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Hortifrutis e SaHortifrutis e Saúúdede

• Segundo a OMS o baixo consumo 
de H & F está associado à:
– Obesidade 43% dos adultos e 21 

% dos jovens estão acima do peso 
(Brasil) 

– Doenças do coração 31 % das 
doenças isquêmicas do coração 
(mundo) 

– Derrames cerebrais 11 % dos 
AVC’s (mundo)

– Incidência de câncer 10 % dos 
casos de câncer gastrointestinal
(mundo) 



Consumo de HortifrutisConsumo de Hortifrutis

• A OMS recomenda o consumo de 
400 g/pessoa/dia;

• O consumo atual no Brasil é de 
apenas 132 g/pessoa/dia;

• Necessidade de TRIPLICARTRIPLICAR o 
nível atual de consumo;

• Aumento do consumo de H&F é
considerado o eixo da promoção 
de saúde e segurança alimentar e 
nutricional. 



AquisiAquisiçção domiciliar de hortalião domiciliar de hortaliçças e distribuias e distribuiçção ão 
por classe de renda no Brasilpor classe de renda no Brasil

+ 45,742,3Mais de 3000

Fonte: IBGE – Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF), 2002-2003.
*Aquisição média do Brasil = 29,0 kg/per capita/ano.
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AquisiAquisiçção domiciliar de hortalião domiciliar de hortaliçças e distribuias e distribuiççãoão
por região geogrpor região geográáficafica

Fonte: IBGE/POF, 2002-2003.
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Consumo per capita de hortaliConsumo per capita de hortaliçças no Brasil as no Brasil 
por região geogrpor região geográáficafica

Fonte: IBGE/POF, 2002-2003.
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Padrão de consumo daPadrão de consumo da
famfamíília brasileiralia brasileira

+

+

HortaliHortaliçças (R$ 6,85)as (R$ 6,85) Frutas (R$ 9,65)Frutas (R$ 9,65)

Biscoitos e Salgados Biscoitos e Salgados 
(R$ 13,87)(R$ 13,87)

Refrigerantes e Refrigerantes e 
Cervejas (R$ 20,91)Cervejas (R$ 20,91)

== R$ 16,50/mêsR$ 16,50/mês

== R$ 34,78/mêsR$ 34,78/mês

Fonte: Despesa mensal por família brasileira calculada pelo IBGE/POF – 2002/2003.

110 % maior110 % maior



A alimentaA alimentaçção do brasileiroão do brasileiro
éé saudsaudáável?vel?

• Manchete da Folha de SP de 17/02/2008:
• “PESQUISA MOSTRA QUE BRASILEIROS COMEM 

MAL”*
• 63,1 % dos brasileiros estão acima do peso
• Vivem no país 117 milhões de pessoas com sobrepeso 

ou obesidade
• “A maioria dos brasileiros tem hábitos alimentares 

muito ruins, que mais tarde terão repercussões sérias 
na saúde”
(Dr. Luiz Vivente Berti - Presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica - ABCBM)

*A pesquisa foi feita entre julho e agosto de 2007 nas cinco regiões geográficas 
do país pelo Instituto Toledo & Associados sob encomenda da ABCBM.



A pesquisa mostra quais são os alimentos A pesquisa mostra quais são os alimentos 
mais consumidos por classe social*mais consumidos por classe social*

• O que come a classe A:
– Arroz                                     69 %
– Feijão                                    61 %
– Carnes Vermelhas               49 %
– Verduras                               41 %
– Legumes                               54 %       

• O que come a classe E:
– Arroz                                     71 %
– Feijão                                    71 %
– Carnes Vermelhas               48 %
– Frango                                  32 %
– Pão                                        44 %
– Massas                                  29 % 
– Legumes                               44 %

*S*Sóó foram considerados os alimentos citados ao menos por 25 % dos foram considerados os alimentos citados ao menos por 25 % dos 
entrevistados (2.179 pessoas).entrevistados (2.179 pessoas).

Fritura Fritura éé a base do prato a base do prato 
de 50 % dos brasileirosde 50 % dos brasileiros



Iniciativas de incentivo aoIniciativas de incentivo ao
consumo de H&Fconsumo de H&F

Não têm recebido a devida atenção dos 
diferentes setores da cadeia;

Sucesso jamais será atingido por meio de 
ações isoladas, deste ou daquele setor

enseja a articulação de esforços entre organismos 
governamentais em todos os níveis,  do setor privado e 
de organizações civis relacionadas à área hortifrutícola, 
de ciências médicas, da nutrição e da mídia;

É essencial conquistar o apoio das 
associações de produtores, das associações 
de redes de supermercados e das Câmaras 
Setoriais das Cadeias Produtivas de Hortaliças 
e de Frutas  (MAPA).

INTERSETORIALIDADEINTERSETORIALIDADE



Hortifrutis e SaHortifrutis e Saúúdede



O O queque aconteceuaconteceu
com com osos alimentosalimentos

nosnos úúltimosltimos 30 a 40 30 a 40 anosanos??



250 cal por porção
de 32 chips… 2 g de 

proteína, 10 g de 
sal…

20 g de sal

Alto conteúdo de  
gorduras trans



- alto consumo de açúcar e sal;
- consumo insuficiente de frutas e hortaliças;
- consumo exagerado de gorduras totais e 

saturadas (classes mais ricas);
- diminuição do consumo de leguminosas, 

tubérculos e raízes; 
- queda do consumo de peixe.

Tendências do Consumo
Alimentar

POF/IBGE – 2002/2003



Você sabia que 75% das Você sabia que 75% das 
mortes em 2020 serão mortes em 2020 serão 
causadas por doencausadas por doençças as 

relacionadas relacionadas àà alimentaalimentaçção?ão?

Fonte: “Diet, Nutricion and the Prevention of 
Chronic Diseases” (OMS e FAO).



Pais obesos = crianPais obesos = criançças obesasas obesas

• Estudos apontam que filhos de obesos 
tem 80% de chance de serem obesos;

• Quando nenhum dos pais é obeso a 
chance cai para 7%;

• A família é a principal responsável 
pelos hábitos alimentares das crianças 
e dos adolescentes.



CompromissosCompromissos
do Governo Brasileirodo Governo Brasileiro

Signatário da Estratégia Global (EG) para Promoção 
da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde 
da OMS (maio de 2004);
Política Nacional de Alimentação e Nutrição;

Segurança Alimentar e Nutricional  - considerando a 
desnutrição e a obesidade como insegurança 
alimentar e corrobora as recomendações da EG 
como política pública;

Agenda brasileira para a promoção da saúde 
incorporando as recomendações da EG;

Fonte: Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN) - Ministério da Saúde



Prioridades para a PromoPrioridades para a Promoçção da ão da 
AlimentaAlimentaçção Saudão Saudáávelvel

Disseminação de uma cultura alimentar 
saudável por meio da divulgação das 
diretrizes alimentares,

Incentivo ao consumo de frutas, legumes e 
verduras,

Promoção da alimentação saudável na 
Atenção Básica e nas Escolas,

Criação de um ambiente regulatório que 
favoreça escolhas saudáveis 

Rotulagem de Alimentos
Propaganda e Publicidade de alimento
Redução de sódio nos alimentos

Fonte: Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN) - Ministério da Saúde



Prevalência de propagandas de alimentos 
destinados ao público infantil e de 
brinquedos nas emissoras, 2003
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Fonte: Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição – CGPAN - Ministério da Saúde



Avaliação das propagandas de alimentos 
destinados ao público infantil

Fonte: Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição – CGPAN - Ministério da Saúde 



Por quê aumentar o consumo 
de hortifrutis?

Eixo da promoEixo da promoçção de saão de saúúde e de e 
seguransegurançça alimentar e nutricionala alimentar e nutricional



Razões de criaRazões de criaçção de campanhasão de campanhas
de incentivo ao consumo de de incentivo ao consumo de 

hortifrutis:hortifrutis:

• Promoção de uma dieta saudável;
• Estimular mudanças de hábitos 

alimentares;
• Preocupação com o aumento das 

doenças crônicas denerativas não-
transmissíveis;

• Alavancagem e incremento das vendas de 
hortifrutis;



ReinvenReinvençção das hortalião das hortaliççasas
-- ffestival de cor, sabor e saestival de cor, sabor e saúúde de --

Uma das estratUma das estratéégias adotadas gias adotadas 
para incentivar o consumo de para incentivar o consumo de 

hortifrutis hortifrutis éé por meio da por meio da 
excitaexcitaçção dos sentidos:ão dos sentidos:

surpreender o consumidor com surpreender o consumidor com 
hortalihortaliçças de cor não esperada e as de cor não esperada e 

com sabor acentuadocom sabor acentuado



Uma dieta saudável não precisa ser cara. 
No Brasil é possível comprar, durante 
todo o ano, uma grande variedade de 
hortifrutis a preços acessíveis;

Caro é fazer dietas da moda e pagar, por 
exemplo R$ 200,00, por um pote de  
shake ou por um vidro de comprimidos 
de suplementos vitamínicos.



ResponsabilidadeResponsabilidade
do produtordo produtor

• Segundo a FAO, o Brasil é o terceiro maior 
consumidor de agrotóxicos do mundo;
• A necessidade de se consumir alimentos 
saudáveis está ligada diretamente à
necessidade de se produzir alimentos mais 
seguros (ausência de resíduos químicos e 
biológicos);
• Os consumidores associam a falta de sabor 
dos frutos e de hortaliças ao uso excessivo 
de agrotóxicos. Ex: tomates e morangos. 



A Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde (ANVISA), define 
alimento funcional como “qualquer alimento ou ingrediente que, além de 
suas funções nutricionais básicas, quando consumido na dieta usual, produz 
efeitos metabólicos e/ou fisiológicos benéficos à saúde, devendo ser seguro 
para consumo sem supervisão médica”

Hortifrutis como alimentos Hortifrutis como alimentos 
funcionaisfuncionais



Por que tanto interessePor que tanto interesse
pelos AFpelos AF’’s?s?

Profunda mudança de hábitos e costumes da 
população busca por uma vida mais saudável
Ganharam impulso no Japão, na década de 1980:

aumento sustentado da expectativa de vida;
segurados mais velhos, mais vulneráveis a distúrbios de 
saúde;
para reduzir as despesas com medicamentos foi 
implantado um programa denominado FOSHU 
administrado pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar do 
Japão;
nos registros do programa constam mais de 100 produtos 
com características de AF, a maioria, hortaliças e frutas.



Fonte: U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC)

Causas 1990 2000 
Tabagismo 400.000 435.000 
Maus hábitos alimentares e sedentarismo 300.000 400.000 
Consumo de álcool 100.000 85.000 
Agentes microbianos 90.000 75.000 
Agentes tóxicos 60.000 55.000 
Acidentes de trânsito 25.000 43.000 
Uso de armas de fogo 35.000 29.000 
Doenças sexualmente transmíssiveis 30.000 20.000 
Uso ilegal de drogas 20.000 17.000 
TOTAL 1.060.000 1.159.000 
 

Causas de morte nos Estados Causas de morte nos Estados 
Unidos/anoUnidos/ano





O negO negóócio dos AFcio dos AF’’ss

Mercado em franca expansão a partir da década de 90 
imagem positiva do impacto na saúde e bem-estar
Valor global em 2004: 50 bilhões de dólares
17 bilhões nos EUA, com incremento anual médio de 11% 
na década de 90
A tendência para os próximos anos é de crescimento a 
altas taxas, devido a:

conquista natural de novos adeptos;
surgimento quase diário de novas e boas notícias 
provenientes de pesquisa científica relacionando os AF’s à
saúde e qualidade de vida;
introdução de novos produtos no mercado ampliando o 
leque de alternativas.



O papel das hortaliO papel das hortaliççasas
como AFcomo AF

São muitas as hortaliças que extrapolam a função 
básica de nutrição e que contêm os principais 
compostos bioativos:

Oligossacarídeos 
Polissacarídeos
Flavonóides antocianinas e antoxantinas
Carotenóides licopeno e betacaroteno
Organossulfurados sulfurano
Fitoesteróis isoflavonas e fitoestrógenos

Fibra alimentar



HortaliHortaliçças com substâncias as com substâncias bioativasbioativas na na 
prevenprevençção de câncer*ão de câncer*

Cevada, orégano, pepino, batata, melão, aveia

Cebola, citros, arroz integral, trigo integral, tomate, berinjela,     
pimentão, brócoli, couve-flor, couve-de-bruxelas 

Alho, repolho, soja, gengibre, cenoura e  salsão

Escala de aumento de importância

*Contêm fitoquímicos com propriedades antioxidantes (flavonóides, 
carotenóides, antocianinas, cumarinas, ácidos fenólicos, monoterpenos).

Fonte: National Cancer Institute’s Experimental Foods Program, 1992.



Cenoura, pepino, 
tomate, pimentão, 
berinjela, salsa

Antioncogênicos, espasmolíticos, 
vasodilatadores, antiinflamatórios e 
antiulcerantes

Flavonóides

AlhoRedução da pressão sangüínea e 
favorecimento do sistema imunológicoCisteína alílica

Couve, repolho e 
brócoliDesativadores dos estrógenosIndóis

Cenoura

Antioncogênicas, antibióticas, 
prevenção da coagulação indesejável 
do sangue, protetores vasculares, 
espasmolíticas, vasodilatadoras e 
fotossensibilizantes

Cumarinas

Tomate, cenoura, 
abóbora, espinafre, 
acelga, melão

Antioxidantes, antioncogênicos, 
reduzem o acúmulo de plaquetasCarotenóides

Exemplos de AF’s 
que contêm o 
componente

Propriedades benéficasComponente

Hortaliças com substâncias bioativas naturais



Alho e cebolaHipoglicemiantes, antimicóticos
e antiviraisAliina e Alicina

Cenoura, aipo, salsa
Protegem contra câncer causado 
por substâncias presentes no 
fumo

Poliacetilenos

Cenoura, tomate, 
pimentão, berinjela, 

Inibem a produção do mau 
colesterol, antioxidantes e 
antioncogênicos

Monoterpenos

Cenoura, tomate, 
pimentão berinjela, 
couve, brócoli

Antioncogênicos e antissépticosÁcidos fenólicos

Manjericão, manjerona, 
sálvia

Antioxidante, antisséptico e 
vasoconstritorTanino

Tomate, pimentão, 
melancia, cenoura 

Antioxidante, antioncogênico, 
tolerância à radiação UVLicopeno

Mostarda, rabaneteIndutores de enzimas protetorasIsotiocianatos

Exemplos de AF’s que 
contêm o componentePropriedades benéficasComponente

Continuação:



Fazenda Ituaú, Salto (SP)





Os grandes desafiosOs grandes desafios
para o futuropara o futuro

• Expansão da produção em regiões onde a 
olericultura é incipiente;

• Impactos do aquecimento global na produção 
de hortaliças;

• Desenvolvimento de tecnologia de produção 
em áreas marginais ênfase cada vez maior a 
área de agroenergia;

• Uso racional da água de irrigação e energia;
• Desenvolvimento de campanhas visando o 

aumento do consumo de hortaliças;
• Expandir o cultivo e consumo de hortaliças 

subutilizadas ou negligenciadas;



Qual a definiQual a definiçção deão de
hortalihortaliçça subutilizada ou negligenciada?a subutilizada ou negligenciada?

Hortaliças subutilizadas ou negligenciadas são aquelas cultivadas 
primariamente em seus centros de origem ou centros de diversidade. 
É a base da agricultura tradicional e familiar e são geralmente
importantes para a subsistência de comunidades locais; 

Algumas dessas espécies são globalmente distribuidas e tendem a 
ocupar nichos nos aspectos ecológico e produtivo e nos sistemas de 
consumo; 

Essas espécies são mantidas devido a preferências culturais e 
práticas tradicionais, todavia permanecem inadequadamente
caracterizadas e negligenciadas pela pesquisa e em termos de 
conservação como recurso genético;

As culturas subutilizadas foram amplamente cultivadas no passado, 
mas estão em desuso por vários fatores:

- produtores e consumidores usam cada vez menos essas culturas 
porque não são competitivas com outras espécies no mesmo ambiente 
agrícola (baixa agregação de valor);

- o declínio dessas culturas pode levar à erosão de sua base genética  
e limitar o uso de características imprescindíveis para a sua adaptação e o 
melhoramento genético.





EspEspéécies de hortalicies de hortaliççasas
negligenciadas ou subutilizadasnegligenciadas ou subutilizadas

– Batata-doce
– Inhame 
– Taro
– Mandioquinha-salsa
– Quiabo
– Maxixe
– Taioba
– Bucha vegetal
– Feijão-verde
– Fava
– Jerimum/abóbora 



Congressos Congressos PanamericanosPanamericanos
para a para a PromoPromoççãoão do Consumo de H & Fdo Consumo de H & F

• 1º Congresso – Guadalajara, México, de  14 a 
17 Abril 2005;

• 2º Congresso – Mendoza, Argentina, de 04 a 
06 de maio de 2006;

• 3º Congresso – Montevidéu, Uruguai, de 21 a 
23 de maio de 2007; 

• 4º Congresso – Santiago, Chile, de  28 a 30 
de agosto de 2008;

•• 55ºº CongressoCongresso –– BrasBrasíílialia--DF, Brasil (2009 DF, Brasil (2009 emem
data a ser definida).data a ser definida).



Promover ações nos âmbitos nacional e 
internacional visando aumentar o consumo de 
hortifrutis;

Discutir estratégias criativas e inovadoras
que possam ser realizadas em cadeias
varejistas, escolas ou nos locais de trabalho;

Fortalecer e expandir os programas já
implementados em vários países e estimular a 
criação naqueles que não têm políticas 
definidas de promoção ao consumo de H&F.

Objetivos do Objetivos do CongressoCongresso









““A natureza A natureza éé perfeita. Prova disso perfeita. Prova disso 
são as cores e os sabores que ela nos são as cores e os sabores que ela nos 
oferece. Não plantamos oleroferece. Não plantamos oleríícolas, colas, 

plantamos saplantamos saúúde e qualidade de vidade e qualidade de vida””..

CYRO CURY ABUMUSSI CYRO CURY ABUMUSSI –– FAZENDA ITUAUFAZENDA ITUAU –– SALTO, SPSALTO, SP



M u i t o  o b r i g a d o !M u i t o  o b r i g a d o !
pctmelo@esalq.usp.brpctmelo@esalq.usp.br


