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Alimentar-se de forma saudável nos dias de 
hoje é um desafio para as pessoas do mundo 
todo. E o que faz desse ato algo tão estraté-
gico?  

A busca por uma vida mais longa e saudável é 
um valor que está na agenda da sociedade, das 
empresas, dos governos, dos organismos inter-
nacionais. Evitar doenças e estar em uma boa 
convivência com o meio ambiente também. 

Olhar para os alimentos e enxergar a cadeia 
produtiva que está por trás daquele sabor é 
um desafio cotidiano na busca por informa-
ção e conscientização.

Valorizar a biodiversidade em detrimento de 
uma pauta restrita de alimentos demandada 
pela indústria é uma das barreiras a ser ul-
trapassada na busca pela prática alimentar 
diversa e rica social e culturalmente.

Se comer é um ato político, o que se deve 
fazer para exercê-lo?  Entendemos que quan-
do você faz a escolha do que coloca no prato 
também está ajudando a definir como é o 

desenvolvimento econômico, social e ambien-
tal de onde vive.

A Fonte da Juventude convida a todos a 
refletir: é possível transformar o mundo pela 
comida?

Este material é uma forma de oferecer alguns 
recursos que ajudem na realização de con-
versas inspiradoras, consistentes e apoiem na 
descoberta sobre a importância do ato de se 
alimentar.

Você e o seu grupo definem a melhor ma-
neira de usar esse material, podem as partes 
que quiser, da forma como achar melhor e na 
ordem que fizer mais sentido. 

Não deixe de nos contar como foi a discussão 
e quais foram os aprendizados gerados. O 
seu retorno, pelo Videocamp, é muito impor-
tante para nós.

A gente está muito feliz que você faça parte 
deste movimento de transformação do mun-
do pela comida.
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ABERTURA
Tempo estimado: 10min

Receber o grupo, falar sobre o motivo do con-
vite e agradecer a presença.

DICA: deve ser uma fala rápida.  
Sugerimos, no máximo, 2 minutos.

Caso os participantes não se conheçam, seria 
legal que todos se apresentassem. 

Se houver tempo, sugerimos que a apresentação 
seja feita por meio da seguinte atividade. 

Qual é o alimento ou prato que mais gosta?
Cada participante, fala o nome, de onde é ou 
o que faz, e diz qual é o alimento ou prato que 
mais gosta. É uma maneira de introduzir ao uni-
verso do filme. 

DICA: dependendo do tamanho do 
grupo, a atividade pode ser feita com 
todos ouvindo todos ou em duplas/
trios.

Relembrar com os presentes a razão pela 
qual estão ali.

SUGESTÃO DE FALA 1: 
O filme que vamos assistir agora é 
um documentário. Não será uma 
única história, e sim vários depoimen-
tos de mães, pais, professores, agri-
cultores, empresários, profissionais e 
especialistas de diversas áreas. Alguns 
termos técnicos como: segurança 
alimentar, biodiversidade, in natura, 
ultra-processados ou siglas como FAO, 
ANVISA, PANC – serão utilizados nos 
depoimentos e, caso vocês tenham 
dúvidas sobre esses termos, iremos 
conversar após a apresentação para 
compartilhar os conhecimentos.

SUGESTÃO DE FALA 2: 
O tema de conquistar uma vida sau-
dável para as pessoas e para o plane-
ta proposto pelo documentário é de 
interesse de todos. O objetivo aqui é 
ajudar a refletir sobre a importância 
do ato de se alimentar e, sobretudo, o 
que podemos fazer de diferente, para 
buscar um caminho que seja susten-
tável da produção ao consumo dos 
alimentos, que respeite a biodiver-
sidade e garanta o acesso a todos a 
uma alimentação de qualidade.
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SINOPSE
Tempo estimado: 2min

A pessoa que estiver conduzindo o debate, nesse momento, deve fazer um resumo bem rápi-
do do documentário. Para ajudar, abaixo está a sinopse do filme.

SINOPSE OU RESUMO: 
Diante da epidemia global de obesidade, o documentário FONTE DA JUVENTUDE 
faz um mergulho no ambiente alimentar do Brasil e propõe um diálogo entre a aca-
demia, o setor público, empresas, associações e famílias sobre o alimento do cam-
po à mesa. A biodiversidade, aliada à nossa cultura alimentar, é o melhor caminho 
para a longevidade.
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APÓS O FILME
Tempo estimado: 10min

Convidar o grupo a falar de sensações, emo-
ções e temas que perceberam com a apre-
sentação do filme ou temas que consideram 
importantes.  

Quais são as necessidades que surgem no 
momento – pensando do ponto de vista das 
pessoas, das famílias, da sociedade, do meio 
ambiente?

SUGESTÕES DE PERGUNTAS: 
# O que ficou mais marcante? 

# Vocês se identificaram ou conhecem 
alguém que esteve ou está em situa-
ções como as que o filme abordou? 

# Vocês sabiam que o alimento tem 
esse papel tão estratégico na vida, 
saúde e no planeta? 

# O que o filme pode ajudar na mu-
dança da forma como as pessoas se 
relacionam com a alimentação?

Caso o grupo ainda não tenha definido, per-
guntar qual tema o grupo gostaria de dis-
cutir. Listar e escolher com todos, de acordo 
com o tempo que o grupo tem, quais temas 
serão tratados.
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1    REFLITA
sobre o que o conteúdo do filme mobiliza em você. O que pensa a respeito do tema apresen-
tado? Está preparado para ouvir opiniões diferentes da sua na discussão com o público?

para enriquecer a discussão. Pesquise dados em fontes de confiança sobre o tema relaciona-
do ao filme. Também pode convidar especialistas para participar da conversa com o público. 

3   EXIBA O FILME
mesmo tendo informações e dados sobre o tema, evite apresentá-los antes do filme. Será 
mais interessante para o processo se o público tiver contato com a obra de forma mais 
crua, sem nenhum pré-conceito.

4   ABRA ESPAÇO PARA O DIÁLOGO
após a exibição, peça para cada um dos presentes dizer o que sentiu durante o filme. Se 
preferir, peçam que escrevam suas ideias. Incentive o público a expor suas próprias experi-
ências, sem generalizações, isso enriquece o debate.

5   APRESENTE OS DADOS
após colher as experiências e visões pessoais, apresente os dados concretos levantados 
anteriormente. Esse é um bom momento para convidar os especialistas da mesa, se hou-
ver algum, a falar sobre os aspectos técnicos do tema em questão.

*Adaptado do Guia Prático para Conduzir Discussões

5 DICAS DO 

VIDEOCAMP PARA 
CONDUZIR BOAS 

CONVERSAS*

2   INFORME-SE



12



13

TEMAS E PERGUNTAS
Tempo estimado: 40min

ORIENTAÇÕES
Os temas a seguir são sugestões para os faci-
litadores trabalharem juntos ou separados, 
em função do interesse manifestado pelo 
grupo e do tempo disponível para conduzir a 
conversa.

Dentro de cada tema, há sugestões de per-
guntas que podem ser utilizadas para apoiar 
o debate.

DICA: é importante que a discussão 
seja feita de modo a ouvir a opinião 
de todas as pessoas que queiram se 
manifestar, para isso é legal indicar 
um tempo máximo de fala como algo 
entre 3 minutos. Assim, o debate não 
se torna uma atividade muito cansa-
tiva após o filme. 
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Por que as pessoas estão ficando 
com excesso de peso ou obesas?

Quais as consequências dessa 
situação para a saúde das 
pessoas?

É possível prevenir doenças com 
uma alimentação saudável?

PARA AJUDAR NA CONVERSA

Como saber se uma pessoa está com 
excesso de peso ou obesa?
A Organização Mundial de Saúde padronizou 
o seguinte cálculo:

PESO (kg)
ALTURA (m)2

IMC =

# Considera-se excesso de peso 
    IMC igual ou maior que 25 kg/m2

# Considera-se obesidade
    IMC igual ou maior que 30 kg/m2

O Índice de Massa Corporal, IMC, além de 
classificar o indivíduo com relação ao peso, 
também é um indicador de risco para a saúde 
e tem relação com várias complicações meta-
bólicas.

Hoje no mundo, 1/3 da 
população está com sobrepeso. 

Isso equivale a 2 bilhões 
de pessoas.

Fonte: OMS

No Brasil, a taxa de 
crescimento das pessoas com 

sobrepeso está muito 
acelerada e chega a 53,8%. 

E é de 18,9% a taxa de 
pessoas obesas.

Fonte: Vigitel 2016

O facilitador pode fazer perguntas que es-
timulem a troca de impressões sobre quais 
conhecimentos novos foram abordados no 
documentário. Perguntas sobre o conheci-
mento do grupo acerca da situação de tran-
sição nutricional que o mundo passa, em 
especial, o Brasil.

As pessoas estão vivendo 19 
anos a menos de vida saudá-
vel e 8 anos a menos de vida. 
Há uma inversão na expecta-
tiva de vida das pessoas de-
vido à contração de doenças 
crônicas causadas por uma 
alimentação inadequada.

Fonte: National Obesity Observatory 
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ALIMENTAçãO INFANTIL
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É possível alfabetizar a 
alimentação do seu filho?

Criança gordinha é sinal de 
criança bem nutrida?

Qual é o papel dos adultos 
na educação alimentar das 
crianças?

PARA AJUDAR NA CONVERSA

O paladar de uma criança está aberto 
para experiências e possibilidades. Os há-
bitos alimentares adquiridos nos primeiros 
anos de vida, nos acompanham até a fase 
adulta e podem determinar que perfil de 
saúde teremos. A amamentação, o não 
consumo de açúcar e uma dieta variada 
com produtos in natura nos primeiros anos 
são a base para alfabetizar a alimentação 
de uma criança.

A taxa de crescimento de 
obesidade entre as crianças é 

de 7% na América Latina.
Fonte: OMS

60% das crianças de zero a 2 
anos comem doces.

Fonte: IBGE

O facilitador pode fazer perguntas que estimulem a troca de impressões sobre quais conheci-
mentos novos foram abordados no documentário. Perguntas sobre experiências no processo 
de educação alimentar de uma criança podem contribuir com a discussão. 

As crianças precisam ser 
protegidas da publicidade 
de alimentos?
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ACESSO A ALIMENTOS 
SAUDáVEIS
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É possível comer bem 
independentemente da 
sua classe social?

O que é uma boa 
alimentação?

Como ter acesso a alimentos 
in natura morando numa periferia?

PARA AJUDAR NA CONVERSA

Desertos Alimentares são áreas caracte-
rizadas pelo acesso escasso a alimentos 
frescos e saudáveis como frutas e verdu-
ras. Em muitas cidades faltam além de 
feiras de produtores rurais, supermercados 
e outros locais para compras de alimentos 
perecíveis. E pode haver somente mini-
mercados que vendem alimentos exces-
sivamente processados, ricos em açúcar, 
sódio e gordura.

Segundo a Organização das 
Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura 
(FAO), o Brasil saiu do Mapa 

da Fome em 2014.

O mundo todo hoje tem 
dificuldades de acesso a 
alimentos saudáveis e 

alimentos in natura

O facilitador pode fazer perguntas que estimulem a troca de impressões sobre quais conheci-
mentos novos foram abordados no documentário. Perguntas sobre o grau de identificação de 
áreas caracterizadas como desertos alimentares ou quais as dificuldades que o grupo enten-
de que são as principais ao acesso aos alimentos saudáveis. 

Alimentos industrializados ou 
ultraprocessados são mais ba-
ratos que alimentos in natura?

Estar saciado é significado 
de estar bem alimentado?
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ALIMENTAçãO ESCOLAR
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É possível melhorar a  
alimentação escolar?

Como a merenda escolar tem 
impacto na economia local?

O que é uma alimentação adequada 
que deve ser oferecida às crianças 
na escola?

PARA AJUDAR NA CONVERSA

O Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) existe no Brasil desde 1955. 
Ele foi criado com objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento da aprendizagem 
e do rendimento escolar dos alunos, assim 
como a formação de hábitos alimentares 
saudáveis.

Desde 2009, o Brasil possui uma lei (n� 11.947) 
que determina que 30% do valor destinado 
para alimentação escolar fosse para compra 
direta de produtos da agricultura familiar.

43 milhões de crianças de 
escolas públicas se alimentam 

diariamente no Brasil
Fonte: FNDE

Em 2013, 84% dos municí-
pios compraram diretamen-
te da agricultura familiar e 
de suas organizações, e 56% 
atenderam o percentual de 

compra mínima de 30%. Cer-
ca de 28% compraram menos 
do que 30% e 16% dos muni-
cípios ainda não compraram 

da agricultura familiar.

O facilitador pode fazer perguntas que estimu-
lem a troca de impressões sobre quais conheci-
mentos novos foram abordados no documen-
tário. Perguntas sobre os atuais desafios para a 
melhoria da qualidade da alimentação ofereci-
das nas escolas ou se alguém do grupo conhe-
ce uma boa experiência de prática alimentar 
saudável no ambiente escolar. 

Se a criança se alimenta bem 
na escola, ela pode influenciar 
positivamente a alimentação 
em casa?
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ROTULAGEM DE ALIMEN-

TOS

ROTULAGEM DE 
ALIMENTOS
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É possível identificar o que está se 
comendo pela descrição dos ingre-
dientes no rótulo dos alimentos?

A informação sobre os 
alimentos é um direito de 
quem consome?

Como garantir para que haja 
transparência na identificação 
dos produtos que estão na 
composição dos alimentos?

PARA AJUDAR NA CONVERSA

Em 2016, a ANVISA após pressão do 
movimento #põenorótulo, criado por mães 
de crianças alérgicas, aprovou a resolução 
RDC n� 26/2015 que obriga as empresas 
alimentícias a detalhar nas etiquetas dos 
alimentos a composição de ingredientes 
alergênicos como lactose, por exemplo.

Em março de 1991 entrou em 
vigor a Lei n� 8.078/90, que é 
mais conhecida como Códi-
go de Defesa do Consumidor.
Ele é um instrumento valioso 
na hora de exercer direitos ci-
dadãos, inclusive em relação 
a compra de alimentos em 

restaurantes, supermercados 
ou outros estabelecimentos.

O facilitador pode fazer perguntas que estimulem a troca de impressões sobre quais conheci-
mentos novos foram abordados no documentário. Perguntas sobre situações vivenciadas em 
relação aos efeitos do consumo de algum produto que não estava identificado no rótulo ou se 
alguém do grupo conhece uma boa prática de rotulagem de algum produto ou empresa.

A atuação das mães que se 
organizaram no movimento 
#põenorótulo inspira outras 
ações de mobilização pela 
regulamentação da rotulagem 
dos alimentos?
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ROTULAGEM DE ALIMEN-

TOS

PRODUçãO DE ALIMENTOS 
E IMPACTO AMBIENTAL
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É possível alimentar todo 
o planeta e conservar a 
biodiversidade?

É possível produzir alimentos 
sem agrotóxicos em grande 
escala?

É possível escolher alimentos 
que tenham menor impacto 
ambiental?

PARA AJUDAR NA CONVERSA

Projeções populacionais indicam que será 
necessário alimnetar 9 bilhões de pessoas 
no mundo.

Bio significa vida e diversidade significa 
variedade. Então, biodiversidade ou diversi-
dade biológica compreende a totalidade de 
variedade de formas de vida que podemos 
encontrar na Terra, como plantas, aves, ma-
míferos, insetos e microorganismos.

O facilitador pode fazer perguntas que es-
timulem a troca de impressões sobre quais 
conhecimentos novos foram abordados no 
documentário. Perguntas sobre como as 
pessoas percebem se as suas compras co-
tidianas de alimentos produzem impacto 
ambiental ou se é possível fazer escolhas que 
valorizem os produtos da biodiversidade. 

É possível que a indústria produ-
za alimentos processados com 
melhor qualidade nutricional?

A agricultura consome 70% 
da água disponível no mundo.

Fonte: FAO

A agropecuária é o setor que 
mais contribui com a 

emissão de efeito estufa.
Fonte: Observatório do Clima

No Brasil, a agricultura 
ocupa 70 milhões de hectares 

e a pecuária, 180 milhões.
Fonte: IBGE

Desde 2009, o Brasil ocupa o 
primeiro lugar no consumo de 

agrotóxicos. A pulverização 
aérea de agrotóxicos, 

banida em outros países, 
ainda é permitida aqui.

Fonte: Dossiê Abrasco - um alerta sobre os impactos 
dos agrotóxicos na saúde
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ROTULAGEM DE ALIMEN-

TOS

BIODIVERSIDADE 
DOS ALIMENTOS



27

É possível consumir e ao 
mesmo tempo preservar 
produtos da biodiversidade?

Por que é tão importante 
conservar os biomas e a 
biodiversidade?

As pessoas que vivem nas 
florestas ou em áreas ribeirinhas 
impactam a conservação dos 
alimentos da biodiversidade?

PARA AJUDAR NA CONVERSA

SEMENTES DA PAIXÃO
As sementes crioulas, segundo a legislação 
brasileira também chamadas de semen-
tes de variedade local ou tradicional, são 
aquelas conservadas e manejadas por 
agricultores familiares, quilombolas, indí-
genas e outros povos tradicionais e que, ao 
longo de milênios, vêm sendo permanen-
temente adaptadas às formas de manejo 
dessas populações e aos seus locais de 
cultivo. A forte relação que essas sementes 
guardam com a identidade cultural de di-
ferentes povos e comunidades é expressa 
pelas variadas denominações que elas re-
cebem: por exemplo, no estado da Paraíba, 
são chamadas de Sementes da Paixão, em 
Alagoas e em Goiás, trata-se das Semen-
tes da Resistência, no Piauí são as Semen-
tes da Fartura, em Minas Gerais, Sementes 
da Gente (PETERSEN et al, 2013).

Em média, 10% da biodiver-
sidade de qualquer lugar do 
planeta pode ser consumido 
como alimento. No Brasil, a 
estimativa mínima é de que 
tenhamos 10 mil plantas co-

mestíveis que não fazem par-
te da nossa matriz agrícola e 
são conhecidas como PANC 

(Plantas Alimentícias Não 
Convencionais).

Fonte: Valdely Kinnup
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O facilitador pode fazer perguntas que estimu-
lem a troca de impressões sobre quais conheci-
mentos novos foram abordados no documentá-
rio. Perguntas sobre como as pessoas percebem 
a relação entre a conservação dos biomas e a 
oferta de alimentos da biodiversidade. 

O Brasil abriga a maior 
biodiversidade do planeta. 
Esta abundante variedade 
de vida – que se traduz em 

mais de 20% do número total 
de espécies da Terra – eleva 

o Brasil ao posto de principal 
nação entre os 17 países me-
gadiversos (ou de maior bio-

diversidade).
Fonte: MMA

A FAO e organizações cien-
tíficas reconhecem a impor-
tância de políticas voltadas 
para a conservação dos re-

cursos da agrobiodiversidade, 
incluindo o apoio à manuten-
ção da diversidade manejada 
por comunidades agricultoras 
em seus sistemas produtivos. 

Nesse contexto, a valoriza-
ção e produção de alimentos 
da biodiversidade se consti-
tuem em mecanismo direto 
de geração de renda para as 
comunidades e tem setor em 

ampliação do mercado.
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ROTULAGEM DE ALIMEN-

TOS

TRADIçãO E CULTURA 
ALIMENTAR
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É possível manter as tradições 
e a cultura alimentar mesmo 
saindo dos locais de origem?

Por que os conhecimentos 
tradicionais alimentares são 
importantes na formação do 
indivíduo e na organização de 
uma comunidade?

O preparo e o consumo das 
refeições em família são 
aspectos importantes para 
garantir uma boa alimentação?

PARA AJUDAR NA CONVERSA

Desenraizamento ocorre quando uma pes-
soa é tirada de seu local de origem, onde 
tem fixados suas crenças, tradições, hábi-
tos culturais, e é colocada em um ambien-
te ao qual ainda não está adaptada.

O facilitador pode fazer perguntas que es-
timulem a troca de impressões sobre quais 
conhecimentos novos foram abordados no do-
cumentário. Reflexões dos participantes sobre 
a perda ou como tentam recuperar formas de 
preparo de determinado alimento aprendido 
em família ou na comunidade. Quais são as 
principais dificuldades? 

60% do que nós comemos, 
vem de três fontes de alimen-

tos: arroz, batata e trigo.

O Guia Alimentar para a 
População Brasileira, edita-
do em 2014 pelo Ministério 

da Saúde, foi um avanço ao 
reconhecer que alimentação 
é mais que ingestão de nu-

trientes. Pelo Guia, são igual-
mente importantes para a 

saúde e o bem-estar das pes-
soas, a forma como alimen-
tos são combinados entre si 
e preparados, as caracterís-

ticas do modo de comer e as 
dimensões culturais e sociais 

das práticas alimentares. 

Vocês acham que a comida 
ajuda na quebra do isolamento 
entre as pessoas e melhora o 
fortalecimento das redes sociais 
e comunitárias?
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AGRICULTURA SUSTENTáVEL 
E TRANSFORMADORA
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É possível produzir alimentos em 
larga escala de forma sustentável?

O que são alimentos 
produzidos de forma 
sustentável e econômica e 
socialmente justos?

PARA AJUDAR NA CONVERSA

Estudo da FAO aponta que se fossem da-
das às mulheres as mesmas condições de 
acesso à terra, equipamentos e insumos, 
a produção agrícola teria um aumento de 
30%.

Sistema Agroflorestal são formas de uso ou 
manejo da terra, nos quais se combinam es-
pécies arbóreas - frutíferas e/ou madeireiras, 
com cultivos agrícolas e ou criação de ani-
mais, de forma simultânea ou em sequência 
temporal e que promovem benefícios econô-
micos, ambientais e sociais.

O facilitador pode fazer perguntas que estimulem a troca de impressões sobre quais conheci-
mentos novos foram abordados no documentário. Perguntas sobre se elas se preocupam como 
foi a forma de produção dos alimentos que colocam no prato ou se essa identificação muda sua 
decisão de escolha.

70% dos alimentos que 
chegam à mesa dos 

brasileiros são produzidos 
pela agricultura familiar.

Fonte:  IBGE

500 mil agricultores ocupam 
75% a área agrícola no 

Brasil, enquanto que 
4,5 milhões agricultores 

familiares ocupam 25% da 
área agrícola.

Fonte:  IBGE
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ALIMENTAçãO E EFEITO 
ECONôMICO
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É possível estimular pelo 
consumo a oferta de 
alimentos mais saudáveis?

A aquisição de alimentos in 
natura ou minimamente 
processados podem custar 
mais barato do que os 
ultraprocessados?

O consumidor tem poder 
de gerar novas demandas 
em termos de alimentos
e de preços?

PARA AJUDAR NA CONVERSA

O relatório da Organização Pan-Ameri-
cana de Saúde (OPAS) �Alimentos e bebi-
das ultraprocessados na América Latina�, 
realizado entre 2000 e 2013 em 13 países 
latino-americanos constatou que hou-
ve um aumento na venda por pessoa de 
produtos ultraprocessados, acompanhado 
do aumento do peso corporal médio das 
populações desses países. Já nos países 
da América do Norte, observou-se um 
declínio de 9,8% nas vendas dos alimentos 
ultraprocessados.

O Guia Alimentar para a 
População Brasileira, lança-

do em 2014 pelo Ministério 
da Saúde, propõe uma nova 
classificação dos alimentos, 

baseados no grau de pro-
cessamento, substituindo a 
classificação da pirâmide 
alimentar. No Guia, uma 

das recomendações é que 
a aquisição e consumo de 

alimentos in natura ou mini-
mamente processados, além 

de serem mais saudáveis, 
também pesam menos no 

orçamento familiar. 

O facilitador pode fazer perguntas que estimulem a troca de impressões sobre quais conheci-
mentos novos foram abordados no documentário. Perguntas sobre se as pessoas já experimen-
taram fazer substituição de alimentos reduzindo os ultraprocessados, produtos prontos que vem 
nas caixinhas.



35



36

ENCERRAMENTO
SUGESTÕES DE PERGUNTAS: 
# O que acharam?

# O que as pessoas podem fazer para mudar o mundo através da alimentação?

# Em qual área vocês se sentem mobilizados para começar a rever suas atitudes 
imediatamente?

# O que gostariam que fosse feito pelos governos, instituições, empresas, ONGs?

Pedir que cada participante conte para o grupo o que leva da atividade, em uma 
palavra ou em apenas um minuto.
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Alimentação
Alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos que contêm e 
fornecem os nutrientes, a como alimentos são combinados entre si e preparados, a característi-
cas do modo de comer e às dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses 
aspectos influenciam a saúde e o bem-estar.

Alimento In Natura

São aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais (como folhas e frutos ou ovos e leite) 
e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natu-
reza.

Alimento Minimamente Processado
Correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de 
partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pas-
teurização, refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvam agregação de 
sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original.

Alimento Processado
São fabricados pela indústria com a adição de sal, de açúcar ou de outra substância de uso culi-
nário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São produtos 
derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. 
Alguns exemplos: cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola e couve-flor preservados em salmou-
ra ou em solução de sal e vinagre; extratos ou concentrados de tomate (com sal e ou açúcar); 
frutas em calda e frutas cristalizadas; carne seca e toucinho; sardinha e atum enlatados; queijos; 
e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal.

Alimento Ultraprocessado
São produtos que estão prontos para consumo, necessitando de aquecimento ou não, são for-
mulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de ali-
mentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivados de constituintes de alimentos (gor-
duras hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizadas em laboratório com base em matérias 
orgânicas como petróleo e carvão (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos 
de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes). Se dividem 
em lanches e sobremesas (pães, barras de cereais, biscoito, batatas fritas, bolos, doces, sorve-
tes e refrigerantes. Ou Produtos que necessitam de pré-preparo (aquecimento): pratos prontos 
(congelados), massas, linguiças, nuggets, sticks de peixe, sopas desidratadas, fórmulas infantis e 
alimentos para bebês.



39

Alimento Transgênico
São geneticamente modificados ou são alimentos produzidos com base em organismos que, 
através das técnicas da engenharia genética, sofreram alterações específicas no DNA.

Biodiversidade

Ou diversidade biológica compreende a totalidade de variedade de formas de vida que po-
demos encontrar na Terra, como plantas, aves, mamíferos, insetos e microorganismos.

Desenraizamento
Ocorre quando uma pessoa é tirada de seu local de origem, onde tem fixados suas crenças, 
tradições, hábitos culturais, e é colocada em um ambiente ao qual ainda não está adaptada.

Deserto Alimentar
São áreas caracterizadas pelo acesso escasso a alimentos frescos e saudáveis como frutas 
e verduras. Em muitas cidades faltam além de feiras de produtores rurais, supermercados e 
outros locais para compras de alimentos perecíveis. E pode haver somente minimercados que 
vendem alimentos excessivamente processados, ricos em açúcar, sódio e gordura.

Monocultura
Sistema de exploração do solo com especialização em um só produto; unicultura.
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Obesidade e Sobrepeso

É caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. Para o diagnós-
tico em adultos, o parâmetro utilizado mais comumente é o do índice de massa corporal 
(IMC). Ele é calculado dividindo-se o peso da pessoa pela sua altura elevada ao quadrado. 
É o padrão utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que identifica o peso nor-
mal quando o resultado do cálculo do IMC está entre 18,5 e 24,9. Para ser considerado obeso, 
o IMC deve estar acima de 30.
Sobrepeso, de acordo com o estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o 
sobrepeso significa um índice de massa corporal de uma pessoa igual ou superior a 25; então 
com 25 será diagnosticado com sobrepeso. 

PANC
É uma sigla para Plantas Alimentícias Não Convencionais e se referem a partes das plantas 
(frutos, folhas, flores, rizomas, sementes etc.) que podem ser consumidas pelo homem, cruas 
e/ou após preparo culinário que a maioria de nós não comemos por falta de conhecimento. 
Nativas ou exóticas, muitas são denominadas mato, daninhas, invasoras e até nocivas por 
brotarem espontaneamente entre as plantas cultivadas. 

Patrimônio Genético
É toda informação de origem genética, contida em amostras do todo ou de parte de espé-
cime vegetal, de fungos, microbiano ou animal, na forma de moléculas e substâncias prove-
nientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou 
mortos, encontrados em condições in situ (no seu habitat natural), inclusive domesticados, 
ou mantidos em coleções ex situ (fora de seu habitat natural, em coleções vivas ou mortas), 
desde que coletados em condições in situ no território nacional, na plataforma continental ou 
na zona econômica exclusiva.
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Segurança Alimentar e Nutricional
Significa garantir, a todos, condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quan-
tidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma exis-
tência digna, em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana.

Sistema Agroflorestal
São formas de uso ou manejo da terra, nos quais se combinam espécies arbóreas (frutíferas 
e/ou madeireiras) com cultivos agrícolas e/ou criação de animais, de forma simultânea ou 
em sequência temporal e que promovem benefícios econômicos, ambientais e sociais. 

Sustentabilidade
É um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessida-
des atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, 
a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material 
sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma racional para que eles se 
mantenham no futuro. 
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LOCAIS
SÃO PAULO CAPITAL

CAPÃO REDONDO – Bairro da Zona Sul da cidade de São Paulo
VILA NOVA – Bairro do distrito de Vila Jacuí, na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO INTERIOR
SERTÃOZINHO – Município situado na região Metropolitana de Ribeirão Preto

RIBEIRÃO PRETO – Município localizado no interior do estado de São Paulo 

PARÁ
PARAGOMINAS – Município vencedor por 7 anos do Prêmio de Merenda Escolar 

do Governo Federal
COMUNIDADE SURUCUÁ – Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, Santarém

RIO DE JANEIRO
MORRO DA BABILÔNIA – Favela localizada no Leme, bairro da Zona Sul do Rio 

de Janeiro
CAMPO GRANDE – Bairro localizado na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro

PARAÍBA
ALAGOA NOVA – Município localizado na Unidade Geoambiental do Planalto 

da Borborema
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