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RESUMO
A inspeção de alimentos no Exército Brasileiro é uma atividade executada por Oficiais Veterinários
nos Laboratórios de Inspeção de Alimentos e Bromatologia (LIAB), presentes nos Órgãos
Provedores. Atualmente, apenas os alimentos adquiridos e classificados como básicos de
alimentação (ou QS), devidamente catalogados, são inspecionados. O presente estudo objetivou a
análise das normas de inspeção de alimentos do Exército Brasileiro (EB), propondo sua
modernização; e a elaboração de uma proposta de inclusão da parcela dos alimentos não
inspecionados (ou QR) na rotina de análises laboratoriais. Trata-se de um estudo de natureza
aplicada, de abordagem qualitativa, do tipo exploratória. Foi aplicado um questionário a Oficiais
Veterinários com experiência profissional em LIAB, visando a verificação das opiniões a respeito da
nova atribuição, além de apontar quais seriam as principais dificuldades desta. Os dados foram
tabulados e os resultados foram apresentados sob a forma de gráficos. Como resultados, foram
identificadas as principais necessidades de adequação dos laboratórios e métodos a serem adotados
para esta finalidade. Ficou constatado que a proposta de inclusão dos alimentos classificados como
QR nas rotinas de análises dos LIAB e a atualização das normas de inspeção de alimentos do EB
são plausíveis, culminando com significativo incremento do nível de segurança alimentar da
instituição.
Palavras-chave: Inspeção de alimentos. QR. LIAB.
ABSTRACT
The food inspection in the Brazilian Army is an activity performed by Veterinary Officers at the
Laboratories of Food Inspection and Bromatology (LIAB), present in the Agencies Suppliers.
Currently, only foods purchased and classified as basic food (or QS), duly cataloged, are inspected.
The present study aimed at the analysis of the food inspection standards of the Brazilian Army (EB),
proposing its modernization; and the elaboration of a proposal to include the portion of unchecked
foods (or QR) in routine laboratory analyzes. This is an applied, qualitative, exploratory-type study. A
questionnaire was applied to Veterinary Officers with LIAB professional experience, aiming to verify
the opinions about the new assignment, besides indicating which were the main difficulties of this.
Data were tabulated, and the results were presented as graphs. As a result, the main adaptation
requirements of laboratories and methods to be adopted for this purpose were identified. It was
verified that the proposal to include food classified as QR in the LIAB analysis routines and the update
of the food inspection standards of the EB are plausible, culminating with a significant increase in the
level of food security of the institution.
Keywords: Food inspection. QR. LIAB.

Capitão QCO Veterinário da turma de 2010. Especialista em Aplicações Complementares às
Ciências Militares pela EsAEx em 2010.
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A INSERÇÃO DA INSPEÇÃO DOS ALIMENTOS ADQUIRIDOS COMO
QUANTITATIVO DE RANCHO (QR) NA ROTINA DE ANÁLISES DOS
LABORATÓRIOS DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA (LIAB)
1. INTRODUÇÃO

A inspeção e a segurança dos alimentos englobam a verificação do
atendimento a parâmetros e exigências mínimos necessários para não colocar em
risco a saúde do consumidor, estabelecidos pelos órgãos de inspeção e fiscalização.
Este controle sanitário dos alimentos é uma responsabilidade compartilhada entre
órgãos e entidades da administração, com destaque para o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA – e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA (MOTA, 2015).
No âmbito do Exército Brasileiro (EB), existem os Laboratórios de Inspeção
de Alimentos e Bromatologia (LIAB), que são estruturas encontradas nas unidades
chamadas Órgãos Provedores (OP), chefiadas por Oficiais Veterinários, voltadas
para o controle de qualidade e identidade dos gêneros alimentícios adquiridos pela
instituição (GALLOTTI et al., 2013).
Entretanto, nem todos os gêneros alimentícios são submetidos à inspeção
realizada pelos LIAB. Os gêneros inspecionados são aqueles considerados como
básicos de alimentação, constantes no Catálogo de Especificações dos Artigos de
Subsistência (CEAS), que serão inspecionados, recebidos, estocados e distribuídos
pela cadeia de suprimento, por intermédio dos ÓP. Estes gêneros integram o
Quantitativo de Subsistência (QS) (BRASIL, 2017).
O Quantitativo de Rancho (QR) engloba os demais gêneros de alimentação
que não compõem o QS (classificação por exclusão), cuja aquisição é feita
diretamente pela ponta da linha, ou seja, pelas Organizações Militares (OM)
possuidoras de rancho – refeitório que faz parte do Serviço de Aprovisionamento
(BRASIL, 2017).
A inspeção laboratorial dos gêneros alimentícios classificados como QR não é
contemplada por legislação própria do EB. Entretanto, encontra-se citação referente
a tais gêneros nas Normas para Inspeção de Alimentos e Bromatologia (NIAB):
, “Art. 19. A fim de otimizar o recebimento de gêneros do Quantitativo de
Rancho (QR) deverão ser incluídos na rotina de serviço:
I - a avaliação de fornecedores no momento de entrega;
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II - o treinamento de militares encarregados do recebimento e conferência
dos requisitos estabelecidos para o artigo em questão (integridade das
embalagens, peso, temperatura, etc);
III - a realização de visitas técnicas aos fornecedores antes e depois de
aceitá-los em seus quadros; e
IV - a divulgação de informações relativas aos maus fornecedores a fim de
alertar sobre aqueles que não atendem aos critérios de qualidade exigidos,
obedecendo à cadeia de comando.” (BRASIL, 2008a).

A Portaria Normativa nº 753/MD, de 30 de março de 2015, que aprova o
Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas e tem por finalidade
“estabelecer os requisitos essenciais de boas práticas e procedimentos operacionais
padronizados (POP) para os serviços de alimentação em organizações militares
(OM), respeitadas as particularidades de cada força”, apresenta o capítulo III do
Título III dedicado ao recebimento de gêneros e, especificamente no caput do seu
art. 13º:
“Art. 13. Nessa etapa do processo, os gêneros entregues por fornecedores
devem ser submetidos a avaliações qualitativas, quantitativas e sensoriais
(cor, sabor, odor, aroma, aparência, textura e consistência), segundo os
padrões de identidade e qualidade predefinidos para cada produto...
(BRASIL, 2015)”

Por não existir a previsão de cargo de Oficial Veterinário em todas as
Organizações Militares (OM) que possuam rancho, torna-se inexequível a avaliação
qualitativa da maioria dos gêneros que compõem o QR, visto a necessidade de
capacitação profissional específica para este fim.
Tendo a alimentação influência direta na saúde humana, torna-se necessário
a adoção e o aperfeiçoamento de procedimentos e técnicas que permitam elevar o
nível de segurança alimentar do público-alvo, o potencial humano do EB (BRASIL,
2018).
Significativa parcela dos alimentos não passa pelo crivo da inspeção
laboratorial, limitando o controle sanitário e a margem de segurança quanto a danos
econômicos, visto que a inspeção ora realizada pelos LIAB também evita a
aquisição de gêneros de alimentação fraudados, adulterados ou que não sejam
condizentes com os licitados (3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO, 2018).
Permeando a definição do grupo de suprimento de Classe I e apontando as
presentes atribuições dos LIAB, as prescrições das normas sanitárias e de inspeção
alimentar do EB e das Forças Armadas Norte-americanas, o trabalho teve como
propósito a análise desta legislação, consubstanciando uma proposta de
modernização das NIAB, com a inclusão da inspeção dos itens adquiridos como QR
no espectro de atuação dos LIAB, tendo por base o exemplo Norte-americano e
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considerando, ainda, os principais entraves desta nova atribuição, segundo opiniões
de Oficiais Veterinários do EB.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Suprimento de Classe I
O grupo de suprimento de Classe I é, de acordo com a Doutrina Militar
Terrestre, aquele que compreende os artigos de subsistência de pessoal, isto é,
alimentação de pessoal (BRASIL, 2002).
O órgão gerenciador da atividade de suprimento Classe I no âmbito do EB é o
Comando Logístico (COLOG) que, por intermédio da Diretoria de Abastecimento (D
Abst), gerencia a atividade de suprimento, efetuando o controle do fornecimento de
alimentação em rancho. Delimitando sua esfera de responsabilidade referente às
atividades de Classe I, a D Abst visa atender as OM que possuem ranchos
legalmente autorizados para sua existência (BRASIL, 2017).
O Livro de Contrato de Objetivos Logísticos de 2017 define de forma clara,
precisa e concisa os quantitativos que compõem a etapa base da alimentação em
rancho:
“Quantitativo de Rancho é a parcela da etapa comum ou complementada de
alimentação que se destina à aquisição de gêneros de alimentação não
adquiridos e não fornecidos pelos Órgãos Provedores (OP). Trata-se de um
conceito por exclusão em relação ao QS, abrangendo gêneros tais como
(relação disposta abaixo conforme ordem de prioridade para aquisição):
[...]
b. pão e outros produtos relacionados;
c. laticínios;
d. hortifrutigranjeiros;
e. enlatados;
f. embutidos;
g. condimentos;
h. sobremesas;
[...]
Quantitativo de Subsistência é a parcela da etapa comum ou
complementada de alimentação que se destina, estritamente, à aquisição
de gêneros básico da alimentação, previstos no Catálogo de Especificações
dos Artigos de Subsistência (CEAS), para armazenagem nos OP e posterior
distribuição às OM apoiadas.” (BRASIL, 2017)

Considerando o conceito por exclusão, é necessária a apresentação dos
gêneros alimentícios que compõem o QS. São eles (BRASIL, 2017):


Carnes e derivados: carne bovina desossada congelada; carne bovina
porcionada congelada (congelada individualmente); charque bovino; carne
bovina salgada curada dessecada (“Jerked Beef”); hambúrguer congelado;
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peito de frango desossado, sem pele, congelado; coxa com sobrecoxa de
frango congelada; coxa da asa de frango congelada (“drumet”); empanado de
frango congelado (“steak”); ave temperada congelada; carne suína desossada
congelada; e carne suína com osso, fatiada, congelada (bisteca).


Pescados: peixe congelado e lombo de bacalhau dessalgado congelado.



Leite e derivados: leite em pó instantâneo; e margarina.



Açucares: açúcar cristal e açúcar refinado



Grãos: arroz beneficiado e polido; arroz beneficiado e parboilizado; e feijão
anão ou comum.



Farinhas: farinha de mandioca, amido de milho e fubá de milho.



Massas alimentícias: macarrão.



Nervinos: café torrado e moído; achocolatado em pó; e mate solúvel,
instantâneo.



Bebidas de Fruta: suco tropical; néctar de fruta; e suco de fruta integral.



Óleos e gorduras: óleo de soja refinado.
A aquisição (licitação) do QS é de responsabilidade das Regiões Militares

(RM) – grandes comandos territoriais, responsáveis por controlar e fiscalizar, no
âmbito de sua área de jurisdição, as OM e os OP integrantes da cadeia de
suprimento – e dos OP – OM responsável pela execução das atividades de
suprimento, manutenção e controle de materiais de interesse do EB (BRASIL, 2017).
Aos OP ainda competem o recebimento, o armazenamento e a distribuição
dos gêneros do QS adquirido para suprir as OM de uma determinada região, após
devidamente inspecionados pelos LIAB (BRASIL, 2017).
No tocante à aquisição do QR, esta é feita, via de regra, diretamente pelas
OM consumidoras. Esta aquisição deve obedecer a seguinte ordem de prioridade: o
combustível necessário ao preparo da alimentação, pão, condimentos, produtos
hortifrutigranjeiros, laticínios, enlatados e sobremesas (BRASIL, 2002).
2.2 Laboratórios de Inspeção de Alimentos
Os LIAB, como estruturas integrantes dos OP, têm a atribuição de verificar as
condições sanitárias e controlar a qualidade da alimentação – englobando, neste
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caso, os gêneros do QS – adquiridos pelo EB, promovendo uma melhora gradual e
contínua na qualidade dos artigos de subsistência, sendo necessário, para este fim,
a realização de análises sensoriais, físico-químicas e microbiológicas em todos os
gêneros alimentícios, confrontando com o previsto no CEAS (LIMA e CORRÊA,
2013; 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO, 2018).
Os procedimentos para inspeção de alimentos nestes Laboratórios obedecem
uma sistemática, consistindo na chegada dos gêneros do QS ao OP (após
solicitação de entrega ao fornecedor, por intermédio do seu COS – Centro de
Operações de Suprimento – ou COAL – Centro de Operações de Apoio Logístico –
do OP); coleta de amostra para análise; identificação e realização das análises
previstas no CEAS para o gênero em questão; aprovação ou rejeição do artigo;
elaboração de três vias do laudo fiscal, para arquivamento (uma no COS/COAL e
outra no próprio LIAB) e envio a D Abst (BRASIL, 2008a).
A rotina dos LIAB, coordenada e desenvolvida por Oficiais Veterinários,
envolve

principalmente

a

inspeção

higiênico-sanitária,

aliando

análises

microbiológicas e bromatológicas (GALLOTTI et al., 2013; 3º BATALHÃO DE
SUPRIMENTO, 2018).
A bromatologia é um ramo multidisciplinar que envolve conhecimentos e
habilidades oriundos de outros campos de estudo, como por exemplo, química,
bioquímica, botânica, zoologia e biologia molecular. Realiza o estudo dos alimentos
sob o ponto de vista de sua composição, deterioração, processamento, conservação
e elaboração, desempenhando importante papel avaliador da qualidade e segurança
dos alimentos e qualidade e comercialização dos alimentos para o consumidor,
podendo ser decisiva para equacionar e resolver problemas de saúde pública e
também para definir e complementar ações de vigilância sanitária (INSTITUTO
ADOLFO LUTZ, 2008; BOLZAN, 2013).
As

análises

microbiológicas

visam

a

detecção

da

presença

de

microrganismos causadores de alterações químicas prejudiciais (ou “deteriorantes”)
e de microrganismos que representem risco à saúde pela sua simples presença (ou
“patogênicos”) (FRANCO e LANDGRAF, 2001).
Para seu pleno funcionamento, os LIAB devem possuir material e
equipamentos adequados à realização das inspeções e ensaios de suas
competências. Cabe à D Abst disponibilizar aos OP dotados de LIAB os recursos
necessários para o suprimento oportuno de equipamentos, meios e reagentes
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necessários à realização das análises de alimentos adquiridos pelo EB (BRASIL,
2008a).
2.3 Normatização da inspeção de alimentos e segurança alimentar no EB
As NIAB (2008a) – documento de referência a ser seguido pelos LIAB – “têm
por finalidade coordenar e controlar as atividades de inspeção e análise
bromatológica dos alimentos (víveres e forragens) destinados ao consumo na Força
Terrestre, por intermédio de seus laboratórios especializados”. Tais normas
estabelecem:


A esfera de competência dos órgãos e agentes da administração que tenham
atribuições relacionadas com as atividades de inspeção de alimentos e
análise bromatológica;



A documentação a ser produzida pelos LIAB, com respectiva finalidade,
prazos e periodicidade;



A responsabilidade pela provisão de equipamentos, meios e reagentes para
pleno funcionamento dos LIAB;



Os procedimentos referentes ao controle dos gêneros alimentícios.
Os oficiais veterinários dos LIAB são os responsáveis por receber e

inspecionar os víveres nos OP, procedendo as análises e emissão dos laudos de
inspeção. Além disso, a estes cabem ainda o acompanhamento e a orientação
quanto às condições higiênicas e sanitárias de estocagem dos artigos, além de
proceder à colheita de amostras por ocasião do recebimento (BRASIL, 2008a).
Aprovado pela Portaria Normativa nº 753/MD, de 30 de março de 2015, o
Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas objetiva a adoção,
por parte das OM, dos requisitos essenciais de Boas Práticas e de POP nos serviços
de alimentação, bem como o efetivo controle das responsabilidades inerentes.
Como já citado anteriormente, o regulamento aborda, dentre outras, a
questão do recebimento de gêneros alimentícios nas OM, estabelecendo uma série
de procedimentos extra-laboratoriais a fim de contribuir com o incremento do nível
de segurança alimentar. São eles (BRASIL, 2015):


Avaliação da rotulagem do produto, conferindo dizeres, como nome,
composição do produto, lote, data de fabricação e de validade, número de
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registro no órgão oficial, endereço do fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento e quantidade (peso);


Avaliação

das

condições

de

embalagens

(limpeza,

integridade,

adequabilidade ao produto);


Avaliação das condições de higiene de entregadores e veículos de transporte;



Verificação e registro da temperatura de transporte e recebimento, que deve
ser condizente com o gênero e recomendações do fabricante.
O parágrafo único do art. 14 do presente regulamento institui ainda importante

procedimento a ser observado, sobretudo na aquisição de gêneros de panificação
prontos, por exemplo:
“Art. 14. [...]
Parágrafo único. É importante proceder à avaliação das condições
sanitárias dos estabelecimentos fornecedores de matérias-primas, produtos
semielaborados ou produtos prontos por meio de inspeção técnica, como
subsídio para a qualificação e triagem dos fornecedores.” (BRASIL, 2015)

A Portaria Normativa nº 13 /MD, de 23 de março de 2018, que aprova a 2ª
Edição da Doutrina de Alimentação e Nutrição (MD42-M-05), apresenta os
fundamentos doutrinários para o planejamento e a execução da função logística de
suprimento Classe I no âmbito do Ministério da Defesa e dos Comandos das Forças
Singulares. Dentre as medidas a serem adotadas, destacam-se:


A promoção da integração entre as Forças Armadas e universidades,
laboratórios credenciados, centros de ensino e pesquisa e a indústria
nacional, no

sentido de desenvolver soluções tecnológicas para a

alimentação;


O aprimoramento técnico-profissional de militares das áreas técnica e
logística, que atuam na atividade de subsistência; e



A atenção às especificações de alimentos, segundo os Padrões de Identidade
e Qualidade (PIQ) para Serviços e Produtos na Área de Alimentos.
A Doutrina (2018) ainda prevê que os métodos de aquisição de gêneros

sejam periodicamente avaliados, de forma a considerar seus valores nutricionais e a
identificar itens potencialmente danosos à saúde.
2.4 Inspeção de alimentos nas Forças Armadas Norte-Americanas
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O manual Veterinary/Medical Food Safety, Quality Assurance, and Laboratory
Service, do Departments of the Army, Navy, and Marine Corps, assim resume sua
finalidade:
“Resumo. Este regulamento lista as responsabilidades para inspeção de
alimentos, dá instruções nas auditorias de estabelecimentos de alimentos,
explica a política de aprovação sanitária requisitos, define os vários tipos de
inspeções de alimentos, define políticas de recall de alimentos, e direciona o
programa de amostragem laboratorial”. (UNITED STATES, 2005, p.3,
tradução nossa)

O supracitado Manual é uma publicação bem abrangente quanto à questão
da segurança e da qualidade alimentar, e do papel de seus veterinários, englobando
pontos críticos como auditorias sanitárias em estabelecimentos de comércio de
alimentos; inspeções de alimentos; serviços laboratoriais; e programa de análise
laboratorial de subsistência. O documento subdivide as atividades de inspeção de
alimentos em três categorias (UNITED STATES, 2005):


Categoria I – Inspeção de Aceitação na Origem, feitas nas instalações do
fornecedor;



Categoria II – Inspeções no Recebimento, feitas na entrega o alimento às
Forças Armadas; e



Categoria III – Inspeções de Vigilância, feitas para determinar se os alimentos
pertencentes ao governo são saudáveis e adequados para armazenamento.
As funções dos laboratórios que integram a rede oficial para as Forças

Armadas são bem mais amplas que as verificadas nos LIAB, voltadas
exclusivamente para a análise de alimentos:
“4–2. Funções laboratoriais
Os serviços de laboratório veterinário da VETCOM2 e dos principais
laboratórios médicos estrangeiros incluem as seguintes funções:
a. Conduzir análises microbiológicas, químicas, toxicológicas e radiológicas
de artigos de subsistência, [...] enviando inspetores para determinar:
(1) Sua aptidão para consumo, seu problema [...].
(2) Sua conformidade com os requisitos contratuais, no âmbito da
certificação e capacidades do laboratório.
b. Realizar inspeções técnicas nos laboratórios da empresa contratada no
exterior, em estabelecimentos que fornecem produtos para as Forças
Armadas, a critério do veterinário da MACOM3.
c. Treinamento de pessoal militar e civil em procedimentos laboratoriais
veterinários.
d. Manter contato com vários laboratórios para obter e disseminar
informações técnicas sobre problemas veterinários peculiares à área. Isso
inclui instituições comerciais, federais, estaduais, municipais, educacionais
2
3

VETCOM: United States Army Veterinary Command’s
MACOM: major Army command
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ou laboratórios de países estrangeiros ou anfitriões. Os dados técnicos
obtidos são apenas para fins informativos.
e. Efetuar análise de subsistência para cumprimento de contrato. Ao realizar
esses testes, o laboratório veterinário deve usar somente os procedimentos
indicados nos documentos contratuais. Os métodos de análise obtidos de
outras fontes que sejam superiores aos indicados nos documentos
contratuais serão submetidos ao Laboratório de Análise e Diagnóstico de
Alimentos da VETCOM para revisão e recomendação”. (UNITED STATES,
2005, p.18, tradução nossa)

As atividades de monitoramento da higidez dos alimentos são subdivididas
em um programa de três partes, com diferentes métodos de amostragem (UNITED
STATES, 2005).
A primeira parte trata da amostragem de auditoria sanitária, que é a que
acontece no local de fabricação (origem) dos alimentos, como parte do programa de
auditoria sanitária. Isso inclui a seleção de amostras durante as auditorias iniciais, de
rotina ou especiais (UNITED STATES, 2005).
A segunda é a amostragem de outras origens, sendo aquela efetuada
separadamente a uma auditoria sanitária, com condições de execução, planos de
amostragem e procedimentos determinadas por escalão superior (UNITED STATES,
2005).
A terceira parte trata da amostragem de monitoramento no destino, isto é, a
realizada nos estabelecimentos ou instalações do governo, já com os produtos
estocados. O responsável ou representante designado pelo órgão deve garantir que
os produtos sejam disponibilizados para amostragem e, se for o caso, iniciar ações
corretivas quando notificado por inspetores veterinários/médicos sobre resultados de
testes laboratoriais não-conformes (UNITED STATES, 2005).
Para fins de execução de análises laboratoriais, os gêneros alimentícios são
separados em categorias amplas e diversificadas, apresentando, entretanto,
flexibilidade para inclusão de outros itens:
a. Laticínios frescos (por exemplo: leite e produtos lácteos, mistura para
sorvete e para sobremesas);
b. Laticínios congelados (por exemplo: sorvetes e picolés)
c. Derivados lácteos (por exemplo: iogurte, creme de leite, queijo cottage,
leite coalhado e leite acidófilo);
d. Saladas preparadas, prontas para consumo (por exemplo: de atum, de
frango, de peru, de presunto, de macarrão, de batata e de repolho);
e. Saladas de vegetais frescos, processadas (embaladas) ou não;
f. Sanduíches, de qualquer tipo;
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g. Carnes e quaisquer derivados cárneos prontas para consumo (incluindo
embutidos);
h. Carne moída, de qualquer origem;
i. Queijos;
j.

Sucos

(excluindo

concentrado

congelado),

pasteurizado

ou

não

pasteurizado, de qualquer sabor;
k. Frutos do mar;
i. Água engarrafada;
m. Gelo embalado;
n. Outros (UNITED STATES, 2005).
3. METODOLOGIA
O presente trabalho caracterizou-se como uma pesquisa de natureza
aplicada, de abordagem qualitativa (embora não abandone o caráter quantitativo,
visto a natureza de dados obtidos pelos questionários aplicados), do tipo
exploratória. Para sua execução, foi realizada revisão teórica do assunto, através do
levantamento bibliográfico e documental – contemplando literatura direcionada ao
assunto, publicações científicas, diretrizes do COLOG, além de normas e
regulamentos das Forças Armadas Brasileiras e Norte-americanas –, sucedido pela
fase de análise das informações coletadas neste processo e dos dados obtidos
pelos questionários com perguntas abertas e fechadas (Apêndice A), aplicados a
vinte Oficiais Veterinários com experiência profissional em LIAB, objetivando
apresentar as atuais limitações e linhas de ações plausíveis à realidade da
Veterinária Militar. A amostragem não probabilística intencional constituiu-se de dez
Oficiais que responderam ao questionário em caráter anônimo, indicando apenas
posto e tempo de experiência profissional, sendo 3 Oficiais Superiores, 5 Oficiais
Intermediários e 2 Oficiais Subalternos, com experiência mínima de dois anos nas
atividades de LIAB.
Os dados obtidos com os questionários foram tabulados, analisados e
apresentados sob a forma de gráficos, utilizando a frequência absoluta e relativa,
referentes às variáveis estudadas.
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4. RESULTADOS
4.1 Revisão bibliográfica e documental
A pesquisa bibliográfica, documental e às bases eletrônicas de relevância ao
assunto permitiram:
 Apresentar o ciclo básico do Suprimento de Classe I;
 Identificar as diretrizes estabelecidas pelas normas e regulamentos das
Forças Armadas no tocante à inspeção de alimentos e à segurança alimentar;
 Apresentar o exemplo de atuação da Veterinária Militar na inspeção de
alimentos nas Forças Armadas Norte-americanas; e
 Embasar a discussão sobre a inclusão do QR na rotina de análises dos LIAB,
benefícios, limitações e recomendações.

4.2 Aplicação do questionário aos Oficiais Veterinários
Os dados obtidos com o questionário foram tabelados e os resultados serão
apresentados a seguir. Para um melhor entendimento destes, serão apresentados e
discutidos isoladamente.
A primeira questão, referente à concordância com a inclusão da análise do
QR na rotina dos LIAB, está apresentada no gráfico 1:
Gráfico 1 - Concordância com a inclusão do QR na rotina dos LIAB

Fonte: Autoria própria.
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No gráfico 2 é apresentada a frequência relativa da concordância com a
adoção de análises prévias do QR nos LIAB, objeto do segundo questionamento
feito:
Gráfico 2 - Concordância com a adoção de análises prévias do QR nos LIAB

Fonte: Autoria própria.

A opinião a respeito da capacidade que a adoção do planejamento de um
calendário anual – estabelecendo um cronograma para atendimento às demandas
das análises do QR das OM apoiadas – teria em suprir a atribuição dos LIAB na
inspeção do QR é apresentada no gráfico 3:
Gráfico 3 - Opinião sobre a capacidade da adoção do planejamento de um calendário anual estabelecendo um cronograma para atendimento às demandas das análises do QR das
OM apoiadas - em suprir essa nova atribuição dos LIAB

Fonte: Autoria própria.

Quanto à concordância com o estabelecimento de medidas para que somente
os itens analisados pelos LIAB sejam posteriormente recebidos nas OM, seguindo
diretrizes estabelecidas no Capítulo III do Título III da Portaria Normativa nº 753 /MD,
de 30 de março de 2015, as opiniões apresentadas foram:
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Gráfico 4 - Concordância com o estabelecimento de medidas para que somente os itens analisados
pelos LIAB sejam posteriormente recebidos nas OM, seguindo diretrizes estabelecidas
no Capítulo III do título III da Portaria Normativa nº 753

Fonte: Autoria própria.

Os gráficos 5 a 8 expressam as opiniões sobre a necessidade de adequação
dos LIAB para inclusão da análise do QR nas suas rotinas, indicando a ordem de
prioridade julgadas necessárias.
No gráfico 5, quanto à necessidade de adequação de instalações, 20% dos
Oficiais indicou esse quesito como ordem de prioridade 2, 20% como ordem de
prioridade 3 e 60% como ordem de prioridade 4.
Gráfico 5 - Necessidade de adequação dos LIAB - Instalações

Fonte: Autoria própria.

Quanto à necessidade de adequação de equipamentos (gráfico 6), 20% dos
Oficiais apontou como ordem de prioridade 1, 10% como ordem de prioridade 2,
60% como ordem de prioridade 3 e 10% como ordem de prioridade 4:
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Gráfico 6 - Necessidade de adequação dos LIAB - Equipamentos

Fonte: Autoria própria.

No tocante à necessidade de meios e reagentes, representado no gráfico 7,
10% dos Oficiais apontou como ordem de prioridade 1, 40% como ordem de
prioridade 2, 20% como ordem de prioridade 3 e 30% como ordem de prioridade 4:
Gráfico 7 - Necessidade de adequação dos LIAB - Meios e reagentes

Fonte: Autoria própria.

Por fim, no gráfico 8 estão representadas as opiniões quanto à necessidade
de incremento de pessoal qualificado, isto é, de Oficiais Veterinários, sendo que
70% dos Oficiais apontou como ordem de prioridade 1 e 30% como ordem de
prioridade 2:
Gráfico 8 - Necessidade de adequação dos LIAB - Pessoal qualificado

Fonte: Autoria própria.
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Outros aspectos levantados com o questionário foram: problemas com o
acúmulo de funções enfrentados pelos Oficiais Veterinários, restringindo por vezes o
tempo dedicado à atividade-fim; a necessidade de disponibilidade de crédito
orçamentário voltado à modernização das análises (testes microbiológicos rápidos e
equipamentos automatizados) para atender ao possível incremento de atividades e
escassez de tempo; e padronização de procedimentos.
5. DISCUSSÃO
Significativa parcela dos alimentos adquiridos e consumidos pelo EB não
passa, atualmente, pelo processo de análise e inspeção efetuado pelos LIAB,
presentes nos OP. Pelas atuais normas e regulamentos, apenas o QS é alvo
obrigatório dessa inspeção.
O conceito de classificação do QR por exclusão dos artigos que compõem o
QS resulta em elevada diversidade daquele: produtos de panificação, laticínios (leite
condensado, doce de leite, iogurte, bebidas lácteas, leites fermentados, sorvetes,
manteiga, queijos, requeijão, cream cheese, creme de leite, dentre outros),
hortifrutigranjeiros (sobretudo frutas, legumes, hortaliças, ovos e mel), enlatados (por
exemplo, conservas de ervilha, milho, de cenoura, palmito, cogumelo, tomate seco,
atum, sardinha, abacaxi e pêssego; molho de tomate e azeite de oliva), embutidos
(como linguiças, salame, mortadela, presunto, apresuntado, salsicha, peito de peru e
nuggets), condimentos (dos mais variados), sobremesas diversas, além de tantos
outros itens porventura julgados necessários à alimentação do pessoal de
determinada OM.
A aquisição do QR, sendo feita diretamente pelas OM consumidoras, somada
à questão da perecibilidade (curta validade) de vários gêneros assim classificados e
à supracitada diversidade, constituem-se em fatores que dificultam a execução de
análises laboratoriais e inspeção aos completos moldes daquela feita no QS.
A atual edição das NIAB, datada de 2008, embora essencialmente voltada ao
QS pela delimitação da atuação dos LIAB em consonância com as prescrições do
CEAS, determina rotinas relativas ao QR de imperiosa execução: a avaliação de
fornecedores no momento de entrega; o treinamento de militares encarregados do
recebimento e conferência dos requisitos estabelecidos para o artigo em questão; a
realização de visitas técnicas aos fornecedores antes e depois de aceitá-los em seus
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quadros; e a divulgação de informações relativas aos maus fornecedores a fim de
alertar sobre aqueles que não atendem aos critérios de qualidade exigidos (por meio
da cadeia de comando). Procedimentos estes corroborados pelas prescrições do
Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas (2015).
Nas Forças Armadas Norte-americanas, a atuação dos Veterinários é mais
ampla e, as atividades de inspeção de alimentos propriamente dita podem ocorrer
na origem (instalações do fornecedor), no recebimento (na entrega o alimento às
Forças Armadas, similar ao que é feito com os gêneros do QS no EB) e como
inspeções de vigilância (averiguando condições e estado dos gêneros, estocados,
similar ao prescrito nas NIAB quanto aos gêneros do QS, no EB). Embora mais
abrangentes, as ações conduzidas por seus laboratórios são, via de regra,
condizentes com as dos LIAB no EB: análises microbiológicas e bromatológicas de
artigos de subsistência, determinando sua aptidão para consumo e sua
conformidade com os requisitos contratuais. Diferem, como já apresentado, quanto
ao universo de gêneros abrangidos pelas atividades de inspeção.
Pela inclusão da análise do QR na rotina dos LIAB, observou-se que 80% dos
Oficiais Veterinários são concordantes. O levantamento de uma alternativa plausível
para tal inclusão seria o estabelecimento de análises prévias dos itens adquiridos
pelas OM apoiadas pelos diversos OP (opção indicada por 60% dos Oficiais
Veterinários), obedecendo um calendário anual para essa atividade (indicada por
80% dos Oficiais) e com a adoção de medidas para que somente os itens analisados
e aprovados nestas análises prévias sejam efetivamente recebidos nas OM (de
acordo com 90% dos Oficiais).
Outro sensível ponto analisado foi o das necessidades de adequação dos
LIAB para atendimento à nova demanda, com priorização destas. De acordo com as
opiniões levantadas, a ordem de necessidades é: 1) pessoal qualificado (Oficiais
Veterinários); 2) meios e reagentes; 3) equipamentos; e 4) adequação das
instalações.
A recente publicação da 2ª Edição da Doutrina de Alimentação e Nutrição
(MD42-M-05) (2018), na busca da obtenção da excelência da alimentação militar,
mostra-se alinhada à evolução tecnológica e científica da área de alimentação,
segurança e defesa alimentar, estabelecendo importantes diretrizes no âmbito das
Forças Armadas: 1) a avaliação periódica dos métodos de aquisição de gêneros,
considerando valor nutricional e identificando itens potencialmente danosos à saúde;
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2) a realização de análises laboratoriais dos alimentos adquiridos, quando possível,
por amostragem, a fim de assegurar a inocuidade da matéria prima empregada na
elaboração das refeições servidas aos militares; 3) a produção ou revisão, pelos
Comandos das Forças Singulares, de suas orientações, normas e currículos
escolares, sobre alimentação e nutrição, de forma a adequá-los a esta Doutrina; 4)
encaminhamento de sugestões para o aprimoramento e aperfeiçoamento desta
Doutrina ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, via cadeia de comando.
6. CONCLUSÃO
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise da situação
da inspeção de alimentos no âmbito do EB, levantando similaridades e
discrepâncias ao ocorrido nas Forças Armadas Norte-americanas, visando embasar
uma proposta de inclusão dos gêneros que compõem o QR no espectro de atuação
dos LIAB.
A aplicação do questionário junto aos Oficiais Veterinários possibilitou uma
imersão na realidade dos LIAB, visando a consolidação da aplicabilidade de uma
nova atribuição aos laboratórios, apontando direções, ainda que iniciais, a serem
seguidas.
Diante do exposto, pôde-se concluir pela plausibilidade da proposta de
inclusão dos gêneros do QR nas rotinas dos LIAB. Para tanto, algumas medidas
podem ser aventadas:
1) A atualização das NIAB, incluindo a análise do QR na sua redação e, tendo
em vista a sua elevada diversidade, dificultando catalogação similar à do QS
(CEAS), tenha como especificações destes alimentos seus respectivos Padrões de
Identidade e Qualidade (PIQ), conforme previsto na Doutrina de Alimentação e
Nutrição (MD42-M-05) (2018);
2) Estabelecimento de diretrizes para elaboração correta de Termos de
Referência e Editais para aquisição dos gêneros do QR, em consonância com a
possível nova sistemática, evitando equívocos na execução das análises;
3) A adoção de um calendário anual a ser cumprido pelas OM apoiadas por
determinado OP, ao qual o planejamento e execução da aquisição do QR esteja
estritamente atrelado, para fins de execução das análises prévias;
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4) O treinamento de militares encarregados do recebimento e conferência dos
requisitos estabelecidos para os artigos de subsistência;
5) Adoção de medidas para que apenas os artigos analisados e aprovados
nas análises prévias realizadas nos LIAB dos OP apoiadores sejam efetivamente
recebidos nas OM;
6) Atendimento às necessidades de adequação dos LIAB para atendimento à
nova demanda, conforme possibilidade e prioridade ora levantadas, quanto a
pessoal qualificado (Oficiais Veterinários), meios e reagentes, equipamentos e
adequação das instalações;
7) A execução da fiscalização do cumprimento das diretrizes, por meio de
visitas de inspeção realizadas por Oficiais Veterinários às OM apoiadas.
8) A promoção da integração entre as Forças Armadas e universidades,
laboratórios credenciados, centros de ensino e pesquisa e a indústria nacional, no
sentido de desenvolver soluções tecnológicas para a alimentação (BRASIL, 2018);
9) O aprimoramento técnico-profissional de militares das áreas técnica e
logística, que atuam na atividade de subsistência (BRASIL, 2018).
Os gêneros do QR correspondem à significativa parcela dos alimentos
consumidos pelos militares do EB e não passam pelo crivo da inspeção laboratorial.
A inclusão da inspeção destes no rol de atribuições dos LIAB configura-se como
uma evolução necessária à Veterinária Militar no EB e significa, indubitavelmente,
expressivo incremento no nível de segurança alimentar da instituição. Porém, o
almejado sucesso dependerá do comprometimento e esforço de todos os membros
e escalões envolvidos.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO
Convido-vos participar, em caráter voluntário, da pesquisa “A inserção da
inspeção dos alimentos adquiridos como Quantitativo de Rancho (QR) na rotina de
análises dos Laboratórios de Inspeção de Alimentos e Bromatologia (LIAB)”, por
mim conduzida (Cap QCO Vet Saimon Pinheiro Arantes), a qual integrará o
Trabalho de Conclusão de Curso, do Curso de Aperfeiçoamento Militar da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).
O questionário vinculado à presente pesquisa tem caráter anônimo e não
haverá divulgação dos dados de identificação individual obtidos por meio desta, em
hipótese alguma, assegurando a confidencialidade e o sigilo da sua participação.
Posto:____________________________
Tempo de experiência profissional em LIAB:____________________________
1. O(A) Sr(a). concorda com a inclusão da análise do QR na rotina dos LIAB?
( ) Sim
( ) Não
2. O(A) Sr(a). concorda com a adoção de análises prévias do QR nos LIAB?
( ) Sim
( ) Não
3. A adoção do planejamento de um calendário anual – estabelecendo um
cronograma para atendimento às demandas das análises do QR das OM apoiadas –
supriria essa nova atribuição dos LIAB?
( ) Sim
( ) Não
4. O(A) Sr(a). concorda que sejam estabelecidas medidas para que somente os
itens analisados no âmbito pelos LIAB sejam posteriormente recebidos nas OM,
seguindo diretrizes estabelecidas pela no Capítulo III do Título III da Portaria
Normativa nº 753 /MD, de 30 de março de 2015?
( ) Sim
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( ) Não
5. Sobre necessidade de adequação dos LIAB para este fim, indique a ordem de
prioridade que julgar necessário (de 1 a 4):
( ) Instalações
( ) Equipamentos
( ) Meios e reagentes
( ) Pessoal qualificado (Oficiais Veterinários)
6. O(A) Sr(a). teria algum comentário acerca das questões acima elencadas ou
qualquer outro a respeito da possibilidade de inclusão da análise de gêneros de QR
pelos LIAB?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

