação da Fome”, assim levando em
consideração o término dos processos de
genocídio, dando origem a uma estrutura
funcional de amortecimento para as zonas
de conflito do território investigado.

4. CONCLUSÃO

O estudo aborda as dificuldades em
que o Iêmen está enfrentando por conta
de todos os conflitos dos últimos anos,
no século XX, que resultou em graves
sequelas. Hoje, o país passa pela maior
crise humanitária que o mundo já vivenciou,
devido as fragilidades econômicas, políticas
e sociais.
A situação atual do Iêmen é reflexo
dos confrontos por disputas internas
para controle do país entre as duas
vertentes do islamismo, Sunitas x Xiitas/
Zaiditas/Houthis e associado a sua
posição geoestratégica, fator que gera
interesse econômico entre Arábia Saudita
e Irã, que almejam a monopolização da
rota do petróleo; por conta disso, incitam
de forma ativa as disputas religiosas em
lados opostos.
O
projeto
de
Estratégias
de
Desenvolvimento das Cidades (CDS), que
foi estruturado entre 2000 e 2007, possui
mecanismos para alavancar o Iêmen com
a tentativa de trilhar um futuro com
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novas perspectivas; contudo o projeto não
foi implementado por uma nova onda de
guerras desde 2014.
Dessa maneira, compreendeu-se a
urgência da elaboração de macroestratégias
norteadoras com o propósito de fomentar
o desenvolvimento da região que se
encontra estagnada, contendo a crise
que está instalada para resultar em
um impacto social positivo. Explorando
soluções para dar alicerce socioeconômico
e reestruturação territorial em conjunto
com medidas de proteção social no sentido
de assegurar o cessar fogo e incentivar
uma estruturação funcional para as zonas
críticas do Iêmen; erradicando a fome e o
genocídio.
Entende-se que essas premissas
foram fundamentais para estruturar as
macroestratégias e, consequentemente,
proporcionar uma melhora significativa no
panorama territorial, para a consolidação
de medidas que possam transformar as
condições atuais. Nesse contexto, a
indagação apresentada pela investigação,
determina:
“Como os territórios impactados pela
fome, podem se utilizar por meio de

estratégias mitigadoras de recuperação
de suas bordas geográficas, associadas
às águas, para poderem servir de
desenvolvimento local e erradicar as
problemáticas humanas, oriunda das
historicidades do Iêmen desde o século
XX?”
As estratégias tratadas na investigação,
as já existentes e as propostas, dependem
em termos de viabilidade de um conjunto
de ações integradas a nível interno e
internacional, que poderá responder o
questionamento. A fragilidade de um
cessar fogo é uma medida amenizadora
que não irá transformar em definitivo o
modo de vida dos iemenitas, programas
consistentes deverão ser implementados
a longo prazo para uma reestruturação
socioeconômica e político nacional.
A catástrofe instaurada no Iêmen
precisa ser revelada para o mundo e,
dessa forma, as reflexões a partir dos
estudos realizados leva a acreditar que
independentemente da proposta deve
objetivar o fim da guerra; a população
está sendo dizimada e os sobreviventes
estão em agonia em meio ao caos.
A partir dessas considerações, as
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estratégias atuariam como um suporte
nesse período emergencial de cessar
fogo para atender a população local e
sanar a problemática do momento, mas
também como um processo anterior para
uma possível remoção da população dessa
zona de conflito.
A alternativa do remanejo populacional
em uma tentativa de resolver as questões
humanitárias, para que em um segundo
momento os conflitos internos possam
ser resolvidos com intermediação de
organizações internacionais. E a posição
privilegiada do país, em relação à rota do
petróleo, pode ter definições no âmbito
internacional, uma vez que a região é uma
zona propícia de enriquecimento por sua
localização na Península Arábica.
A princípio a transferência da população
pode parecer uma decisão drástica, mas
dentro dos parâmetros do Iêmen, em
particular a cidade de Hodeidah, é uma
solução com olhar humanitário a partir de
reflexões; apesar da urgência na tomada
de decisões nada pode ser viabilizado sem
um programa de alta complexidade.
A pesquisa concluí a necessidade de
despertar o mundo frente as atrocidades

no Iêmen, que tem como principal vítima a
população civil. As propostas apresentadas
têm a pretensão de serem alternativas
como modelo possível para o fim dos
confrontos/genocídio, dando atenção
a preservação de vidas que devem ser
colocadas nas agendas internacionais.
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3.2 AMIGOS DO BEM

Este estudo de caso foi escrito baseado
no portfólio de 2020 dos Amigos do Bem.
A ONG Amigos do Bem iniciou seus
serviços em 1993 com grupos de pequenos
amigos, comandados por Alcione Albanesi.
Esse projeto social é considerado
um dos maiores do país, atendendo
constantemente mais de 75 mil pessoas no
sertão nordestino (Alagoas, Pernambuco e
Ceará).
O propósito do projeto é transformer a
vida de milhares de pessoas por meio de
programas contínuos de educação, geração
de renda e acesso à água, moradia e saúde.
A organização está interrompendo um ciclo
secular de miséria no sertão, oferecendo
um futuro diferente para mais de 10 mil
crianças e jovens. Desde o início da ONG
e com resultados que foram excelentes
ao longo de todos esses anos, o Amigos
do Bem afirma que erradicar a pobreza na
região mais pobre do Brasil é possível.
Os Amigos do Bem idealizam esse projeto

como se fosse um modelo de transformação
para estender para diversas regiões do
Brasil e do mundo, para que a fome e
a miséria sejam apenas lembrados como
fatos históricos

Fig. 32: Fonte:
Portfólio
Amigos
do
bem 2020

POR QUE O SERTÃO NORDESTINO?

O Sertão nordestino é o semiárido mais
populoso do mundo, por conta da seca,
a má distribuição de renda e a situação
de abandono são fatores determinantes
para que os nordestinos estejam em
circunstâncias de extrema vulnerabilidade,
submetidos à pobreza. Isolados das outras
regiões do Brasil, é comum depararmos com
famílias em povoados distantes, morando
em casas de taipa, dormindo no chão
de terra batida, sem água ou alimento,
desnutridos e desorientados pela fome e
pela seca.
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Conforme os diversos estudos realizados
na área, muitas regiões apresentam o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH
0,520 – média dos municípios atendidos
pelo Amigos do Bem) menor do que alguns

países da África Subsaariana, classificado
como o local mais pobre do mundo. Os
números ultrapassam a marca dos 20
milhões de pessoas que se encontram
abaixo da linha da pobreza.

Fig. 33: Fonte: Portfólio Amigos
do bem 2020
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O número de analfabetos é assustador,
a região conta com o maior percentual
de analfabetos do país. A educação é
deixada em segundo plano, sendo assim,
impossível mudar o panorama em que o
Sertão Nordestino se encontra.

Fig. 35:
Fonte:
Portfólio Amigos
do bem 2020

Outros pontos a serem destacados é
que como a situação climática do sertão
é imutável, a intervenção humana é
imprescindível. O clima acaba sendo um
elemento decisivo em relação ao cultivo,
a terra é infértil, o que resulta em
oportunidades de emprego ainda menores
ou ilusórias.

Fig. 34: Fonte:
Portfólio
Amigos
do
bem 2020
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Ademais, especialistas apontam que a
seca na região nordeste é um problema
climático e social, intensificado pela
desigualdade social e a infraestrutura de

apoio inexistente. A busca por balde de
água para uso básico ainda é recorrente,
milhares de famílias passam sede e
caminham quilômetros.
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REGIÕES DE ATUAÇÃO

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Fig. 36:
Fonte:
Portfólio Amigos
do bem 2020

Fig. 37:
Fonte:
Portfólio Amigos
do bem 2020
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ABRANGÊNCIA DE TRABALHO

Os Amigos do Bem atendem 11 dos 17
objetivos de desenvolvimento sustentável
estabelecido pela ONU (Organização das
Nações Unidas).

Fig. 38:
Fonte:
Portfólio Amigos
do bem 2020
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IMPACTO SOCIAL

Fig. 39:
Fonte:
Portfólio Amigos
do bem 2020
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EDUCAÇÃO

A ONG acredita que a educação é a
base para a transformação. Por esse
motivo foram criados diversos projetos
para o desenvolvimento humano e a
inclusão social. De início os Centros de
Transformação têm o objetivo de conceder
a crianças e jovens aulas de reforço
escolar, atividades extracurriculares e
cursos profissionalizantes.
Com o propósito de propiciar aos
estudantes formações socioeducacionais
para que desenvolvam habilidades e
competências técnicas e humanas que
permitam traçar caminhos com novas
perspectivas pessoais e profissionais. Para
oferecer uma base nutricional fortificada
para dar suporte ao aprendizado, milhares
de refeições são servidas por mês aos
alunos, proporcionando assim um ensino de
qualidade e assegurar um futuro melhor.
Nas quatro unidades escolares, foram
implementadas atividades pedagógicas com
foco no ensino da Educação Infantil até o
Fundamental II. As escolas existentes das

regiões têm um suporte em sua gestão,
administrativa e educacional, reforma dos
espaços, certificação da qualificação dos
professores, fornecimento de alimentos
e materiais pedagógicos. As atividades
escolares capacitam os alunos a terem
uma cidadania participativa.
Os alunos dos Centros de Transformação
que tem destaque são instruídos por
pedagogos voluntários para se tornarem
Agentes Alfabetizadores e dar aulas
nas regiões em que vivem. Eles orientam
e compartilham seus conhecimentos com
jovens e crianças que possuem algum tipo
de defasagem na aprendizagem.
O Amigos do Bem investe também nos
jovens para iniciar em um ensino superior.
Todos passam por processos seletivos
para concorrer a bolsa de estudos em
universidades do Sertão Nordestino,
oferecendo auxílio com mensalidade,
materiais, alimentação e transporte. Muitos
começam a vida profissional nos Centros
de Transformação, são os chamados
multiplicadores do Bem, habilitados a
alterar a realidade vulnerável das regiões
do Sertão do Nordeste.
Incentivados a ter uma qualificação
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profissional, os jovens nos Centros de
Transformação aprendem sobre culinária,
cabelereiro, manicure e como ter noções
administrativas para criar pequenos
negócios para gerar uma renda própria e
colaborar com o desenvolvimento social
de suas famílias e das comunidades onde
vivem.
Dessa forma, em conjunto a ONG conta com
um Centro Integrado de Empreendedorismo
que oferece fundamentos de fluxo de
caixa, gestão e administrativa financeira.
Com isso, os empreendedores vendendo
produtos que eles mesmos executam (doces
e salgados) e oferecendo seus serviços
de cabelereiro e manicure, acabam tendo
como consequência resultados positivos;
essas gerações são o fruto dos projetos
de Educação do Amigos do Bem.

TRABALHO E RENDA

A ONG criou um sistema de
desenvolvimento social sustentável que
se transforma em uma cadeia produtiva

gerando trabalho e renda. O caju foi a
fruta escolhida para cultivo por se adaptar
a regiões secas, as equipes destinadas a
trabalhar nesse segmento são instruídas
e tem um acompanhamento regular dos
profissionais da EMBRAPA (Empresa
Brasileira de Pesquisa e Agropecuária).
São distribuídas milhares de mudas a
pequenos agricultores das regiões com o
objetivo incitar a cadeia produtiva local.
No Ceará e em Pernambuco foram
instaladas as duas fábricas do Amigos
do Bem para manusear as castanhas de
caju vindas das plantações locais, gerando
centenas de postos de trabalho. O caju
acabou se tornando, para os trabalhadores,
o fruto da esperança. Além disso, mais duas
fábricas de doces e pimenta em conserva
se localizam na cidade de Bem do Catimbau
(PE) e em Xexéu (AL). Os doces são: doce
de leite, de caju, mel e cocada, já a pimenta
biquinho e de cheiro são produzidas por
meio da hidroponia, resultando assim em
mais postos de trabalho.
Outro meio para aumentar as
oportunidades de trabalho para as
mulheres, foi a criação de oficinas de
costura e artesanato; proporcionando
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as suas famílias melhores condições de
vida. Elas são ensinadas por voluntários
que acompanham toda a produção para
certificar a qualidade dos produtos. A
linha de Produtos do Bem é composta por
sacolas de patchwork confeccionadas com
retalho de tecidos, peças feitas em palha,
babaçu e fibra de tronco da bananeira.

SAÚDE
Vários profissionais da saúde como
médicos e dentistas viajam para o Sertão
como voluntários para ajudar as famílias

que estão cadastradas nos programas.
Acompanhamentos constantes são feitos
com direito a consultas e medicações
distribuídas a população.
O grande desafio para o atendimento
médico é atender comunidades que se
localizam a longas distancias dos centros
urbanos, de hospitais e postos de saúde, e
carecem urgentemente de uma assistência;
mutirões de atendimento médico são feitos
nesses povoados cadastrados.
Problemas de visão também são
solucionados, por comprometer a qualidade
de vida e desempenho escolar. As

Fig. 40:
Fonte:
Portfólio Amigos
do bem 2020

[114]

consultas são realizadas regularmente e
são compostas pela distribuição de lentes
corretivas e de óculos de grau para
crianças, jovens e adultos.
As equipes de dentistas voluntários
percorrem longas distâncias para realizar
diversos atendimentos nos mais distantes
povoados. Os consultórios odontológicos
suportam a realização de exames e alguns
procedimentos, como a fabricação de
próteses dentárias.

moradores para conduzir a adaptação aos
novos hábitos e a conservação da casa.
A região que o Amigos do Bem atua para
combater a estiagem são os povoados que
se localizam no Polígono das Secas. A
falta de água é um problema de extrema
importância no Sertão nordestino, para
combater à seca e diminuir a angústia de
milhares de famílias, poços artesianos
são perfurados, além da construção de
cisternas e caminhões-pipa que levam a
água potável até as comunidades mais
distantes.

MORADIA E ÁGUA

As Cidades do Bem abrigam a população
do Sertão que moravam em casas de taipa,
desprovidas de diversos recursos, as
casas são construídas para as famílias
que mais carecem de uma moradia íntegra,
elas passam por um processo de avaliação.
Essas cidades são integradas com
infraestrutura completa, desde áreas de
convivência e lazer até padaria, bicicletário e
horta comunitária. Voluntários acompanham
periodicamente a mudança de todos os
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3.3 MÉDICO SEM FRONTEIRAS E O COMITÊ
INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA COMO
PROGRAMAS NORTEADORES

já muito difícil, em que a ajuda
humanitária é significativamente
reduzida
como
resultado
do
sequestro e assassinato de
trabalhadores humanitários por
grupos armados.”

Os desafios dos MSF expostos no
Internatonal Activity Report – 2019, revela
que:

3.3.1 MÉDICOS SEM FRONTEIRAS

A plataforma digital dos Médicos sem
Fronteiras (MSF), organização internacional
não governamental, manifesta as ações
realizadas em prol da ajuda humanitária em
regiões com contextos de conflito armado,
epidemias, desastres naturais, desnutrição
e exclusão do acesso a cuidados de saúde.
(Imagem x). As ações em caso de emergência
inesperada podem ser planejadas entre
48 e 72 horas, em função do sistema
de logística totalmente elaborado para
atender a prática médica. E outro fator
decisivo é a independência na tomada de
decisões, são eles que determinam as
próprias prioridades; atendem àqueles
que mais precisam, sem discriminação de
raça, religião, nacionalidade ou convicção
política.
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“Nas últimas duas décadas, os
governos implementaram legislações
cada vez mais restritivas para
combater grupos armados radicais.
Em certas situações, essas medidas
restritivas entram em conflito com as
disposições do Direito Internacional
Humanitário e têm consequências
diretas na capacidade de MSF de
fornecer assistência médica e
humanitária aos necessitados. Nosso
trabalho às vezes é percebido como
apoio material e conluio com grupos
criminosos, em vez de assistência
médica humanitária imparcial e neutra
aos feridos, doentes e outras pessoas
muito vulneráveis. Em alguns lugares,
isso está agravando uma situação

Fig. 41: Contexto
de intervenções.
Internatonal
Activity Report,
2019
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O Relatório trata ainda das regiões que
são altamente inseguras para o grupo
de profissionais que se disponibilizam

para realizar em assistência as pessoas
vulneráveis.

Fig. 42: Internatonal
Activity
Report,
2019

CONTINENTE AFRICANO
No relatório de 2019, o MSF, descreve a
situação da população nos países da região
do Sahel (Mali, Niger e Burkina Faso) que
enfrentam grupos armados e a violência
transformaram o cenário desses países em
locais inseguros e obrigaram as pessoas
a buscarem novos abrigos. Dessa forma,
a necessidade de atendimento médico se
intensificou por conta dos altos índices
de desnutrição e malária, principalmente
entre as crianças; em função do alto risco
de sequestros, a situação obrigou algumas
equipes médica a se deslocarem.
O aumento dos confrontos entre as
forças do governo e grupos separatistas,
nordeste e sudoeste de Camarões, ampliou
as necessidades da assistência médica,
principalmente pelo deslocamento de mais
de 500.000 mil pessoas que fugiram do
conflito armado.
SÍRIA
O atendimento dos MSF na Síria se
limita em algumas áreas e o deslocamento
feito pelos profissionais para se esquivar
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dos confrontos, frequentemente, buscam
segurança em outros locais. Confrontando
todos os riscos continuam com o atendimento
médico humanitário para fornecer o máximo
de assistência possível, pois a função é
dar suporte as redes médicas e hospitais
locais.
IÊMEN
O trabalho dos MSF no Iêmen ocorre
desde setembro de 2014, início dos
conflitos. E hoje a atuação continua ativa,
uma vez que o país enfrenta a maior
crise humanitária já vista, pois a economia
entrou em colapso e o sistema de saúde
totalmente degradado; doenças evitáveis
estão causando a morte de milhares de
iemenitas. O relatório anual de 2019 revela
que gestantes e crianças morrem por
falta se socorro médico. Apesar de toda
insegurança por conta dos combates em
frentes de batalha, o que limita uma ação
médica efetiva, continuam a apoiar redes
médicas e hospitais locais para oferecer
atendimento às pessoas.
As instalações médicas apoiadas pelos
MSF sofreram ataques que diminuíram
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as possibilidades de atendimento, muitos
pacientes procuram ajuda, pessoas
deslocadas
foram
aproximadamente
120.000 no primeiro semestre de 2019. As
necessidades básicas não estão sendo
atendidas, como água potável e saneamento
básico, comida, abrigo e acesso a cuidados
especiais.
Vale mencionar que muitas mulheres,
crianças e recém-nascidos morrem sem
serem assistidos de forma satisfatória,
pois não há uma infraestrutura adequada
para dar suporte a essas necessidades de
saúde, mesmo com o apoio ou administração
dos médicos sem fronteiras.
Os MSF estão construindo uma
maternidade em Al-anawaves, próximo as
cidades de Jajjah e Al-Hodeidah

3.3.2 COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ
VERMELHA (CICV)

Conforme a plataforma do Conselho
Internacional da Cruz Vermelha (CICV), o
mandato e a missão da organização sem
fins lucrativos, se baseia nas convenções
de Genebra de 1949. É uma organização

independente neutra e promove proteção
humanitária e assistência a pessoas
vulneráveis de situações de violência,
confrontos armados, problemas sociais, de
saúde e situações emergenciais; propicia o
fortalecimento do direito e dos princípios
humanitários universais.
A CICV atua diretamente nos setores
que envolvem:
· Segurança econômica – preserva a
vida ofertando as pessoas a possibilidade
de se sustentar; doa alimentos e itens
básicos, disponibiliza abrigos e administra
a produção sustentável de alimentos e
iniciativas microeconômicas e assegura o
direito à educação e assistência à saúde.
· Reestabelecimento de laços familiares
– conflitos e desastres acarretam a
separação de familiares, a CICV se mobiliza
para o reencontro e esclarece/localiza
pessoas desaparecidas.
· Saúde – garante assistência à saúde
básica, pois apoia os serviços de saúde
local.
· Água e habitat – restabelece água
em zonas de conflito; mobiliza ações que
diminuem a taxa de mortalidade e reduz
os transtornos pela interrupção do
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abastecimento de água ou pela destruição
do habitat com preocupação que norteiam
a sustentabilidade.
· Ações contra as minas – resíduos
de explosivos de guerra mata e mutila
mesmo após o fim de uma guerra. Essa
circunstância impossibilita o fornecimento
de água, lenha, terra para a agricultura,
assistência a educação/saúde e impede o
trabalho humanitário.
· Ciências forenses e ação humanitária
– quando a morte ocorre na guerra, em um
desastre ou migração, os restos mortais
merecem respeito e dignidade, portanto
devem ser encontrados, recuperados e
identificados. E a ciência forense possui
ferramentas e as competências para o
procedimento.
· Violência sexual – é um conflito
contemporâneo e a CICV oferece proteção
as vítimas e se empenha para evitar esse
crime.
· Consolidação do respeito pelas normas
– faz parte de sua missão o respeito pelos
direitos das vítimas (Direito Internacional
Humanitário – DIH), protegendo e ofertando
assistência.

A situação dos iemenitas revelada em
números - de janeiro a junho de 2018
(figura 43)

Fig. 43: Fonte: https://www.
icrc.org/pt/onde-o-cicvatua/middle-east/iemen
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No site do CICV, as publicações sobre o
Oriente Médio têm como destaque matérias
sobre o Iêmen.
Esse país é um dos que mais
precisa de ajuda externa; 20 milhões
de pessoas precisam de assistência em
todos os âmbitos. A CICV trabalha com
o fornecimento de alimentos, água limpa
e utensílios domésticos essenciais, apoia
estruturas de saúde e se envolve nas
questões de melhoria carcerária iemenita.
A ajuda efetiva do Comitê é superior a

dois milhões de pessoas.
O acesso à escola foi inviabilizado,
mais de 2 mil escolas foram danificadas
ou destruídas pela guerra. Uma
educação comprometida gera uma reação
irreversível, pois compromete a chance de
futuros empregos; a infância está sendo
interrompida e as crianças sofrem com as
consequências. (figura 44).
Fig. 44: F o n t e : h t t p s : / / b i t .
ly/3uStmU5
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Vermelha: Consolidação do respeito pelas
normas. Acesso em 12/04/2021 Disponível
em:
https://www.icrc.org/pt/acoes/
consolidacao-do-respeito-pelas-normas
- Comitê Internacional da Cruz Vermelha:
Mandato e missão. Acesso em 12/04/2021.
Disponível em: https://www.icrc.org/pt/ocicv/mandato-e-missao
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04

[O PROJETO]

O partido arquitetônico foi idealizado
após a compreensão da complexa situação
que os iemenitas vivenciam, por conta
de todas as guerras que o país árabe
enfrenta até hoje. Oficialmente, segundo a
CNN, foi declarado um cessar fogo integral
em função da pandemia da COVID-19 em 9
de abril de 2020, em contrapartida uma
parcela de pessoas da vertente dos
houthis é contrária a essa decisão.
A intenção do ensaio projetual é

instalar uma infraestrutura de apoio para
a população que se encontra em situação
de vulnerabilidade e, associado a essa
iniciativa, a proposta prevê a adaptação
de navios graneleiros para produção de
hortaliças e leguminosas, com a técnica
de cultivo por hidroponia. O objetivo é
oferecer alimentos que possam reduzir a
insuficiência alimentar a qual a população
está refém.

4.1 PARTIDO

4.1 - Partido
4.2 - Infraestrutura de apoio
4.3 - Graneleiro
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Fig. 45:
Localização
de
Hodeidah
na
Penísula Arábica.
Fonte: Autor

Fig. 46:
Configuração
portuária de
Hodeidah.
Fonte: Autor
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A figura 45 destaca no globo a
Península Arábica para sinalizar o Iêmen,
e ao mesmo tempo referência a localização
da área portuária de Hodeidah.
A escolha pelo porto de Hodeidah para a
instalação da Infraestrutura de Apoio para
assistência a população iemenita se deve
pela proximidade com o centro da cidade,
distância de 4km, e a conexão é feita por
[127]

uma rede de transporte,
inclusive com comunicação
as principais cidades do
país, incluindo a capital
Sanaa. A organização dos
elementos que constituem
a área está também
expressa na figura 46, a
maior área está reservada

aos contêineres e os galpões.
Vale salientar que as potencialidades da área
analisada, no período de pesquisa, foram constatadas
que o porto pela sua localização geográfica era uma
alternativa para entrada de ajuda humanitária. A
capacidade é constituída de:
· Calado máximo de 32 pés (9,75 metros)
· 8 berços de atracação:
> berço 1 a 5: carga geral e de grão a granel equipados com 6 guindastes;
> berço 6 e 7: terminais de contêineres – 2
guindastes com capacidade máxima de 30 toneladas;
> berço 8: carga geral com limitações no calado.
· 11 galpões (Totalizando 21.000 m²) – 1 milhão de
m² de armazenamento em aberto e 300.000 m² para o
terminal de contêineres.
Os três pontos elencados na figura 47 foram
essenciais para nortear o projeto, sendo o primeiro
deles a avenida principal (1) que se localiza nos limites
do projeto. O destaque no terreno é a Mesquita (2) que
representará para a proposta um recurso de apoio; a
religião para a comunidade árabe estabelece um refúgio,
pois para eles as questões religiosas são tratadas com
respeito e devoção. Por fim, com o redesenho da borda,
o estaleiro desativado (3) irá operar como parte dos
berçários que irão compor os espaços destinados para
atracagem dos graneleiros.
[128]

Fig. 47: Pré-existências na área de intervenção.
Fonte: Autor
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4.2 INFRAESTRUTURA DE APOIO

IMPLANTAÇÃO
O complexo é composto por três bloco
centrais que compreendem duas estufas
– produção hidropônica de vegetais e
galpão da logística de organização/
distribuição. E um quarto bloco com centro
médico, departamento de regulamentação
de documentos e refeitório. Além dessas
funcionalidades, a estrutura comporta dois
helipontos para serviços de emergência.
A entrada para pedestre é independente
da entrada de veículos e caminhões que
possuem estacionamento próximo ao
acesso principal. A caminhabilidade do
pedestre é guiada pelos percursos criados
pelo paisagismo e coberturas distribuídas
ao longo do projeto.
O transporte dos materiais/mantimentos
que chegam ao porto são descarregados
dos graneleiros e direcionados para os

galpões em uma organização que facilita a
logística de distribuições.
O problema hídrico da região requer
uma atenção especial, uma vez que seu
colapso pode ser eminente se medidas
efetivas não forem tomadas. Portanto, um
sistema de dessalinização termossolar foi
idealizado com o intuito de abastecer o
complexo e a região.
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AMPLIAÇÃO – ESTUFAS

AMPLIAÇÃO – LOGÍSTICA

7

As estufas têm estrutura para receber
parte da produção de vegetais, ainda não
maturada, dos graneleiros, além de uma
produção própria. Vale mencionar que com
a tecnologia atualmente empregada na
agricultura indoor, a produção se torna
controlável em todo o seu processo.
Dessa forma, as estufas são equipadas
para que a produção e a manipulação
sejam preservadas de contaminação para
que produtos tóxicos sejam eliminados e a
produção ofertada seja livre de toxidade,
altamente nutritiva e de boa qualidade.
Os novos métodos de produção, como já
mencionados, possibilitam uma produtividade
alta em relação à agricultura tradicional e
em espaços limitados.
Abaixo estão listados a indicação dos
ambientes:

1
3
2

1
6
2

1. Desinfecção.
2. Separação.

5

1. Saída de suprimentos.
2. Entrada de suprimentos.

4

5 6

7

8

3

4

7. Laboratório de pesquisa.
8. Controle de qualidade.
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4. Abastecimento dos caminhões.

6. Retirada de mantimentos – população.

4. Armazenamento de insumos.

6. Sala de Reunião.

3. Estoque.

5. Armazenamento de medicamentos.

3. Estufa hidropônica.

5. Berçário de sementes.

O galpão funciona como uma central
logística que tem uma estrutura focada
em agilizar o processo de entrega da
produção para a população, por conta dos
produtos serem perecíveis, hortaliças e
leguminosas. Dessa forma, atende toda a
demanda que provém das estufas de apoio
e dos graneleiros; mantém uma rotina
específica para que não haja desperdícios,
a produção exige uma manipulação
cuidadosa. E para que isso ocorra de
maneira organizada, o departamento
administrativo (item 7) coordena as seções
que têm funções específicas, como segue:
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AMPLIAÇÃO – POSTO DE SAÚDE,
REGULAMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E
REFEITÓRIO

1

2
3

4

5

A edificação comporta três áreas de
grande importância para aos cidadãos
iemenitas. Todo trabalho de pesquisa
envolveu busca minuciosa com relação aos
hábitos, costumes e religião, pois qualquer
que seja a ação deve respeitar a maneira
de ser da população. O refeitório mantém
as tradições locais para atender de forma
adequada a quem o procura, instigar a
memória afetiva por meio de cheiro e
sabores reconecta o indivíduo com suas
origens.
Restabelecer a dignidade humana inclui
a pessoa possuir os documentos legais
que possam inseri-lo na sociedade. A
regulamentação de documentos e o
posto médico são separados por gênero
respeitando os costumes locais. O posto
médico compreende atendimento psicológico,
odontológico, clínico e exames, incluindo
pré-natal e ginecológicos.

A identificação de cada departamento do
complexo é organizada da seguinte forma:
1. Refeitório
2. Regulamentação de documentos
3. Posto médico masculino
4. Área de funcionários
5. Posto médico feminino
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Distribuição de mantimentos
feita pelos caminhões
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Área de convivência
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Vista aérea
Estufas

do

projeto

-

1

2

Vista aérea do projeto
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CORTE AA

1

2
Representação das calhas
Escala 1:10

Representação das calhas
Escala 1:10

A estrutura do complexo é feita
majoritariamente por estrutura metálica.
O uso das treliças, de altura 1,30m, se
justifica pelo fato de que os grandes
galpões que compõe a infraestrutura
geram grandes vãos por conta de sua
funcionalidade logística. As medidas
dos vãos variam de 21,22m à 21,50m. As
coberturas, de treliças invertidas, também
de metal, variam de pilar a pilar de medida
21,50m.
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CORTE DD
As duas estufas apresentam, também como elemento construtivo, as treliças
em sua cobertura com duas águas. Para o fechamento desses dois galpões
foi utilizado o vidro low-e que apresenta alto nível de transparência e baixa
reflexão, o que permite melhor aproveitamento da luz natural e conforto térmico.

4

Acesso para o galpão de logística com
estufas à direita e a esquerda.

4
3
Representação das calhas
Escala 1:10

Radiação solar atravessa o vidro e esquenta o
ambiente

3

CORTE BB
No posto médico a estrutura é mista,
pilares metálicos e o pilar central de
concreto. A cobertura é composta por duas
treliças, 15 metros cada uma, independentes
e com telhas de policarbonato, com o
intuito de favorecer a iluminação natural.
Representação da cobertura treliçada
Escala 1:50

Representação da cobertura treliçada
Escala 1:50

[142]

O vidro low e impede que o calor de dentro seja
transmitido para fora
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ELEVAÇÃO 01

ELEVAÇÃO 04

Área do refeitório
Área de convivência com vista
para o galpão de logística

ELEVAÇÃO 03
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ELEVAÇÃO 02

Estutura metálica

Concreto Armado

Adobe

Policarbonato
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Low-e

Lona tensionada

Área de convivência
com vista para a
regulamentação de
documentos
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Galpão
logística
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de

4.3 GRANELEIRO
O navio graneleiro é um navio de
construção diferenciada, destinado ao
transporte de carga a granel; por conta
de sua estrutura a carga e descarga é
vertical por meio das escotilhas hidráulicas
que cobrem os porões. A estrutura interna
é por módulos separados por paredes
robustas de aço que tem a finalidade de
evitar a compressão das paredes laterais
do navio advindas da força da água do
mar que se chocam com o navio em todas
as direções.
O projeto idealizado para a adaptação

do graneleiro prevê intervenção na torre
e os módulos serão transformados em
pavimentos com áreas para o cultivo de
hortaliças e leguminosas utilizando o
método de hidroponia (figura abaixo). E a
inclusão de elementos no último pavimento
que irão incrementar a área técnica para
atender as novas demandas.
O destino como já mencionado nessa
monografia é o Iêmen, onde a proposta
presume a construção de uma infraestrutura
de apoio. O ponto de partida adequado em
termos de estrutura local para que o navio

Fig. 48: Esquema
de
produção
hidropônico.
Fonte: Autor
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seja preparado com todos os elementos
que necessita para a viagem é o porto da
Hyundai, na Coreia do Sul. A escolha dessa
área portuária se deve a alta tecnologia
disponível em sua estrutura.
Algumas alternativas seriam viáveis
quanto à possibilidade de ponto de
partida do navio para o Iêmen, mas tinha
que ser levado em consideração o tempo
de maturação dos vegetais para que na
chegada ao destino os produtos a serem
ofertados para a população estivessem
prontos para distribuição; vale mencionar
que uma porção do graneleiro é reservada
para o berçário de sementes que deverá
contribuir para a produção das hortaliças
e leguminosas nas estufas que fazem
parte do complexo no porto de Hodeidah.
O tempo de produção em uma fazenda
hidropônica indoor gira em torno de 25
dias, segundo Rodrigues (2020), a partir
da muda germinada. Dessa maneira, o
trajeto Coreia do Sul – Porto de Hodeidah
é indicado, pois a distância entre os dois
países corresponde a 12.420 km, que são
percorridos pelo navio em 21 dias.
As estimativas de produção com base
nos estudos sobre fazenda vertical
e hidroponia associadas a estrutura

adaptada do graneleiro chega a uma
produção por ciclo de 185.640 unidades em
média, conforme detalhado a seguir:
Hidroponia e Aeroponia - Horizontais
1 módulo = 24 unidades
1 fileira = 72 unidades
72 unidades x 7 módulos = 504 unidades
504 mudas x 3 andares da bandeja =
1512 uniddaes
15 módulos x 1512 = 22.680 unidades
22.680 x 3 pavimentos = 68.040 unidades
(hidroponia e aeroponia - horizontais)
Hidroponia Vertical (tomates)
Previsão: produção por ciclo 117.600
unidades
Total = 68.040+117.600 = 185.640
unidades
Sementes Germinadas
Módulo menor: 22 x 12 = 264 mudas
264 mudas x 32 módulos = 8.448 mudas
Módulo maior: 27 x 12 x 3 = 972 mudas
Total de mudas germinadas por
pavimento = 9.420 x 3 pavimentos
Total final = 28.260 mudas germinadas
*Módulos representados nos cortes
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PRÉ-EXISTÊNCIA
O piso do convés é uma escotilha de
aço hidráulica e foi removida, uma vez
que a adaptação para a fazenda vertical
fluvial se faz necessária a instalação de
elevadores e escadas por módulos para
que a estrutura atendesse as condições
de produção, colheita e distribuição dos

produtos. Na torre a proposta exigiu
mudanças no layout para acomodar uma
tripulação maior do que as necessidades
de um navio graneleiro convencional, em
média 50 pessoas.

PAVIMENTO TIPO DA TORRE
Essa planta se refere ao pavimento tipo
da torre para acomodação da tripulação
(dormitórios e banheiros)
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TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO INFERIOR

SEGUNDO E TERCEIRO PAVIMENTOS TIPO INFERIORES

ÁREA TÉCNICA

No convés, na porção central, estão representados os elevadores
e escadas de cada módulo que dão acesso as hortas verticais. Nas
duas extremidades a área reservada para embarque e desembarque
de produtos/mercadorias. Na popa do graneleiro está localizado o
refeitório.

A planta evidencia os oito módulos independentes. Vale destacar
que os cinco primeiros são designados para o cultivo de hidroponia
e aeroponia horizontais. Já os três últimos se dividem em duas
funções: cultivo de hidroponia vertical e laboratório para controle
de qualidade.

A diferença entre os pavimentos
primeiro e segundo/terceiro
inferiores é que o último módulo
tem por finalidade a germinação
de sementes (berçário).

Os elementos que compõem a área técnica, caixa
d’água, bomba de água e geradores precisam estar
dispostos de forma a garantir a estabilidade do
graneleiro. A maior preocupação foram as caixas de
água que totalizam 800.000 L para suprir todas as
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necessidades gerais e da fazenda vertical fluvial
durante os 21 dias. O conceito da mecânica dos
fluídos indicou o posicionamento mais adequado
para as caixas de água, uma vez que quanto maior o
peso distribuído perto da quilha mais estabilidade
terá o barco. A referida disposição funciona como
um sistema de estabilização compensatório com
relação a nova carga que está sendo colocada

no barco em função do conjunto de
medidas para reestruturação. Outro
ponto importante é que foi instalado
um gerador, com função autônoma,
por módulo para assegurar em caso
de alguma falha, ter a opção de
utilizar o gerador do módulo ao lado
como emergência.

CORTE LONGITUDINAL
A nova estrutura foi idealizada preservando as pré-existências
navais fundamentais para garantir a segurança, nesse sentido
o navio possui cinco botes salva-vidas, com capacidade para 10
pessoas cada um.
O sistema de montagem da fazenda vertical fluvial foi elaborado
por módulos para otimização do espaço disponível. A estrutura
base foi idealizada com o conceito de empilhamento, iniciando pela
área técnica e seguindo para os pavimentos superiores, com uma
estrutura modular com o maior número de elementos para que seja

içado e encaixado no respectivo módulo do navio (medidas
variáveis).
O módulo instalado na proa tem a função de reservatório
de água em caso de tempestade. A tampa dele é projetada
de forma a controlar a entrada de água e ao mesmo tempo
uma bomba hidráulica é acionada para expulsar a água que
entra nesse compartimento. Esse movimento conjunto tem
o papel de manter o equilíbrio do barco para não afundar
pela parte frontal durante uma tempestade, em função do
movimento de subida e descida da frente do navio e as
ondas batendo no rasga gelo, no caso rasga onda.

CORTE TRANSVERSAL AA (HIDROPONIA
HORIZONTAL
A viabilidade da produção hidropônica
de vegetais e hortaliças, no sistema
de fazenda indoor, em um graneleiro
necessita de adaptações. A instabilidade
da embarcação no mar é uma variável
importante já que as fazendas verticais
em “terra firme” utilizam bandejas fixas
apoiadas em pilares sem a preocupação com
o movimento que possa ruir a estrutura.
Bandejas articuladas mostram que é
um modelo adequado para a proposta da
fazenda agrícola em uma embarcação. O
graneleiro por ser um meio de transporte
marítimo está sujeito a movimentações de
impactos diferentes.
Mesmo com o movimento do barco, a
água das bandejas da produção hidropônica
se mantém estável, porque a referida
água sempre estará paralela à linha de
referência, o mar. Ou seja, a instabilidade
interna das peças (bandeja) se deve a sua
própria água, garantindo o equilíbrio do
sistema.

Módulo
Hidroponia

Peça articulada
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CORTE TRANSVERSAL AA (HIDROPONIA
VERTICAL)
Nesse corte a intenção é mostrar
a posição das bandejas de hidroponia
horizontal que devem estar dispostas
levemente inclinadas. Um controlador de
pressão transfere a água das caixas
de cada um dos módulos para as caixas
menores que estão dispostas próximas as
estantes de cultivo; essa por sua vez,
por meio de uma bomba de alimentação de
circuito contínuo alimentará as bandejas
fazendo com que a água se movimente para
oxigenar. Fator de extrema importância,
porque se não tiver um certo movimento
contínuo com a troca contínua de água,
esse processo que possui um sistema
de filtragem pelo excesso de nutrientes
provocado naturalmente pela oxigenação,
gera um tipo de alga que cresce por dentro
das bandejas das leguminosas. A referida
situação é considerada como contaminante
pelo excesso de nutrientes.

Vista das bandejas de hidroponia
horizontal
Vista das bandejas de hidroponia
vertical
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Graneleiro em corte
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[considerações
finais]

A presente monografia transita sobre
questões difíceis de serem resolvidas,
principalmente por se tratar de disputas
internas sem perspectiva para um acordo de
paz, apesar de propostas recentes terem
sido colocadas na pauta de negociações.
A população está com fome, a economia
degradada, enfim, o país passa pela maior
crise humanitária do planeta e a solução
provavelmente somente acontecerá com a
intervenção de organizações internacionais.
Infelizmente, nesse mesmo contexto,
conflitos armados estão acontecendo em
vários locais no mundo, colocando em risco
a vida de populações inteiras.
Os conflitos não podem impedir que
assistência chegue à população civil;
acordos devem ser concretizados para que
seja possível salvar um maior número de
vidas. A grande dificuldade das organizações
internacionais não governamentais de
assistência é conseguir valer todo seu
potencial de ação, que muitas vezes é
impedido por restrições impostas e por
ataques nas suas áreas de atuação.
O projeto de infraestrutura no porto de
Hodeidah, associado a proposta da fazenda
fluvial, é inovador pelo que o complexo

oferece, em um programa de longo prazo,
respeitando as tradições e religião. Seja
pela doação de alimentos e medicamentos,
refeitório, exames, atendimento psicológico,
médico e odontológico; como também
pelo planejamento para o fornecimento
de água potável para a população do
entorno. Vinculada a todas essas ações,
a regulamentação de documentos que
devolve a dignidade a essas pessoas como
cidadãos.
A sensação após todo estudo e pesquisa
é que os acontecimentos no Iêmen são
invisíveis aos olhos do mundo. A Organização
das Nações Unidas (ONU) precisa mobilizar
os países membros para uma união e fazer
valer seu objetivo principal que é articular
a cooperação internacional e, nesse caso,
com foco na unidade em ações voltadas
para a conciliação.
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