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 Agricultura brasileira 

• Dependente de espécies exóticas 

O grande paradoxo 

• Brasil - maior biodiversidade de mundo 

• Biodiversidade não tem sido explorada 

Simplificação x Diversificação 

• Dieta simplificada ao invés de diversificada 

• Alimentos tradicionais e indígenas – 
neglenciados e esquecidos 

• Duplo fardo da má nutrição (fome e 
obesidade) 



abaixo do nível 
de espécie 

espécies 
silvestres 

subutilizadas 

Lista da 
INFOODS/FAO variedades 

raças 

cultivares 

Alimento da biodiversidade: 

Biodiversidade para Alimentação e Nutrição: 

• Podem atacar o duplo fardo da má nutrição - 
ricos em micronutrientes, mas com baixa 
densidade energética; 

• Fornece recursos genéticos para todas as 
espécies vegetais, animais e marinhas utilizadas 
como alimento; 

• Diferenças intraespecíficas significantes –  mais 
de 1000x (estatisticamente e nutricionalmente 
falando). 

http://www.fao.org/infoods/infoods/en/ 

http://www.fao.org/infoods/infoods/en/


Atualmente  ~30 culturas 
fornecem 95% das 
necessidades humanas de 
energia de alimentos - 5 
culturas de cereais (arroz, 
trigo, milho, milheto e sorgo) 
fornecem 60% do consumo 
de energia da população 
mundial.  

12.000 anos atrás - 
aproximadamente 7.000 espécies 
de plantas and milhares de espécies 
animais eram utilizadas como 
alimento para seres humanos. 

Perda de Biodiversidade 

http://ngm.nationalgeographic.com/2011/07/food-ark/ 

Tendência mundial para 
simplificação da dieta - 
consequentes impactos 
negativos na segurança 
alimentar e nutricional e na 
saúde. 

http://ngm.nationalgeographic.com/2011/07/food-ark/
http://ngm.nationalgeographic.com/2011/07/food-ark/
http://ngm.nationalgeographic.com/2011/07/food-ark/


Integração da biodiversidade em estratégias e 
políticas de alimentação e nutrição 

Aumento da base de evidência: 
 

• Geração e disseminação das informações 
sobre composição nutricional dos 
alimentos da biodiversidade - espalhar o 
conhecimento do potencial desses 
alimentos - consumidores e profissionais 
das áreas de nutrição, saúde, meio 
ambiente e agricultura; 

• Maior atenção para a identificação dos alimentos abaixo do 
nível de espécie (variedades/cultivares/raças) - pesquisas de 
consumo precisam ser desenhadas para capturar estas 
informações. 
 

Análise de composição de alimentos na USP. 
Foto: Rosana Manólio Soares 



 

Maior advocacia em nível nacional e internacional: 
 
• Maior disponibilidade de recursos para pesquisas com 

alimentos da biodiversidade, uma vez que estas informações 
impactam programas e politícas de alimentação e nutrição.  

Integração da biodiversidade em estratégias e 
políticas de alimentação e nutrição 

Example from: Charrondiere et al. (2011): Food Composition Study Guide 

vs. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.freakingnews.com/images/app_images/banana.jpg&imgrefurl=http://www.freakingnews.com/Banana-Pictures--1699.asp&usg=__JhXE7IAMazCJSnvkysbwGEVhhww=&h=1500&w=2000&sz=335&hl=en&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=TcAjLoNejipimM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/search?q=BANANA&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB_en&tbm=isch&ei=yu7kTc2fDcmxtAa4tv3yBQ


Bananas e vitamina A 

<5 µg carotenes 
<8500 µg carotenes 

Kuhnlein, H.V., Erasmus, B. & Spigelski, D. (2009)  - slide de Barbara Burlingame, FAO  



• Dados genéricos de composição de alimentos - estimativas de 
ingestão de nutrientes erradas - decisões e políticas 
inadequadas em programas de alimentação e nutrição; 

• Alimentos com perfil nutricional interessantes podem ser 
incluídos em programas agrícolas de pesquisa e produção - 
melhor nutrição e saúde; 

• Problema crescente com a obesidade - simplificação das dietas 
(em países em desenvolvimento, junto com deficiências de 
micronutrientes e desnutrição). Alimentos da biodiversidade 
(ricos em micronutrientes + baixa densidade energética) 
podem reverter esse quadro; 

• Mudança para uma abordagem com base em alimentos - uso 
inapropriado de fortificação e suplementação - problema de 
saúde pública. 

Integração da biodiversidade em estratégias e 
políticas de alimentação e nutrição - Por quê? 



Biodiversidade para Alimentação e Nutrição 
“Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade para 

Melhoria da Nutrição e do Bem Estar Humano”. 



Arranjo institucional:  
 
 



Impactos: 

Melhoria do conhecimento global 
sobre BFN e consequente aumento do 
bem estar e segurança alimentar dos 

beneficiários alvo, seja no Brasil, 
Quênia, Turquia e Sri Lanka, por meio 
da conservação e do uso sustentável 

da biodiversidade e da identificação e 
propagação de melhores práticas. 



Estrutura organizacional 
 Projeto Brasil 

Ministério do Meio Ambiente 
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https://www.google.com.br/imgres?imgurl&imgrefurl=http://educacao.cidadedecamboriu.sc.gov.br/departamentos/departamento_prestacao_de_contas/index.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=E3T_jx9e4FQS8M&tbnh=61&tbnw=94&zoom=1&docid=6Y_CPEHFzz2kSM&ei=YkSCUvLrKKnIsASs1oDYCQ&ved=0CAMQsCU


Componentes Técnicos 

Componente 1  

Base de 
conhecimentos 

Componente 3 

Conscientização e 
escala 

Componente 2 

Estrutura política e 
regulatória 



Base de Conhecimentos 

Espécies vegetais priorizadas (70 frutíferas e 20 hortaliças tradicionais) 

Plantas para o Futuro PNPSB 



Base de Conhecimentos 

Compilação de dados de composição nutricional - 
espécies priorizadas 

Oficinas - metodologia INFOODS/FAO  

• Out 2013 – Brasília 

• Maio  2014 – São Paulo 

• Junho 2014 – Fortaleza  

9 alunos (7 bolsistas) em 6 Universidades 

• UNIFESP  

• UFG  

• UFRGS 

• UFC/UECE 

• UFPA 

Parceria com 
CECANEs 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl&imgrefurl=http://educacao.cidadedecamboriu.sc.gov.br/departamentos/departamento_prestacao_de_contas/index.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=E3T_jx9e4FQS8M&tbnh=61&tbnw=94&zoom=1&docid=6Y_CPEHFzz2kSM&ei=YkSCUvLrKKnIsASs1oDYCQ&ved=0CAMQsCU


Base de Conhecimentos 

Banco de dados de composição nutricional de 
alimentos da biodiversidade Brasileira 

Desenvolvimento e hospedagem: 

O SiBBr é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) que visa integrar informações sobre a 
biodiversidade e os ecossistemas brasileiros 



Base de Conhecimentos 

Teste piloto de diretrizes da FAO para inclusão de 
indicadores de biodiversidade da dieta em 
pesquisas nacionais de consumo de alimentos 
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Estrutura política e regulatória 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl&imgrefurl=http://educacao.cidadedecamboriu.sc.gov.br/departamentos/departamento_prestacao_de_contas/index.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=E3T_jx9e4FQS8M&tbnh=61&tbnw=94&zoom=1&docid=6Y_CPEHFzz2kSM&ei=YkSCUvLrKKnIsASs1oDYCQ&ved=0CAMQsCU


Estrutura política e regulatória 

Curso online “Biodiversidade para Alimentação e 
Nutrição” 

• Definição do Programa e Módulos - 1º sem. 2015 

• Desenvolvimento - a partir 2º sem. 2015  



Estratégia Nacional de Biodiversidade: 

• Metas Nacionais de Biodiversidade 2011 - 2020 

• Plano de Ação para a Conservação e Uso Sustentável 
da Biodiversidade  

 

Estrutura política e regulatória 



Política Nacional de Alimentação e Nutricional - PNAN 

Capítulo sobre 
biodiversidade para 

alimentação e 
nutrição 

 

Forte apelo a 
hábitos e alimentos 

regionais 



Concientização e escala 
• Semana do Alimento Orgânico (última semana de maio) - 

degustação de preparados com espécies nativas 

#organicosmelhorparaavida 



Concientização e escala 

• VIII Encontro e Feira dos Povos do 
Cerrado (5-8 Jun 2014, Brasília) 

– 6 oficinas gastronômicas com Chefs 
de cozinha ensinando preparações 
com espécies nativas 



Obrigada! 


