
 

A CONTRIBUIÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO COMO GARANTIA DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR NA PRODUÇÃO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS 
 

Carolina Pilar Alves e Dias, Marielly Maria Almeida Moura, Jordana Carvalho de Menezes 

Introdução 

Segundo Valente [1], a segurança alimentar e nutricional é definida como o acesso permanente a 

todos indivíduos, aos alimentos básicos de qualidade e em quantidades suficientes para levar uma 

vida digna e saudável, sem comprometer outras necessidades básicas. 

Ramalho [2] afirma que diante da evolução do sistema alimentar, o acesso aos alimentos por 

parte das populações tradicionais depende, quase exclusivamente, da exploração dos recursos 

naturais, permitindo a reprodutibilidade econômica, social, ambiental e cultural. Para Diegues [3], 

as populações tradicionais se reproduzem explorando diversos ecossistemas, a exemplo das 

florestas, estuários, mangues e áreas já transformadas para fins agrícolas. 

As comunidades desenvolvem suas atividades cotidianamente com base em seus aprendizados 

adquiridos pelas práticas de seus antecedes, mesmo que, em sua maioria, não sejam as mais 

adequadas, ocasionando dessa forma problemas sanitários dentro das mesmas.  

Contudo, com o avançar das pesquisas no âmbito agrário medidas simples podem potencializar a 

qualidade dos produtos desenvolvidos por essas comunidades e garantir a biossegurança alimentar. 

Dessa forma objetivou-se com o presente trabalho atribuir medidas simples obtidas pelas 

pesquisas, dentro dos sistemas de produção animal, que possam ser anexadas ao cotidiano das 

comunidades e garantir melhorias na qualidade de vida dessa população. 

 

Desenvolvimento 

A relação entre segurança alimentar e o estudo de grupos populacionais constitui um elo 

fundamental na compreensão dos problemas nutricionais que afligem essas populações. O estudo 

das especificidades do comportamento alimentar conforme diferentes culturas é sem dúvida um 

ponto fundamental para o entendimento deste elo. 

As comunidades tradicionais são detentoras de sistemas de manejo dos recursos naturais 

norteadas pelo respeito aos ciclos naturais, revelando formas de exploração econômica e, também, 

um conjunto de conhecimentos repletos de mitos e símbolos que levam ao uso sustentado dos 

ecossistemas. 

A infra-estrutura local é deficitária, podendo ser um fator limitante na incorporação de 

determinadas tecnologias. Além disso, a ausência de políticas públicas aliada ao contexto de 

pobreza e baixa escolaridade, cria uma situação de grave insegurança alimentar e nutricional ferindo 

princípios fundamentais dos direitos humanos à sobrevivência. É esse contexto socioeconômico que 

devemos levar em consideração antes de pensarmos nas medidas necessárias para garantir a 

biosseguridade alimentar das comunidades tradicionais. Um programa de biosseguridade jamais 

pode ser um processo estático, imutável, ao contrário, os processos devem ser permanentemente 

reavaliados. 

Na criação de aves caipiras tem-se uma preocupação as bactérias do gênero Salmonella, 

causadora da salmonelose que apresenta-se como um desafio para a saúde pública, em razão da 
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elevada endemicidade, alta morbidade e, acima de tudo, pela dificuldade do seu controle, segundo 

Kottwitz et al. [4]. Mais recentemente, a Influenza Aviaria (H5N1) altamente virulenta para muitas 

espécies de aves, causou doença e morte em pessoas. Este vírus é pouco adaptado aos humanos, 

porém adquiriu alto grau de letalidade para as pessoas que se infectaram como conseqüência do 

estreito contato com aves doentes. Já em relação à criação de bovinos, caprinos e suínos, nos 

últimos anos, vários episódios tornaram-se ameaças para a humanidade, como a Encefalite 

Espongiforme Bovina (vírus Ebola), e a denominada “gripe suína” (H1N1). Na maior parte das 

zoonoses (Raiva, Brucelose, TBC, Cisticercose, Triquinose), o contágio sucede do animal ou 

alimento de origem animal ao homem. 

Dentro desse contexto, a limpeza pessoal das pessoas envolvidas no manejo dos animais, a 

limpeza e higienização das instalações e equipamentos, os programas de vacinação, a manipulação 

correta dos produtos, o controle ativo de pragas (insetos e roedores), o descarte de animais 

problemas e o manejo adequado para os resíduos (animais mortos, cama de aves, restos de ração, 

etc.), são as principais medidas que devem ser mantidas para tentar se manter um programa de 

biosseguridade no âmbito alimentar. 

 

 

Considerações finais 

Com boas práticas higiênicas é possível  assegurar a qualidade da produção voltada para própria 

subsistência da comunidade, assim como elevar seus níveis, preservando as características inerentes 

da cultura seguida por esses povos, uma vez que nesses grupos a tradição de diversos hábitos é 

passada entre gerações. Entretanto, para que essas informações sejam passadas e entendidas 

coerentemente é necessário o estabelecimento de meios de comunicações adequados aos hábitos 

dessas pessoas, respeitando os costumes diferentes, que não se encontram em locais urbanizados. 
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