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RESUMO 

A agricultura tem um papel muito importante na economia e segurança alimentar para a 

população moçambicana. O presente estudo teve como objetivo realizar uma análise 

bibliométrica da literatura revisada por pares para identificar as tendências das publicações e 

os pesquisadores mais relevantes sobre segurança alimentar de Moçambique. A pesquisa foi 

realizada no banco de dados multidisciplinar SCOPUS e os indicadores bibliométricos 

analisados pelo software VOSviewer. Foram identificados 330 publicações entre os períodos 

de 1984 a 2021. Na análise de mapa de redes de palavras-chave com no mínimo quatro 

ocorrências, o termo “seca” está ligado com “mandioca”, “batata doce” e “segurança 

alimentar”; o termo “mandioca” está ligado com “cianeto”, “doença do listrado castanho da 

mandioca” e “segurança alimentar”; o termo “biofortificação” está ligado com “batata doce” e 

“zinco”; o termo “agricultura” está ligado com “mudança climática”, “adaptação” e 

“segurança alimentar”; o termo “meios de subsistência” está ligado com “gênero”, “pobreza” 

e “segurança alimentar”. A pesquisadora australiana Julie Cliff (Universidade Eduardo 

Mondlane) foi a que apresentou maior número de citações, com foco nos estudos sobre a 

doença paralítica (Konzo) associada ao consumo de mandioca. Em conclusão, as pesquisas 

sobre segurança alimentar em Moçambique aumentaram consideravelmente nos últimos dez 

anos. Pesquisas e colaborações internacionais para o desenvolvimento e acesso de novas 

tecnologias agrícolas para mitigar o impacto das mudanças climáticas é uma das principais 

prioridades para Moçambique. 

Palavras-Chave: soberania alimentar; sistemas alimentares; produção de alimentos; acesso 

aos alimentos; África. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INTRODUÇÃO 

A agricultura tem um papel muito importante na economia e segurança alimentar 

em Moçambique,  sendo fonte de rendimento para cerca de 70% da população (1).  Segundo o 

estudo realizado pelo Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN) 

em Moçambique, foi observado que cerca de 24% dos agregados familiares vivem em 

situação de insegurança alimentar crônica. O mesmo estudo destaca os seguintes aspectos que 

contribuem para os atuais níveis de insegurança alimentar no país:  os baixos níveis de 

produtividade e de produção agrícola, o acesso limitado aos alimentos, a fraca diversificação 

de alimentos em muitas regiões do país, bem como os elevados níveis de pobreza (2).  

Nesse sentido, as pesquisas científicas são fundamentais para identificar os 

problemas dos sistemas alimentares, propor e testar novas soluções que servirão de subsídios 

para elaboração de políticas públicas voltadas para a soberania e segurança alimentar da 

população. A bibliometria refere-se a um conjunto de técnicas abrangente e que utilizam 

métodos quantitativos para descrever tendências e padrões de determinada área do 

conhecimento (3;4). Portanto, o presente estudo tem como objeto realizar análises bibliométrica 

da literatura revisada por pares para identificar as tendências das publicações e os 

pesquisadores mais relevantes sobre segurança alimentar de Moçambique nas dimensões 

disponibilidade e acesso ao alimento. 

 

METODOLOGIA  

Para estudar o campo de conhecimento segurança alimentar de Moçambique foi 

conduzida análises de mapeamento bibliométrico usando os artigos científicos indexados na 

base de dados Sciverse SCOPUS. A SCOPUS foi escolhida por ser considerada como o maior 

banco de dados multidisciplinar da literatura revisada por pares (com 100% de cobertura do 

Medline), cobrindo uma ampla gama de campos de pesquisa e por possibilitar várias funções 

para análises bibliométricas. A estratégia de busca utilizou-se descritores baseados no 

conceito de segurança alimentar e de Moçambique ("food security" OR "food system*" OR 

"Food crops" OR "Food production" OR "Food Sustainability" OR "Food Suply" OR "Food 

distribution" OR "Food availability" OR "Food acess" OR "Food wast*" AND Mozambique).  

O processo de elaboração foi testado de forma a garantir o máximo de 

documentos possíveis, com o mínimo de resultados falso-positivo. Com auxílio de filtros, os 

resultados foram limitados a artigos originais e território. Os resultados das buscas foram 

exportados para o formato CSV e o software VOSviewer (versão 1.16.16) foi utilizado para 

construir os mapas de redes com base em uma matriz de coocorrência de palavras chaves e 

citações dos autores.  

 

RESULTADOS 

A pesquisa na base de dados SCOPUS resultou em 330 publicações no período de 

1984 a 2021. O primeiro estudo rastreado em busca foi intitulado: "Mantakassa: An epidemic 

of spastic paraparesis associated with chronic cyanide intoxication in cassava stable area of 



  

 

Mozambique. 1. Epidemiology and clinical and laboratory findings in patients", publicado no 

periódico de livre acesso Bulletin of Word Health Organization. O número de publicações 

aumentou consideravelmente nos últimos dez anos (254 registros de 330) e 2020 foi o ano 

com maior números de publicações (70 registros). A análise de palavras-chave gerou um 

número de 1173 registros, dos quais 27 palavras (2,3%) atingiram o limite de ao menos quatro 

coocorrências. Na figura 1 é mostrado o mapa de rede de palavras-chave dos autores com o 

número mínimo de quatro ocorrências. Na figura são observados seis grupos (clusters) de 

palavras-chave. As cinco palavras-chave com maior número de coocorrências foram: 

mozambique (76 ocorrências – cluster roxo), food security (18 ocorrências – cluster azul), 

africa (12 ocorrêcias – cluster roxo), sub-saharan africa (11 ocorrências – cluster azul) e 

agriculture (9 ocorrências – cluster roxo). 

Em relação aos links de palavras-chave, o termo "seca" está ligado com 

"mandioca", "batata doce" e "segurança alimentar". O termo "mandioca" está ligado com 

"cianeto", "doença do listrado castanho da mandioca" e "segurança alimentar". O termo 

"biofortificação" está ligado com "batata doce" e "zinco". O termo "agricultura" está ligado 

com "mudança climática", "adaptação" e "segurança alimentar". O termo "meios de 

subsistência" está ligado com "gênero", "pobreza" e "segurança alimentar". 

 

 

Figura 1. Mapa de rede de palavras-chave de autores com o mínimo de quatro ocorrências. 

Cores diferentes representam diferentes grupos (clusters). O tamanho do círculo representa a 

frequência de aparecimento das palavras-chave e a distância entre dois círculos reflete a sua 

força de correlação. 

 



  

 

A tabela 2 mostra os cinco autores com maior número de citações. Participaram 

da publicação dos artigos de segurança alimentar de Moçambique 1530 autores, dos quais 

apenas 11 publicaram ao menos cinco documentos. A pesquisadora australiana Julie Cliff 

(Departamento de Saúde da Comunidade - Universidade Eduardo Mondlane: Maputo, 

Moçambique) foi a que apresentou maior número de citações. As principais linhas de 

pesquisa de Julie Cliff envolvem doenças infecciosas e políticas de saúde, com foco em 

doença paralítica (Konzo) associada ao consumo de mandioca. O pesquisador moçambicano 

Almeida Sitoe (Departamento de Engenharia Florestal - Universidade Eduardo Mondlane: 

Maputo, Moçambique) foi o segundo autor com maior número de citações. As principais 

linhas de pesquisa de Almeida Sitoe estão centradas em dinâmicas florestais e mudanças 

climáticas.  

 

Tabela 2. Autores classificados por número de citações (5 documentos) 

Autor 
n° 

Citações 

n° 

Documentos 
Afiliação 

Cliff J 317 5 
Universidade Eduardo 

Mondlane (Moçambique) 

Sitoe A 194 6 
Universidade Eduardo 

Mondlane (Moçambique) 

Korkalo L 46 7 
Universidade de Helsinque 

(Filândia) 

Mutanen M 46 7 
Universidade de Helsinque 

(Filândia) 

Bjornlund H 43 7 
Universidade da Austrália do 

Sul (Austrália) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste estudo, foram explorados dois indicadores bibliométricos sobre segurança 

alimentar em Moçambique. No geral, observamos um aumento exponencial de estudos 

primários publicados e indexados em uma importante base de dados, refletindo o crescente 

campo de conhecimento de segurança alimentar em Moçambique. O presente estudo 

apresenta limitações que merecem ser destacadas para a interpretação dos resultados. Em 

primeiro lugar, as análises de indicadores estruturais bibliográficos utilizando o software 

VOSviewer permite apenas a utilização de um único banco de dados. Portanto, nossas 

análises não incluem documentos publicados em periódicos não indexados na SCOPUS. Em 

segundo lugar, na estratégia de busca foram utilizados termos abrangentes sobre segurança 

alimentar com enfoque nas dimensões de disponibilidade e acesso ao alimento. No entanto, a 

presença de resultados falsos positivos podem ser obtidos independente da precisão dos 

termos de busca; em nosso caso, também podemos observar a presença de estudos da nutrição, 

divido também pela interdependência das dimensões da segurança alimentar. 



  

 

Entre os pesquisados com maiores números de citações, os temas investigados 

pelos autores envolvem: doenças paralíticas associado ao consumo de mandioca durante 

perídos de seca (Julie Cliff); dinâmicas florestais e mudanças climáticas 

(Almeida Alberto Sitoe); dietas de meninas adolescentes (Liisa Korkalo e Marja Mutanen), 

esquemas de irrigação e gestão inteligente da água (Henning Bjornlund). Importante destacar 

que apesar do foco do presente estudo foi as dimensões de disponibilidade e acesso de 

alimentos A análise de rede de palavras-chave de autores proporcionou um panorama dos 

termos com maior ocorrência, permitindo investigar as relações entre os principais aspectos 

investigados e que caracterizam a segurança alimentar de Moçambique. Entre estes, se 

destacam a relação dos termos seca e mandioca, que indicam o aumento de casos de paralisia 

(conhecida como Konzo) pelo consumo quase que exclusivo de mandioca (5). A raiz da 

mandioca contém glicosídeos cianogênicos (composto neurotóxico) que normalmente são 

removidos por secagem ao sol e armazenamento, porém, é um processo demorado e ignorado 

devido à escassez de alimentos (6).  A relação dos termos biofortificação e batata doce, 

evidenciam as estratégias de melhoramento genético para mitigar os efeitos da deficiência da 

de vitamina A (7). Um campo de extrema importância para a agricultura são as mudanças 

climáticas, sendo considerado como um problema e desafio global (8). Moçambique já vem 

enfrentando desastres naturais como ciclones, períodos de inundações e secas que 

comprometem a economia e segurança alimentar do país. Portanto, pesquisas e colaborações 

internacionais para o desenvolvimento e acesso de novas tecnologias agrícolas para mitigar o 

impacto das mudanças climáticas é uma das principais prioridades para Moçambique garantir 

a segurança alimentar de sua população. 
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