
EDITORIAL

A questão da segurança alimentar é uma das mais contundentes no mundo e, muito 
sensível a alterações políticas e econômicas. Sua garantia é primordial para a sobrevivência 
de milhões de pessoas em todos os países. Dados do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA) mostram, por exemplo, que em 2008, devido à recessão 
econômica, a insegurança alimentar nesse país aumentou para os mais altos níveis da 
história da pesquisa!

O Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM), destacou, em 2009, que “intenções 
não alimentam os famintos” e que há muito o que fazer para eliminar a insegurança 
alimentar das populações.

Nos últimos vinte anos, os investimentos feitos no Brasil em tecnologia de ponta tornaram 
o país um dos mais competitivos em agro-negócio, mas não foram sufi cientes para tirá-lo 
da relação dos países que mais desperdiçam alimento no mundo. Por exemplo, pesquisa 
da EMBRAPA mostrou que o consumo anual de vegetais é de 35 quilos por habitante e 
que o desperdício chega a 37 quilos por habitante/ano no Brasil. O brasileiro, portanto, 
joga mais alimentos fora do que os consome.

Do total de desperdício de alimentos no país, 10% ocorrem durante a colheita, 50% no 
manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento e 10% entre supermercados 
e consumidores. Segundo o pesquisador da EMBRAPA, Antônio Gomes, o fi m desse 
problema tem vantagens em diferentes aspectos, reduzindo principalmente os prejuízos 
para o agricultor e para o consumidor.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o mais abrangente e antigo 
programa de alimentação e nutrição do Brasil com o objetivo de assegurar a alimentação 
adequada do escolar. Os resultados de sua avaliação recente, nos aspectos relativos ao 
controle do alimento, à infra-estrutura e às condições higiênico-sanitárias do local de 
produção e distribuição da alimentação escolar ainda não foram divulgados, mas sem 
dúvida contribuirão, e muito, para seu aprimoramento.

A pesquisa em Alimentação e Nutrição, como toda pesquisa, quando bem conduzida, 
com um objetivo claro e bem defi nido, métodos adequados, aferidos, e utilizados por 
equipe bem treinada certamente traz resultados efetivos e importantes que direcionam 
novos passos, novas etapas. 
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