
Sustentabilidade de  
Sistemas Alimentares  

Mirna L. Gigante 
mirna@unicamp.br 

Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Universidade Estadual de Campinas 

mailto:mirna@unicamp.br


Agenda 

• Definições gerais: sistema alimentar, cadeia de produção de 

alimentos,  ambiente alimentar, comportamento do 

consumidor;  

• Fatores que afetam os sistema alimentares; 

• A segurança alimentar e a nutrição no mundo; 

• Desafio da segurança alimentar e nutricional, a partir de uma 

perspectiva de desenvolvimento sustentável. 



Sistema alimentar  
(food System)  

• Reúne todos os elementos (ambiente, pessoas, insumos, processos, 

infraestruturas, instituições) e atividades relacionadas à produção, 

processamento, distribuição, perda, desperdício,  preparo e consumo do 

alimento, bem como os resultados dessas atividades, incluindo os 

resultados socio-econômicos e ambientais   

HLPE, 2017. Nutrition and food systems. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on 
World Food Security, Rome 2017. Full report forthcoming at www.fao.org/cfs/cfs-hlpe. 



Cadeia de produção de alimentos  
(food supply chain) 

• Abrange todas as atividades que envolvidas na transformação do 

alimentos da produção ao consumo.   

 
Produção 

Armazenamento  

Distribuição 

Processamento  

Embalagem   

Comercialização 

Decisões tomadas em 
qualquer estágio dessa 
cadeia tem implicações 
para as outras etapas 

HLPE, 2017. Nutrition and food systems. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on 
World Food Security, Rome 2017. Full report forthcoming at www.fao.org/cfs/cfs-hlpe. 



Ambiente alimentar  
(food environment)  

• Refere-se ao contexto físico, econômico, políticos e sociocultural 

nos quais os consumidores se envolvem com o sistema 

alimentar para adquirir, preparar e consumir os alimentos. 

 

• Elementos do ambiente alimentar que influenciam as escolha:  

Acesso físico e econômico à comida (proximidade acessibilidade) 

Publicidade e informação 

Qualidade e segurança alimentar    

 
HLPE, 2017. Nutrition and food systems. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on 
World Food Security, Rome 2017. Full report forthcoming at www.fao.org/cfs/cfs-hlpe. 



Comportamento do consumidor  
(Consumer behaviour)  

• Reflete as escolhas feitas pelos consumidores sobre que 

alimento adquirir, armazenar, preparar e comer; 

• Influenciado por preferencias individuais, pela cultura, 

conveniência, etc.  

Mudanças coletivas no comportamento do consumidor podem 
abrir caminhos para sistemas alimentares mais sustentáveis, 
que melhoram a segurança alimentar e nutricional e a saúde 

HLPE, 2017. Nutrition and food systems. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on 
World Food Security, Rome 2017. Full report forthcoming at www.fao.org/cfs/cfs-hlpe. 



Sistemas alimentares tradicionais 

 

Sistemas alimentares mistos  

 

Sistemas alimentares modernos  

 

Uma grande variedade de sistemas e ambientes  
alimentares pode existir ou coexistir a nível 

local, nacional, regional e global 





Relatório do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas, agosto 2019 

 Modelo de produção agropecuária 
extensivo praticado nas últimas 
décadas para atender à demanda 
global por alimentos tem causado 
um aumento das taxas de uso e 
ocupação da terra em escala sem 
precedentes.  

 

 Perda de biodiversidade e 
ecossistemas 

 Degradação de solo 
 Aumento da emissão de gases 

de efeito estufa  
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25-30% do total de emissão GHG são 
atribuídos ao sistema alimentar  

10 a 12 % 
pecuária 





Dados Climáticos 
Slide cedido pelo Dr. Luís Gustavo Barioni, Embrapa Informática Agropecuária. Palestra: Alimentação e suas Interfaces com Agricultura e Mudanças Climáticas, proferida na FEA, 

16/10/2019. Dia mundial da Alimentação   



• 5,3 milhões de quilômetros quadrados de terra  foram 

convertidos para o uso agrícola no mundo; 

• O uso de fertilizantes inorgânicos aumentou nove vezes; 

• O uso de água para agricultura de irrigação duplicou; 

• O consumo de carne mais do que dobrou em todo o mundo e 

as emissões de metano pelo gado aumentou 1,7 vezes; 

Desde 1961 
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• Estima-se que 23% do total das emissões humanas de gases de efeito estufa no 

período entre 2003 e 2012 derivam da agricultura, silvicultura (produção de 

madeira) e outros tipos de uso da terra; 

• As emissões de CO2 pelo desmatamento diminuíram no início dos anos 1960 e 

se estabilizaram em altos níveis entre 2008 e 2017 

• A redução das emissões de gases de efeito estufa da agropecuária, juntamente 

com todos os outros setores econômicos, será essencial para que o 

aquecimento global seja mantido abaixo dos 2°C.  

Desde 1961 
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Articles assessed: 22 
 
Transition to high risk: particularly for food 
import reliant countries and regions 
 
Linkages: GDP, price spikes, social tension, 
poverty, migration 
 
Threshold Guidelines: 
Moderate (yellow): up to 1 million people 
High (red): up to 100 million people 
Very High (purple): more than 100 million 
people 

H: High confidence 
M: Medium confidence 

Stability of food supply is expected to decrease (high 
agreement, medium evidence)  Extreme events, 

trade 

AR5 2014 MOD -> HIGH 2.5-3.5C  SRCCL 2019 1.4C 
 

Slide cedido pelo Dr. Luís Gustavo Barioni, Embrapa Informática Agropecuária. Palestra: Alimentação e suas Interfaces com Agricultura e Mudanças Climáticas, 

proferida na FEA, 16/10/2019. Dia mundial da Alimentação   



Mudanças climáticas estão afetando os 
quatro pilares da segurança alimentar 

Disponibilidade (produção e rendimento) 

 Acesso (preços e capacidade de obtenção de alimentos) 

Utilização (nutrição e culinária)  

 Estabilidade (interrupções na disponibilidade) 



Barley 

18 

Availability – Decreases in wheat and 

barley yields in Southern Europe. 
Moore and Lobell, 2015 

Utilization – Reduced quality of apples in 

Japan due to exposure to higher temperatures. 
Sugiura et al 2013. Image: LA Times 

Access – 2010-2011 global food price spike, 

triggered by heatwave in Eastern Europe/Russia 
Hoag 2014,Watanabe et al 2013,Barriopedro et al 2011. Image: NASA 
 

Stability – 2010 extreme rainfall/flooding in 

Pakistan led to massive loss of food reserves 
Kirsch et al 2012, WFP 2010. Image: Kevin Frayer/AP 

Slide cedido pelo Dr. Luís Gustavo Barioni, Embrapa Informática Agropecuária. Palestra: Alimentação e suas Interfaces com Agricultura e Mudanças Climáticas, 

proferida na FEA, 16/10/2019. Dia mundial da Alimentação   



















Nutrição: essencial para 
alcançar os objetivos do 

desenvolvimento sustentável   

Desafio geral 

 Desafio da segurança 
alimentar e nutricional, a 
partir de uma perspectiva 
de desenvolvimento 
sustentável (preservação 
ambiental, eficiência 
econômica, equidade 
social, etc). 

 

 











AGROECOLOGY: TRANSITION PATHWAYS TOWARDS SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS 

http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf 

http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf


Recomendações mais abrangentes de todo o sistema alimentar  
http://www.fao.org/3/CA0156EN/CA0156en.pdf 

http://www.fao.org/3/CA0156EN/CA0156en.pdf


Reconhecer a diversidade dos sistemas alimentares (tradicionais, 

mistos e modernos) e projetar programas e politicas específicas que 

apoiem a coexistência de diversos sistemas e dietas alimentares  



Sistemas alimentares  

Tradicional  Misto  Moderno  

Enfrentam seu próprios desafios, mas todos têm potencial para 

abrirem caminhos específicos para a sustentabilidade e dietas mais 

saudáveis  que melhoram a Segurança Alimentar e Nutricional  



http://www.alimentosindustrializados.com.br 

http://www.alimentosindustrializados.com.br/


Finalidade básica do processamento  

 Conservação/Preservação 

 Aumento da vida de prateleira    

Food Security Food Safety  

Disponibilidade, acesso, 
utilização e estabilidade 

Seguro para consumo 













Demanda de alimentos 





Inovação  

Inovação, tecnologia e infraestrutura serão fundamentais 
para atender a crescente população em um contexto de 

mudança climática e escassez de recursos naturais  

Matérias Primas 
ingredientes  

Transformação 
industrial  

Embalagem e 
conservação  

Preparo 
culinário  Consumo 
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  Engenharia Reversa  

Criar produtos de acordo com a 
necessidade do consumidor  



Tecnologias Inovadoras  

• Ultrassom  

• Radiação ultravioleta 

• Radiofrequência  

• Micro-ondas  

• Pulso Elético 

• Irradiação  

• Aquecimento ôhmico 

 

 

 

• Alta pressão 

• Secagem supercrítica  

• Separação por membranas  

• Automação e controle de 

processos  

 
Vantagens e 

desvantagens  

Brasil Food Trends 2020 



Anualmente 1,3 milhões de 
toneladas de produtos alimentícios 
são desperdiçados em todo o 
mundo. No Brasil, de acordo com o 
IBGE, são descartadas 41 mil 
toneladas de comidas todos os 
anos. 

Ex: tecnologia de 
membranas e 
processamento de 
leite (87% de água) 



Metas baseadas na ciência fornecem às empresas um caminho claramente definido 
para o crescimento à prova do futuro, especificando quanto e com que rapidez elas 
precisam reduzir suas emissões de gases de efeito estufa 









Processa 58% da produção 
agropecuária do Brasil  

Emprega 1,6 
milhões de pessoas  

https://www.abia.org.br/vsn/ 

https://www.abia.org.br/vsn/


https://www.abia.org.br/vsn/ 

https://www.abia.org.br/vsn/


Obrigada! 
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