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Márcia Fani

A 
lguns temas nunca saem de moda no 

mercado editorial. A política, por exemplo, 

sempre ocupou espaço nos jornais e telejornais 

com notícias nem sempre positivas, mas, ulti-

mamente, tem ultrapassado os limites.

A corrupção ocupa as primeiras páginas dos 

jornais e já faz parte do dia a dia do brasileiro. 

Embora nos últimos anos a população tenha 

aumentado a sua atenção e a sua rejeição à 

questão da corrupção e esteja indignada com 

as notícias cada vez mais negativas, não possui 

estrutura cultural sufi ciente para combatê-la. 

A corrupção não é nenhuma novidade no Brasil, sempre existiu. Recursos 

destinados a fi nanciar hospitais, escolas, saneamento básico e outras necessi-
dades primárias sempre foram desviados e nunca a população tomou qualquer 

atitude para combater essa prática. Quem nunca ouviu a famosa frase: “Ele 

rouba, mas faz”, se referindo a um famoso político brasileiro que já foi prefeito 

e governador de São Paulo, além de ter ocupado outros cargos políticos! Em 

outros países, por questões muito menores, o povo sai às ruas protestando e 

cobrando os seus direitos. 

Está na hora do brasileiro enxergar e acreditar que o Brasil é uma repúbli-

ca federativa presidencialista... quem manda no Brasil é o povo e ele deve ser 

respeitado!

Boa leitura!
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ENTREVISTA

Entrevista:  Marília Nutti

ALIMENTOS 

BIOFORTIFICADOS

UMA ÁREA COM 

APLICAÇÕES 

INOVADORAS E 

PROMISSORAS

A 
biofortificação de alimentos 

ainda é uma área pouco conhe-

cida no Brasil, mas que deverá 

exercer influência sobre o setor de 

ingredientes nos próximos anos. Em 

entrevista exclusiva à revista Aditivos 

& Ingredientes, Marília Nutti, pesqui-

sadora líder da rede BioFort (aglome-

rado dos projetos de biofortificação 

de alimentos do país), coordenado 

pela Embrapa, fala sobre a impor-

tância dos alimentos biofortificados 

e sua interação com a indústria de 

alimentos.

O que são alimentos biofortifi -
cados? E como o termo bioforti-
fi cação pode ser defi nido?

Alimentos biofortificados são 

aqueles cujos teores de micronutrien-

tes estão em maiores níveis do que 

os encontrados nos alimentos con-

vencionais. A biofortificação consiste 

em um processo de cruzamento de 

plantas da mesma espécie, gerando 

cultivares mais nutritivos. O processo 

também é conhecido como melho-

ramento genético convencional. No 

melhoramento genético convencio-

nal uma planta é cruzada com outra 

da mesma espécie, não ocorrendo 

incorporação de genes de outro or-

ganismo ao genoma da planta, sendo 

“A biofortificação 
é utilizada 

em alimentos 
com grande 
diversidade 
genética, 

fazendo valer a 
possibilidade de 
um cruzamento 

massal”.

necessário a realização de repetidos 

cruzamentos até atingir o cultivar 

melhorado desejado. Somente na 

transgenia ou engenharia genética 

é que se incorporam genes de outro 

organismo no genoma da planta.

Quais os benefícios dos alimen-
tos biofortifi cados?

Os alimentos biofortificados, por 

possuírem maiores teores de micro-

nutrientes, agem especificamente 

combatendo a fome oculta, uma de-

ficiência nutricional responsável por 

debilitar mais de 2 bilhões de pessoas 

em todo o mundo.

A deficiência de micronutrientes, 

como ferro e zinco e de vitamina 

A, constituem sérios problemas de 

saúde pública nos países em desenvol-

vimento. Dietas com escassez de ferro 

e zinco podem ocasionar anemia, 

redução da capacidade de trabalho, 

problemas no sistema imunológi-

co, retardo no desenvolvimento e 

até a morte. A anemia ferropriva é, 

provavelmente, o mais importante 

problema nutricional no Brasil. As 

fontes mais importantes de ferro para 

a população brasileira são feijão e 

carnes vermelhas. A vitamina A é um 

micronutriente essencial para o bom 

funcionamento da visão e do sistema 

imunológico do organismo humano, 

sendo que sua deficiência tem provo-

cado a cegueira em milhares de crian-

ças no mundo. Depois das crianças, 

as mães, as lactantes e os idosos são 

as principais vítimas da desnutrição.

Quais alimentos permitem o 
emprego da biofortifi cação?

A biofortificação é utilizada em 

alimentos com grande diversidade 

genética, fazendo valer a possibili-

dade de um cruzamento massal. É 

uma política da Rede BioFORT e, 
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