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Artigo 1: “Conformação de uma agenda para avaliação da Segurança Alimentar e 
Nutricional no Brasil: uma revisão

Este artigo de revisão aborda a trajetória do debate sobre segurança alimentar e nutricional no 
Brasil. O objetivo foi argumentar em torno das conseqüências da evolução conceitual observada 
sobre as políticas públicas de corte social, tendo em vista o plan
situação de segurança alimentar e nutricional. A análise realizada mostrou que o conceito de 
segurança alimentar e nutricional evoluiu de uma dimensão unicamente agrícola para uma 
dimensão de bem-estar humano, ganhando identidade 
Resulta disto que a segurança alimentar e nutricional é atualmente um fenômeno complexo, 
atribuível a um conjunto de fatores. Desta forma, para alcançar êxito, as políticas públicas 
voltadas à eliminação do problema e ta
causas, articulando e fazendo convergir esforços de vários setores como agricultura, nutrição, 
saúde, bem-estar social, educação, economia, emprego, 
 
TERMOS DE INDEXAÇÃO (3
segurança alimentar e nutricional no Brasil; perfil das estratégias de combate a insegurança 
alimentar e nutricional; perfil das estratégias para avaliação da situação e dos programas de 
segurança alimentar e nutricional
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RESUMO 
 

 

 
Este artigo de revisão aborda a trajetória do debate sobre segurança alimentar e nutricional no 
Brasil. O objetivo foi argumentar em torno das conseqüências da evolução conceitual observada 
sobre as políticas públicas de corte social, tendo em vista o planejamento e a avaliação da 
situação de segurança alimentar e nutricional. A análise realizada mostrou que o conceito de 
segurança alimentar e nutricional evoluiu de uma dimensão unicamente agrícola para uma 

estar humano, ganhando identidade com o Direito humano à alimentação. 
Resulta disto que a segurança alimentar e nutricional é atualmente um fenômeno complexo, 
atribuível a um conjunto de fatores. Desta forma, para alcançar êxito, as políticas públicas 
voltadas à eliminação do problema e também as estratégia para avaliá-las devem enfrentar as 
causas, articulando e fazendo convergir esforços de vários setores como agricultura, nutrição, 

estar social, educação, economia, emprego, renda, entre outros. 

TERMOS DE INDEXAÇÃO (3-6): segurança alimentar e nutricional; evolução conceitual da 
segurança alimentar e nutricional no Brasil; perfil das estratégias de combate a insegurança 
alimentar e nutricional; perfil das estratégias para avaliação da situação e dos programas de 

mentar e nutricional. 
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Conformação de uma agenda para avaliação da Segurança Alimentar e 

Este artigo de revisão aborda a trajetória do debate sobre segurança alimentar e nutricional no 
Brasil. O objetivo foi argumentar em torno das conseqüências da evolução conceitual observada 

ejamento e a avaliação da 
situação de segurança alimentar e nutricional. A análise realizada mostrou que o conceito de 
segurança alimentar e nutricional evoluiu de uma dimensão unicamente agrícola para uma 

com o Direito humano à alimentação. 
Resulta disto que a segurança alimentar e nutricional é atualmente um fenômeno complexo, 
atribuível a um conjunto de fatores. Desta forma, para alcançar êxito, as políticas públicas 

las devem enfrentar as 
causas, articulando e fazendo convergir esforços de vários setores como agricultura, nutrição, 

entre outros.  

gurança alimentar e nutricional; evolução conceitual da 
segurança alimentar e nutricional no Brasil; perfil das estratégias de combate a insegurança 
alimentar e nutricional; perfil das estratégias para avaliação da situação e dos programas de 

 



ABSTRACT 
 
 
 
 
This article of revision approaches the trajectory of the debate on food and nutritional security in 
Brazil. The objective was to argument about the consequences of food and nutritional security’s 
conceptual framework evolution over the social public policies, taking in account the planning 
and evaluation of food and nutritional insecurity status. The analysis showed that the concept of 
food and nutritional security has evolved from a unique agricultural dimension to a human being 
dimension, coming close the human’s rights of food. As result food and nutritional security is 
now a complex phenomenon, attributable to a range of factors. In order to achieve success the 
public policies to eliminate the problem, and also de strategies to assessment them, have to 
underlying causes by combining efforts in many sectors as agriculture, nutrition, health, social 
welfare, education, economy, employment, incomes, and others.  
 
 
TERMOS DE INDEXAÇÃO (3-6): food and nutritional security; conceptual evolution of food 
and nutritional security in Brazil; profile of strategies against food and nutritional insecurity; 
profile of strategies to evaluation food and nutritional security status and programs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artigo 2: “Desenvolvendo uma metodologia para avaliação da SAN municipal: a 
experiência em Mutuípe, Bahia”. 
 
 
 
 

RESUMO 
 
 
 
Este artigo sistematiza as etapas para desenvolver um sistema original de indicadores para 
monitorar tendências da segurança alimentar e nutricional e avaliar vulnerabilidade em nível 
municipal. Considerando a segurança alimentar e nutricional um fenômeno complexo, um 
grande número de variáveis e indicadores pode ser utilizado para avaliá-la. Entretanto, o objetivo 
era fornecer uma série de dados aplicável para o monitoramento e avaliação em um município 
pequeno e pobre do nordeste como Mutuípe, Bahia. Para isto uma lista de 20 indicadores, 
representando uma lista de variáveis que são consideradas como melhor relacionadas a 
segurança alimentar e nutricional é apresentada. Um fator importante de constrangimento no 
processo de seleção era a não disponibilidade de dados altamente relevantes a nível municipal. 
Entretanto a lista proposta parece ser adequadamente representativa dos diferentes aspectos da 
situação de segurança alimentar e nutricional.  
 
TERMOS DE INDEXAÇÃO (3-6): Segurança alimentar e nutricional; avaliação da segurança 
alimentar; indicadores; metodologia para avaliação.  
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
This article systemize the steps for developing an original system of indicators for monitoring 
trends of food and nutritional security and measuring vulnerability assessment at the municipal 
level. By considering the food and nutritional security as a complex phenomenon, its means that 
a large number of variables and indicators could be used to assess food and nutritional security. 
However, the objective was to provide a manageable dataset for monitoring and assessment 
progress at a small, poor and northeastern city as Mutuípe, at Bahia in Brazil. For that a core 
indicator list, with 20 indicators, representing a pool of variables that are assumed to be most 
closely related to food and nutritional security is presented. An important factor constraining the 
selection process was the non-availability of highly relevant data at municipal level. However 
the list proposed seems to be adequately representative of the different aspects of the food and 
nutritional security status.  
 
TERMOS DE INDEXAÇÃO (3-6): food and nutritional security, assessment of food security, 
indicators, methodology for assessment. 
 



Artigo 3: “Avaliando a Segurança Alimentar e Nutricional municipal: aplicando uma 
matriz de indicadores em Mutuípe, Bahia”. 
 

 
 

RESUMO 
 
 
 
O artigo apresenta aos resultados da avaliação da segurança alimentar e nutricional em nível 
municipal e intra-municipal, aplicando um protocolo original de indicadores. O objetivo era 
avaliar a eficácia do protocolo para mostrar o problema e as causas neste nível do governo. O 
protocolo de indicadores foi desenvolvido considerando a complexidade do fenômeno e a 
necessidade de fornecer uma série de dados aplicáveis ao monitoramento e avaliação em um 
município de pequeno porte e pobre do nordeste como Mutuípe, Bahia. Os resultados mostraram 
que em Mutuípe a situação de insegurança alimentar e nutricional é moderada para a maioria das 
dimensões e dos setores. Este resultado foi reconhecido pelos atores municipais como o prefeito 
e outros. O protocolo proposto parece ser um meio útil e viável para a avaliação da segurança 
alimentar e nutricional a nível municipal.  
 
TERMOS DE INDEXAÇÃO (3-6): Segurança alimentar e nutricional; avaliação da segurança 
alimentar; indicadores. 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
Article presents the results of the assessment the food and nutritional security at a municipal and 
sub-municipal level, by applying an original protocol of indicators. The objective was to evaluate 
the effectiveness of the protocol to show the problem and the causes at this level of government. 
The protocol of indicators was developed considering the complexity of the phenomenon and the 
need to provide a manageable dataset for monitoring and assessment progress at a small, poor 
and northeastern city as Mutuípe, at Bahia in Brazil. The results showed that in Mutuípe, in the 
majority of the dimensions and sectors, the status is moderate food and nutritional insecurity. 
This results had been recognized by municipal’s actors as the Mayor and others. In conclusion, 
the list proposed seems to be a useful and viable mean for the assessment of food and nutritional 
security and insecurity at municipal level. 
  
TERMOS DE INDEXAÇÃO (3-6): food and nutritional security; assessment of food security; 
indicators.  
 


