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O termo “Segurança Alimentar” 

teve início após o término da 

primeira guerra mundial (1914-

1918), quando perceberam que a 

alimentação seria uma arma 

poderosa, onde países poderiam 

dominar o outro através do 

controle do fornecimento de 

seus alimentos.  

Contudo, o conceito começa a ser reconhecido a 

partir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

através da constituição da Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 1945. A partir desse momento a 

SAN (Segurança Alimentar e Nutricional), passa a 

ter um olhar diferente, onde não está mais 

associada ao fato de a capacidade de cada país 

produzir sua própria alimentação e sim a produção 

insuficiente de alimentos nos países pobres. 

E uma das maiores epidemias vivenciadas ao longo 

de todos esses anos tem sido a desnutrição. De 

acordo com A FAO (Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e a Alimentação) 

calculasse que aproximadamente um total de 800 

milhões de pessoas passa fome, em todo o mundo. 
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Esse problema está diretamente associado a classe 

social, sendo perceptível a escassez de alimentos  

 

 

seguros na mesa de famílias com baia renda, 

mesmo sendo um direito de todos. 

Além da escassez, um outro fator procedente da 

insegurança alimentar seria também a qualidade e 

sanidade dos alimentos, onde há o acesso, porém, 

não é feito de maneira adequada nem segura. E 

esse agente engloba todas as etapas, desde a 

plantação e fabricação do alimento até a chegada 

na mesa do consumidor. 

Contudo as ações públicas de abastecimento 

podem contribuir de forma positiva a fim de 

promover uma produção e distribuição dos 

alimentos de maneiras mais equitativas. 

Uma maneira de dar essa iniciativa para resolução 

do problema seria o fortalecimento do 

processamento de alimentos em unidades de tipo 

artesanal (pequenas agroindústrias e indústrias 

caseiras) e o comércio varejista de alimentos de 

pequena escala, baseando- se na qualidade dos 

produtos.   

Pois a atividade agrícola continua sendo a mais 

importante fonte de renda (e de alimentos) para a 

maioria das unidades familiares rurais. 
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