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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo propor um novo modelo pedagógico para o 

currículo dos cursos de Medicina Veterinária visando trabalhar multidisciplinarmente 

questões importantes para a formação, como a Saúde Pública, com foco na segurança 

alimentar. O médico veterinário é o responsável pelas transformações, e o uso sustentável do 

meio ambiente, pela produção animal e a oferta de alimentos saudáveis, para a efetivação do 

Direito Humano a Alimentação Adequada. Somadas estas responsabilidades às reflexões 

trazidas, a pretensão é buscar um novo modelo pedagógico para o currículo dos Cursos de 

Medicina Veterinária que, redesenhasse a partir do paradigma generalista, humanista, 

reflexivo e do enfoque multidisciplinar, as disciplinas curriculares, dando ênfase à inserção de 

um novo eixo temático na grade curricular do curso, a disciplina “Segurança Alimentar”, 

como forma da implantação permanente da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional no Brasil, com vistas a tornar efetivo o Direito Humano à Alimentação Adequada 

e o desenvolvimento sustentável. A metodologia utiliza o método indutivo, de cunho 

qualitativo e, se caracteriza como um estudo de caso, por meio de pesquisa de campo, apoiada 

pela pesquisa bibliográfica e documental. Os procedimentos da pesquisa, incluem, o método 

diagnóstico e como técnica de coleta de dados, entrevistas pré-preparadas, compostas por 

questões abertas e fechadas, aplicadas a médicos veterinários, egressos do curso de Medicina 

Veterinária. Os resultados apontam que o currículo dos CMV apresentam flexibilidade, 

orientando-se à formação de um perfil do egresso/profissional médico veterinário, agregando 

habilidades, competências e conteúdo, mas existem lacunas. A inserção da Segurança 

Alimentar, uma temática multidisciplinar, como uma nova disciplina no currículo dos CMV 

atende à necessidade de criação do perfil do egresso/profissional do CMV desejado, tendo em 

vista a alimentação hoje se constituir em um fato social que mobiliza várias dimensões da 

vida e a segurança alimentar ser um objetivo prioritário em saúde pública e passar pelo 

conhecimento profissional do médico veterinário, cujas demandas abrem um mercado global 

de atuação. A disciplina “Segurança Alimentar”, pela multidisciplinaridade da sua temática, 

inova e preenche as lacunas existentes nos CMV, constituindo um caminho para se avançar na 

garantia da Segurança Alimentar e Nutricional e efetivação do Direito Humano à Alimentação 

Adequada. 
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Introdução 

 

No Brasil, a Constituição Federal define que “a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doenças e outros agravos e ao acesso universal [...]” (Brasil, 1988). A Lei 8.080/90, que 

regula as ações e serviços de saúde no território nacional estabelece, no seu art. 3º, que: “a 



saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais [...]” (Brasil, 1990). 

Nesse contexto, a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), objetiva tornar 

realidade o direito à saúde, através da descentralização, do atendimento integral e da 

participação social (Brasil, 1990, 1990a). A segurança alimentar e nutricional ocupa de forma 

crescente a agenda pública brasileira no curso do processo de construção de valores e práticas, 

com impactos diretos na estrutura político-institucional de distintos setores governamentais e 

societários.  

As doenças alimentares constituem uma das principais preocupações ao nível da 

Saúde Pública, os alimentos estão sujeitos a diversos tipos de contaminações, que representam 

um risco efetivo para a saúde pública (Silva, 2007). 

A sociedade coloca à disposição dos consumidores uma variedade e quantidade cada 

vez maior de alimentos, situação que vem levantando dúvidas quanto à segurança alimentar 

dos produtos consumidos, nomeadamente sua contaminação (Pereira, 2001).  

No contexto internacional, a segurança alimentar é um objetivo prioritário em saúde 

pública. A partilha de responsabilidades é o caminho para atingir uma alimentação saudável e 

de qualidade. Dentre as metas das autoridades reguladoras de saúde e companhias 

alimentares, “pretende-se superar com a redução dos riscos para níveis aceitáveis e 

previsíveis, tendo em conta as implicações custo benefício envolvidas no seu controle” 

(Saraiva, 2012).  

O processo de construção participativa de saberes e de ação política, consagrou a 

segurança alimentar e nutricional como um direito universal. Os percursos trilhados nesses 

dois campos temáticos fortalecem a reflexão sobre os determinantes da saúde e da 

alimentação, e compartilham de princípios comuns que os tornam estratégicos para 

impulsionar processos integrados e sustentáveis de desenvolvimento (Burlandy, 2008). 

A história da Segurança Alimentar se relaciona às escolas de Medicina Veterinária no 

século XVIII, ao surgimento de doenças transmissíveis na Europa e ao desenvolvimento dos 

sistemas educativos modernos (Hatschbach, 2004). 

Criada no Brasil em 1918, a Medicina Veterinária é uma das profissões mais 

importantes do Brasil e do mundo, por suas competências, que vão da prevenção e cura das 

afecções de diversas espécies animais à saúde pública, ensino técnico e superior, pesquisa, 

extensão rural à preservação ambiental e ecológica (Flosi, 2004). 

A ideia de que as clínicas médica e cirúrgica de pequenos e grandes animais são áreas 

de atuação exclusiva do Médico Veterinário (Lei nº. 5.517/1968), vem sofrendo modificações 



à medida que novos profissionais atuam em outras áreas de abrangência da MV e os 

princípios basilares do Médico Veterinário estão alicerçados nas ciências biológicas e sociais 

(Arámbulo, 1991). 

O impacto da alimentação de origem animal na saúde humana faz com que o médico 

veterinário, integre em seu perfil profissional (Pinheiro, 1997), atributos como uma visão 

global do exercício da profissão. Esse tipo de formação é de extrema relevância considerando-

se o papel do médico veterinário na prevenção e no controle de doenças com potencial 

impacto no comércio internacional de animais e produtos (Santos et al., 2004), assim como a 

área de saúde pública, constituindo a segurança alimentar um dos principais campos, devendo 

a questão alimentar e sua segurança ser uma prioridade.  

A educação médica-veterinária tem sido, há muitas décadas, alvo de atenção no Brasil 

e países desenvolvidos (Rubinich, 1996). Contudo, na década de 90 houve uma explosão de 

cursos de Medicina Veterinária, predominando o jogo de interesses políticos e os interesses de 

grupos econômicos, resultando na implantação de cursos com padrões mínimos de qualidade 

(CFMV, 1996). O elevado número de cursos associado à falta de condições que possibilitem a 

formação de profissionais com nível mínimo de conhecimento e dotado das competências e 

habilidades necessárias para o desempenho profissional, representa uma grave preocupação 

para a medicina veterinária (Oliveira et al., 2009). 

A preocupação do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), com o ensino 

de graduação no Brasil, se fortaleceu em 1991 com a adoção de ações voltadas à defesa e 

manutenção da qualidade da instrução ministrada nas escolas e faculdades de Medicina 

Veterinária. Desde então, o CFMV detém o pioneirismo e a liderança na defesa da qualidade 

do ensino médico-veterinário, do profissional e da saúde pública no Brasil (CFMV, 2000). 

A Lei 9.394/96 (LDB) estabelece que, na educação superior, as universidades devem 

observar as diretrizes gerais para fixar os currículos de seus cursos e programas (Brasil, 

1996). As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de graduação em Medicina 

Veterinária, Resolução CNE/CES n. 1/2003 (Brasil, 2003), definem os princípios, os 

fundamentos, as condições e os procedimentos da formação deste profissional. O curso de 

graduação deve garantir a formação de profissional com perfil generalista, humanista, apto a 

compreender e traduzir as necessidades de indivíduos e comunidades, com relação às 

atividades inerentes ao exercício profissional, no âmbito de seus campos específicos de 

atuação em saúde animal e clínica veterinária; saneamento ambiental e medicina veterinária 

preventiva, saúde pública e inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, devendo 

ainda conscientizar o futuro profissional sobre a necessidade da viabilização do bem-estar 



animal em todos os seus aspectos (Brasil, 2003; Brasil, 2007; Oliveira et al., 2009; 

Pfuetzenreiter, & Zylbersztajn, 2002). 

As diretrizes curriculares oferecem flexibilidade quanto à autonomia das coordenações 

de cursos, possibilitando inúmeras perspectivas. A liberdade concedida às instituições 

favorece a ênfase em alguns conteúdos em detrimentos de outros, caso da inserção da saúde 

pública nos currículos (Pfuetzenreiter, 2003). 

Para que o médico veterinário faça sua opção de atuação com segurança e clareza, é 

fundamental que a instituição de ensino ofereça formação que oportunize ao mesmo conhecer 

e experimentar a prática nas diferentes áreas (Oliveira et al., 2009). Em muitas situações, os 

currículos são carentes de estratégias pedagógicas que articulem o saber e o saber fazer, 

visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser e o aprender a fazer, atributos 

indispensáveis à formação deste profissional. 

A Medicina Veterinária não está preparando um número suficiente de estudantes para 

todas as áreas que poderiam servir a sociedade como um todo, os cursos estão modificando 

seus currículos e o perfil dos estudantes também sofre alterações. As escolas têm enfatizado a 

prática clínica de pequenos animais, com sofisticados avanços tecnológicos e terapêuticos. Há 

um declínio no interesse pela prática da produção animal e da saúde pública (Radostits, 2003). 

É fundamental que as instituições de ensino superior repensem os seus currículos e 

projetos pedagógicos, proporcionando condições de desenvolvimento das competências e 

habilidades gerais e específicas recomendadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(Oliveira et al., 2009). 

As habilidades e competências exigidas de um médico veterinário às próximas 

décadas apontam para o conhecimento técnico que esse profissional deve ter, a formação 

ética, humanista e socioeconômica, o domínio das tecnologias, a formação eclética para um 

mundo globalizado (Oliveira et al., 2010). 

As indicações da Conferência Mundial sobre o Ensino Superior são que “a qualidade 

do ensino superior é função da qualidade do pessoal docente, dos planos de estudos, dos 

estudantes, da infraestrutura e da gestão da instituição” (Unesco, 1998). Portanto, mudanças 

devem ser introduzidas no currículo acadêmico dos Cursos de Medicina Veterinária no Brasil. 

Em face da atuação multifacetada e estratégica ao desenvolvimento nacional, o 

Médico Veterinário expandiu os espaços do seu exercício profissional. Contribui no aumento 

da produção de alimentos, na saúde pública (equipes multiprofissionais, vigilância sanitária e 

epidemiológica, controle das zoonoses, planejamento, administração de campanhas sanitárias, 

produção de fármacos e de imunobiológicos, preservação dos ecossistemas e biodiversidade, 

pesquisa científica e difusão de tecnologias, programas de desenvolvimento agropecuário, 



diagnóstico e inspeção e tecnologia de alimentos de origem animal) e na clínica médica 

(CFMV, 1997). 

A essa gama de atividades que o Médico Veterinário pode atuar na área da saúde 

pública, se junta à segurança alimentar (Ribeiro et al., 2006). 

A Medicina Veterinária tem sido considerada como um constructo social. Há 

necessidade de uma mudança cultural na Medicina Veterinária em direção às ciências naturais 

e sociais, com mais ênfase no bem-estar geral e na qualidade e segurança alimentar e 

nutricional (Werge, 2003). 

O médico veterinário enquanto agente de saúde pública é o profissional capaz de 

interferir na sociedade, para a prevenção de doenças, proteção da vida e promoção da saúde e 

bem-estar humanos (Meditsch, 2006). 

A Saúde Pública é um dever do Estado, mas são necessários esforços de todos os 

segmentos da sociedade para prevenir, proteger e promover a saúde da população. A inclusão 

normativa do médico veterinário na área da saúde é um fato recente no Brasil, data de 1991, 

efetivada pela Resolução CNS n. 38/1993 (Meditsch, 2006). 

A importância do médico veterinário vem sendo muito discutida. No Brasil, os 

desafios são muitos (Schneider, 2005). Seu papel como agente de saúde pública e a atuação 

destes na difusão sobre zoonoses foram identificados e avaliados (Carvalho et al., 2009).  

Entretanto, foram apontadas falhas na formação profissional dos MV afastando este 

profissional de suas origens históricas vinculadas à Saúde Pública. O currículo dos cursos de 

Medicina Veterinária privilegia, em alto grau, a clínica médica, em detrimento de outros 

campos de atuação, sem haver uma articulação entre eles, e evidencia que o médico 

veterinário é essencialmente formado para atuar na doença e não na prevenção. O 

desconhecimento e falta de compreensão sobre a saúde das populações, em seus aspectos 

culturais, sociais e econômicos, gera um menor grau de comprometimento do profissional 

com a saúde coletiva (Pfuetzenreiter, 2003). 

O fato da formação do médico veterinário dar pouca ênfase aos conteúdos de saúde 

pública e medicina preventiva durante o curso de graduação, pode também enfraquecer a 

visão social e coletiva do profissional, prejudicando sua atuação como agente de saúde 

pública. Não é fácil mudar a cultura da profissão médico-veterinário (Werge, 2003). Contudo, 

profissional de Medicina Veterinária deve ter um nível de competência consistente com as 

demandas da sociedade, visto que o reconhecimento da importância da profissão está na 

dependência de sua relevância social.  

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é um tema multidisciplinar e está 

relacionada a uma concepção mais ampla, pelo seu caráter sistêmico, aponta para um futuro 



melhor que o presente (Reis, 2009), perfeitamente aplicável nos currículos de cursos 

superiores. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utiliza o método indutivo, de cunho qualitativo e, se caracteriza como 

um estudo de caso, por meio de pesquisa de campo, apoiada pela pesquisa bibliográfica e 

documental. Detêm-se na investigação da estrutura e funcionamento do currículo do curso de 

graduação em Medicina Veterinária, para detectar a ação formadora no preparo de 

profissionais qualificados e capazes de atuar no mercado globalizado, como cidadãos 

comprometidos com a realidade em mudança.  

Para análise descritiva, por se tratar de abordagem qualitativa, foram considerados 

aspectos fundamentais (categorias) expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Medicina Veterinária, instituídas pela Resolução CNE/CES 1, de 18 de fevereiro de 

2003, como preconizado pelo Parecer CNE/CES 105/2002, aprovado em 13/03/2002, que 

adotou o formato estabelecido pelo Parecer CNE/CES 583/2001: perfil do formando 

egresso/profissional; competências e habilidades; conteúdos curriculares; estágios e atividades 

complementares; organização do curso; acompanhamento e avaliação. 

A análise desses elementos no projeto pedagógico do curso procura identificar a 

incorporação dos aspectos fundamentais das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Medicina Veterinária expressos na Resolução CNE/CES 1, de 18/02/2003. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Medicina Veterinária, a serem 

observadas na organização curricular das Instituições do Sistema de Educação Superior do 

Brasil (art. 1º, Res. CNE/CES 105/2003), foram aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação, que à luz dos princípios da identidade e da dignidade do exercício profissional, 

ressalta que os currículos devem considerar, na aprendizagem e na formação tecnológica do 

profissional, ser imprescindível o desenvolvimento de valores éticos e sociais a ela inerentes, 

bem como a convicção de sua importância social. 

Adotando-se um enfoque exploratório e descritivo e, como procedimentos, a pesquisa 

de campo, baseada na observação direta da realidade e na utilização da técnica de entrevistas 

pré-preparadas foram coletados dados junto a médicos veterinários egressos do CMV, visando 

detectar o alcance da temática, Segurança Alimentar, no currículo do curso de Medicina 

Veterinária desde a perspectiva destes profissionais. 

Como procedimentos da pesquisa foi utilizada a entrevista pré-preparada, composta 

por questões abertas e fechadas, aplicadas com médicos veterinários, egressos do curso de 



Medicina Veterinária e o diagnóstico. Como procedimentos de análise da matriz curricular do 

curso, projeto pedagógico e entrevistas, utilizou-se a análise qualitativa, confrontando dados 

empíricos e teóricos. 

 

Resultados  

 

Através dos resultados da análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de Medicina Veterinária do país (Res. CNE/CES 1/2003) observa-se que a implantação e 

desenvolvimento das Diretrizes Curriculares devem orientar e propiciar concepções 

curriculares ao Curso de Graduação em Medicina Veterinária que deverão ser acompanhadas 

e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se fizerem necessários ao seu 

aperfeiçoamento. Seguindo os parâmetros propostos pelo currículo mínimo, pela Resolução 

CNE/CES 1/2003, que favorece a distribuição das disciplinas por eixos temáticos, incluídos 

em três grandes áreas: I – Ciências Biológicas e da Saúde; II – Ciências Humanas e Sociais: 

III – Ciências da Medicina Veterinária, organizadas na modalidade seriada anual, seriada 

semestral, sistema de créditos ou modular, realização de Estágio Supervisionado em Medicina 

Veterinária e apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso. E a Res. CNE/CES 2/2007 

que estabelece uma carga horária de 4.000 horas/aula para o Curso de Medicina Veterinária.  

A análise permitiu verificar que as Diretrizes Curriculares oferecem como perspectiva 

autonomia ao curso, e a flexibilidade do currículo está relacionada à autonomia proporcionada 

às coordenações do curso, o que possibilita inúmeras perspectivas, seja na oferta de 

disciplinas obedecendo às exigências legais da regulamentação do exercício profissional, seja 

nas metodologias empregadas e na gestão destes currículos, em atendimento ao disposto na 

Resolução CNE/CES 1/2003. 

Complementando a pesquisa foram realizadas entrevistas com 70 médicos 

veterinários, 20 do sexo feminino, na faixa dos 36 aos 38 anos de idade, residentes em 

Canoas-RS, e cinquenta do sexo masculino, na faixa dos 35 aos 63 anos de idade, residentes 

em Porto Alegre - RS. 

As áreas de atuação dos médicos veterinários entrevistados são Higiene e inspeção de 

produtos de origem animal (21,43%), Tecnologia de alimentos e controle de qualidade 

(17,86%), Produção e sanidade animal em propriedades rurais (14,29%) e Clínica e cirurgia 

de animais de pequeno e grande porte(14,29%), seguidas de outras, como Reprodução, 

Melhoramento genético, Manejo e conservação de espécies silvestres e Saúde Pública, com 

respectivamente 7,14%de interesse e atuação. 



Todos os entrevistados (100%) avaliaram a importância de o médico veterinário atuar 

na Saúde Pública como sendo “muito importante”. 

Para 57% dos entrevistados as disciplinas analisadas na matriz curricular do seu curso 

de Medicina Veterinária não foram enfatizadas de maneira satisfatória, 29% consideram que 

sim, enquanto, para 14%, definitivamente essas disciplinas não foram enfatizadas como 

deveriam.  

Para 22,22% dos médicos veterinários entrevistados consideram as atividade mais 

promissora dentro do mercado de trabalho são a fiscalização; 16,67% dos entrevistados 

consideram a “Produção Animal”,  especialmente avicultura, suinocultura e bovinocultura”, 

destacando-se a “priorização de aves para carnes”, como área mais promissora; já 11,11%, 

consideram respectivamente como áreas mais promissoras a “Medicina Veterinária Preventiva 

e Saúde Pública” e “Segurança Alimentar”, bem como a “Garantia da sociedade”. Com menor 

expressividade (5,56%), consideraram promissoras, as áreas de “produção de alimentos”, 

“genética”, “DTA” e “tecnologia de produtos lácteos”. 

A temática Segurança Alimentar não foi abordada na carreira acadêmica de 71,43% 

dos profissionais veterinários entrevistados. 

Na avaliação da importância do tema “Segurança alimentar” fora da vida acadêmica, 

85,71% consideram o tema “extremamente importante” fora da vida acadêmica, enquanto 

14,29% consideram o tema Segurança Alimentar, “muito importante” para o cotidiano do 

exercício profissional. 

A partir da análise dos resultados do conteúdo das entrevistas, tornou-se evidente que 

o ensino de Segurança Alimentar no currículo do curso de Medicina Veterinária trará muitos 

benefícios para a carreira do médico veterinário, 62,5% dos médicos veterinários 

entrevistados consideram de fundamental importância o tema Segurança Alimentar para o 

exercício da profissão e assim justificam.  

Os resultados demonstram a importância e os benefícios para a carreira do médico 

veterinário e a imprescindível inclusão da disciplina de Segurança Alimentar no currículo do 

curso de Medicina Veterinária. 

A nova disciplina surge com o enfoque do estudo do tema segurança alimentar e seus 

programas de controle relacionados a produção de alimentos seguros com o objetivo de 

conhecer e aplicar os programas em propriedades rurais, industrias e em estabelecimentos 

produtores e comercializadores de alimentos, identificando as características de cada 

programa e relacionando o campo de aplicação, avaliando a viabilidade da implementação dos 

programas de controle,  identificando os setores produtores de alimentos compatíveis com a 

implementação dos programas.  



Dentre as temáticas da nova disciplina que contribuirão no eixo do novo currículo,  

estão as normas do Codex Alimentarius, Boas práticas agrícolas, Boas práticas de fabricação, 

Boas práticas para serviços de alimentação, Procedimentos operacionais padronizados,  

Procedimento padrão de higiene operacional, Análise de perigos e pontos críticos de controle, 

ISO 22.000 sistema de gestão da segurança de alimentos, ISO 14.001 sistema de gestão de 

meio ambiente,  ISO 9.001 sistema de gestão de qualidade, BRC padrão global para segurança 

de alimentos. 

Após análise dos currículos dos cursos, das entrevistas e um cuidadoso e detalhado 

estudo da distribuição dos eixos temáticos obrigatórios na grade curricular dos cursos de 

Medicina Veterinária a proposta de inserção da disciplina de Segurança Alimentar fornece um 

embasamento teórico-legal e normativo, aplicável no decorrer do ensino-aprendizagem e, 

coloca o conjunto dos conteúdos e discussões sobre segurança alimentar no asseguramento de 

uma prática orientada às demandas por segurança alimentar já existentes e a surgirem nas 

diversas áreas de atuação profissional dos egressos do curso no mercado de trabalho 

globalizado, presente e futuro. Este procedimento possibilita os estudantes e egressos do curso 

a realizarem uma prática profissional, consciente da multidisciplinaridade da Segurança 

Alimentar e da sua exigência e tendência mundial nos mercados consumidores. Este é um 

caminho à efetividade das políticas estruturais públicas, com vistas ao atendimento do Direito 

Humano à Alimentação Adequada.  

 

 Considerações finais 

 

A inserção da uma nova disciplina torna-se elemento fundamental de relevância. 

Como contribuições da disciplina de Segurança Alimentar, estaria à preparação, a formação 

de competências e capacitação do médico veterinário para atuar baseado nos novos conceitos 

inseridos pela Política Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito da 

Autoridade Veterinária, ampliando efetivamente a área de atuação dos médicos veterinários 

qualificados para o exercício da profissão como cidadãos comprometidos com a realidade que 

está sujeita a constantes mudanças.  

 A Segurança Alimentar, além de ser um campo de conhecimento multidisciplinar que 

busca a efetividade do Direito Humano à Alimentação Adequada, enriquece os currículos do 

ensino superior ao articular-se com variadas áreas das Ciências Humanas, transversalizando a 

questão da segurança alimentar e nutricional. 

A universidade ao inserir a Segurança Alimentar no currículo do curso de Medicina 

Veterinária estaria definitivamente fomentando uma estratégia nacional de desenvolvimento, 



a Segurança Alimentar e Nutricional, consolidando parcerias, organizando e facilitando a 

integração de produtores, comerciantes e varejistas no controle do acesso das populações a 

uma alimentação saudável e adequada, livre de contaminações na produção, fabricação, 

armazenamento e distribuição, por meio da formação de profissionais médicos veterinários 

preparados para atuar multidisciplinarmente.  Esta seria uma forma de promover uma 

alimentação adequada, segura e saudável e preservar o meio ambiente como forma de 

assegurar o desenvolvimento sustentável. 
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