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INTRODUÇÃO  

As primeiras políticas relacionadas à segurança alimentar foram adotadas na Europa no 

período pós-primeira guerra mundial, a partir da situação em que se encontravam os países envolvidos na 

guerra ficou claro que a produção de alimento era um ponto primordial para garantir a segurança de um país, 

após a segunda guerra o termo segurança alimentar passou a ser utilizado como um termo militar que 

estava infimamente ligado a produção de alimentos e a garantia de auto-suficiência da nação e por tanto 

significava soberania (HIRAI, 2007). 

Entretanto nos tempos de paz as discussões sobre segurança alimentar caminharam 

para a criação em 1945 da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) que 

desde então promove as discussões sobre segurança alimentar e outras questões relacionadas a esse tema 

em uma perspectiva global. 

Vale lembrar que o Brasil também deu sua contribuição para as discussões sobre 

segurança alimentar, Tanto que Josué de Castro tornou-se o primeiro presidente da FAO, e no Brasil 

fomentou discussão a partir de seu livro “Geografia da fome” a criação da cesta básica no país (BATISTA 

FILHO et al., 2003) e a partir daí iniciou-se as pesquisas que servem de parâmetro para as políticas de 

segurança alimentar que para o Brasil é entendidas como “a garantia do acesso diário à alimentação, em 

qualidade, quantidade e regularidade suficientes a todo o cidadão brasileiro, em especial aos mais pobres” 

(HILAI, 2007), um bom exemplo disso é a criação em  janeiro de 2004 do Ministério Extraordinário de 

Combate a Fome e Insegurança alimentar (MESA) pelo presidente Lula, que se tornou o Ministério de 

Desenvolvimento Social que entre outros programas dirigi o Fome Zero. 

Para subsidiar os projetos de segurança alimentar vem sendo feitas diversas pesquisas, 

entre elas a PNAD, pesquisa nacional por amostra de domicílios, feita pelo IBGE, que em 2004 aponta que as 

situações mais graves de insegurança alimentar estão concentradas na região Norte e Nordeste sendo que 

no Norte atinge cerca de 14,4% da população rural e 12,7% da população urbana. Fato esse que já havia 

chamado a atenção de Josué de Castro quando estudou a Amazônia, chegando inclusive a classificar o rio 

Negro como “rio da fome” devido à escassez de pescado em suas águas (MORAES, no prelo). 

Mesmo havendo pesquisas no Estado do Amazonas, os municípios do interior ainda são 

pouco estudados e geralmente as informações a respeito da alimentação e da segurança alimentar. As 

cidades apresentam uma condição desconhecida no contexto de um processo de urbanização acentuado 

nas últimas décadas de forma diferenciada. Os aspectos relacionados à moradia da população urbana, como 

indicador do ambiente urbano, podem ser usados na análise de segurança alimentar quando consideramos 

que as condições de salubridade. Outros dados socioeconômicos refletem a condição das famílias em 

adquirir alimentos e as estratégias destas para garantir sua alimentação. 
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OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo gerar um quadro que transpareça a situação de 

segurança alimentar em relação a situação socioeconômica e de moradia da população urbana de 

Itacoatiara considerando esta como uma cidade media de responsabilidade territorial (SCHOR, 2009). 

 

METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa foi realizado um trabalho de campo na cidade de 

Itacoatiara no dia 6/2/2010, onde foram aplicados um total de 120 formulários, um em cada domicílio 

distribuídos em 12 bairros sendo 10 formulários em cada bairro. Os formulários continham questões 

referentes ao perfil socioeconômico da família, condições da moradia e segurança alimentar, além dessas 

questões também fora questionado a freqüência de consumo, a forma de obtenção e o local de compra de 

vários itens selecionados a partir da cesta básica regionalizada sugerida por Moraes (2007) (feijão, arroz, 

carne, ovos, maçarão, frango, peixe, enlatados, farinha, pão, salada e charque) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As famílias da cidade de Itacoatiara têm a renda como um fator crucial para a obtenção 

de produtos que compõem a cesta básica regionalizada. Com base nas amostras de Itacoatiara existem 

aproximadamente 1,4 pessoas empregadas por família sendo que 80% da vive com ate dois salários 

mínimos, o que revela que a maior parte possui renda relativamente baixa. Um total de 33% dos domicílios 

visitados têm aposentados que contribuem na renda familiar e 40% da população recebe algum tipo de 

auxilio governamental, com destaque para o bolsa família 33%, e o bolsa escola 7%, demonstrando que a 

participação de transferências do governo na renda das famílias é considerável e portanto importante para a 

segurança alimentar da população.  

Outro fator que influencia a segurança alimentar das famílias refere-se às condições de 

moradia. Nesse item, identificamos que 85% dos moradores possuem casa própria, demonstrando que 

independentemente do nível social ou qualidade de vida a posse do terreno é constante, e apenas 7% e 6% 

possuem casa alugada ou cedida respectivamente. O abastecimento de água e energia elétrica na maioria 

dos casos e fornecida pela rede publica o que possibilita a conservação, o preparo e a higienização dos 

alimentos. Entre os entrevistados, 84% possuem quintal sendo que destes 70% possuem horta e/ou fruteiras 

nos quintais que são utilizadas como complemento à alimentação revelando um fato interessante para 

analise de segurança alimentar, pois os produtos do próprio quintal para compor a alimentação familiar. 

Foi realizando um levantamento de questões-chave para a obtenção de um indicador da 

segurança alimentar em Itacoatiara. Quando perguntadas se no último mês a comida terminou antes que 
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houvesse mais dinheiro para comprar, 75 % dos casos a resposta foi positiva. Quando perguntados sobre a 

obtenção de alimento via credito, 66% afirmaram que obtinham alimentos a credito, destes 58% utilizam 

credito via caderneta (fiado) e 36% o cartão de credito. Esses dados apresentam a importância do credito 

possui para manter a alimentação das famílias e sua influencia na segurança alimentar da população urbana. 

Numa análise em relação a renda nota-se que não há distinção na utilização do crédito por nível de renda, 

todos utilizam da mesma forma. 

A freqüência semanal de consumo dos alimentos que compõem a cesta regionalizada 

foi em media para o arroz 8,37; feijão 3,35; Carne vermelha 3,43; Ovos 3,31; Macarrão 4,09; Frango 4,4; 

Peixe 3,65; Enlatados 1,47; Farinha 12,88; Pão 14,58; Salada 2,4 e charque 1,82. A partir desses resultados 

infere-se a importância que a farinha, o arroz e o pão possuem dentre os acompanhamentos, entre as 

refeições principais o frango se destaca entre a carne e o peixe, o que reflete um quadro de aproximação ao 

consumo de alimentos industrializados e afastamento do dos alimentos que mais culturais (peixe), alem 

disso e também evidente o baixo consumo de salada e enlatados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão da segurança alimentar nas cidade não é de fácil identificação por ser 

permeada de fatores culturais que são de difícil apreensão. Entretanto as questões socioeconômicas são 

marcadas pela dependência do estado para a complementação da renda com elevados índices de 

transferência de renda que certamente têm participação na constituição da alimentação. As estratégias da 

população para garantir a alimentação da família constituem relações dentro e fora do mercado. A 

possibilidade de obtenção de alimentação a crédito pode refletir certa fragilidade econômica nas famílias, 

fato esse que se confirma com as 75% da respostas positivas para a questão que pergunta se a comida 

acaba antes do dinheiro do próximo mês chegar. 

O impacto da questão da moradia na segurança alimentar é importante quando se 

considera que as cidades do interior do Amazonas, mesmo sendo média, apresentam outra relação com a 

obtenção de alimentos, como a figura dos quintais que representam um instrumento de complementação 

alimentar. Juntamente com as condições positivas de moradia da população quanto à infraestrutura, as 

condições de moradia refletem um indicativo para a salubridade em relação aos alimentos. 
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