
 

Participação do NEPA-Unicamp no HUB Internacional para o Desenvolvimento Sustentável 

(HIDS) 

Por muito tempo, o conceito de alimentação saudável não adotou uma visão sistêmica da 

alimentação, que considera o conjunto de etapas pelas quais os alimentos passam, desde sua 

produção, extração, processamento, distribuição e comercialização, até o consumo humano, 

no final desta cadeia de processos sociais. Com a ampliação do entendimento do que seria 

uma alimentação saudável, atenção começou a ser dada para como este sistema alimentar 

estaria organizado e se estaria promovendo a saúde humana e do planeta. Segundo 

recomendações do Painel de Especialistas de Alto Nível (HLPE, na sigla em inglês) do Comitê 

Mundial de Segurança Alimentar da FAO/ONU publicado em 2018, um conjunto de fatores, 

entre eles, mudanças climáticas, movimentos migratórios forçados e pressões comerciais têm 

repercutido nos sistemas alimentares e dietas tradicionais nas últimas décadas. Neste cenário, 

liderança e vontade política, além de uma governança inclusiva que reduza desequilíbrios de 

poder – em nível local e global, estão entre os elementos cruciais para melhorar a qualidade da 

alimentação e garantir a segurança alimentar e nutricional. Entre as conclusões deste relatório 

estão os impactos da agricultura e dos sistemas alimentares nas três dimensões da 

sustentabilidade: econômica, social e ambiental. Há um processo produtivo alimentar, 

crescentemente globalizado e dominante, com incontáveis e complexas ramificações e 

implicações sobre a sustentabilidade, a cultura, a sociedade, a economia e, mais importante, 

sobre a saúde e o bem-estar humano. No entanto, há várias dimensões nas quais a relação 

entre alimentação e sustentabilidade assume. Esta relação está relacionada a pelo menos 14 

dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que dependem, portanto, de importantes 

mudanças em nosso sistema alimentar para serem atingidos. Considerando a importante e 

urgente necessidade de discussão e implementação de soluções para a promoção de sistemas 

alimentares saudáveis, sustentáveis, justos e inclusivos, reunir profissionais de diferentes áreas 

do conhecimento, como segurança alimentar e nutricional, saúde pública, políticas públicas, 

economia, nutrição, agronomia e meio ambiente faz-se necessária. O Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Alimentação (NEPA) / UNICAMP historicamente tem atuado na área de 

segurança alimentar e nutricional, e mais atualmente seus pesquisadores e pesquisadoras têm 

desenvolvido pesquisas na área de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis e na 

interface entre meio ambiente e alimentação saudável e sustentável. Considerando o 

potencial do HUB Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS) na articulação de 

ações com o objetivo de prover contribuições concretas para o desenvolvimento sustentável e 

sendo a área de segurança alimentar um dos centros temáticos do HIDS, nos interessamos em 

participar das discussões da construção do HIDS, contribuir efetivamente para a área de 

segurança alimentar a fim de que ela inclua elementos que promovam sistemas alimentares 

saudáveis e sustentáveis, além de contribuirmos com demais centros temáticos. 

Elaborado pela feita pela pesquisadora do Nepa que será a responsável por coordenar os 

projetos do Nepa no Hub sustentável, a Dra. Ana Clara Duran. 
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