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Tecendo a manhã 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 

(MELO NETO, 1996) 

  



 

 

 

 

RESUMO 

GARZILLO, J.M.F. A alimentação e seus impactos ambientais: abordagens dos guias 

alimentares nacionais e estudo da dieta dos brasileiros. 2018. 450f. Tese (Doutorado em Saúde 

Global e Sustentabilidade) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2019.  

 

As dietas monótonas, com elevado consumo de carnes e alimentos ultraprocessados pioram o 

quadro de segurança alimentar porque aceleram registros epidemiológicos de doenças crônicas 

enquanto degradam os ecossistemas. Indicadores ambientais aplicados sistematicamente no 

campo da alimentação revelam as evidências científicas e as justificativas éticas que suportam 

a integração de educação nutricional e ambiental nos guias alimentares nacionais. Um grande 

desafio da atualidade é fortalecer as métricas das dietas saudáveis e sustentáveis, o que inclui 

desenvolver indicadores ambientais atrelados à qualidade nutricional dos padrões alimentares. 

Primeiro, nós fizemos uma avaliação qualitativa de como os guias nacionais inseriram as 

questões ambientais nas suas recomendações, seguida de estudo quantitativo sobre quanto que 

a adoção de dietas saudáveis pelos brasileiros reduziria os impactos ambientais. Pela análise de 

conteúdo, usando técnicas como a triagem de expressões e a categorização temática, nós 

relacionamos um extenso repertório ambiental aos Limites Planetários dentro dos quais a 

humanidade pode viver em segurança: uso de água doce, poluição química, integridade da 

biosfera, mudanças no uso do solo e nos sistemas da Terra, mudanças climáticas e fluxo 

biogeoquímico. Guias integrados recomendaram escolher alimentos com etiqueta ecológica 

oriundos da produção local e orgânica, as preparações caseiras compostas principalmente por 

vegetais frescos e sazonais, e moderadas em carnes, evitando os alimentos ultraprocessados, as 

embalagens, o consumo excessivo e os desperdícios. Água e alimentos contaminados por 

patógenos, alimentos vegetais por pesticidas e peixes por mercúrio foram questões apresentadas 

mesmo por guias com escopo restrito à nutrição. As recomendações conectaram as mudanças 

climáticas ao consumo de carne, mas também ao uso de energia e ao transporte. Para o estudo 

quantitativo, nós criamos uma nova base de dados ambientais com pegadas de carbono e hídrica 

obtidas em publicações internacionais de avaliação de ciclo de vida para todos os itens de 

consumo presentes na Pesquisa de Orçamentos Familiares (2008-2009) do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística. As pegadas dos alimentos e das preparações culinárias consumidos 

pelos brasileiros estão disponíveis para uso direto como fatores de cálculos integrados à tabela 

de composição nutricional. Na primeira aplicação da base de dados ambientais, nós calculamos 

as pegadas de carbono e hídrica do consumo alimentar médio (4,1kgCO2eq e 4120 litros de 

água), de uma dieta saudável simulada (3,5 kgCO2eq e 3410 litros de água) e de cenários 

definidos por cinco estratos de participação percentual de energia na dieta provenientes dos 

alimentos ultraprocessados e cinco estratos das carnes em geral. Fizemos o estudo comparativo 

das pegadas com as dietas equalizadas em 2000kcal e 60g de proteína. Comparamos os 

impactos ambientais atrelados à qualidade nutricional por diferentes unidades funcionais (100g, 

100kcal e grama de proteína). O maior consumo de carnes apresentou as pegadas mais altas 

(6,4kgCO2eq e 6293 litros de água). O maior consumo de ultraprocessados (4,2kgCO2eq e 

3789 litros de água) apresentou pegadas comparáveis ao consumo médio. Se 200 milhões de 

brasileiros adotassem a dieta saudável, eles reduziriam as emissões em 45 milhões de toneladas 

de carbono ao ano. 

 

Palavras-chave: Guias alimentares. Limites planetários. Dietas sustentáveis. Consumo de 

alimentos. Impacto ambiental. Brasil. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

GARZILLO, J. M. F. Food and its environmental impacts: approaches of national dietary 

guidelines and a study on the diet of Brazilians. 2018. 450p. Thesis (PhD in Global Heanth and 

Sustainability) – School of Public Health, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Monotonous diets with high meat and ultra-processed foods consumption worsen the food 

security status because they accelerate epidemiological records of chronic diseases while 

degrading ecosystems. Environmental indicators systematically applied in the field of nutrition 

reveal scientific evidences and ethical justifications to support nutritional and environmental 

education integration in national dietary guidelines. A big challenge today is strengthening 

metrics of healthy and sustainable diets, which includes developing environmental indicators 

linked to nutritional quality of food patterns. First, we made a qualitative evaluation of how the 

national guidelines have inserted environmental issues in their recommendations, followed by 

a quantitative study on how much the healthy diets adoption by Brazilians would reduce 

environmental impacts. By content analysis, using techniques such as expressions screening 

and thematic categorization, we linked an extensive environmental repertoire to the Planetary 

Boundaries within which humanity could live safely: freshwater use, chemical pollution, 

biosphere integrity, land use and the Earth systems change, climate change and biogeochemical 

flow. Integrated guidelines recommended choosing eco-labeled food from local and organic 

production, home made meals mostly composed by fresh and seasonal vegetables, moderate in 

meat, avoiding ultra-processed foods, packaging, overconsumption and waste. Water and food 

contaminated by pathogens, plant foods by pesticides and fish by mercury were issues presented 

even by guidelines with scope restricted to nutrition. Food recommendations connected climate 

change to meat consumption, but also to energy use and transportation. For the quantitative 

study, we created a new environmental database with carbon and water footprints obtained from 

international life cycle assessment publications for all consumption items in the Family Budget 

Survey (2008-2009) of the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. The footprints of 

foods and culinary preparations consumed by Brazilians are available to direct use as 

calculations factors integrated to the nutritional composition table. In the very first application 

of the environmental database, we calculated the carbon and water footprints of average food 

consumption (4.1 kgCO2eq and 4120 liters of water), a simulated healthy diet (3.5 kgCO2eq 

and 3410 liters of water) and scenarios defined by five quintils of dietary energy participation 

of ultra-processed foods and five quintils of red meats in general. We compared footprints using 

equalized diets in 2000 kcal and 60 g protein. We compared environmental impacts linked to 

nutritional quality by different functional units (100g, 100kcal and grams of protein). The 

highest meat consumption had the highest footprints of all (6.4kgCO2eq and 6293 liters of 

water). The highest consumption of ultra-processed had footprints (4.2kgCO2eq and 3789 liters 

of water) comparable to the average consumption. If 200 million Brazilians would adopt the 

healthy diet, they would reduce emissions in 45 million tons of carbon per year. 

 

Key-words: dietary guidelines. Planetary boundaries. Sustainable diets. Food consumption. 

Food. Environmental impact. Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Os estudos aqui apresentados inauguram uma linha de pesquisa sobre ‘a 

alimentação e os impactos ambientais’ dentro do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em 

Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (NUPENS-USP) e foram idealizados durante 

a elaboração do Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014). A publicação do 

guia alimentar foi uma das estratégias para promoção da alimentação adequada e saudável 

orientada pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição. As questões ambientais 

encontraram espaço no guia brasileiro porque o Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional do Brasil (2012-2015) definiu como meta promover o desenvolvimento rural 

sustentável. Um dos primeiros no mundo a integrar educação nutricional e ambiental, o guia 

brasileiro adota o princípio de que a “alimentação adequada e saudável deriva de sistema 

alimentar socialmente e ambientalmente sustentável”. 

As referências que embasaram o conteúdo do guia brasileiro foram aquelas que 

reiteravam a necessidade de integrar a dimensão ambiental nas políticas públicas sobre 

alimentação (LANG et al., 2009), introduziam o paradigma das dietas sustentáveis como forma 

de redução dos impactos ecológicos e da promoção da diversidade biológica (BURLINGAME 

e DERNINI, 2010), explicavam a insustentabilidade do sistema alimentar vigente que leva à 

deterioração da saúde humana, da cultura e do meio ambiente através do consumo crescente 

dos alimentos industrializados (PETRINI, 2009) e das carnes vermelhas (FAO, 2006, 2011) ou 

descreviam o fenômeno observado no Brasil de escalada do uso agrícola dos pesticidas, 

poluentes orgânicos tóxicos tanto para os seres humanos quanto para outros seres vivos e 

comunidades da natureza (CARNEIRO et al., 2012).  

Os guias integrados são meios de difundir os conhecimentos sobre os impactos 

ambientais da alimentação, traduzindo-os em recomendações práticas frente aos desafios 

ecológicos urgentes, sempre respeitando as necessidades biológicas e a cultura alimentar da 

população. Quando o Brasil adotou a abordagem integrada, tornou-se imprescindível 

aprofundar os conhecimentos sobre o tema. Assim surgiram os primeiros delineamentos das 

pesquisas componentes dessa tese, com o intuito de analisar como os guias de outros países 

inseriram as questões ambientais nas suas recomendações e de estimar empiricamente as 

pegadas de carbono e hídrica do consumo alimentar dos brasileiros, avaliando em que medida 

as recomendações alimentares para promoção da saúde contribuiriam também como ação de 

mitigação dos impactos ambientais. A quantificação das pegadas ambientais e os estudos de 
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cenários alimentares no contexto brasileiro aqui apresentados são importantes para fortalecer 

as métricas, exercitar as soluções de mitigação, encaminhando as recomendações alimentares 

integradas para os padrões sustentáveis.  

O interesse crescente na abordagem integrada vem do reconhecimento de que o 

acesso permanente e regular às práticas alimentares adequadas e saudáveis depende, além de 

outros quesitos, da conservação dos recursos naturais finitos e do equilíbrio ecológico. A 

sustentabilidade ambiental é condição sine qua non para a segurança alimentar no longo prazo 

e alguns impactos ambientais podem representar riscos de desabastecimento de água e 

alimentos ou torná-los impróprios para consumo (MEA, 2005). Com alta confiabilidade 

científica, projeta-se que a subida da temperatura média global em 2oC acima daquela observada 

no período pré-industrial acarretaria redução no rendimento das culturas de milho, arroz, trigo 

e efeitos adversos sobre os rebanhos, como problemas de qualidade das rações, propagação de 

doenças, e na disponibilidade de recursos hídricos. Os riscos para a humanidade e toda a 

biodiversidade exigem medidas de mitigação que encaminhem a emissões líquidas de carbono 

igual a zero até 2050 (IPCC, 2018).  

Os problemas oriundos do sistema alimentar vigente atingem da saúde humana 

ao equilíbrio ecológico na escala planetária. A busca de soluções duradouras exige a 

identificação do padrão que interliga os problemas. Um bom critério para avaliar o sucesso 

dessas soluções duradouras seria a saúde: saúde do solo, das plantas, dos animais, do agricultor, 

das famílias e das comunidades (BERRY, 2006). Assim orienta o pensamento sistêmico. 

Produtores e consumidores de alimentos são partes interessadas em zelar pela 

sustentabilidade dentro do sistema alimentar. Indicadores de desempenho ambiental de 

produtos são instrumentos usados para avaliar, comparar e controlar os níveis de pressão sobre 

o meio ambiente. É a forma de contabilizar os custos ambientais envolvidos em todas as etapas 

do “ciclo de vida” dos produtos – desde os insumos até o descarte - para evitar, minimizar ou 

até compensar eventuais passivos ambientais. As pegadas de carbono ou hídrica dos alimentos 

ajudam a reorientar as atividades de produção e consumo para a proteção do clima e da 

conservação dos recursos hídricos dentro de um dado perímetro de ação. Avaliados em 

conjunto, os indicadores ambientais revelam ao público a magnitude e o alcance que as ações 

individuais ou coletivas têm sobre a Terra como um todo.  

No geral, os produtores conseguem reduzir os impactos ambientais quando 

aumentam a eficiência dos processos de produção, como diminuir as perdas no sistema ou 

minimizar o uso de recursos naturais. O resultado é produzir mais com menos insumos e com 

menor dispersão de poluentes. Além disso, os produtores conseguem aumentar a eficácia de 
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produção, seja pela troca de partes do sistema por tecnologias limpas e renováveis ou pela total 

ruptura com os padrões de produção insustentáveis. O resultado é produzir aquilo que se 

pretende - o alimento - sem gerar danos colaterais, como a degradação do solo e o assoreamento 

de rios. Padrões tecnológicos disruptivos resultariam em regeneração e conservação da 

natureza, ao imitar os padrões dos sistêmas ecológicos. Os conceitos e as tecnologias já são 

conhecidos (BERRY, 2005; CAPRA e LUISI, 2014). É o que pretendem as iniciativas ligadas 

às agroecologias, à economia de baixo carbono ou à economia circular. 

Os consumidores conseguem reduzir os impactos ambientais quando substituem 

o padrão dos materiais descartáveis pelo padrão dos materiais duráveis. Isso inclui mudar o 

padrão da dieta, reduzir os desperdícios e comer na justa medida, sem excessos, comprar 

alimentos oriundos de sistemas agroecológicos e evitar embalagens ou utensílios descartáveis. 

Não menos importante, a prática da horticultura doméstica aumenta a segurança alimentar e 

reconecta as pessoas com os processos cíclicos da natureza.  

Há necessidade de medidas combinadas entre produção e consumo de alimentos 

para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater as mudanças climáticas de modo 

eficaz (SPRINGMANN et al., 2018). As medidas dirigidas à produção de alimentos limitam-

se a cerca de 20% do potencial de mitigação (MCMICHAEL et al., 2006; WEIDEMA et al. 

2008; MEIER e CHRISTEN, 2012).  

A colaboração dos consumidores torna-se obrigatória, uma vez que a obtenção 

de resultados de mitigação significativos seria mais rápida por essa via, dada a urgência e 

gravidade das crises ecológicas: mudanças climáticas, desmatamento, perda da biodiversidade, 

escassez de água, poluição, desertificação. Isso não quer dizer, no entanto, que o peso da 

responsabilidade sobre o estado de degradação dos sistemas ecológicos está sobre os 

indivíduos, tampouco exclusivamente sobre o sistema alimentar. Não há solução individual 

para problemas sistêmicos (BECK, 1999).  

A questão que se coloca é se teremos capacidade de ação coletiva 

suficientemente inteligente e tempestivo para barrarmos a progressiva degradação dos sistemas 

ecológicos. As políticas públicas integradas podem ser usadas como catalizadores do processo 

de construção de sociedades sustentáveis no auxílio de produtores, consumidores e toda a 

biodiversidade. Os guias alimentares fazem parte desse cenário de transição, onde a saúde 

humana, animal e planetária são promovidas em conjunto. Para nós, vale compreender melhor 

as características das dietas sustentáveis, tornando as recomendações alimentares um convite 

para celebração da vida. Escolhemos, através desses estudos, fortalecer os argumentos que 
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dêem maior autonomia1 para as escolhas alimentares, favorecendo a adoção de padrões 

sustentáveis pela perspectiva do consumo.   

 

1.1. OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Avaliar os impactos ambientais das recomendações alimentares para promoção 

da saúde e os padrões dietéticos praticados no Brasil. 

 

Objetivos específicos 

a) Descrever e comparar como guias alimentares nacionais integraram questões 

ambientais nas suas recomendações, com especial interesse nas abordagens, na amplitude 

do repertório e na adequação aos temas ambientais críticos à humanidade como os Limites 

Planetários; 

b) Mensurar, no contexto brasileiro, o impacto ambiental dos padrões atuais de 

consumo alimentar levando em conta a pegada de carbono e a pegada hídrica dos diferentes 

alimentos;  

c) Avaliar a potencialidade para mitigar os impactos ambientais através da 

adoção de padrões alimentares saudáveis. 

 

  

                                                 
1 Princípio da bioética sobre as decisões pessoais livres e esclarecidas. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

As questões ecológicas ligadas aos Limites Planetários (ROCKSTRÖM et al., 

2009), em especial as mudanças climáticas e o uso degradador da água doce, formam o fio 

condutor do núcleo central da tese.  

Para efeito de publicação, já facilitando futuros desdobramentos, o capítulo 

Desenvolvimento foi organizado em três seções contendo estudos diferentes mas 

complementares, com uma fundamentação teórica específica para cada seção. O primeiro 

estudo faz o inventário de questões ambientais admitidas no universo dos guias alimentares. O 

segundo estudo descreve a metodologia para o desenvolvimento de uma base de dados com 

indicadores de desempenho ambiental dos alimentos e das preparações culinárias consumidas 

no Brasil. O terceiro estudo utiliza a base de dados recém criada para avaliar o impacto 

ambiental do consumo alimentar dos brasileiros e exercitar cenários com diferentes padrões de 

dieta.  

Os interessados em mais detalhes sobre os procedimentos metodológicos 

adotados em cada estudo ou mesmo em usar os dados da tese para suas pesquisas encontrarão 

no Apêndice o material suplementar necessário, oferecendo transparência e rastreabilidade. 
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2.1. QUESTÕES AMBIENTAIS NOS GUIAS ALIMENTARES: UMA 

ANÁLISE QUALITATIVA 

 

A maioria dos países mantém o escopo do guia alimentar limitado à nutrição, 

enquanto Alemanha, Brasil, Catar e Suécia integraram questões ambientais nas recomendações. 

Entretanto, não há estudo que evidencie como questões ambientais foram inseridas nos guias 

através da triagem do repertório ou da categorização temática. Este trabalho qualitativo 

descreve um repertório ambiental diversificado estabelecido no conjunto dos guias analisados 

(n=26), utilizando os Limites Planetários como categorias. Com um repertório extenso, disperso 

nos vários guias, mas que não esgota as questões ambientais ligadas à alimentação, as 

recomendações analisadas trouxeram temas relacionados ao uso da água doce, a poluição 

química, a integridade da biosfera, a mudanças no uso do solo e dos sistemas terrestres, as 

mudanças climáticas e o fluxo biogeoquímico. Os Limites Planetários poderiam ser adotados 

como estrutura norteadora no processo de avaliação de temas relevantes a serem abordados 

pelos guias alimentares integrados. 

 

2.1.1. Fundamentação teórica 

Os guias alimentares são materiais pedagógicos que fazem parte de políticas 

públicas nacionais para promoção da saúde. Eles são documentos oficiais endossados, na 

maioria das vezes, pelo Ministério da Saúde do país e influenciam outras políticas e programas 

nacionais (SEED, 2015; MONTEIRO et al., 2015; FAO/OMS, 1998).  

Considerando sua importância para a saúde das populações, a Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) recomenda que os guias alimentares 

sejam atualizados com os dados epidemiológicos mais recentes que relacionam os padrões de 

consumo de alimentos e as taxas de morbimortalidade (FAO/OMS, 1998). Ainda, a FAO sugere 

que no processo de preparação dos guias se averigue a sustentabilidade ambiental das 

recomendações, ou seja, como a alimentação afeta o meio ambiente onde as pessoas vivem 

(FAO/OMS, 1998). Neste sentido, o trabalho mais relevante e urgente a ser feito em nutrição e 

nas políticas públicas de alimentação e nutrição é integrar as dimensões biológicas, sociais e 

ambientais (THE GIESSEN DECLARATION, 2005). 

A sustentabilidade ambiental caracteriza-se pela manutenção no longo prazo dos 

padrões de organização e da capacidade de funcionamento em equilíbrio dinâmico dos sistemas 

ecológicos dentro dos quais estão os sistemas sociais e econômicos, e onde se aninham os 
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sistemas alimentares, todos esses sistemas interligados em redes (CAPRA, 2006). A 

sustentabilidade não é uma propriedade individual, mas de toda a rede. Uma vez que a natureza 

sustenta a vida ao criar e nutrir as comunidades biológicas, ela provê os serviços ambientais e 

os recursos naturais necessários ao desenvolvimento das comunidades humanas atuais e futuras, 

incluindo alimentos e água potável. Portanto, a sustentabilidade ambiental envolve o uso 

racional dos recursos naturais como forma de reduzir a pobreza e a desigualdade, de conservar 

a natureza e de agir com responsabilidade em relação às próximas gerações (IBGE, 2004; MEA, 

2005; NRC, 2011). 

A humanidade poderia viver em segurança se suas atividades ocorressem dentro 

de certos limites que os sistemas ecológicos precisam para funcionar. Denominados "Limites 

Planetários2" (ROCKSTRÖM et al., 2009; STEFFEN et al., 2015a), esse arcabouço conceitual 

divide os processos biofísicos determinantes para a autorregulação da Terra em categorias 

centrais, como as mudanças climáticas, a acidificação dos oceanos, a diminuição do ozônio 

estratosférico, os fluxos geoquímicos de fósforo e nitrogênio, as emissões de aerossóis na 

atmosfera; o uso degradador da água doce; as mudanças no uso do solo e dos sistemas terrestres; 

a perda da biodiversidade e a poluição química, posteriormente denominada por Steffen et al. 

(2015a) como entidades novas (Figura 1.2).  

Figura 1.2 - O estágio atual de segurança operacional dos Limites Planetários 

 

Fonte: adaptado de Steffen et al. (2015a) 

                                                 
2 Em inglês, "Planetary Boundaries" 
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O ideal seria que a humanidade operasse na zona verde do gráfico. A perda da 

biodiversidade e o fluxo biogeoquímico são exemplos de Limites Planetários que já foram 

ultrapassados (zonas em vermelho). Embora nem todos os impactos sobre o ambiente tenham 

sido precisamente calculados, as evidências indicam que a humanidade vem sobrecarregando a 

capacidade da Terra para sustentar a vida. Como consequência última, há riscos de escassez de 

alimentos e água. 

As pessoas precisam ser informadas de que as escolhas alimentares devem 

compatibilizar saúde e cuidado ambiental (FRIEL, 2013; MONTEIRO, 2015) e das 

consequências da não observação deste ponto. Para tal, o guia alimentar nacional deveria ser 

um instrumento pedagógico integrado de nutrição, saúde e meio ambiente (GUSSOW e 

CLANCY, 1986; SIMOPOULOS, 2011), orientando também os padrões de organização e 

funcionamento do sistema alimentar para a sustentabilidade ambiental, numa abordagem 

intersetorial. Entretanto, não existe uma diretriz geral sobre como selecionar e abordar, nas 

recomendações alimentares, os temas ambientais de maior relevância no contexto nacional ou 

global. Não existe uma estrutura que ajude na avaliação da materialidade dos temas ambientais 

a serem trazidos para os guias. 

Sem dúvida, tal integração aumenta a complexidade do processo de elaboração 

do guia. Ainda assim, é possível criar recomendações claras e exequíveis, que reduzam as 

tensões entre saúde humana e meio ambiente (VAN DOOREN, 2014; CLONAN, 2011). 

Alemanha, Brasil, Catar e Suécia já incluíram a sustentabilidade ambiental em seus guias e, 

embora bem diferentes, o compromisso dos governos desses quatro países para integrar saúde 

e sustentabilidade foi decisivo para o sucesso das publicações (FISCHER e GARNETT, 2016). 

No caso brasileiro, o processo aberto de consulta pública permitiu a participação e o 

engajamento das diferentes partes interessadas no processo de desenvolvimento do guia, 

equilibrando eventuais conflitos e assimetrias de poder entre a sociedade civil e os grandes 

grupos econômicos (DAVIES et al., 2017), como aquelas possíveis entre a sociedade 

vegetariana e as grandes corporações ligadas ao setor pecuário. Contudo, a maioria dos guias 

ainda trata dos temas de nutrição sem considerar outras questões de interesse da sociedade, 

como justiça social e equilíbrio ambiental (MONTEIRO, 2015; VAN DOOREN, 2014).  

Os guias da Austrália e dos Estados Unidos ganharam notoriedade porque não 

receberam endosso governamental para integrar alimentação e sustentabilidade ambiental 

(FISCHER e GARNETT, 2016). A Austrália manteve a questão ambiental restrita a um anexo 

do guia e alegou falta de trabalhos científicos desenvolvidos para a realidade do país 

(AUSTRALIA, 2013). Os Estados Unidos definiram que as metas de sustentabilidade 
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ambiental estavam fora do escopo do guia alimentar (DABROWSKA, 2016), mesmo com o 

respaldo de um relatório contendo evidências científicas fortes sobre o nexo entre alimentação 

e meio ambiente (USDA, 2015). A objeção cresceu com a participação importante das 

indústrias de carnes e o baixo engajamento da sociedade civil (MERRIGAN, 2015), abrindo o 

debate sobre a pertinência dos temas ambientais no campo da alimentação, o tipo de formação 

e competência em sustentabilidade dos especialistas envolvidos na elaboração do guia 

alimentar, a relevância dos critérios ambientais nas escolhas alimentares e a viabilidade de um 

guia integrado (CARPENTER, 2015; JOSEPH e CLANCY, 2015; KATZ, 2016). 

A literatura sobre os impactos ambientais das cadeias produtivas, dos hábitos de 

consumo e do descarte de resíduos ligados à alimentação é abundante e diversificada 

(BURLINGAME. e DERNINI, 2010; CLONAN, 2011; CLONAN, 2015; HORGAN, 2016; 

FOGELBERG, 2013; FRIEL, 2013; HCN, 2011; TILMAN e CLARK, 2014; USDA, 2015). O 

número de estudos que buscam avaliar guias alimentares integrados é crescente (FISCHER e 

GARNETT, 2016; GUSSOW e CLANCY, 1986; JOSEPH. e CLANCY, 2015; PISCOPO, 

2013; SIMOPOULOS, 2011). No entanto, nenhum trabalho mapeou quais questões ambientais 

chegaram aos guias alimentares à luz dos Limites Planetários.  

Conhecer quão diversificado é o repertório ambiental no universo dos guias 

alimentares oficiais abre caminho para a estruturação futura de diretrizes gerais para a 

preparação e uso de guias integrados. Essa seção, de abordagem qualitativa e caráter 

exploratório3, visou responder a seguinte pergunta de pesquisa: “Como os temas de 

sustentabilidade ambiental foram incorporados às recomendações de guias alimentares 

oficiais?”.   

                                                 
3Conforme BARDIN (1999), nos procedimentos exploratórios o quadro de análise não está previamente 

determinado. Por meio de técnicas sistemáticas, as variáveis vão surgindo a partir do texto. 
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2.1.2. Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida por métodos qualitativos, com levantamento e 

análise documental, adotando-se a análise de conteúdo como estratégia de pesquisa (GIL, 1999; 

BARDIN, 2009). O trabalho teve caráter exploratório4, com flexibilidade para capturar 

quaisquer termos ou expressões com significado ambiental. 

 

As expressões com significado ambiental 

Para encontrar um repertório ambiental amplo e diversificado, utilizou-se a 

definição de meio ambiente do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) (IBGE, 

2004): "Meio Ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas." 

Expressões com significado ambiental foram aquelas identificadas como 

pertinentes e relevantes para o campo das ciências ambientais com base em glossários 

temáticos, como, por exemplo: biodiversidade, florestas, mudanças climáticas, saneamento 

básico ou recursos hídricos. (IBGE, 2004; IBGE, 2011; CODEX, 2014; CBD, 2008; MEA; 

2005; OIE, 2017a, OIE, 2017b). 

 

Levantamento dos guias alimentares 

Os guias alimentares oficiais elegíveis para o estudo foram as edições mais 

recentes, publicados até dezembro de 2016 e disponíveis eletronicamente. Os relatórios que 

apoiaram o desenvolvimento de guias alimentares (FOGELBERG, 2013; HCTN, 2011; 

USDA,2015) ou guias alimentares não oficiais (BCFN, 2015) não fizeram parte do conjunto 

de documentos analisados5. 

O site da FAO6 dedicado ao tema foi a fonte preferencial dos guias oficiais e, 

depois, buscas pelo Google Search asseguraram a completude do levantamento, usando o 

nome de cada país e as palavras-chave7 guías alimentarias, guide alimentaire, food guide, 

guida alimentare, guias alimentares, em combinações intercaladas pelo operador boleano 

                                                 
4Conforme BARDIN (1999), nos procedimentos exploratórios o quadro de análise não está previamente 

determinado. Por meio de técnicas sistemáticas, as variáveis vão surgindo a partir do texto. 
5Conjunto de documentos analisados pode ser chamado também de corpus. 
6http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/en/ 
7Também denominadas como unitermos ou descritores, as palavras-chave conferem maior especificidade na busca 

textual, pois são termos padronizados pelas bases de dados. 
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“AND”. O inventário de guias começou com uma lista com 193 membros da ONU e as buscas 

resultaram em 88 guias disponíveis no site da FAO e cinco encontrados pelo Google Search. 

 

Seleção dos guias para análise 

O primeiro critério de seleção foi o idioma devido à limitação da capacidade 

linguística da pesquisadora, permanecendo para análise os guias escritos em espanhol, francês, 

inglês, italiano e português. O segundo critério selecionou guias com ao menos uma expressão 

com significado ambiental em qualquer ponto da publicação, inclusive anexos. Cada guia 

recebeu um código de zero (0) a três (3) antes de ser encaminhado para análise, como ilustra a 

Figura 1.2. Apenas os guias com o código 3 foram analisados. 

Figura 1.2 - Ilustração das etapas de seleção dos guias alimentares país a país 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Extração, tratamento dos dados 

A primeira etapa da extração dos dados consistiu na leitura flutuante8 para criar 

familiaridade com os textos e esboçar os sistemas de codificação. A totalidade dos textos 

extraídos foram colecionados no Apêndice 2. A segunda etapa consistiu na marcação das 

expressões com significado ambiental, que atrelou leitura natural direta9 combinada ao uso de 

computador através do software NVIVO 11 PRO for Windows (2015, QRS International, 

Doncaster, VIC, Austrália). Enquanto a análise por computador auxiliou na fidedignidade, na 

sistematização e na automação dos procedimentos de codificação, na organização dos 

elementos textuais e na análise dos dados, a leitura natural direta permitiu encontrar novas 

expressões – independentemente do idioma - e avaliar a adequação da expressão ao escopo do 

estudo, bem como segregá-la para análise posterior. 

                                                 
8Chamada "flutuante" por analogia com a atitude do psicanalista, ela é a primeira forma de contato com os 

documentos para o pesquisador conhecer o texto, deixando-se invadir por impressões e orientações. Conforme 

BARDIN (1999), pouco a pouco a leitura vai tornando-se mais precisa devido às hipóteses que emergem, a 

projeção de teorias adaptadas ao material e a possibilidade de aplicação das técnicas utilizadas em trabalhos 

similares. 
9Leituras e buscas textuais realizadas diretamente pelo pesquisador. 

0 1 2 3

Tem guia?

Idioma?

Expressão?

Sem análise Analisado
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Na sequência lógica das operações analíticas, portanto, a primeira etapa foi 

encontrar as expressões e comprovar o significado ambiental através de glossários, atribuindo-

lhes índices (rótulos). O segundo passo foi estabelecer a relação desses rótulos com os Limites 

Planetários. Por último, codificar as questões ambientais por grupos de alimentos. Todo esse 

processo de categorização e análise resultou em seis categorias analíticas (seis Limites 

Planetários), em sete contextos (grupos de alimentos), que foram analisados à luz das 

referências bibliográficas. Os conteúdos extraídos dos guias alimentares foram submetidos às 

técnicas de análise do vocabulário, análise de contexto e análise temática (BERELSON, 1952; 

FALLERY e RHODAIN, 2013; RITCHIE e LEWIS, 2003; ROBSON, 2002). 

 

Técnicas para triagem e rotulagem 

As unidades de registro10 foram as expressões. A técnica de triagem incluia um 

quadro norteador semiestruturado com temas e listagem não exaustiva de expressões a serem 

buscadas (Quadro 1.1).  

Quadro 1.1 Macrotemas para nortear a triagem das expressões com significado ambiental 
Macrotemas Definição do tema central (Fonte/Glossário) e exemplos de expressões 

Ação antrópica 

Qualquer atividade desenvolvida pelo homem sobre o meio ambiente, independentemente 

de ser maléfica ou benéfica. (IBGE,2004) 

Ex.: saneamento básico, poluição, desmatamento, produção de alimentos, impactos 

ambientais, desenvolvimento sustentável. 

Biodiversidade 

Total de genes, espécies e ecossistemas de uma região. A biodiversidade genética refere-

se à variação dos genes dentro das espécies, cobrindo diferentes populações da mesma 

espécie ou a variação genética dentro de uma população. A diversidade de espécies refere-

se à variedade de espécies existentes dentro de uma região. A diversidade de ecossistemas 

refere-se à variedade de ecossistemas de uma dada região. A diversidade cultural humana 

também pode ser considerada parte da biodiversidade, pois alguns atributos das culturas 

humanas representam soluções aos problemas de sobrevivência em determinados 

ambientes. (IBGE,2004) 

Ex.: fauna, flora, material genético, povos. 

Ecossistemas 

Os ecossistemas são comunidades autorreguladoras de plantas e animais que interagem 

uns com os outros e com seu ambiente não vivo (MEA, 2005) 

Ex.: paisagem, biomas, provisão de alimentos e água, regulação de clima, sazonalidade, 

território, áreas geográficas, meio ambiente. 

Recursos 

naturais 

Classificados como renováveis e não renováveis, são os elementos da natureza usados 

pelas sociedades humanas como matérias-primas para viver e produzir. (IBGE, 2004) 

Ex.: solo, água, ar, energia, recursos pesqueiros, recursos hídricos 

Continua  

                                                 
10Unidade de registro: segmento de texto considerado como unidade base a selecionar e codificar com vistas à 

análise, definido a partir de critério semântico escolhido (BARDIN, 1999). Neste estudo, palavras ou expressões 

com significado na área ambiental. 
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Quadro 1.1 conclusão 
Macrotemas Definição do tema central (Fonte/Glossário) e exemplos de expressões 

Limites 

Planetários 

Refere-se aos limites de segurança operacional para a humanidade viver e produzir no 

planeta. (ROCKSTRÖM, 2009) 

Ex.: mudanças climáticas, integridade da biosfera, uso da água doce, mudanças no uso 

do solo e dos sistemas da Terra11, entidades novas12, fluxo biogeoquímico, acidificação 

dos oceanos, depleção da camada de ozônio, carga de aerossol atmosférico. 

 

Essa etapa foi abrangente e com sensibilidade inclusive para temas implícitos. 

Para cada expressão identificada, criava-se um rótulo e a correspondente definição 

operacional13 criada a partir de glossários temáticos (IBGE, 2004; IBGE, 2011; CODEX, 2014; 

CBD, 2008; MEA; 2005; OIE, 2017a, OIE, 2017b). 

A técnica de triagem adotou como critérios a identificação de palavra exata 

(exemplo: degradação do solo), derivada (degradar o solo), sinônimo (deteriorar o solo), palavra 

com especialização (contaminação do solo; perda do solo) ou com generalização (impacto no 

solo). As expressões com significados similares foram indexadas a um mesmo rótulo. À medida 

que novas expressões emergiam da leitura natural direta, novos rótulos eram criados e buscados 

em todo o corpus em procedimento iterativo14 e automatizado, garantindo maior precisão na 

identificação e na codificação das expressões.  

Destaca-se que a marcação de uma expressão também dependeu das ideias 

circundantes ou do contexto em que ela apareceu. Assim sendo, a extração automática15 dos 

dados trouxe precisão e velocidade ao processo, mas não dispensou a leitura natural direta dos 

textos com a verificação criteriosa da pertinência das expressões aos objetivos do estudo em 

glossários.  

 

Categorização temática das recomendações conforme os Limites Planetários 

Como a sustentabilidade ambiental e, consequentemente, a segurança alimentar 

dependem da organização e do funcionamento dos sistemas ecológicos, os Limites Planetários 

(ROCKSTRÖM et al., 2009) são categorias relevantes na investigação sobre a inserção das 

                                                 
11 Tradução livre para o termo em inglês “Land use and Earth systems change” 
12Tradução livre para o termo em inglês “novel entities”, como sendo componentes criados pelo homem, com 

experiência limitada sobre seus efeitos, elementosnão componente ou estranhos aos sistemas ecológicos ou 

emitidos em quantidades acima da capacidade de depuração da natureza como, por exemplo, a poluição química. 
13 Definição operacional: "Definição operacional é um procedimento que atribui um significado comunicável a 

um conceito através da especificação de como o conceito é aplicado dentro de um conjunto específico de 

circunstâncias."Pinheiro, H.P.https://www.ime.unicamp.br/~hildete/oper.pdf 
14Processo iterativo: repetições dos procedimentos metodológicos à medida que novos elementos entram no 

estudo. 
15Com uso de computador e software para análise de conteúdo 
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questões ambientais nas recomendações alimentares. O intuito foi pensar dentro deste 

paradigma que contempla temas críticos à vida humana e planetária.  

A categorização temática vinculou os rótulos aos Limites Planetários. Por 

exemplo, o rótulo emissões de gases estufa foi vinculado a MUDANÇAS CLIMÁTICAS, 

eutrofização a FLUXO BIOGEOQUÍMICO, pesticidas a ENTIDADES NOVAS, horta a USO 

DO SOLO. As definições operacionais usadas na categorização dos rótulos estão no Quadro 

1.2. 

Quadro 1.2 – Definições operacionais para categorização dos rótulos em Limites Planetários16 
Limites 

Planetários Definição operacional 

A - Mudanças 

climáticas 

Recomendações que tragam menção direta às mudanças climáticas, às fontes de emissão e 

aos gases de efeito estufa ou às formas de mitigação. 

B - Fluxo 

biogeoquímico 

Recomendações que tragam menção direta aos ciclos do fósforo e do nitrogênio, às fontes de 

lançamento ao meio, impactos ou formas de mitigação 

C - Uso 

degradador da 

água doce 

Recomendações que tragam menção direta a formas de uso que degradam as fontes de água 

doce ou formas de gerenciamento dos recursos hídricos 

D - Mudança no 

uso do solo e 

nos sistemas da 

Terra 

Recomendações que tragam menção às formas de uso e ocupação do solo, incluindo as 

atividades que degradam, como o desmatamento ou as atividades que conservam os sistemas 

ou otimizam seu uso, como as hortas, a produção ecológica, a conservação do solo, a 

sazonalidade. 

E - Mudanças na 

integridade da 

biosfera 

Recomendações que tragam menção às atividades que provocam extinção, modificam, 

preservam ou se integram aos sistemas vivos ou elenque seus elementos, como fauna, flora, 

espécies ameaçadas, sustentável, caça, pesca, alimentos autóctones. Tópicos relacionados a 

Diversidade genética (taxa de extinção) e a Diversidade funcional - Índice de integridade da 

biosfera) 

F - Entidades 

novas17 

Recomendações que tragam menção direta à elementos introduzidos pelo homem, sendo uma 

novidade absoluta para a natureza. Sem indicador de controle disponível, sem limite 

definido. Porém, aqui são consideradas emissões, concentrações ou efeitos sobre 

funcionamento do ecossistema e do sistema terrestre dos poluentes orgânicos persistentes 

(POPs), plásticos, disruptores endócrinos, transgênicos, metais pesados e resíduos nucleares. 

Fonte: elaboração a partir de Rockström et al. (2009) e Steffen et al. (2015a) 

 

Codificação conforme grupos de alimentos 

As recomendações foram codificadas conforme os grupos de alimentos de que 

tratavam (unidades de contexto18), permitindo relacionar os alimentos com as expressões 

                                                 
16Os seis limites planetarios que foram efetivamente identificados no estudo. Os demais Limites Planetários 

citados na Figura 4 (acidificação dos oceanos, depleção da camada de ozônio, carga de aerossol atmosférico) não 

foram citados porque não emergiram durante a extração dos dados. 
17Tradução livre feita pela autora para o termo em Inglês “novel entities”, como sendo componentes criados pelo 

homem, com pouca experiência e fora dos sistemas ecológicos ou estranhos à natureza, como a poluição química. 
18 Segundo Bardin (1999) "A unidade de contexto serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de 

registro e corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores às da unidade de registro) são 
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ambientais e os Limites Planetários e comparar os guias. A técnica de codificação incluia 

perguntas orientadoras e respostas de múltipla escolha objetivas (RYAN e BERNARD, 2003) 

(Quadro 1.3). A codificação não se baseou na simples busca textual, mas na mensagem contida 

no parágrafo. 

Quadro 1.3. Codificação dos grupos de alimentos 
Pergunta orientadora Respostas 

(1) A recomendação trata de alimento? 
a) não é sobre alimento 

b) sim 

(2) Se sim, qual grupo de alimentos? 

a) É uma recomendação geral 

b) Água 

c) Alimento de origem vegetal 

d) Alimento de origem animal19 

e) Pescados 

f) Óleos e gorduras 

g) Alimentos ultraprocessados20 

 

No exemplo da Figura 1.3, uma recomendação do guia brasileiro para ilustrar os 

procedimentos de rotulagem, codificação e categorização. 

Figura 1.3 - Processo de rotulagem, codificação por grupo de alimentos e categorização em 

Limites Planetários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ótimas para que se possa compreender a significação exata da unidade de registro. Isto pode, por exemplo, ser a 

frase para a palavra e o parágrafo para o tema.". 
19Alimentos de origem animal inclui aqueles oriundos da produção em terra, como leite, ovos e as carnes bovina, 

suína, ovina, caprina e de aves. Alimentos oriundos da produção aquática ficou classificado como pescados. 
20Produtos alimentícios prontos para o consumo, total ou principalmente não produzidos a partir de alimentos, 

mas de ingredientes industriais e aditivos (MONTEIRO et al., 2013). 

RECOMENDAÇÃO 

O cultivo doméstico de alimentos orgânicos é outra opção 

que você deve considerar. Uma horta, mesmo que pequena, 

plantada nos quintais das casas ou em vasos pendurados em 

muros ou apoiados em lajes ou sacadas, oferece, a baixo 

custo, quantidade razoável de alimentos in natura muito 

saborosos.  

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Não é alimento 

Alimentação em geral 

Água 

Origem vegetal 

Origem Animal 

Óleo e gordura 

Pescados 

Ultraprocessados 

RÓTULO: 

Horta 

Produção ecológica 

LIMITES PLANETÁRIOS 

Mudanças climáticas 

Fluxo biogeoquímico 

Uso degradador da água doce 

Uso do solo e sistemas da Terra 

Integridade da biosfera 

Entidades novas 
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Os formatos dos guias analisados variavam desde folheto com uma página a livro 

com mais de 300 páginas, o que inviabilizou a comparação frequencial das expressões. Por isso, 

a lexicometria21 não fez parte deste estudo e a análise quantitativa limitou-se a avaliar a 

presença/ausência de rótulos pelo número de guias. 

Como enriquecimento das informações, alguns indicadores de desenvolvimento 

humano, de consumo alimentar e de meio ambiente foram colecionados país a país. 

  

                                                 
21Lexicometria entendida como estudo estatístico frequencial e de proximidade entre as palavras empregadas no 

texto (FALLERY e RHODAIN, 2013). 
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2.1.3. Achados 

Os guias alimentares que inseriram questões ambientais  

O fluxograma de decisão para levantamento e seleção dos documentos (Figura 

1.4) mostra que, dos 193 membros da Organização das Nações Unidas (ONU), 93 guias foram 

colecionados, 67 lidos e 26 encaminhados para análise conteúdo. 

Figura 1.4 - Fluxograma de decisão para levantamento e seleção dos guias alimentares oficiais 

e o número de unidades em cada fase do processo 

 
Critério 1 = idioma; Critério 2 = presença de expressão ambiental no texto 

Fonte: elaborado pela autora. 

Foram guias de países da África (2); Américas (9); Ásia (7); Europa (6) e 

Oceania (2), países com Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) considerados: muito alto 

(8 países), alto (12 países), médio (4 países) e baixo (2 países). Em ordem alfabética e respectivo 

código alfa-322, são eles Afeganistão (AFG); Alemanha (DEU); Austrália (AUS); Bangladesh 

(BGD); Bélgica (BEL); Brasil (BRA); Catar (QAT); Colômbia (COL); Cuba (CUB); El 

Salvador (SLV); Estados Unidos da América (USA); Fiji (FIJ); França (FRA); Índia (IND); 

Itália (ITA); Jamaica (JAM); Líbano (LBN); Malásia (MYS); México (MEX); Namíbia 

(NAM); Oman (OMN); São Vicente e Granadinas (VCT); Serra Leoa (SLE); Suécia (SWE); 

Suíça (CHF); Uruguai (URY).  

                                                 
22Código alfa-3 é o código de país formado por três letras conforme a norma ISO 3166-1. A lista dos códigos 

alfa-3 dos 193 membros da ONU podem ser encontrados no APÊNDICE 1 - Quadros S1, S2, S3 e S4. 

Países 
membros 
da ONU

O guia 
está no 
site da 
FAO?

Não

O guia 
está em 

outro 
site?

Código zero (0) 
e excluir

Sim  88

Não

100

Atende 
critério 

2?

Código 
três (3) e 
analisar

Código um (1) e 
excluir

Código dois (2) 
e excluir

Sim 5 Sim 67 Sim 26

Não

26
Não

41

193

Atende 
critério 

1?
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A Figura 1.5 ilustra o número de guias colecionados por ano de publicação, 

evidenciando em verde os guias analisados. As questões ambientais foram observadas a partir 

do ano 2000, sendo a maioria (60%) publicados entre 2013 e 2016 (Figura 1.5).  

Figura 1.5 - Guias colecionados e selecionados para análise, por ano de publicação 

 
Fonte: elaborado pela autora 

A seleção dos guias nacionais, país a país, está graficamente ilustrada por um 

funil com os dois filtros (critérios) idioma e expressão ambiental (Figura 1.6). 

Figura 1.6 – Funil como representação gráfica do resultado do processo de seleção dos guias 

nacionais 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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No conjunto analisado, o idioma predominante foi o inglês (17), seguido do 

espanhol (5) e do francês (2), um em italiano e um em protuguês. Informações adicionais sobre 

a publicação de guias alimentares dos 193 países da ONU estão no Apêndice 1. 

 

Grupos de alimentos, rótulos e a categorização em Limites Planetários 

A triagem revelou um extenso repertório ambiental, com expressões tão variadas 

como saneamento básico23, espécies ameaçadas24 ou ordenamento territorial25, na maioria das 

vezes dentro de recomendações sobre a segurança da água e dos alimentos ou questões da 

segurança alimentar. Os grupos de alimentos com as expressões indexadas estão no Quadro 1.4. 

A lista alfabética dos 95 rótulos, suas definições operacionais e as expressões rotuladas estão 

no Quadro 1.5. Os rótulos categorizados em Limites Planetários estão organizados no Quadro 

1.6.  

  

                                                 
23COL, IND, MYS, NAM, SLE 
24CHF; QAT; SWE 
25COL 
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Quadro 1.4 - Grupos de alimentos, descrição e as expressões indexadas.  

Descrição Expressões indexadas 

Não é sobre alimento: Recomendação 

sobre outro tema que não alimentação 

Walk and take a bicycle; physical activities such as gardening; 

diversidad biológica; biomas; territorios; regiones geográficas; los 

planes de ordenamiento territorial; sector minero energético; 

environmental health and sanitation; indoor air pollution; stairs 

instead of lift, and cycles or walk to work; public transport instead 

of driving, and get off a few stops early 

Alimentação em geral: Recomendação 

não específica a um tipo de alimento, 

mas de caráter geral da dieta, das 

refeições, dos alimentos, dos guias 

alimentares; dos sistemas de produção 

de alimentos, e da alimentação 

adequada, saudável e sustentável 

Fresh ingredientes; sustainable dietary habits; food system; 

overconsumption is unsustainable; dietary patterns; plan meals and 

shopping; conserve water and energy; food wastage and food 

safety; cooking methods; eating seasonally; production and 

consumption of food; alimentação adequada e saudável; alimentos 

in natura ou minimamente processados; los alimentos; culturas 

alimentarias; ingredientes locales; preparación de alimentos; 

productión alimentaria; cadena alimentaria; las guías alimentarias 

basadas en alimentos; mercadeo social; biodiversidad; sistema 

agroalimentario; alimentos producidos; geografía alimentaria; 

alimentos; aliments; dietary guidelines; alimenti; alimentación 

sostenible; sostentabilidad de la producción de alimento; 

contamination of food; dietary diversity; haste disposal; eating 

habits; notre alimentation; consummation alimentaire durable; du 

choix des aliments; food chain; los recursos alimentarios 

Água: Como bebida potável Agua, água, l'eau; water 

Alimentos de origem vegetal: Frutas, 

hortaliças, legumes, cereais, 

leguminosas 

Fruits and vegetables; plant based foods; végétaux; les fruits e les 

légumes; legumes e verduras; hortas para produção de alimentos; 

frutas; diversidad genética de la papa criolla; fruits and vegetables; 

les aliments céréaliers; les pomme de terre et les légumes secs; 

green leafy vegetables; dietas vegetales; productos vegetales como 

verduras, frutas, granos, raíces y cereales; veld fruits; local 

agricultural produce; plant-based diet; pulses and legumes; school 

gardens; high fibre vegetables; cereals; les légumes et fruits frais 

de saison et de la región cultivés en pleine terre; semillas 

geneticamente modificadas 

Alimentos de origem animal: Ovos, 

laticínios e carnes oriundas de animais 

de vida terrestre (ruminantes, suínos, 

aves) 

Meat or sausage; alimentos de origem animal; fuentes de priteína 

animal, provenientes de carne de res, cerdo, pollo; la ganadería; 

produits latiers; les fromages; les oeufs; animal products; dairy 

products; meat, eggs and milk; bush meat; la viande; las espécies 

terrestres disponibles 

Óleos e gorduras: Lipídeos de origem 

vegetal e animal usados como 

ingredientes das preparações culinárias 

Matières grasses; refined oils; rapeseed oil, olive oil, oil palm 

plantation 

Pescados: Peixes e frutos do mar 

Saltwater fish; la pesca artesanal; recurso pesquero; frutti di mare; 

fish; seafood; farmed salmon; shrimp; fresh shrimp species; fish 

resources; sardines; oyster; canned tuna; sea crab; wild fish; fish 

and shellfish; mussels; de la surpêche et des captures accidentelles; 

le poisson; le poisson gras (par ex. saumon, thon, hareng); des 

poissons de pêche durable; poisson labellisés; les espèces de 

poissons fortement menacées; fish caught from local waters 

continua 
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Quadro 1.4 - Continuação 

Descrição Expressões indexadas 

Alimentos ultraprocessados: 

Alimentos ultraprocessados são 

formulações industriais feitas 

inteiramente ou majoritariamente de 

substâncias extraídas de alimentos 

(óleos, gorduras, açúcar, amido, 

proteínas), derivadas de constituintes de 

alimentos (gorduras hidrogenadas, 

amido modificado) ou sintetizadas em 

laboratório com base em matérias 

orgânicas como petróleo e carvão 

(corantes, aromatizantes, realçadores de 

sabor e vários tipos de aditivos usados 

para dotar os produtos de propriedades 

sensoriais atraentes). Técnicas de 

manufatura incluem extrusão, 

moldagem, e pré-processamento por 

fritura ou cozimento. 

discretionary foods high in saturated fat, added sugars and added 

salt. des aliments sucrés (confiseries, pâtisseries, chocolat...); aux 

aliments à la fois gras et sucrés; des boissons alcoolisées et des 

boissons sucrées; sugary drinks; highly processed and package low 

nutrient foods; choose less processed foods; breastfeeding 

compared to infant formula feeding; sweet things and fizzy drinks; 

a bag of jelly beans; alimentos ultraprocessados 
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Quadro 1.5 - Lista alfabética dos rótulos com seus respectivos significados ambientais e 

expressões rotuladas nos textos 

Rótulos Significado ambiental do rótulo Expressões rotuladas 

Água potável Água própria para consumo humano, 

pressupondo saneamento básico adequado. 

(clean and safe water; tap water standards; 

bottled waters; tank waters; des critères très 

stricts garantissant sa potabilité; L’eau du 

robinet est un liquide sous haute 

surveillance; eau en bouteille; des eaux 

traitées; des eaux minérales naturelles; 

potáveis para o consumo humano; devem 

ser seguras e próprias para o consumo; 

calidad del agua; El água para el consumo 

diario debe ser potable; treated water; 

Water should be safe and wholesome; 

boiled water; L’eau du robinet est une 

boisson idéale) 

Alimentos 

autóctones 

Alimentos originários do lugar, próprios da 

biodiversidade local. 

(papa fue domesticada; papa criolla; 

variedad silvestre; variedades autoctónas, 

veld fruits) 

Aterro sanitário Técnica de destinação final de resíduos sólidos 

urbanos no solo. 

(landfill; novos espaços e novas e 

dispendiosas tecnologias de gestão de 

resíduos) 

Biodegradável Qualidade de qualquer produto que pode ser 

decomposto através da ação de microrganismos 

(biodegradable; biodegradáveis) 

Bioma Conjunto de vida (vegetal e animal) definida 

pelo agrupamento de tipos de vegetação 

contíguos e identificáveis em escala regional, 

com condições geoclimáticas similares e história 

compartilhada de mudanças, resultando em uma 

biodiversidade própria. 

(biomas continentales; biomas costeros) 

Caça de 

subsistência 

Captura e abate de animal silvestre de vida livre 

para uso alimentar. 

(la cacería; carne de animales de caza; 

bushmeat; wild animals) 

Clima Conjunto de estados de tempo meteorológico 

que caracteriza uma determinada região durante 

um grande período de tempo, incluindo o 

comportamento habitual e as flutuações, 

resultante das complexas relações entre a 

atmosfera, geosfera, hidrosfera, criosfera e 

biosfera. 

(climate; clima, fenômenos climáticos; 

variaciones climáticas) 

Compostagem Método de tratamento dos resíduos sólidos (lixo) 

através da fermentação da matéria orgânica 

contida nos mesmos, conseguindo-se a sua 

estabilização, sob a forma de um adubo 

denominado composto. Na compostagem 

sobram normalmente cerca de 50% de resíduos. 

(composting; composted or mulched) 

continua  
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Quadro 1.5 – Continuação 

Rótulos Significado ambiental do rótulo Expressões rotuladas 

Conservação 

ou preservação 

ambiental 

Conservação é a utilização racional dos recursos 

naturais renováveis (ar, água, solo, flora e fauna) 

e obtenção de rendimento máximo dos não 

renováveis (jazidas minerais), de modo a 

produzir o maior benefício sustentado para as 

gerações atuais, mantendo suas potencialidades 

para satisfazer as necessidades das gerações 

futuras. Não é sinônimo de preservação porque 

está voltada para o uso humano da natureza, em 

bases sustentáveis, enquanto a preservação visa à 

proteção no longo prazo das espécies, habitat e 

ecossistemas. 

(protects; conserve; conserving water; 

conservação do solo; proteção dos recursos 

naturais e da biodiversidade; conservação 

das florestas; além de protegerem o meio 

ambiente e a saúde; la conservación; la 

protección y la renovación de los bosques; 

la protección del ambiente; la conservación 

de la diversidad biológica) 

Contaminantes Qualquer agente biológico ou químico, matérias 

estranhas ou outras substâncias não adicionadas 

intencionalmente aos alimentos que possam 

comprometer a inocuidade ou adequação dos 

alimentos para consumo. (CODEX, 2014) 

(contamination; contaminantes; 

contaminada; contaminación; contaminated; 

contaminants; contaminanti; contaminati; 

contaminazione; envionmental pollutants; 

harmful substances; sustancias nocivas) 

Degradação do 

solo 

Compreende os processos de salinização, 

alcalinização e acidificação do solo, tornando-o 

inapto ao cultivo. Modificações que atingem o 

solo quando processos de erosão destroem as 

camadas superficiais ricas em matéria orgânica. 

(soil deterioration; soil degradation; land 

disturbance; degradação da qualidade do 

solo; la degradación y la pérdida de los 

suelos) 

Desmatamento Remoção de florestas do solo. (desmatamento; deforestation) 

Despejo 

industrial 

Qualquer despejo onde predominam agentes 

químicos e substâncias tóxicas com 

potencialidade para causar poluição ou 

contaminação. 

(industrial waste) 

Desperdício Perdas nos processos em todas as fases do 

sistema alimentar. É indiretamente um 

desperdício de recursos ambientais, além de 

aumentar a geração de resíduos. 

(food wastage; disposal of waste food; food 

waste from spoilage; las pérdidas; 

desperdícios; deterioration; leftovers; the 

food we throw away) 

Dióxido de 

nitrogênio 

Substância química poluente do ar. (dióxido de nitrógeno) 

Disposição de 

resíduos 

Técnica de destinação final de resíduos sólidos 

urbanos no solo. 

(disposal; disposing; descartadas) 

Diversidade 

Biológica 

Total de genes, espécies e ecossistemas de uma 

região, bem como a diversidade cultural. 

(biodiversity; biological diversity; 

biodiversidade; diversidad biológica; 

diversidad genetica; recursos biológicos; 

biodiversidad; recursos zoogeneticos; 

recursos fitogenéticos; biodiverso) 

Diversidade de 

solos 

Total das características e composições dos 

ecossistemas dos solos, suas proporções e 

comunidades de micro-organismos e animais. 

(diversidad de suelos) 

Ecológico Relativo à ecologia, ou seja, às inter-relações 

sistêmicas entre os organismos vivos e o meio 

ambiente. 

(ecologically; ecológicos; ecología; eco-

friendly; écologique; d'ecologie) 

Ecossistemas Os ecossistemas são comunidades 

autorreguladoras de plantas e animais que 

interagem uns com os outros e com seu ambiente 

nãovivo: florestas, zonas húmidas, montanhas, 

lagos, rios, desertos e paisagens agrícolas. 

(ecosistemas; bienes y servicios que los 

ecosistemas; ecosistémicos) 

Continua 
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Rótulos Significado ambiental do rótulo Expressões rotuladas 

Efluentes da 

produção 

animal 

Sistemas de coleta e esgotamento sanitários das 

instalações de produção intensiva de animais. 

(produção e tratamento de dejetos animais) 

Efluentes 

líquidos 

Refugo líquido que deve ser coletado e tratado. (waste water) 

Embalagem Material usado para proteger e acondicionar 

alimentos e bebidas composto normalmente por 

plástico, papel ou alumínio, que deve ser 

coletado e receber destinação final, evitando a 

poluição ambiental. 

(packaging; package; bottled; bottles; 

bouteille; embalagens; embotellada; tins, 

plastics and bottles; plus d’emballages) 

Emissões de 

gases estufa 

Lançamento no ar de gases com potencial de 

aquecimento global. 

(greenhouse gases; emissões de gases de 

efeito estufa (responsáveis pelo 

aquecimento do planeta); emisión de gases 

con efecto de invernadero (como dióxido de 

carbono, metano y óxido nitroso); the 

climat impact of Swedish households; 

Greenhouse gas emissions (contributing to 

climate change); methane gas; emissions) 

Emissões por 

transporte 

Lançamento no ar de gases, aerossóis ou 

partículas devido à queima de combustíveis. 

(transporte - emissões de poluentes; you can 

walk or take the bicycle from time to time) 

Espécies 

ameaçadas 

Espécies em perigo de extinção na sua totalidade 

ou em grande proporção cujo fator causal de seu 

declínio ou vulnerabilidade contínua em 

operação. 

(species under threat; espèces de poissons 

fortement menacées) 

Etiqueta 

ecológica 

Designação outorgada por uma organização 

competente aos produtos considerados aceitáveis 

baseados em seu nível de impacto ambiental. 

(Ecolabelling; climate certification; 

ecolabelled; ecolabels such as "organics"; 

labellisés (label Bio pour le poisson 

d’élevage, FOS** et MSC** pour la pêche 

sauvage); label) 

Eutrifização É um dos principais problemas enfrentados no 

gerenciamento dos recursos hídricos. O aumento 

intensificado da concentração de nutrientes 

(principalmente nitratos e fosfatos) nos 

mananciais causa crescimento acelerado de algas 

e outros vegetais, e a consequente deterioração 

da qualidade das águas. Embora seja um 

processo natural de maturação de uma massa 

d’água, pode ser causado pela ação humana 

(lançamento de esgotos e outros efluentes, 

lixiviação de fertilizantes do solo etc..). 

(eutrophication) 

Excretas Matérias fecais que devem ser destinadas e 

tratadas adequadamente. 

(excretas; materia fecal de origen humano o 

animal; liquid waste disposal (human and 

animal urine and faeces, dirty water from 

washing etc..)) 

Fauna Conjunto de entidades taxonômicas animais 

(espécies, gêneros etc.) que vivem em um 

território de dimensões consideráveis. 

(fauna; animales que sólo se encuentran en 

estos lugares) 

Fertilizantes Substância natural ou artificial que contém 

elementos químicos e propriedades físicas que 

aumentam o crescimento e a produtividade dos 

vegetais, melhorando a fertilidade natural do 

solo ou devolvendo os elementos que foram 

retirados do solo pela erosão ou por culturas 

anteriores. Adubo. 

(fertiliser; fertilizante; fertilizantes 

químicos; agricultural chemicals) 

continua 
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Quadro 1.5 - Continuação 

Rótulos Significado ambiental do rótulo Expressões rotuladas 

Flora Conjunto de entidades taxonômicas vegetais 

(espécies, gêneros etc.) que compõe a vegetação 

de um território de dimensões consideráveis, 

como por exemplo, a flora do cerrado. 

(flora) 

Florestas Conjunto de sinúsias dominado por fanerófitos 

de alto porte, e apresentando quatro estratos bem 

definidos: herbáceo, arbustivo, arvoreta e 

arbóreo. Deve ser também levada em 

consideração a altura, para diferenciar-de outras 

formações lenhosas campestres. 

(floresta; bosques; forestal) 

Horta local onde são cultivadas hortaliças, temperos, 

condimentosou legumes. 

(home garden; cultivo doméstico; hortas 

nos quintais; vasos pendurados; produção 

doméstica; hortas comunitárias; gardening; 

garden; backyard; kitchen garden; 

container; at home; school garden; 

community gardens) 

Indicadores 

ambientais 

Estatísticas selecionadas que representam ou 

resumem aspectos do estado do meio ambiente, 

dos recursos naturais e de atividades humanas 

relacionadas, utilizados para avaliar e/ou 

monitorar desempenhos e o alcance de objetivos. 

(environmental indicators; total indicator 

intensities) 

Meio Ambiente Meio Ambiente é o conjunto de condições, leis, 

influência e interações de ordem física, química, 

biológica, social, cultural e urbanística, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas (CONAMA) 

Environment; environmental; ambiente; 

meio ambiente; ambiental; ambientali; 

l’environnement) 

Mercúrio Substância química que pode ser poluente (mercury; methyl mercury) 

Metais pesados Substância química que pode ser poluente (heavy metals; metalli pesanti) 

Monoculturas Sistemas agrícolas com plantio de uma única 

espécie (monoespecífico) em áreas extensivas. 

(monocultura; monocultivos) 

Monóxido de 

carbono 

Gás poluente e tóxico lançado para a atmosfera 

pela queima de combustíveis. 

(carbon monoxide) 

Mudanças 

climáticas 

Mudanças do clima atribuídas direta ou 

indiretamente às atividades humanas que alteram 

a composição atmosférica global e que 

ultrapassam a variabilidade climática natural 

observada em períodos de tempo comparáveis 

(IPCC, 2007). 

(climate change; changing climatic 

conditions; aquecimento do planeta; el 

cambio climático; climate impact; impact 

on our climate) 

Ordenamento 

territorial 

Gestão da interação entre as pessoas e as áreas 

de terra e água sob a jurisdição de um país. 

(ordenamiento territorial) 

Organismos 

geneticamente 

modificados 

Organismo cujo material genético (DNA/RNA) 

foi modificado por qualquer técnica de 

engenharia genética. Resolução CONAMA nº 

305, de 12 de junho de 2002. 

(GMO; transgênicas; sementes 

geneticamente modificadas; semillas 

Genéticamente Modificadas (GM); des 

organismes génétiquement modifiés 

(OGM)) 

Ozônio 

troposférico 

Poluente atmosférico secundário nocivo à saúde. (ozono) 

Paisagem É um mosaico de ecossistemas interagindo em 

qualquer escala, uma distribuição heterogênea de 

habitat. 

(paisagem; paisaje; landscape) 

Pastos naturais Áreas tradicionalmente mantidas para 

alimentação de ruminantes. 

(natural pasture; pastizales) 

continua  
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Rótulos Significado ambiental do rótulo Expressões rotuladas 

Pegada Uma das técnicas usadas para quantificação de 

impactos ambientais. 

(footprint; huella) 

Pesca artesanal Pesca tradicional que envolve a pesca doméstica 

(em oposição à empresarial), usando uma 

quantidade relativamente pequena de capital e 

energia, navios de pesca relativamente pequenos 

(se houver), fazendo viagens de pesca curtas, 

perto da costa, principalmente para o consumo 

local. A pesca artesanal pode ser a pesca de 

subsistência ou comercial, proporcionando o 

consumo ou a exportação local. Às vezes 

referido como pescaria em pequena escala. 

(la pesca artesanal; pescado) 

Pesticidas Agente químico empregado no controle de 

pragas urbanas ou agrícolas. 

(pesticida; agrotóxico; pesticide; controle 

de pragas e doenças; inseticidas; pesticidi; 

herbicides; agricultural drugs; chemical 

pesticides; plaguicidas; agricultural 

chemicals) 

Plástico Material formado por polímeros químicos, 

amplamente utilizados, que podem póluir ou 

contaminar o meio. 

(plastic) 

Poluição da 

água 

Degradação da água em consequência direta ou 

indireta da ação humana, impróprio para uso. 

(polluted water; contaminação das fontes de 

água; do not expose food to water after 

cutting; água contaminada; contaminar a 

través del agua; Contaminated water; 

unsafe water; contaminación del agua; 

unsafe and dirty water) 

Poluição, 

degradação 

ambiental 

Destruição ou deterioração da qualidade 

ambiental resultante das atividades que direta ou 

indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança 

e o bem-estar da população, criem condições 

adversas às atividades sociais e econômicas, 

afetem desfavoravelmente a biota, afetem as 

condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente, e lancem materiais ou energia em 

desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. 

(degradation; a degradação e a poluição do 

ambiente; destrucción ambiental; deterioro 

del medio ambiente; la degradación de los 

ecosistemas; environmental pollutants; 

depletes many natural resources; pollution) 

Poluição do ar Recurso natural degradado em consequência 

direta ou indireta da ação humana, impróprio 

para uso por representar riscos. 

(do not expose to air; los contaminantes 

oxidantes inhalados con el aire; A través de 

la contaminación del aire; caution on clean 

air and ventilation; indoor air pollution; 

Concentrated air in indoor environments; 

the cooking smoke; Families should 

improve their indoor air quality; Tobacco 

smoking is also harmful; exposed to the 

cigarette smoke; the smoke from a 

cigarette, cigar and pipe of others) 

Poluição do 

solo 

Áreas com solo degradado em consequência 

direta ou indireta da ação humana, impróprio 

para uso por representar riscos. 

(contaminar un alimento…a través del 

suelo; zone geografiche posso-nos 

presentare livelli più elevati di contaminanti 

ambientali; si abiti in un’area a rischio, non 

consumare esclusivamente prodotti locali; 

área degradada o perdida, o éstos están 

envenenados; polluted soil) 

Continua 
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Quadro 1.5 - Continuação 

Rótulos Significado ambiental do rótulo Expressões rotuladas 

Povos 

indígenas 

Pessoas cujos ancestrais habitavam um lugar ou 

um país quando pessoas de outra cultura ou 

origem étnica chegaram à cena e os dominaram 

através da conquista, assentamento ou outros 

meios e que hoje vivem mais de acordo com 

seus costumes e tradições sociais, econômicas e 

culturais do que com os do país do qual eles 

agora fazem parte. 

(pueblos indígenas; comunidades indígenas; 

tribal communities) 

Produção 

ecológica 

Conjunto de técnicas agrícolas baseadas em 

conceitos de conservação de energia e matéria, 

reproduzindo processos ecológicos naturais e 

aproveitando a economia da natureza, inclusive 

de organismos vivos do ambiente, como 

decompositores, parasitas e predadores 

existentes. Trata-se de prática agrícola que 

dispensa o uso de insumos químicos e 

mecanização. 

(produção de alimentos orgânicos de base 

agroecológica; sistemas agroecológicos; 

produits bio; organic farming) 

Produção local Refere-se ao uso da terra e do território para 

produção de alimentos. 

(locally grown; for local consumption; 

agriculturas ou indústrias locais; economia 

local; variedades produzidas localmente; 

cultivados localmente; no ambiente onde 

vivem; ingredientes locales; servicios 

ecosistémicos y de la biodiversidad local; 

locally available; prodotti locali; local 

agricultural produce; caught locally; foods 

produced locally and regionally; 

proviennent des lacs et rivières du pays; 

produits régionaux ou suisses; caught from 

local waters; geographic location) 

Reciclagem Técnica para mitigação de impactos ambientais 

através da recuperação de materiais a partir dos 

efluentes e resíduos provenientes de diversos 

setores de atividade e reutilização desses 

materiais para economizar matérias-primas e 

energia. 

(recycle; recycling of nutrients; recyclable; 

using water and waste from kitchen) 

Recursos 

energéticos 

Conjunto das energias ou das fontes de energia 

presentes na natureza que podem ser 

economicamente exploráveis. 

(reservas de energia; sector minero 

energetico; volumen de producción de 

petróleo crudo (17,6%), gas natural (6,4%) 

y carbón (2,0%)) 

Recursos 

hídricos 

Quantidade das águas superficiais e/ou 

subterrâneas, presentes em uma região ou bacia, 

disponíveis para qualquer tipo de uso. 

(reservas de água; el agua; los nacederos de 

los ríos; limitación de agua; la 

dispinibilidad de água por habitante; 

mantos freáticos; wells) 

Recursos 

naturais 

Classificados como renováveis e não renováveis, 

são os elementos da natureza usados pelas 

sociedades humanas como matérias-primas para 

viver e produzir. 

(natural resources; recursos naturais; 

limitación de recursos naturales; limitación 

de terra; Earth's resources; recursos 

naturales) 

Continua  
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Rótulos Significado ambiental do rótulo Expressões rotuladas 

Recursos 

pesqueiros 

Populações aquáticas (pescados) com fins 

econômicos 

(pescados; peces, recurso pesquero; fish 

resource; Sardines (aoam) can be caught 

locally; le poisson qui proviennent des lacs 

et rivières du pays; Seafood types that can 

be found in Lebanese sea/fresh waters) 

Reduzir 

impactos 

Mitigar as consequências diretas ou indiretas das 

ações humanas sobre o meio ambiente 

(reduce; reducing; minimise; decrease) 

Relatório de 

emissões de 

gases estufa 

Prestação de contas de uma organização das 

emissões totais de gases de efeito estufa através 

de métodos normatizados. 

(carbon accounting) 

Renovável Relativo geralmente aos elementos vivos da 

natureza com capacidade de reprodução e 

regeneração. 

(recurso renovable; capacidad de 

renovación) 

Resíduo sólido Resíduos sólidos de natureza convencional, 

gerados nas residências e em estabelecimentos 

comerciais e/ou de prestação de serviços e 

congêneres, com frequência regular e 

previamente estabelecida para cada parcela da 

zona urbana. 

(packaging waste; the amount of waste 

entering landfill; packaging and food waste; 

waste management; tratamento de dejetos e 

resíduos; solid waste generation; desechos) 

Reuso Estratégia para mitigar impacto ambiental 

através de uso sucessivo dos utensílios evitando 

descarte. 

(reutilizar; reusable; réutilisable; utensílios 

não descartáveis devem ser usados) 

Saneamento 

básico 

Conjunto de ações para alcançar níveis 

crescentes de salubridade ambiental, nas 

condições que maximizem a promoção e a 

melhoria das condições de vida dos meios 

urbano e rural. Compreende abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, manejo de águas 

pluviais e dos resíduos sólidos. 

(saneamiento; sanitation) 

Sazonalidade Relativo às estações do ano e ao clima. (In season; seasonal products; eating 

seasonally; período de safra; estacionalidad 

de las cosechas; Seasonal planting calendar; 

saison; les produits saisonniers (par ex. : 

fraises en été, chou en hiver); 

Simbiose 

socio-

ecossistêmica 

Por tratar-se de um termo não encontrado em 

glossários, segue descrição como o guia da 

Colômbia: 

"Cada región presenta características físicas, 

sociales, culturales, y económicas propias, 

producto de la relación que las comunidades 

tienen con su territorio, con los bienes y 

servicios que los ecosistemas que lo conforman 

les proveen, tales como los alimentos, las fibras, 

el água y los recursos genéticos." 

(simbiosis socioecosistémica) 

Sistemas 

biológicos de 

suporte 

Componentes biológicos que sustentam a vida. (biological support systems) 

Sistemas de 

criação animal 

Refere-se à forma de criação, portanto, com 

características diretas quanto ao uso do solo e da 

água, dentre outros recursos naturais. 

(formas intensivas ou extensivas de criação 

de animais; rações usadas na criação 

intensiva de animais; sistemas intensivos de 

produção animal; oeufs de poules élevées 

en plein air, viande de bovins sortant à 

l’extérieur; free range beef and lamb can 

also have positive effects) 

Continua 
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Quadro 1.5 - Conclusão 

Rótulos Significado ambiental do rótulo Expressões rotuladas 

Sobrepesca Exploração excessiva dos cardumes, levando-os 

para limites biológicos abaixo dos seguros, ao 

colapso ou à extinção de espécies. 

(depletion of fish stocks; la surpêche) 

Sustentável Relativo à sustentabilidade ambiental (sustentável; sustentáveis; sustentabilidade; 

durable; sustainable; sustainability; 

sustainable development; sustainably; 

sostenibles; sostenibilidad; insostenible; 

sustentabilidad; sustentable; wholesome) 

Território Área de terra e água sob a jurisdição de um país. (territorio; territoriales; territoriais) 

Uso da terra Como um pedaço específico de terra está 

alocado (agricultura, indústria, natureza, 

cidades) 

(input such as land; reducing land usage; 

tamanho e uso das propriedades rurais; 

técnicas empregadas para conservação do 

solo; criação de novas áreas de pastagens; 

desconcentração das terras produtivas; o 

uso crescente de novos espaços; structura 

concentradora de la tenencia de la tierra; la 

vocación, uso y patrones de tenencia de la 

tierra; La ganadería absorbe el 208% de la 

tierra apta para esa actividad; usa la tierra; 

low arable land; enhancing soil fertility; uso 

de suelos) 

Uso de água Como volumes de água estão sendo alocados 

(agricultura, indústria, natureza, cidades) 

(conserve water; input such as water; water 

used; water use; reduce water usage; water 

use; água consumida; uso intenso de água; a 

quantidade de água utilizada; using water; 

shortage in water; water for crops; use less 

water; consumo de agua) 

Uso de energia Como recursos energéticos estão sendo alocados 

(agricultura, indústria, natureza, cidades) 

(conserve energy; energy-efficient 

appliances; input such as energy; energy 

use; reducing energy usage; energia 

consumida; grande gasto de energia; 

comprometimento de reservas de energia; 

consumo de energía) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de glossários 
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Quadro 1.6 - Categorização dos rótulos em Limites Planetários 
Limites Planetários: definição operacional Rótulos das expressões ambientais 

A - Mudanças climáticas: (12) 

Recomendações que tragam menção direta às 

mudanças climáticas, às fontes de emissão e aos 

gases de efeito estufa ou às formas de mitigação. 

Conservação 

Emissões de gases estufa 

Emissões por transporte 

Etiqueta ecológica 

Indicadores ambientais 

Mudanças climáticas 

Pegada  

Recursos energéticos 

Reduzir impacto 

Relatório emissões GEE 

Renovável 

Uso de energia 

B - Fluxo biogeoquímico: (5) 

Recomendações que tragam menção direta aos 

ciclos do P e N, às fontes de lançamento ao meio, 

impactos ou formas de mitigação 

Compostagem 

Efluentes da produção 

animal 

Eutrofização 

Fertilizantes 

C - Uso da água doce: (8) 

Recomendações que tragam menção direta a 

formas de uso que degradam as fontes de água 

doce ou formas de gerenciamento dos recursos 

hídricos 

Água potável 

Conservação 

Indicadores ambientais 

Poluição da água 

Recursos hídricos  

Reduzir impacto 

Saneamento básico 

Uso de água 

D - Uso do solo e sistemas da Terra: (25) 

Recomendações que tragam menção às formas de 

uso e ocupação do solo, incluindo as atividades 

que degradam, como o desmatamento ou as 

atividades que otimizam o uso, como as hortas 

urbanas. 

Bioma 

Clima 

Conservação do solo 

Degradação do solo 

Desmatamento 

Diversidade de solos 

Ecológico 

Ecossistemas 

Etiqueta ecológica 

Florestas 

Hortas 

Indicadores ambientais 

Meio ambiente 

Monoculturas 

Natureza 

Ordenamento territorial 

Paisagem 

Pastos naturais 

Produção ecológica 

Produção local 

Recursos naturais 

Sazonalidade 

Sistemas criação animal 

Território 

Uso da terra 

E - Mudanças na integridade da biosfera: (20) 

Recomendações que tragam menção às 

atividades que extinguem, modificam, preservam 

ou se integram aos sistemas vivos e seus 

elementos. 

Alimentos autóctones 

Biológico 

Caça de subsistência 

Conservação 

Biodiversidade 

Espécies ameaçadas 

Etiqueta ecológica 

Fauna 

Flora 

Meio ambiente  

Pesca artesanal  

Povos indígenas 

Recursos pesqueiros 

Sazonalidade 

Simbiose 

socioecossistêmica 

Sistemas biológicos de 

suporte 

Sobrepesca 

Sustentável 

F - Entidades novas: (25) 

Recomendações que tragam menção direta a 

elementos introduzidos pelo homem como metais 

pesados ou pesticidas ou lixo. 

Aterro sanitário 

Biodegradável 

Consumo excessivo 

Contaminantes 

Desperdício 

Despejo industrial 

Dióxido de nitrogênio 

Disposição de resíduos 

Efluentes, produção animal 

Efluentes líquidos 

Embalagem 

Excretas 

Mercúrio 

Metais pesados 

Monoxido de carbono 

OGM 

Ozônio 

Pesticidas 

Plástico 

Poluição ambiental 

Poluição do ar 

Poluição do solo 

Reciclagem 

Reduzir impacto 

Resíduos sólidos 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Após o processo de categorização temática, observou-se que o Limite Planetário 

uso da água esteve presente em 22 guias (85%), entidades novas em 21 guias (81%), sistemas 

da terra em 18 guias (69%) e integridade da biosfera apareceu em 16 guias (62%). Temas 

relativos às mudanças climáticas foram abordados em dez guias (38%) e fluxo biogeoquímico 

em cinco guias (19%). A Figura 1.7 ilustra a distribuição das categorias temáticas por número 

de guias. 

Figura 1.7: Número de guias que abordaram temas vinculados aos Limites Planetários 

 
Fonte: elaborado pela autora 

A distribuição dos Limites Planetários por país está ilustrada no Quadro 1.7. Os 

Limites Planetários foram contabilizados mesmo que apenas um rótulo de expressão ambiental 

tenha sido encontrado, como é o caso da promoção das hortas domésticas (USO DO SOLO) no 

guia da Jamaica. O detalhamento dos rótulos por país segundo cada Limite Planetário está no 

Apêndice 3. 

Quadro 1.7 - Distribuição dos Limites Planetários país a país 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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O USO DA ÁGUA DOCE foi tema de destaque nos guias analisados, incluindo 

os riscos da poluição da água26 sobre a saúde da população, em especial os riscos da veiculação 

de patógenos nas situações de saneamento básico27 precário e contaminação dos mananciais, 

além de contaminantes28 químicos provenientes de despejo industrial29.  

“Nos últimos 9 anos (1998 a 2006), a incidência de cólera, febre 

tifoide, hepatite A e disenteria diminuiu de forma constante. Isso se deve à água limpa, 

melhoria da higiene pessoal e aplicação do saneamento ambiental.”30 

 

“As fezes e a urina de crianças, adultos e animais são a moradia de 

bilhões de bactérias, muitas das quais são prejudiciais. As comunidades que investem 

em formas seguras de dispor as fezes e a urina em latrinas ajudam a prevenir a 

propagação de doença.”31 

 

“A água deve ser segura e saudável, isto é, deve estar isenta de 

agentes causadores de doenças como bactérias, vírus, parasitas etc.., e substâncias 

químicas nocivas como pesticidas, despejos industriais, metais pesados, nitratos, 

arsênio e excesso de flúor.”32 

 

Conforme a condição estrutural do país ou de regiões remotas, a questão da água 

potável33 teve abordagens diferenciadas, desde a total liberdade da população de poder beber 

água diretamente de qualquer torneira dispensando o uso das garrafas plásticas, até 

recomendações para beber água engarrafada, seja pelo risco de contaminantes ou pela escassez 

de água, ao mesmo tempo em que outros guias lembravam dos impactos ambientais das 

embalagens. 

"A água da torneira é uma bebida ideal, porque na Suíça ela é de 

excelente qualidade, barata, ecológica e disponível em todos os lugares. Com isso, 

nada de embalagens, dispensa um veículo para você fazer suas compras e você não 

precisa levar consigo suas bebidas."34 

"Procure ter a água de torneira de sua casa analisada para as 

contaminações minerais ou microbianas. Se ela não for segura para beber, beba água 

segura engarrafada."35 

                                                 
26BGD; BRA; COL; CUB; FIJ; MYS; MEX; NAM; SLE 
27 COL; IND; MYS; NAM; SLE 
28 BRA; COL; CUB; SLV; FRA; IND; ITA; LBN; MEX; QAT; SLE; URY 
29 IND 
30 MYS, “Over the last 9 years period (1998 to 2006), the incidence of cholera, typhoid, hepatitis A and 

dysentery had steadly decreases. This is due to consumption of clean water, improvement of personal hygiene 

and enforcement of environmental sanitation.” 
31 SLE, “Faeces and urine from children, adults and animals are home to billions of bacteria, many of which are 

harmful. Communities who invest in safe ways to dispose of faeces and urine in latrines help to prevent the 

spread of disease.” 
32 IND, “Water should be safe and wholesome i.e., it should be free from disease-causing agents like bacteria, 

viruses, parasites etc., and harmful chemical substances like pesticides, industrial wastes, heavy metals, nitrates, 

arsenic and excess of fluoride.” 
33 AFG; AUS; BEL, BRA;CHF; COL; FIJ; IND; LBN; MYS; SLE; SLV; VCT 
34 CHF, "L’eau du robinet est une boisson idéale, car elle est en Suisse d’excellente qualité, bon marché, 

écologique et disponible partout. Avec elle, plus d’emballages, plus besoin de véhicule pour faire vos courses et 

plus besoin de porter vos boissons." 
35 LBN, "Get your home tap water checked for microbial and mineral contamination. If it is not safe for 

drinking, drink safe bottled-water.". 
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“O uso de água engarrafada ou excesso de sacolas está provocando 

contaminação ambiental e é nosso dever cuidar do meio ambiente.”36 

Ao ir além da qualidade da água de bebida, alguns guias relacionaram o uso da 

água37 em grandes volumes na produção de alimentos e a relevância dos recursos hídricos38 

locais, chegando até a menção da hidrografia do país. 

“O menor consumo de alimentos de origem animal diminui ainda a 

necessidade de sistemas intensivos de produção animal, que são particularmente 

nocivos ao meio ambiente. Típica desses sistemas é a aglomeração de animais, que, 

além de estressá-los, aumenta a produção de dejetos por área e a necessidade do uso 

contínuo de antibióticos, resultando em poluição do solo e aumento do risco de 

contaminação de águas subterrâneas e dos rios, lagos e açudes da região.”39 

 

Os processos de degradação ambiental têm uma influência 

significativa nas mudanças de residência, o que leva à migração forçada, uma vez 

que as pessoas precisam migrar para lugares mais seguros, para a insegurança 

alimentar (devido à falta de alimentos). Em geral, as mudanças climáticas causam 

escassez de recursos naturais. Além disso, no México existem diferenças muito 

grandes em termos de disponibilidade de água. Devido ao crescimento populacional, 

a disponibilidade de água diminuiu consideravelmente: em 1910 era de 31.000 m3 

por habitante por ano; em 1950 diminuiu para pouco mais de 18.000 m3; em 1970 

era inferior a 10.000 m3, em 2005 era de 4.573 m3 e para 2010 diminuiu para 4.230 

m3 por ano para todos os mexicanos. Isto, juntamente com a produção de lixo, 

coloca-nos em risco de contaminação do lençol freático.40 

 

Sobre as ENTIDADES NOVAS, os guias relacionaram os riscos de exposição 

aos contaminantes41 ambientais nos alimentos, especialmente o mercúrio42 (ou metais 

pesados43) nos pescados e os pesticidas44 nos vegetais. A preocupação com os danos à saúde 

fetal resultou em orientações sobre quais as espécies de peixes são as mais seguras em especial 

para as fases de gestação, lactação e infância, orientações encontradas nos guias do Líbano, 

Itália, Suécia e dos EUA.  

                                                 
36 SLV, “El uso de água embotellada o en bolsa en exceso está provocando contaminación ambiental y es 

nuestro deber cuidar el medio ambiente.” 
37AUS; BRA; QAT; URY 
38 AUS; BRA; COL; MEX 
39 BRA 
40 MEX,” Los procesos de degradación ambiental influyen de manera notable en los cambios de residencia, lo 

que provoca desde migración forzada, ya que las personas deben migrar a lugares más seguros, hasta inseguridad 

alimentaria (por la falta de alimentos).21 En general, el cambio climático provoca escasez de los recursos 

naturales.22 Además, en México hay diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de agua.23 Debido 

al crecimiento de la población, la disponibilidad de água ha disminuido de manera considerable: en 1910 era de 

31 000 m3 por habitante al año; para 1950 había disminuido hasta un poco más de 18 000 m3; en 1970 se ubicó 

por debajo de los 10 000 m3, en 2005 era de 4 573 m3 y para 2010 disminuyó a 4 230 m3 anuales por cada 

mexicano.23 Esto aunado a la producción de basura nos pone en riesgo de contaminación de los mantos 

freáticos.24 
41BGD; BRA; COL; CUB; FIJ; FRA; IND; ITA; LBN; MEX; QAT; SLE; SLV; SWE; URY 
42LBN; QAT; SWE; USA 
43IND; ITA; SLE; USA 
44 BGD; BEL; BRA; SLV; IND; ITA; MYS; QAT; SLE; SWE; URY 
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 “O mercúrio é um metal pesado encontrado na forma de metil 

mercúrio em pescados em níveis variados. Escolher pescados ricos em EPA45 e 

DHA46, mas baixos níveis de metil mercúrio são incentivados. As variedades de 

pescados comumente consumidas nos Estados Unidos que são mais ricas em EPA e 

DHA e menores em metil mercúrio incluem salmão, anchova, arenque, sável, 

sardinha, ostra do Pacífico, truta e cavala do Atlântico e do Pacífico (não cavala do 

rei, que tem níveis altos de metil mercúrio). Indivíduos que consomem regularmente 

mais do que as quantidades recomendadas de pescados que estão no Padrão de Estilo 

Saudável dos EUA devem escolher uma mistura de pescados que enfatize as opções 

relativamente baixas em metil mercúrio.”47 

“Embora seja exagerado excluir alguns alimentos de nossa 

alimentação por medo de que eles estejam contaminados, ainda que seja apropriado, 

quando você vive em uma área de risco, não consuma apenas produtos locais e varie 

os alimentos que escolher. A única exceção são os pescados, que devem ser excluídos 

da alimentação de crianças pequenas e mulheres grávidas e lactantes.”48 

“O consumo de pescados é vantajoso para mulheres grávidas, 

devido ao conteúdo de ácidos graxos ômega-3 e proteínas, ambos essenciais para o 

desenvolvimento do cérebro e do corpo fetal. No entanto, como algumas espécies de 

pescados contêm mercúrio em concentrações que podem causar efeitos adversos ao 

feto, as recomendações abaixo para consumo de pescados antes e durante a gestação 

devem ser seguidas. 

- Para mulheres que contemplam a gravidez: evite o consumo de 

pescados com níveis moderados a altos de mercúrio 6 a 12 meses antes da concepção 

- Para mulheres grávidas: consuma 2 a 4 porções por semana de 

pescados com baixo teor de mercúrio”49 

 

O guia do Qatar ressalta a falta de informações sobre o teor de mercúrio nos 

peixes capturados na região e recomenda variar as escolhas alimentares para reduzir a exposição 

aos riscos. 

“Enquanto o peixe é muito saudável, alguns peixes selvagens 

maiores (garoupa, cavala, atum) podem conter contaminantes como o mercúrio. 

Existem dados limitados sobre o teor de mercúrio dos peixes no Golfo Pérsico. Alguns 

peixes cultivados podem conter substâncias químicas nocivas e dioxinas.”50 

                                                 
45 EPA, ácido eicosapentaenoico é um tipo de ácido graxo essencial 
46 DHA, ácido docosahexaenoico é um tipo de ácido graxo essencial 
47 USA, “Mercury is a heavy metal found in the form of methyl mercury in seafood in varying levels. Seafood 

choices higher in EPA and DHA but lower in methyl mercury are encouraged. [17] Seafood varieties commonly 

consumed in the United States that are higher in EPA and DHA and lower in methyl mercury include salmon, 

anchovies, herring, shad, sardines, Pacific oysters, trout, and Atlantic and Pacific mackerel (not king mackerel, 

which is high in methyl mercury). Individuals who regularly consume more than the recommended amounts of 

seafood that are in the Healthy U.S-Style Pattern should choose a mix of seafood that emphasizes choices 

relatively low in methyl mercury.” 
48 ITA, “È però esagerato escludere alcuni cibi dalla nostra alimentazione per paura che siano contaminati, 

anche se è opportuno, nel caso si abiti in un’area a rischio, non consumare esclusivamente prodotti locali e 

variare gli alimenti che si scelgono. L’unica eccezione è rappresentata dai frutti di mare, che andrebbero esclusi 

dall’alimentazione dei bambini piccoli e delle donne in gravidanza e in allattamento.” 
49 LBN, “Seafood consumption is advantageous for pregnant women, due to the omega-3 fatty acid and protein 

content, both of which are essential for the developing fetal brain and body. However, as some seafood species 

contain mercury at concentrations that may cause adverse developmental effects to the unborn child, the below 

recommendations for seafood consumption before and during pregnancy should be followed (refer to Table 8.3 

for mercury content of selected seafood). - For women contemplating pregnancy: avoid consumption of seafood 

with moderate-to-high mercury levels 6 - 12 months prior to conception. - For pregnant women: consume 2 - 4 

servings per week of low-mercury containing seafood” 
50 QAT, “While fish is very healthy, some larger wild fish (grouper, king mackerel, tuna) may contain 

contaminants such as mercury. Limited data exists about the mercury content of fish in the Arabian Gulf. Some 

farmed fish can contain harmful chemicals and dioxins.” 
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O guia da Índia mostrou sérias preocupações em relação à contaminação por 

pesticidas e detalhou as técnicas culinárias para remover os resíduos de pesticidas nos 

alimentos, como lavar, deixar de molho, descascar e cozinhar os vegetais, ferver o leite ou 

aquecer os óleos vegetais. O guia Brasileiro recomendou o consumo de alimentos originados 

da agricultura orgânica com base agroecológica. Já os guias da França e da Bélgica trouxeram 

ponderações relevantes no contexto de seus países sobre o consumo variado de alimentos 

vegetais vis a vis os riscos de contaminação por pesticidas nos alimentos: 

“"Em todos os estudos realizados até o momento sobre os 

benefícios do consumo de frutas e vegetais, nenhum mostrou evidências de maior 

risco de câncer entre aqueles que os consomem muito; pelo contrário, na grande 

maioria, foi demonstrada evidência de uma redução desse risco, a despeito, por 

exemplo, de eventuais riscos de contaminação por pesticidas. A eliminação 

sistemática de certos alimentos por medo pode levar a uma dieta monótona demais 

para cobrir nossas necessidades nutricionais e pode até mesmo ter um efeito 

contrário ao desejado. Manter uma dieta com uma grande variedade de alimentos 

permite tanto limitar o consumo daqueles que representam um risco potencial como 

também melhorar as defesas do organismo.””51 

“O uso de pesticidas é regulamentado, no entanto resíduos de 

pesticidas podem ser encontrados em frutas e legumes. No entanto, os níveis são 

muito baixos e não são um problema para a saúde pública. Por outro lado, os 

benefícios de um consumo significativo de vegetais são bem demonstrados.52 

 

A poluição do ar53 e a poluição do solo54 foram categorizadas como 

ENTIDADES NOVAS. O mesmo foi feito para as recomendações que tratavam do 

gerenciamento de resíduos sólidos55, da problemática dos aterros sanitários56, a promoção das 

técnicas de reciclagem57 e como reduzir a geração de lixo ao mesmo tempo em que melhora a 

qualidade da dieta: 

“Use ingredients frescos sempre que possível. Isso ajuda a reduzir 

resíduos desnecessários de embalagens.”58 

                                                 
51 FRA, “Dans la totalité des études réalisées jusqu’à présent sur les bénéfices de la consommation de fruits et 

légumes, aucune n’a mis en évidence un risque supérieur de cancer chez ceux qui en consomment beaucoup; au 

contraire, dans la grande majorité, une diminution de ce risque a été mise en évidence, malgré, par exemple, 

d’éventuels risques de contamination par des pesticides. L’élimination systématique de certains aliments par 

crainte peut conduire à une alimentation trop monotone pour couvrir nos besoins nutritionnels et pourrait même 

avoir un effet contraire à celui recherché. Maintenir une alimentation avec une grande variété d’aliments permet 

à la fois de limiter la consommation de ceux qui présenteraient un risque potentiel mais aussi d’améliorer les 

défenses de l’organisme.” 
52 BEL, “L’utilisation des pesticides est réglementée, néanmoins on peut retrouver des résidus de pesticides dans 

les fruits et les légumes. Les teneurs sont toutefois très faibles et elles ne constituent pas un problème pour la santé 

publique. Par contre, les bienfaits d’une consommation importante de végétaux sont bien démontrés.” 
53 BGD; CUB; MEX; SLE 
54 CUB; MEX; SLE 
55 DEU; AUS 
56 AUS; BRA; QAT; URY 
57 AUS; IND 
58 “Use fresh ingredients whenever possible. This helps to reduce unnecessary packaging waste.” 
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Mesmo que as recomendações não abordassem resíduos dos materiais sintéticos, 

como o plástico59 ou as embalagens60 em geral, mas sim a matéria orgânica advinda do 

desperdício de alimentos, esses foram também classificados como ENTIDADES NOVAS 

assumindo que a “novidade” desse tipo de resíduo para os sistemas ecológicos está no grande 

volume gerado por área, indo além da capacidade natural de assimilação da terra, necessitando, 

portanto, de destinação com tecnologia apropriada para se evitar a contaminação do solo, do ar 

e do lençol freático. Na verdade, o desperdício de alimentos causa impactos ambientais que 

afetam vários Limites Planetários. 

“O fato é que um quarto do impacto climático dos lares suecos vem 

dos alimentos que comemos - ou jogamos fora.”61 

 

Como exceção e pelo princípio de que “nada que é comestível é lixo”, o rótulo 

compostagem62, uma forma de destinação do resíduo orgânico, ficou categorizado em FLUXO 

BIOGEOQUÍMICO porque tal recomendação promove os ciclos naturais e reduz o uso dos 

fertilizantes63 químicos nas lavouras. Nesta categoria entram as questões relacionadas ao 

tratamento e destinação dos efluentes da produção animal64. Todas são questões conectadas 

com a descarga excessiva de P e N nos mananciais que termina no fenômeno da eutrofização65. 

Neste tema, o guia da Suécia mostra como é possível integrar a alimentação e os cuidados com 

o meio ambiente de forma criativa e saborosa:  

“Você sabia que mexilhões ajudam a reduzir a eutrofização dos 

mares? Faça sopa de mexilhões ou molho de mexilhões para seu macarrão, ou enfeite 

alguns mexilhões com parmesão, alho e salsa - uma dupla vitória para você e para o 

meio ambiente!”66 

 

Quanto ao USO DO SOLO E DOS SISTEMAS DA TERRA, no intuito de 

melhorar as condições de segurança alimentar e nutricional, alguns guias ofereceram 

alternativas para melhor aproveitar o uso da terra67, orientaram o leitor a preferir os alimentos 

                                                 
59 AUS 
60 DEU; AUS; BEL; BRA; SLV; LBN; QAT; SLE; SWE; CHF 
61 SWE, “The fact is, one-quarter of the climat impact of Swedish households comes from the food we eat – or 

throw away.” 
62AUS 
63AUS; BRA; QAT 
64 BRA 
65SWE 
66 SWE, “Did you know, mussels help to reduce eutrophication of the seas? Make mussel soup or mussel sauce 

for your pasta, or garnish some mussels with Parmesan, garlic and parsley – a win-win for you and the 

environment!” 
67AUS; BRA; COL; QAT; SLE; URY 
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frescos de produção local68 e produção ecológica69 e acompanhar a sazonalidade70, tudo isso 

preservando a paisagem71, as florestas72 e os pastos naturais73.  

“Alimentos de origem vegetal ou animal oriundos de sistemas que 

promovem o uso sustentável dos recursos naturais, que produzem alimentos livres de 

contaminantes, que protegem a biodiversidade, que contribuem para a 

desconcentração das terras produtivas e para a criação de trabalho e que, ao mesmo 

tempo, respeitam e aperfeiçoam saberes e formas de produção tradicionais são 

chamados de alimentos orgânicos e de base agroecológica. ”74 

“Os produtos lácteos vêm das vacas, que liberam gás metano. Isso 

é ruim para o meio ambiente e por isso é uma boa ideia não consumir muito queijo 

ou outros laticínios. Ao mesmo tempo, os animais que pastam podem contribuir para 

o meio ambiente. Na Suécia, por exemplo, eles ajudam a produzir uma rica paisagem 

agrícola e asseguram que as pastagens naturais sejam mantidas abertas. Isso 

beneficia muitas espécies ameaçadas. ”75 

 

O guia da República das Fiji chega a trazer um calendário de disponibilidade 

sazonal dos alimentos. Diretrizes para ampliar a capacidade de auto abastecimento e a variedade 

dos alimentos consumidos, vieram as recomendações para transformar espaços em hortas76 

domésticas ou comunitárias, desenvolvendo habilidades. 

“Hortas escolares: programas escolares podem ter um papel 

importante na promoção de padrões alimentares saudáveis ao longo da vida. 

Incorporar as mensagens através de estratégias pedagógicas adequadas no currículo 

das escolas primárias permitirá que os alunos cresçam conhecendo e valorizando os 

alimentos que consomem e, mais importante, entendendo como agir para se tornar 

cidadãos saudáveis, bem-educados e produtivos que contribuem para um sociedade 

sustentável.”77 

“Ensine habilidades como cultivar horta, cozinhar, planejar as 

refeições e ler os rótulos, que ajudem a manter padrões saudáveis de alimentação.”78 

Por outro lado, alguns guias esclareceram os impactos negativos relacionados a 

esse mesmo Limite Planetário nos casos da degradação do solo79, do desmatamento80 ou das 

                                                 
68AFG; AUS; BRA; CHF; COL; IND; ITA; OMN; QAT; SLE; USA 
69BRA; FRA; SWE 
70AFG; AUS; BRA; CHF; COL; DEU; FIJ; IND; SWE; USA 
71BRA; COL; SWE 
72BRA; COL 
73COL; SWE 
74 BRA 
75 SWE, “Dairy products come from cows, which release methane gas. This is bad for the environment, so it's a 

good idea not to consume too much cheese or other dairy products. At the same time, grazing animals can do 

their bit for the environment. In Sweden, for example, they help to produce a rich agricultural landscape and 

ensure that natural pastures are kept open. This benefits lots of species under threat.” 
76AUS; BRA; FIJ; IND; JAM; SLE; VCT; USA 
77SLE “School gardens: School-based programmes can play an important role in promoting lifelong healthy 

eating patterns. Incorporating the messages through adequate pedagogical strategies into the curriculum of 

preand primary schools will enable pupils to grow knowing and appreciating the value of foods they consume, 

and most importantly understanding how to act to become healthy, well-educated and productive citizens who 

contribute to a sustainable society.” 

78 USA, “Teach skills like gardening, cooking, meal planning, and label reading that help support healthy 

eating patterns.” 
79AUS; BRA; MEX 
80BRA; COL; MEX 
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disputas por territórios81, seja nos conflitos armados, na competição por recursos travada com 

outras atividades econômicas, como a mineração, ou simplesmente a ocupação das áreas 

agricultáveis por monoculturas82 voltadas à alimentação monótona, à produção de ração ou às 

culturas agrícolas não alimentares. 

“Por outro lado, o desenvolvimento das economías extrativas, incluindo a 

produção e processamento de drogas ilegais, e o crescimento das áreas destinadas à produção 

agroindustrial de monocultivo, transformaram profundamente os processos de produção e 

consumo de alimentos. Estes processos implicam numa redução da área destinada aos cultivos 

de subsistência e a variedade de espécies cultivadas.”83 

 

As questões sobre a INTEGRIDADE DA BIOSFERA estiveram presentes nas 

recomendações visando a conservação ambiental84, referindo-se à diversidade biológica85 e aos 

sistemas biológicos de suporte86, a valorização dos alimentos autóctones87 em geral, dos 

recursos pesqueiros88 locais, com preservação das espécies ameaçadas89, particularmente 

aquelas espécies vítimas da sobrepesca90, lembrando que várias populações humanas dependem 

da pesca artesanal91.  

“Além disso, a deterioração ambiental causada por essas atividades afeta 

a disponibilidade dos recursos pesqueiros, contaminando e transformando as correntes do rio, 

e reduz as espécies terrestres disponíveis, recursos alimentares fundamentais para a maioria 

dos grupos étnicos no país”92 
 

A caça em geral é proibida pela legislação de alguns países com o intuito de 

conservação da biodiversidade e proteção de espécies ameaçadas. Entretanto, a caça de 

subsistência93 é importante no contexto alimentar e cultural de outros países ou comunidades. 

No caso do consumo de carnes silvestres em Serra Leoa, o guia alimentar faz alguns 

esclarecimentos sobre as ações de combate ao surto do ebola: 

“A carne de caça pode estar infectada com patógenos, um exemplo 

disso é o vírus ebola. O ebola geralmente não é transmitido através da comida, mas 

                                                 
81BRA; COL 
82BRA; COL 

83COL, “Por otra parte, el desarrollo de las economías extractivas, incluyendo la producción y procesamiento 

de drogas ilegales, y el crecimiento de las áreas destinadas a la producción agroindustrial de monocultivo, han 

transformado profundamente los procesos de producción y consumo de alimentos. Dichos procesos implican una 

reducción del área destinada a los cultivos de subsistencia y la variedad de especies cultivadas.” 
84DEU; AUS; BRA; COL; MEX; URY 
85AUS; BRA; COL; URY 
86AUS 
87COL 
88CHF; COL; NAM; QAT 
89CHF; QAT; SWE 
90CHF; QAT 
91COL 
92 COL, “Además, el deterioro medioambiental provocado por estas actividades afecta la disponibilidad del 

recurso pesquero, al contaminar y transformar las corrientes fluviales, y reduce las especies terrestres 

disponibles, recursos alimentarios fundamentales para la mayoría de grupos étnicos en el país.” 
93 COL; SLE 
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as pessoas que caçam e abatem um animal infectado podem contrair a doença. Eles 

podem então passar a doença para outras pessoas. Todos os produtos de carne de 

animais silvestres devem ser bem cozidos. É importante prestar atenção às 

advertências do governo para evitar esses alimentos.”94 

 

O Limite Planetário relacionado às mudanças climáticas95 surgiu na promoção 

de dietas predominantemente vegetais e ingestão moderada de carnes, evitando-se os alimentos 

ultraprocessados ou discricionários96 (não saudáveis): 

“IMPACTO AMBIENTAL DESNECESSÁRIO: É possível que 

muitos não se dêem conta que doces e bebidas gasosas afetam o meio ambiente. Um 

pacote de jujuba na verdade tem tanta pegada climática quanto uma pequena porção 

de carne de porco.”97 

 

O guia do Catar mostra que é possível aliar alimentação e meio ambiente desde 

a primeira infância: 

“"A amamentação (em comparação com a fórmula infantil) não 

requer nenhum recurso em transporte e na preparação em casa e não gera 

desperdício!"98 

 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS também esteve presente nas recomendações para 

reduzir o uso de energia99 e as emissões por transporte100 foram trazidas no intuito de mitigar 

as emissões de gases estufa101 ou até reduzir as pegadas102 ambientais em geral. O uso das 

etiquetas ecológicas103 foram recomendadas como parâmetro de escolha na hora da compra dos 

alimentos com vistas à sustentabilidade ambiental. 

 

Alguns motivos para o sucesso dos guias integrados 

Os guias alimentares com maior nível de integração com os temas ambientais, 

portanto com cinco ou seis Limites Planetários categorizados, citaram estratégias 

governamentais voltadas para o desenvolvimento nacional, desenvolvimento sustentável rural 

                                                 
94 SLE, “Bush meat could be infected with pathogens, an example of this is Ebola virus. Ebola is not generally 

spread through food, but people who hunt and butcher an infected animal may contract the disease. They may 

then pass the disease to other people. All meat products from wild animals should be well cooked. It is important 

to heed government warnings to avoid these foods.” 
95BRA; MEX; QAT; SLE; SWE 
96 BRA, QAT, SWE 
97 SWE, “UNNECESSARY ENVIRONMENTAL IMPACT: It's possible that many people don't realise that 

sweet things and fizzy drinks affect the environment. A bag of jelly beans actually has as much of a climate footprint 

as a small portion of pork.” 
98 QAT, “Breastfeeding (compared to infant formula feeding) requires no resources in transporting and home 

preparation and generates no waste!” 
99AUS; BRA; URY 
100BRA; CHF 
101AUS; BRA; MEX; QAT; SWE 
102AUS; MEX; SWE 
103CHF; SWE 
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e para a segurança alimentar, direito à alimentação adequada e saudável, com políticas e planos 

que pretendiam impulsionar essa nova abordagem numa perspectiva de longo prazo. 

A Política Nacional de Desenvolvimento do Qatar (QATAR, 2011)104 pela 

primeira vez alinhou explicitamente o crescimento da prosperidade nacional às realidades das 

restrições ambientais do país, identificando como pontos críticos à produção de alimentos desde 

a escassez de água; a baixa disponibilidade de terras aráveis; a geração de resíduos sólidos, até 

o esgotamento dos estoques pesqueiros. 

A Agência Nacional de Alimentação Sueca recebeu a incumbência de incluir no 

guia alimentar os Objetivos de Qualidade Ambiental nacionais: reduzir o impacto climático, 

um meio ambiente não tóxico, uma paisagem agrícola variada, uma diversidade rica de vida 

vegetal e animal, além do objetivo de eutrofização zero para a produção animal (FOGELBERG, 

2013). 

O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil, por sua vez, 

trouxe como objetivos promover o desenvolvimento rural sustentável, com sistemas 

alimentares de base agroecológica, com circuitos curtos, que respeitem a biodiversidade e 

fortaleçam a agricultura familiar, os povos indígenas, os pescadores artesanais e as 

comunidades tradicionais e que assegurem o consumo e o acesso à alimentação adequada e 

saudável, respeitada a diversidade da cultura alimentar nacional (BRASIL, 2011). 

Vários guias incluíram a sustentabilidade ambiental como um princípio e 

conceituaram o que seria uma dieta sustentável e um sistema alimentar sustentável. O guia do 

Uruguai foi o único que desenvolveu uma definição própria para sustentabilidade ambiental, 

além de incluir a sustentabilidade como um atributo dos direitos humanos a uma alimentação 

adequada e saudável. 

“Sustentabilidade: capacidade para fazer um uso consciente e 

responsável dos recursos, sem esgotá-los ou exceder sua capacidade de renovação, e 

sem comprometer seu acesso às gerações futuras.”105 

“O direito à alimentação adequada compreende a disponibilidade 

e acesso estável e sustentável a alimentos em quantidades suficientes para satisfazer 

as necessidades alimentares dos indivíduos, sem substâncias nocivas, e aceitáveis 

para uma cultura determinada, sem afetar o gozo de outros direitos humanos.”106 

 

                                                 
104 Qatar General Secretariat for Development Planning. Qatar National Development Strategy 2011-2016. 

Doha: Gulf Publishing and Printing Company; 2011. 
105 “capacidad para hacer un uso consciente y responsable de los recursos, sin agotarlos o exceder su 

capacidad de renovación, y sin comprometer su acceso a generaciones futuras.” 
106 “El derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad y acceso estable y sustentable a 

alimentos en cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias 

nocivas, y aceptables para una cultura determinada, sin afectar el goce de otros derechos humanos.” 
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As publicações sobre impacto ambiental da alimentação embasaram as políticas 

nacionais ou a construção das recomendações sobre os sistemas alimentares sustentáveis ou as 

dietas sustentáveis. A partir das estimativas das emissões de gases estufa ou das pegadas hídrica 

é que se chegou a recomendações para se moderar o consumo de carne com vistas a reduzir 

impactos. Os resultados das análises de coliformes, pesticidas ou mercúrio e dados de 

morbimortalidade ajudaram a evidenciar os riscos de contaminação ambiental. Programas de 

monitoramento ambiental e sistemas de vigilância sanitária, portanto, são direcionadores 

importantes para inclusão de questões ambientais nos guias. Uma justificativa ética para adoção 

de dietas que sejam ao mesmo tempo saudáveis e sustentáveis está na seguinte frase: 

“Mas o que você come não é importante apenas para o seu bem-

estar pessoal; é importante também para o meio ambiente.”107 

 

Alguns indicadores de desenvolvimento por país 

A seguir, foram organizados os dados demográficos e alguns indicadores sociais, 

sanitários, de consumo alimentar e ambientais, bem como dados sobre os guias e dos resultados 

específicos da análise de conteúdo. País a país, os quadros seguem a ordem da quantidade de 

Limites Planetários encontrados no guia, de um a seis. Os dados foram obtidos das seguintes 

fontes: Índice de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2015); National Footprint Accounts 

(GFN, 2015); Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and SDG 

baseline (WHO/UNICEF, 2017); World Global Health Observatory (WHO, 2014), FAOSTAT 

e Fast-food outlets by country and per person108 , infográfico elaborado pela The Economist. 

  

                                                 
107 SWE, “But what you eat isn't just important to your own personal wellbeing; it's important to the 

environment as well.” 
108 http://infographics.economist.com/2015/FastFoodMap/index.html  

http://infographics.economist.com/2015/FastFoodMap/index.html
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 ITÁLIA (ITA) – 1 

 

 

Continente: Europa 

População: 61,1milhões 

IDH-2015: 0,873 

Prevalência   

Obesidade: 19,9% 

Desnutrição: % não disponível 

Alimentação:  

Adequação energética: 142% 

Fibra: 18,58 g/dia 

Carne vermelha: 54,1 g/dia 

Carne processada: 22,21 g/dia 

Pescado: 31,60 g/dia 

Refrigerante: 28,4 g/dia 

Fast-food outlet 8,2 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 6,7 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 100% da população 

Acesso a esgoto: 99,3% da população 

Área florestal: 31,6% da área total 

Área de cultivo: 30,27% da área total 

Guia alimentar  

Título: Linee guida per una sana alimentazione italiana 

Ano: 2003 

Idioma: Italiano 

Autor: Instituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione 

Endosso: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

 

Rótulos ambientais Contaminantes, pesticidas, metais pesados; poluição do solo 

 

Limites Planetários Entidades novas  
  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=ITA
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 JAMAICA (JAM) - 1 

 

 

Continente: Américas 

População: 2,8 milhões 

IDH-2015: 0,719 

Prevalência   

Obesidade: 24,7% 

Desnutrição: 8,4% 

Alimentação:  

Adequação energética: 114% 

Fibra: 12,51 g/dia 

Carne vermelha: 18,2 g/dia 

Carne processada: 11,40 g/dia 

Pescado: 35,04 g/dia 

Refrigerante: 504,6 g/dia 

Fast-food outlet 16,6 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 2,9 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 93% da população 

Acesso a esgoto: 85,4% da população 

Área florestal: 31% da área total 

Área de cultivo: 19,56% da área total 

Guia alimentar  

Título: Food Based dietary guidelines for Jamaica 2015: healthy eating, 

active living 

Ano: 2015 

Idioma: Inglês 

Autor: Ministry of Health 

Endosso: Ministry of Health 

 

Rótulos ambientais Horta 

 

Limites Planetários Sistemas da Terra  
 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=JAM
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 AFEGANISTÃO (AFG) - 2 

 

 

Continente: Ásia 

População: 31,3 milhões 

IDH-2015: 0,465 

Prevalência   

Obesidade: 5,5% 

Desnutrição: 23% 

Alimentação:  

Adequação energética: 99% 

Fibra: 17,46g/dia 

Carne vermelha: 25,1 g/dia 

Carne processada: 3,73 g/dia 

Pescado: 13,34 g/dia 

Refrigerante: 101,1 g/dia 

Fast-food outlet 0,1 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 0,4 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 63% da população 

Acesso a esgoto: 39,2% da população 

Área florestal: 2,1% da área total 

Área de cultivo: 12,12% da área total 

Guia alimentar  

Título: Know and practice the guidelines 

Ano: 2015 

Idioma: Inglês 

Autor: FAO 

Endosso: Ministério da Saúde  

 

Rótulos ambientais Produção local, sazonalidade, saneamento básico 

 
Limites Planetários Sistemas da Terra Uso da água 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=AFG
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 BANGLADESH (BGD) - 2 

 

 

Continente: Ásia 

População: 158,5 milhões 

IDH-2015: 0,570 

Prevalência   

Obesidade: 3,6% 

Desnutrição: 15,1% 

Alimentação:  

Adequação energética: 109% 

Fibra: 34,67 g/dia 

Carne vermelha: 17,8 g/dia 

Carne processada: 4,31 g/dia 

Pescado: 21,25 g/dia 

Refrigerante: 34,5 g/dia 

Fast-food outlet 0,2 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 0,4 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 97% da população 

Acesso a esgoto: 46,9% da população 

Área florestal: 11% da área total 

Área de cultivo: 57,57% da área total 

Guia alimentar  

Título: Dietary Guidelines for Bangladesh 

Ano: 2013 

Idioma: Inglês 

Autor: Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes, 

Endocrine and Metabolic Disorders (BIRDEM) 

FAO; USAID 

Endosso: Ministry of Food 

 

Rótulos ambientais Contaminantes; pesticidas; poluição da água 

 

Limites Planetários Entidades novas Uso da água 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=BGD
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 BÉLGICA (BEL) – 2 

 

 

Continente: Europa 

População: 11,1 milhões 

IDH-2015: 0,890 

Prevalência   

Obesidade: 22,1% 

Desnutrição: % não disponível 

Alimentação:  

Adequação energética: 149% 

Fibra: 18,48 g/dia 

Carne vermelha: 65,3 g/dia 

Carne processada: 35,31 g/dia 

Pescado: 23,96 g/dia 

Refrigerante: 175,5 g/dia 

Fast-food outlet 16,7lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 8,8toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 100% da população 

Acesso a esgoto: 99,5% da população 

Área florestal: 22,5% da área total 

Área de cultivo: 27,49% da área total 

Guia alimentar  

Título: Guide général: vivement recommandé pour jeunes et moins jeunes 

Ano: 2005 

Idioma: Francês 

Autor: Plan National Nutrition Santé (PNNS) 

Endosso: Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique 

 

Rótulos ambientais Embalagem, saneamento básico, pesticida 

 

Limites Planetários Uso da água Entidades novas 
  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=BEL
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 CUBA (CUB) – 2 

 

 

Continente: Américas 

População: 11,3milhões 

IDH-2015: 0,769 

Prevalência   

Obesidade: 24,6% 

Desnutrição: 2,6% 

Alimentação:  

Adequação energética: 143% 

Fibra: 16,32 g/dia 

Carne vermelha: 35,1 g/dia 

Carne processada: 10,79 g/dia 

Pescado: 23,24 g/dia 

Refrigerante: 625,7 g/dia 

Fast-food outlet 0,1 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 3,2 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 95% da população 

Acesso a esgoto: 90,8% da população 

Área florestal: 27,6% da área total 

Área de cultivo: 31,99% da área total 

Guia alimentar  

Título: Guías alimentarias para la población cubana mayor de dos años de 

edad 

Ano: 2009 

Idioma: Espanhol 

Autor: Porrata, C. et al. 

Endosso: Ministerio de Salud Publica 

 

Rótulos ambientais Contaminantes; dióxido de nitrogênio; excretas; ozônio; poluição da água; 

poluição do ar; saneamento básico 

Limites Planetários Uso da água Entidades novas 
  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=CUB
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 FIJI (FIJ) – 2 

 

 

Continente: Oceania 

População: 0,9milhões 

IDH-2015: 0,727 

Prevalência   

Obesidade: 30,2% 

Desnutrição: 4,6% 

Alimentação:  

Adequação energética: 123% 

Fibra: 11,43 g/dia 

Carne vermelha: 59,1 g/dia 

Carne processada: 22,54 g/dia 

Pescado: 38,08 g/dia 

Refrigerante: 155,9 g/dia 

Fast-food outlet Sem dados sobre número de lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 1,4 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 94% da população 

Acesso a esgoto: 95,7% da população 

Área florestal: 55,9% da área total 

Área de cultivo: 13,68% da área total 

Guia alimentar  

Título: Food and Health Guidelines for Fiji 

Ano: 2013 

Idioma: Inglês 

Autor: National Food and Nutrition Centre 

Organização Mundial da Saúde 

Endosso: Ministry of Health 

 

Rótulos ambientais Saneamento básico; Horta 

 

Limites Planetários Uso da água Sistemas da Terra 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=FJI
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 FRANÇA (FRA) – 2 

 

 

Continente: Europa 

População: 64,6milhões 

IDH-2015: 0,888 

Prevalência   

Obesidade: 21,6% 

Desnutrição: % não disponível 

Alimentação:  

Adequação energética: 141% 

Fibra: 16,88 g/dia 

Carne vermelha: 33,2 g/dia 

Carne processada: 24,81 g/dia 

Pescado: 31 g/dia 

Refrigerante: 75,1 g/dia 

Fast-food outlet 33,2 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 5,2 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 100% da população 

Acesso a esgoto: 98,7% da população 

Área florestal: 29,3% da área total 

Área de cultivo: 35,2% da área total 

Guia alimentar  

Título: La santé vient en mangent: le guide alimentaire pour tous 

Ano: 2002 

Idioma: Francês 

Autor: Agence Française de Securité Sanitaire des Aliments 

Endosso: Ministère de la Santé. de la Famille et des Persones Handicapées; 

Ministére de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des 

Affaires Rurales 

 

Rótulos ambientais Produção ecológica; Contaminantes; Dioxina; Organismos geneticamente 

modificados; químicos 

 

Limites Planetários Sistemas da Terra Entidades novas 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=FRA


70 

 MALÁSIA (MYS) - 2  

 

 

Continente: Ásia 

População: 30,2 milhões 

IDH-2015:  

Prevalência   

Obesidade: 15,6% 

Desnutrição: 2,6% 

Alimentação:  

Adequação energética: 127% 

Fibra: 12,21g/dia 

Carne vermelha: 19,5g/dia 

Carne processada: 17,59g/dia 

Pescado: 36,03g/dia 

Refrigerante: 154,0g/dia 

Fast-food outlet 51,4 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 7,8 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 96% 

Acesso a esgoto: 99,6% 

Área florestal: 61,7% do total 

Área de cultivo: 22,84% do total 

Guia alimentar  

Título: Malaysian Dietary Guidelines 

Ano: 2010 

Idioma: Inglês 

Autor: National Coordinating Commitee of Food and Nutrition 

Endosso: Ministry of Health Malaysia 

 

Rótulos ambientais Poluição ambiental; contaminantes; saneamento básico; poluição da água; 

água potável; pesticidas 

 
Limites Planetários Uso da água Entidades novas 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=MYS
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 NAMÍBIA (NAM) – 2 

 

 

Continente: África 

População: 2,5 milhões 

IDH-2015: 0,640 

Prevalência   

Obesidade: 17,2% 

Desnutrição: 28,8% 

Alimentação:  

Adequação energética: 96% 

Fibra: 24,86 g/dia 

Carne vermelha: 51,9 g/dia 

Carne processada: 14,13 g/dia 

Pescado: 9,27 g/dia 

Refrigerante: 192,2 g/dia 

Fast-food outlet 4,3lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 1,3 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 79% da população 

Acesso a esgoto: 33,8% da população 

Área florestal: 8,4% da área total 

Área de cultivo: 0,98% da área total 

Guia alimentar  

Título: Food and nutrition guidelines for Namíbia: food choices for a healthy 

life 

Ano: 2000 

Idioma: Inglês 

Autor: National Food Security and Nutrition Council 

Endosso: Ministry of Health and Social Services 

 

Rótulos ambientais Saneamento básico; Recursos pesqueiros; alimentos autóctones 

 

Limites Planetários: Uso da água Integridade da biosfera 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=NAM


72 

 SÃO VICENTE E GRANADINAS (VCT) – 2 

 

 

Continente: Américas 

População: 0,1 milhões 

IDH-2015: 0,722 

Prevalência   

Obesidade: 23,7% 

Desnutrição: 6% 

Alimentação:  

Adequação energética: 121% 

Fibra: 17,81 g/dia 

Carne vermelha: 38,3 g/dia 

Carne processada: 8,57 g/dia 

Pescado: 28,47 g/dia 

Refrigerante: 571,6 g/dia 

Fast-food outlet Sem dados sobre lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 1,9 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 95% da população 

Acesso a esgoto: 87,2% da população 

Área florestal: 69,2% da área total 

Área de cultivo: 20,51% da área total 

Guia alimentar  

Título: Dietary Guidelines for St. Vincent and the Granadines 

Ano: 2006 

Idioma: Inglês 

Autor: FAO Technical Cooperation Project in collaboration with  

The Caribbean Food and Nutrition Institute (CFNI) 

The Institute of Nutrition of Central America and Panama (INCAP) 

Endosso: Ministry of Health and the Environment 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

 

Rótulos ambientais Horta; saneamento básico 

 

Limites Planetários Sistemas da Terra Uso da água 
  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=VCT
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 EL SALVADOR (SLV) – 3 

 

 

Continente: Américas 

População: 6,4milhões 

IDH-2015: 0,666 

Prevalência   

Obesidade: 24,6% 

Desnutrição: 12,3% 

Alimentação:  

Adequação energética: 114% 

Fibra: 24,59 g/dia 

Carne vermelha: 23,5 g/dia 

Carne processada: 46,11 g/dia 

Pescado: 7,21 g/dia 

Refrigerante: 421,2 g/dia 

Fast-food outlet 21,9 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 1,1 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 93% da população 

Acesso a esgoto: 91,1% da população 

Área florestal: 13,4% da área total 

Área de cultivo: 45,87% da área total 

Guia alimentar  

Título: Guía alimentaria para las familias salvadoreñas 

Ano: 2012 

Idioma: Espanhol 

Autor: Ministerio de Salud de El Salvador 

Endosso: Ministerio de Salud de El Salvador 

 

Rótulos ambientais Água potável; Contaminantes; Desperdício; Embalagem; Meio ambiente; 

pesticidas 

 

Limites Planetários Uso da água 

Entidades novas; 

Integridade da biosfera 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=SLV
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 LÍBANO (LBN) – 3 

 

 

Continente: Ásia  

População: 5 milhões 

IDH-2015: 0,769 

Prevalência   

Obesidade: 32% 

Desnutrição: 5,4% 

Alimentação:  

Adequação energética: 125% 

Fibra: 18,73 g/dia 

Carne vermelha: 39,5 g/dia 

Carne processada: 5,38 g/dia 

Pescado: 8,09 g/dia 

Refrigerante: 189,2 g/dia 

Fast-food outlet 22,6 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 4,7 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 92% da população 

Acesso a esgoto: 95,4% da população 

Área florestal: 13,4% da área total 

Área de cultivo: 24,69% da área total 

Guia alimentar  

Título: Lebanon Food-based Dietary Guidelines 

Ano: 2013 

Idioma: Inglês 

Autor: Faculty of Agriculture ans Food Science - American University of 

Beirut 

Endosso: Ministry of Public Health 

 

Rótulos ambientais Água potável; Contaminantes; Embalagem; Mercúrio; Poluição ambiental; 

recursos pesqueiros 

 

Limites Planetários Uso da água 

Entidades novas 

Integridade da biosfera 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=LBN
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 OMAN (OMN) – 3 

 

 

Continente: Ásia 

População: 4,5 milhões 

IDH-2015: 0,796 

Prevalência   

Obesidade: 27,0% 

Desnutrição: 6,2% 

Alimentação:  

Adequação energética: 123% 

Fibra: 18,63g/dia 

Carne vermelha: 56,1g/dia 

Carne processada: 3,74g/dia 

Pescado: 15,70g/dia 

Refrigerante: 131,4g/dia 

Fast-food outlet 24,2lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 15,7toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 91% da população 

Acesso a esgoto: 99,3% da população 

Área florestal: 0% da área total 

Área de cultivo: 0,22% da área total 

Guia alimentar  

Título: The omani guide to healthy eating  

Ano: 2009 

Idioma: Inglês 

Autor: Departamento de Nutrição 

Endosso: Ministério da Saúde 

 

Rótulos ambientais Produção local; contaminanates, saneamento básico 

 

Limites Planetários Sistemas da Terra 

Entidades novas 

Uso da água 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=OMN
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 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (USA) - 3  

 

 

Continente: Américas 

População: 322,6 milhões 

IDH-2015: 0,915 

Prevalência   

Obesidade: 36,2% 

Desnutrição: % não disponível 

Alimentação:  

Adequação energética: 146% 

Fibra: 15,82 g/dia 

Carne vermelha: 42,3 g/dia 

Carne processada: 36,57 g/dia 

Pescado: 17,35 g/dia 

Refrigerante: 276,4 g/dia 

Fast-food outlet 224,7 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 17,0 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 99% da população 

Acesso a esgoto: 100% da população 

Área florestal: 33,3% da área total 

Área de cultivo: 15,99% da área total 

Guia alimentar  

Título: Dietary Guidelines for Americans 2015-2020 - Eight edition 

Ano: 2015 

Idioma: Inglês 

Autor: U.S. Depatment of Health and Human Services 

U.S. Depatment of Agriculture 

Endosso: USHHS e USDA 

 

Rótulos ambientais Metais pesados; mercúrio; sazonalidade; horta; produção local 

 

Limites Planetários Entidades novas 

Sistemas da Terra 

Integridade da biosfera 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=USA
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 ÍNDIA – 4 

 

 

Continente: Ásia 

População: 1267,4 milhões 

IDH-2015: 0,609 

Prevalência   

Obesidade: 3,9% 

Desnutrição: 14,5% 

Alimentação:  

Adequação energética: 109% 

Fibra: 23,41 g/dia 

Carne vermelha: 2,8 g/dia 

Carne processada: 8,54 g/dia 

Pescado: 14,98 g/dia 

Refrigerante: 80,3 g/dia 

Fast-food outlet 1,2 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 1,7 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 88% da população 

Acesso a esgoto: 44,2% da população 

Área florestal: 23,1% da área total 

Área de cultivo: 51,52% da área total 

Guia alimentar  

Título: Dietary Guidelines for Indians: a manual 

Ano: 2011 

Idioma: Inglês 

Autor: National Institute of Nutrition, Ministry of Health and Family 

Welfare 

Endosso: Ministry of Health and Family Welfare 
 

Rótulos ambientais Água potável; Arsênico; Contaminantes; Despejo industrial; Desperdício 

de alimentos; Fluor; Horta; Longo prazo; Materiais estranhos (insetos, 

poeira); Meio ambiente; Metais pesados; Nitratos; Patógenos intestinais; 

Pesticidas; Produção local; Reciclagem; Resíduo sólido; Saneamento; 

Sazonalidade; Sustentável; Uso de água; povos indígenas 
 

Limites Planetários Uso da água 

Entidades novas 

Sistemas da Terra 

Integridade da biosfera 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=IND
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 SUÍÇA (CHF) – 5 

 

 

Continente: Europa 

População: 8,2 milhões 

IDH-2015: 0,930 

Prevalência   

Obesidade: 19,5% 

Desnutrição: % não disponível 

Alimentação:  

Adequação energética: 126% 

Fibra: 16,77 g/dia 

Carne vermelha: 89,5 g/dia 

Carne processada: 23,62 g/dia 

Pescado: 29,75 g/dia 

Refrigerante: 149,5 g/dia 

Fast-food outlet 30,1 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 4,6 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 100% da população 

Acesso a esgoto: 99,9% da população 

Área florestal: 31,6% da área total 

Área de cultivo: 10,31% da área total 

Guia alimentar  

Título: La pyramide alimentaire suisse: recommendations alimentaires pour 

adultes, alliant plaisir et équilibre 

Ano: 2011/2016 

Idioma: Francês 

Autor: Société Suisse de Nutrition 

Endosso: Federal Office of Public Health; Federal Food Safety and Veterinary 

Office 

 

Rótulos ambientais Água potável; ecológico; embalagem; emissão por transporte; espécies 

ameaçadas; ética animal; etiqueta ecológica; meio ambiente; natureza; 

produção local; resíduos sólidos; reuso; sazonalidade; sobrepesca; 

sustentável 

 

Limites Planetários Uso da água 

Sistemas da terra 

Integridade da biosfera 

Mudanças climáticas 

Entidades novas 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=CHE
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 ALEMANHA (DEU) - 5  

 

 

Continente: Europa 

População: 22,3 milhões 

IDH-2015: 0,916 

Prevalência   

Obesidade: 22,1% 

Desnutrição: % não disponível 

Alimentação:  

Adequação energética: 136% 

Fibra: 22,04 g/dia 

Carne vermelha: 69,1 g/dia 

Carne processada: 35,53 g/dia 

Pescado: 15,90 g/dia 

Refrigerante: 109,4 g/dia 

Fast-food outlet 29,6 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 8,9 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 100% da população 

Acesso a esgoto: 99,2% da população 

Área florestal: 31,8% da área total 

Área de cultivo: 33,78% da área total 

Guia alimentar  

Título: 10 guidelines for a wholesome diet 

Ano: 2013 

Idioma: Inglês 

Autor: German Nutrition Society (DGE) 

Endosso: Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura 

 

Rótulos ambientais Sustentável; sazonalidade; meio ambiente; conservação ambiental 

 

Limites Planetários: Integridade da biosfera 

Sistemas da Terra 

Entidades novas 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=DEU
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 COLÔMBIA (COL) – 5 

 

 

Continente: Américas 

População: 48,9 milhões 

IDH-2015: 0,720 

Prevalência   

Obesidade: 22,3% 

Desnutrição: 7,1% 

Alimentação:  

Adequação energética: 125% 

Fibra: 23,39 g/dia 

Carne vermelha: 80,6 g/dia 

Carne processada: 50,87 g/dia 

Pescado: 8,09 g/dia 

Refrigerante: 504,0 g/dia 

Fast-food outlet 8,4 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 1,5 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 97% da população 

Acesso a esgoto: 84,4% da população 

Área florestal: 54,3% da área total 

Área de cultivo: 3,11% da área total 

Guia alimentar  

Título: Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la población 

colombiana mayor de 2 años 

Ano: 2015 

Idioma: Espanhol 

Autor: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

FAO Colombia 

Endosso: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=COL
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Rótulos ambientais Água potável; Alimentos autóctones; Biológico; Bioma; Caça de 

subsistência; Clima; Conservação ou proteção ambiental; 

Contaminantes; Deslocamento forçado; Desmatamento; Desperdício de 

alimentos; Diversidade biológica; Diversidade de solos; Ecológico; 

Ecossistemas; Excretas; Fauna; Fisiografia; Flora; Florestas; Geografia; 

Impacto ambiental; Longo prazo; Meio ambiente; Monoculturas; 

Natureza; Ordenamento territorial; Organismos geneticamente 

modificados; Paisagem; Pastos naturais; Patógenos intestinais; 

Patrimônio imaterial; Pesca artesanal; Poluição, degradação ambiental; 

Poluição da água; Povos indígenas; Produção local; Recursos 

energéticos; Recursos hídricos; Recursos naturais; Recursos pesqueiros; 

Saneamento; Sazonalidade; Simbiose socioecossistêmica; Sustentável; 

Território; Uso da terra 

 

Limites Planetários Integridade da biosfera 

Mudanças climáticas 

Sistemas da Terra 

Uso da água 

Entidades novas 
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 MÉXICO (MEX) – 5 

 

 

Continente: Américas 

População: 127,0milhões 

IDH-2015: 0,762 

Prevalência   

Obesidade: 28,9% 

Desnutrição: 4,2% 

Alimentação:  

Adequação energética: 121% 

Fibra: 17,81 g/dia 

Carne vermelha: 38,3 g/dia 

Carne processada: 8,57 g/dia 

Pescado: 28,47 g/dia 

Refrigerante: 571,6 g/dia 

Fast-food outlet 18,3 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 3,9 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 98% da população 

Acesso a esgoto: 89,2% da população 

Área florestal: 34% da área total 

Área de cultivo: 13,07% da área total 

Guia alimentar  

Título: Guías alimentarias y de actividad física 

Ano: 2015 

Idioma: Espanhol 

Autor: Bonvecchio Arenas, A; Fernández-Gaxiola, A.C. et al 

Endosso: Instituto Nacional de Salud Pública 

 

Rótulos ambientais Poluição do ar; poluição da água; impactos ambientais; emissões de gases 

estufa; conservação ambiental; sustentável; pegada; Alimentos 

autoctones; povos indígenas; desmatamento; poluição do solo; recursos 

hídricos; recursos naturais; poluição ambiental; degradação ambiental; 

mudanças climáticas; uso de energia; resíduos sólidos; degradação do 

solo 

 
Limites Planetários Entidades novas 

Mudanças climáticas 

Uso da água 

Integridade da biosfera 

Sistemas da terra 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=MEX
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 SERRA LEOA (SLE) – 5 

 

 

Continente: África 

População: 6,5 

IDH-2015: 0,420 

Prevalência   

Obesidade: 8,7% 

Desnutrição: 30,9% 

Alimentação:  

Adequação energética: 105% 

Fibra: 28,11g/dia 

Carne vermelha: 18,0g/dia 

Carne processada: 3,62g/dia 

Pescado: 40,77g/dia 

Refrigerante: 57,0g/dia 

Fast-food outlet Sem dados sobre número delojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 0,2toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 58% da população 

Acesso a esgoto: 14,5% da população 

Área florestal: 42,2% da área total 

Área de cultivo: 24,19% da área total 

Guia alimentar  

Título: Sierra Leone food-based dietary guidelines for healthy eating 

Ano: 2016 

Idioma: Inglês 

Autor: FAO e Ministérios de Serra Leoa 

Financiador: Governo da Alemanha 

Endosso: Ministério da saúde e saneamento 

Ministério da agricultura, floresta e segurança alimentar 

 

Rótulos ambientais Poluição da água; saneamento básico; produção local; sustentável; 

contaminantes; embalagem; pesticidas; mudanças climáticas; poluição 

ambiental; poluição do solo; poluição do ar 

 

Limites Planetários Uso da água 

Sistemas da Terra 

Mudanças climáticas 

Integridade da biosfera 

Entidades novas 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=SLE
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 URUGUAI (URY) – 5 

 

 

Continente: Américas 

População: 3,4 milhões 

IDH-2015: 0,793 

Prevalência   

Obesidade: 27,9% 

Desnutrição: 2,7% 

Alimentação:  

Adequação energética: 131% 

Fibra: 13,97 g/dia 

Carne vermelha: 78,6 g/dia 

Carne processada: 16,54 g/dia 

Pescado: 16,27 g/dia 

Refrigerante: 131,4 g/dia 

Fast-food outlet 11,4lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 2,3 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 99% da população 

Acesso a esgoto: 95,7% da população 

Área florestal: 10,5% da área total 

Área de cultivo: 13,9% da área total 

Guia alimentar  

Título: Guía Alimentaria para la Población Uruguaya 

Ano: 2016 

Idioma: Espanhol 

Autor: Dirección General de la Salud - Área Programática Nutrición 

Endosso: Ministerio de Salud 

 

Rótulos ambientais Alimentos autóctones; diversidade biológica; impactos ambientais, 

pesticidas, povos indígenas; recursos naturais; resíduos sólidos; 

sustentável; uso da água; uso de energia, uso do solo 

 

Limites Planetários Mudanças climáticas 

Integridade da biosfera 

Uso da água 

Sistemas da terra 

Entidades novas 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=URY
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 AUSTRÁLIA (AUS) – 6 

 

 

Continente: Europa 

População: 23,6 milhões 

IDH-2015: 0,935 

Prevalência   

Obesidade: 29% 

Desnutrição: % não disponível 

Alimentação:  

Adequação energética: 127% 

Fibra: 21,22 g/dia 

Carne vermelha: 73,00 g/dia 

Carne processada: 16,33 g/dia 

Pescado: 23,05 g/dia 

Refrigerante: 132,4 g/dia 

Fast-food outlet 29,6 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 16,5 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 100% da população 

Acesso a esgoto: 100% da população 

Área florestal: 19,2% da área total 

Área de cultivo: 6,11% da área total 

Guia alimentar  

Título: Australian Dietary Guidelines 

Ano: 2013 

Idioma: Inglês 

Autor: National Health and Medical Research Council 

Endosso: Department of Health and Aging 

 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=AUS
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Rótulos ambientais Água potável; Análise de entradas e saídas; Análise do Ciclo de Vida; 

Aterro sanitário; Biodegradável; Clima; Compostagem; Conservação ou 

proteção ambiental; Consumo excessivo; Degradação do solo; 

Desperdício de alimentos; Disposição de resíduos; Diversidade 

biológica; Ecológico; Efluentes líquidos; Embalagem; Emissões de 

gases estufa; Fertilizantes; Impacto ambiental; Indicadores ambientais; 

Relatório de emissões de gases estufa; Horta; Meio ambiente; Natureza; 

Patógenos intestinais; Pegada; Planeta, Terra; Plástico; Poluição, 

degradação ambiental; Produção local; Reciclagem; Recursos naturais; 

Reduzir impactos; Resíduo sólido; Sazonalidade; Sistemas biológicos 

de suporte; Sustentável; Triple Bottom Line; Uso da terra; Uso de água; 

Uso de energia 

 
Limites Planetários Integridade da biosfera 

Sistemas da Terra 

Uso da água 

Mudanças climáticas 

Entidades novas 

Fluxo biogeoquímico 
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 BRASIL (BRA) – 6 

 

 

Continente: Américas 

População: 202,0 milhões 

IDH-2015: 0,755 

Prevalência   

Obesidade: 22,1% 

Desnutrição: 2,6% 

Alimentação:  

Adequação energética: 131% 

Fibra: 22,31 g/dia 

Carne vermelha: 82,3 g/dia 

Carne processada: 24,44 g/dia 

Pescado: 35,39 g/dia 

Refrigerante: 119,9 g/dia 

Fast-food outlet 13,7lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 2,2 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 97% da população 

Acesso a esgoto: 86,1% da população 

Área florestal: 61,6% da área total 

Área de cultivo: 10,17% da área total 

Guia alimentar  

Título: Guia Alimentar para a População Brasileira 

Ano: 2014 

Idioma: Português 

Autor: Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica 

(MS) 

Endosso: Ministério da Saúde (MS) 

 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=BRA


88 

Rótulos ambientais Sustentável; meio ambiente; florestas; resíduos sólidos; impacto ambiental, 

fertilizantes; diversidade biológica; conservação ambiental; monoculturas; 

produção local; recursos naturais; uso da água; poluição da água; uso de 

energia; efluentes da produção animal; emissões de gases estufas; OGM; 

pesticidas; emissões por transporte; sistemas de criação animal; produção 

ecológica; degradação do solo; contaminantes 

 
Limites 

Planetários 

Integridade da biosfera 

Sistemas da Terra 

Uso da água 

Mudanças climáticas 

Entidades novas 

Fluxo biogeoquímico 
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 QATAR (QAT) – 6 

 

 

Continente: Ásia 

População: 2,3 milhões 

IDH-2015: 0,850 

Prevalência   

Obesidade: 35,1% 

Desnutrição: % não disponível 

Alimentação:  

Adequação energética: % não disponível 

Fibra: 18,16 g/dia 

Carne vermelha: 67,5 g/dia 

Carne processada: 4,93 g/dia 

Pescado: 16,25 g/dia 

Refrigerante: 128,5 g/dia 

Fast-food outlet 55,3 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 43,9 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 100% da população 

Acesso a esgoto: 100% da população 

Área florestal: 0% da área total 

Área de cultivo: 1,34% da área total 

Guia alimentar  

Título: Qatar Dietary Guidelines 

Ano: 2015 

Idioma: Inglês 

Autor: Health Promotion and Non-communicable Diseases Section - Public 

Health Department  

Endosso: The Suprime Council of Health 

 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=QAT
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Rótulos ambientais Produção local; embalagem; impacto ambiental; uso da terra; disposição de 

resíduo; resíduos sólidos; uso da água; espécies ameaçadas; pesticidas, 

fertilizantes; emissões gases estufa; mudanças climáticas; recursos 

naturais; poluição ambiental; reuso; desperdício; recursos pesqueiros; 

contaminantes; mercúrio; metais pesados; contaminantes químicos; 

dioxinas; meio ambiente 

 

Limites 

Planetários 

Mudanças climáticas 

Uso da água 

Sistemas da terra 

Entidades novas 

Integridade da biosfera 

Fluxo biogeoquímico 
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 SUÉCIA (SWE) – 6 

 

 

Continente: Europa 

População: 9,6 milhões 

IDH-2015: 0,907 

Prevalência   

Obesidade: 20,6% 

Desnutrição: % não disponível 

Alimentação:  

Adequação energética: 126% 

Fibra: 16,77 g/dia 

Carne vermelha: 89,5 g/dia 

Carne processada: 23,62 g/dia 

Pescado: 29,75 g/dia 

Refrigerante: 149,5 g/dia 

Fast-food outlet 40,2 lojas por milhão de habitantes 

Meio ambiente:  

Emissão de CO2eq: 5,5 toneladas per capita 

Acesso a água tratada: 100% da população 

Acesso a esgoto: 99,3% da população 

Área florestal: 69,2% da área total 

Área de cultivo: 5,80% da área total 

Guia alimentar  

Título: Find your way to eat greener, not too much and be active 

Ano: 2015 

Idioma: Inglês 

Autor: Livsmedelsverket - National Food Agency 

Endosso: Livsmedelsverket - National Food Agency 

 

  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=SWE
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Rótulos ambientais: Produção ecológica; Bem-estar animal; Consumo excessivo; 

Contaminantes; Desperdício de alimentos; Dioxina; Drogas veterinárias; 

Ecológico; Embalagem; Emissões de gases estufa; Espécies ameaçadas; 

Etiqueta ecológica; Eutrifização; Holista; Impacto ambiental; Longo 

prazo; Meio ambiente; Mercúrio; Mudanças climáticas; Paisagem; Pastos 

naturais; Pegada; Pesticidas; Planeta, Terra; Recursos naturais; Reduzir 

impactos; Sazonalidade; Sistemas de criação animal; Sustentável; uso de 

energia 

 
Limites Planetários Integridade da biosfera 

Mudanças climáticas 

Uso da água 

Sistemas da Terra 

Fluxo biogeoquímico 

Entidades novas 
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2.1.4. Discussão e implicações 

Vinte seis guias nacionais já tratam de questões ambientais ligadas à saúde 

humana ou das formas de conservação dos recursos naturais com vistas à segurança alimentar 

ou a sustentabilidade ambiental. Sob o prisma dos Limites Planetários, há preocupações 

relacionadas à descarga de poluentes químicos e ao uso degradador da água doce, especialmente 

quando a poluição do ar, solo e água resultam em contaminação da água de bebida e dos 

alimentos.  

As barreiras e as tensões que dificultam a ingresso de questões ambientais nos 

guias alimentares não foram impeditivas em alguns casos. As consequências nefastas da 

poluição ambiental sobre a segurança dos alimentos ou os riscos para a segurança alimentar 

parecem desencorajar a omissão de determinados temas ambientais. Por exemplo, a relevância 

dada aos riscos de intoxicação por mercúrio associados ao consumo de pescados - em especial 

para os grupos das gestantes e dos bebês – revelou que a inserção das questões ambientais na 

promoção da saúde pública via alimentação é um imperativo urgente e inescapável, ainda que 

a sustentabilidade ambiental não receba formalmente o status devido. 

Onze guias trouxeram a problemática dos pesticidas, crise de alcance global e 

transfronteiriço. As abordagens dadas ao enfrentamento do problema variaram desde ensinar as 

técnicas culinárias de remoção de resíduos nos alimentos (Índia), passando pela confiança na 

legislação nacional (Bélgica) ou tratando os riscos de intoxicação por pesticidas como mal 

menor se comparado às consequências da baixa ingestão de vegetais para a saúde (Itália, 

França), até chegar ao ponto de recomendar a ingestão de alimentos orgânicos e agroecológicos 

com uso limitado de pesticidas (Brasil e Suécia).  

Sem dúvida, há diferenças substanciais no uso de pesticidas entre países.  O 

clima temperado ou tropical, as formas de regulação e monitoramento de uso mais ou menos 

rigorosos, as casuísticas de intoxicação aguda e crônica das populações, os interesses 

econômicos ou mesmo as estratégias de desenvolvimento sustentável podem justificar as 

diferentes abordagens. As recomendações para que os consumidores prestem atenção às 

certificações e rótulos ecológicos incluem objeções a sistemas não sustentáveis de produção de 

alimentos, como fez o guia da Suécia sobre os óleos vegetais. As preferências do lado da 

demanda por alimentos orgânicos seria um direcionador importante. 

A poluição por pesticidas é um tema caro ao ambientalismo desde a indagação 

de Rachel Carson109: “Que foi que silenciou as vozes da primavera em inúmeras cidades dos 

                                                 
109 Silent spring (1962) 
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Estados Unidos?” O histórico dos efeitos tóxicos de caráter ocupacional observados nos 

agricultores, os riscos à saúde pública pela intoxicação insidiosa e crônica, somados à 

ecotoxicidade com efeitos graves sobre a biodiversidade vem ganhando novos capítulos a partir 

de estudos mais sofisticados que identificam os pesticidas como interferentes do sistema 

endócrino e no impacto na capacidade cognitiva das gerações nascidas após os anos 1990. O 

quadro se apresenta como um problema ético insuperável, levando à responsabilização criminal 

dos agentes econômicos que insistem nessas tecnologias. 

As mudanças climáticas têm efeitos diretos sobre o sistema alimentar porque 

altera os sistemas de regulação do clima e a disponibilidade de água para cultivo, além de 

ampliar a possibilidade de desertificação de algumas regiões (MEA, 2005). Muito se tem 

pesquisado para o enfrentamento das mudanças climáticas com vistas à adaptação da produção 

agrícola para as novas realidades climáticas, que deslocará as áreas de cultivo para outras 

regiões. Entretanto, a gravidade do problema exige que todos os esforços sejam feitos para 

reduzir as emissões de gases estufa em níveis seguros. Isso inclui modos de produção com baixa 

emissão de carbono, como o sistema ABC em desenvolvimento pela EMBRAPA, combinados 

a escolhas alimentares que levem em conta o meio ambiente, como evitar os alimentos 

desnecessários em quantidade ou qualidade e minimizar o consumo de alimentos de alto 

impacto, como as carnes.  

FISCHER e GARNETT (2016) estudaram guias alimentares nacionais 

selecionando apenas aqueles que incluíram formalmente a sustentabilidade ambiental nas 

recomendações. Partindo de 83 guias, eles analisaram os guias da Alemanha, Brasil, Qatar e 

Suécia através de métodos descritivos, com base em perguntas orientadoras, chegando a 

capturar as questões socioambientais. Os autores afirmam que as recomendações alimentares 

integradas desses quatro guias foram similares entre si, com diferenças na ênfase dada a 

determinados aspectos. Houve relato do alinhamento entre os guias quanto a redução do 

consumo de carne para reduzir os impactos ambientais. Muitos dos guias recomendaram 

moderar os alimentos com alto teor de sal, gordura e açúcar, mas o guia brasileiro se diferencia 

porque orienta evitar os alimentos ultraprocessados. Os autores afirmam ainda que os impactos 

ambientais do consumo dos alimentos ultraprocessados não são claros e que há necessidade de 

mais pesquisas a respeito, uma vez que mesmo contabilizando os gastos energéticos dos 

processamentos, os alimentos ultraprocessados usam matérias-primas que de outra forma 

seriam descartadas e, assim, melhoram a eficiência de uso dos recursos. 

Sem dúvida, grandes são as lacunas de conhecimento nesta área e não se avalia 

temas complexos com um único indicador. Encontrar bons indicadores talvez seja o grande 
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desafio do momento, aliado a estruturações conceituais precisas e avanços na avaliação da 

materialidade dos impactos da alimentação na saúde e no meio ambiente para depois definir-se 

o tipo de recomendação a adotar. É certo que a essencialidade da alimentação para a vida 

humana traz conflitos na hora de se estabelecer padrões dietéticos que sejam simultaneamente 

saudáveis e sustentáveis (trade-offs), com dilemas a serem tratados no campo da ética e não da 

contabilidade.  

Vale lembrar que, na hierarquia de controle dos impactos ambientais, a primeira 

e mais eficaz medida é evitar o impacto sempre que possível. É neste sentido que o guia da 

Suécia fala que os alimentos discricionários causam impactos desnecessários ou o guia 

Brasileiro orienta evitar os alimentos ultraprocessados. Aqui a precisão conceitual faz-se 

necessária, diferenciando os alimentos ultraprocessados dos processados. O primeiro grupo usa 

tecnologias de ponta da engenharia química, mecânica, eletrônica e até da engenharia de 

alimentos para criar produtos altamente palatáveis, em economia de escala, portanto com baixa 

variedade intrínseca. São os snacks e os refrigerantes, que devem ser evitados. O segundo grupo 

pode ser produzido em escala industrial ou artesanal e vem sendo empregado há séculos para 

conservar alimentos, diversificar a apresentação, sabor e odor, ou melhorar o aproveitamento 

das sobras, como processos de fermentação, cura, defumação, na produção de vinhos, queijos 

ou embutidos. Esses alimentos devem ser consumidos com moderação. 

Os guias que incorporaram efetivamente a dimensão ambiental recomendam a 

escolha de alimentos com etiqueta ambiental, oriundos da produção local, sazonal e ecológica, 

estimularam a comida preparada em casa, variada e equilibrada, com predomínio de hortaliças 

e frutas frescas, moderada em carnes, privilegiando os alimentos autóctones e culturalmente 

consagrados, evitando os produtos ultraprocessados, as embalagens, o consumo excessivo e os 

desperdícios.  

A grande maioria dos países membros da ONU é signatária de acordos 

multilaterais de governança ambiental global, o que permite pressupor uma disposição latente 

para desenvolver guias integrados. Dito de modo mais específico, as questões encontradas na 

triagem de repertório dos guias avaliados são temas de, por exemplo, a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a Convenção de Minamata sobre Mercúrio, a 

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, a Convenção sobre a 

Diversidade Biológica ou a Convenção de Londres sobre Prevenção da Poluição Marinha por 

Alijamento de Resíduos e Outras Matérias.  
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Além disso, os países membros da ONU têm compromissos com a Agenda 

2030110. Isso implica em alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que, 

direta ou indiretamente, estão ligados à alimentação, desde a erradicação da pobreza e da fome 

até a garantia de sistemas sustentáveis de produção de alimentos e a implementação de práticas 

agrícolas resilientes que aumentam a produtividade e a produção ao passo que ajudam a manter 

os ecossistemas. Questões como saneamento básico, combate às mudanças climáticas e 

preservação das formas de vida aquática e terrestre, consumo e produção responsáveis, 

educação de qualidade e igualdade de gênero estão contempladas nos ODS e pertinentes aos 

guias alimentares de todos os países. 

Esse trabalho pesquisou exclusivamente guias alimentares nacionais e não 

procurou por um modelo de excelência, apenas quis constatar como os guias vinham inserindo 

as questões ambientais nas recomendações, formalizado ou não pelos governos. A pesquisa não 

avaliou os impactos ambientais das recomendações. As recomendações sobre segurança do 

alimento que não mostraram claramente um vínculo contextual com a poluição ambiental foram 

excluídas. Por isso, o guia da Turquia não foi analisado, mesmo ele tratando de contaminantes 

biológicos, químicos e radioativos.  

Por limitação da capacidade linguística e, consequentemente, a impossibilidade 

de leitura natural direta de textos publicados apenas nos idiomas oficiais dos países, 26 guias 

não foram analisados, sendo que sete deles (CHN; DNK; FIN; NLD; NOR; MKD e VNM) 

foram lançados entre 2013 e 2016, período em que se observou aumento da inserção das 

questões ambientais nos guias analisados, o que permite suspeitar que haveria neles material 

relevante ao escopo deste trabalho. A publicação de guias em duas ou mais línguas ajudaria no 

intercâmbio de informações, na realização de pesquisas como esta, além de facilitar a leitura 

pelos estrangeiros domiciliados no país e que ainda não dominam o idioma oficial. Ou seja, a 

ampliação da acessibilidade ao conteúdo é assunto para a agenda dos desenvolvedores de guias 

alimentares. 

A sustentabilidade ambiental é um conceito associado ao desenvolvimento 

sustentável e envolve a utilização racional dos recursos naturais e dos ecossistemas, incluindo 

a produção dos alimentos, o abastecimento de água potável e a proteção da biodiversidade. Usar 

o arcabouço conceitual dos Limites Planetários na avaliação de recomendações alimentares 

ajudou a manter a atenção nos pontos críticos que levariam a humanidade a viver em segurança, 

sem a ruptura do funcionamento dos sistemas ecológicos essenciais.  

                                                 
110 https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/  

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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Por outro lado, como os Limites Planetários focam as questões ecossistêmicas 

nas escalas global e regional, sua escolha como estrutura para categorização temática é um 

recorte que exclui várias questões de interesse das ciências ambientais e da sociedade como um 

todo como avanço civilizatório, ainda que a definição operacional adotada tenha conferido às 

categorias permeabilidade para absorver ao máximo as expressões com significado ambiental, 

chegando à escala domiciliar. Algumas questões que não foram capturadas ou foram apenas 

tangenciadas pelos procedimentos metodológicos são aquelas relativas aos povos indígenas, ao 

deslocamento forçado, à responsabilidade socioambiental, às gerações futuras, à justiça social 

e ao comércio justo ou sobre as populações vivendo em condições de vulnerabilidade social e 

ambiental.  

A categorização em Limites Planetários também excluiu temas ligados à ética 

animal, ainda que tenha tangenciado ao capturar as preocupações em relação a espécies 

ameaçadas, caça de subsistência e sobrepesca (BEAUCHAMP, 2011), mas do ponto de vista 

da disponibilidade de alimentos e não da preservação das espécies como um fim em si mesmo. 

O método não capturou as preocupações declaradas com o bem-estar animal ou a exposição 

dos animais ao sofrimento em decorrência das técnicas de criação intensiva, como trazidas pelos 

guias do Brasil, Suécia e Suíça. A defaunação em geral resultante da supressão de habitat e da 

mortalidade dos polinizadores devido ao uso indiscriminado dos pesticidas não foram tratados 

diretamente, ainda que se tenha mencionado a perda da biodiversidade e a toxicidade dos 

pesticidas para os seres humanos. Sendo assim, pesquisas futuras para avaliar questões sociais 

inseridas nos guias alimentares integrados são necessárias, utilizando-se outros modelos que 

confiram a relevância e pertinência das questões avaliadas ao escopo da pesquisa. 
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2.1.5. Conclusão 

A transformação dos guias alimentares em material pedagógico integrado de 

educação nutricional e ambiental mostrou-se factível quando um amplo repertório ambiental 

categorizado em seis Limites Planetários foi detectado, ainda que disperso nos 26 guias.  

As questões ambientais mais comuns foram aquelas de importância direta para 

a saúde pública em escala local, seja a potabilidade da água ou a poluição química. Por outro 

lado, crises ambientais de escala global, como as mudanças climáticas e a perda da 

biodiversidade, cujo reconhecimento dos efeitos sobre a segurança alimentar e a saúde pública 

demanda avaliações mais complexas, já repercutiram nos guias de dez e dezesseis países, 

respectivamente.  

Dada a urgência e a gravidade da crise ambiental global e a factibilidade de guias 

integrados, os Limites Planetários poderiam servir como arcabouço norteador durante a 

avaliação da materialidade dos temas ecológicos a serem inseridos nas recomendações 

alimentares com vistas ao engajamento da população para a sustentabilidade ambiental, dentro 

das condições e compromissos do país. 

Talvez os guias alimentares integrados pudessem ser definidos como 

instrumentos que suportam as políticas públicas de transição para sistemas alimentares 

sustentáveis – ou para sociedades sustentáveis - e têm a saúde como critério, a saúde das 

famílias, dos agricultores, da flora, da fauna, do solo. É um material pedagógico para orientar 

as pessoas sobre as práticas alimentares que sejam saudáveis e prazerosas a elas próprias e para 

o planeta Terra, inserindo nas suas recomendações as ações de proteção ecológica em diferentes 

escalas: domiciliar, local, global e – por que não? – filosófica (ética e estética). Os guias 

integrados derivam de políticas e planos nacionais e levam em conta questões sanitárias, sociais, 

econômicas e ambientais localmente apropriadas. No final, cabe compreender que os guias 

alimentares integrados podem contribuir como estratégias concretas no cumprimento dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. 
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2.2. PEGADA DE CARBONO E PEGADA HÍDRICA DE ALIMENTOS E 

PREPARAÇÕES CULINÁRIAS CONSUMIDOS NO BRASIL 

 

Várias iniciativas calculam os impactos ambientais da produção de alimentos 

com vistas à sustentabilidade ambiental. Amplia-se o conhecimento sobre esses impactos 

também pelo lado da demanda, com estudos sobre os padrões de dieta e até os efeitos das 

transições nutricionais sobre o meio ambiente. Para isso, uma base de dados estruturada com 

indicadores de desempenho ambiental dos alimentos é o ponto de partida. Esses indicadores 

são estimados pela avaliação do ciclo de vida dos produtos: dos insumos agrícolas usados na 

lavoura, passando por processos industriais, chegando até a disposição final de resíduos. Os 

aspectos ambientais com maior número de indicadores disponíveis na literatura são as emissões 

de gases estufa (pegada de carbono) e o consumo de água (pegada hídrica). Poucas publicações 

avaliam o ciclo de vida dos alimentos produzidos nas condições brasileiras e não existe uma 

base de dados com indicadores ambientais dedicada aos alimentos consumidos no Brasil. Aqui 

publicamos uma tabela das pegadas de carbono e hídrica espelhada na tabela de composição 

nutricional dos alimentos da Pesquisa dos Orçamentos Familiares (2008/2009) do IBGE, com 

valores para 100g de alimento. O levantamento e a seleção das pegadas incluíram artigos 

científicos internacionais e declarações corporativas de desempenho ambiental de produtos 

alimentícios. As pegadas foram calculadas para cada item alimentar através da média aritmética 

dos valores selecionados. As pegadas foram originariamente estimadas para alimentos crus e, 

portanto, foram ajustadas para o estado de cozidos, as preparações culinárias foram 

desagregadas para que se pudesse somar as pegadas de seus principais componentes e as 

emissões de gases estufa provenientes da queima do gás de cozinha foram adicionadas à pegada 

de carbono. Portanto, a tabela final traz as pegadas dos alimentos e preparações culinárias como 

são ingeridos. Os valores estimados desta publicação podem ser usados diretamente como 

fatores de cálculo e integradas à tabela nutricional como se faz com os nutrientes. Com isso, 

facilitamos outros estudos quantitativos sobre os impactos ambientais das escolhas alimentares. 
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2.2.1. A relevância da base de dados ambientais 

Avaliar os impactos ambientais da alimentação é relevante ao desenvolvimento 

sustentável, inclusive do ponto de vista da segurança alimentar. A segurança alimentar 

pressupõe o funcionamento equilibrado dos sistemas ecológicos relacionados à produção, 

distribuição e consumo de alimentos. Conceitos e indicadores ambientais estão em 

desenvolvimento e começaram a ser aplicados no campo da alimentação, revelando evidências 

científicas e justificativas filosóficas (éticas) que suportam a elaboração das primeiras 

recomendações sobre dietas que sejam ao mesmo tempo saudáveis e sustentáveis 

(DREWNOWSKI et al., 2015; PISCOPO, 2013; HARRAY et al., 2015).  

O processo de desenvolvimento dos indicadores ambientais voltados à 

alimentação acontece em meio a contradições e dilemas esperados em um tema complexo como 

este, demandando aperfeiçoamento das metodologias e dos conceitos que suportam um sistema 

alimentar sustentável. O objetivo dessa seção é estruturar uma base de dados para as condições 

de consumo alimentar do Brasil, facilitando estudos subsequentes. 

As ameaças à sustentabilidade do planeta colocam para a ciência da nutrição um 

papel de centralidade na análise do sistema alimentar, das políticas de alimentação e na 

proposição de recomendações de dietas mais "sustentáveis" (LANG e BARLING, 2013). Os 

riscos de escassez dos recursos naturais e as pressões sobre os sistemas ecológicos necessários 

à produção de alimentos estável no longo prazo elevam o interesse por sistemas agroalimentares 

que incluam o meio ambiente na sua contabilidade.  

A alimentação contribui com cerca de 20% do total das emissões de carbono no 

mundo (BERNERS-LEE et al., 2015). No Brasil, o setor da agropecuária participou com 31% 

das emissões líquidas de carbono no ano de 2015, correspondendo a 429 milhões de toneladas 

de CO2eq (BRASIL, 2017). A produção dos alimentos com alto teor proteico, como soja e 

carne, tem sido responsabilizada simultaneamente pela perda da biodiversidade, o 

desmatamento e a degradação do solo, a ruptura do ciclo do nitrogênio, as mudanças climáticas 

e as pressões sobre as fontes de água doce (AUESTAD e FULGONI, 2015). 

Compreender a magnitude deste fenômeno é essencial para todo aquele que toma 

decisões na esfera privada ou pública, ajudando a romper com a tendência de degradação 

ambiental com vistas à segurança alimentar, ambiental e sanitária. Várias iniciativas são 

observadas do lado da oferta de alimentos, com os sistemas de gestão ambiental dos processos 

de produção a modificar suas operações com vistas à mitigação dos impactos ambientais como 

a agricultura de baixo carbono, a agroecologia, a produção mais limpa, chegando até a 

idealização de uma economia circular, onde não há perdas no sistema e tudo se aproveita. 



101 

 

 

Porém, toda essa mudança de paradigma enfrenta fortes resistências. Neste contexto, os 

indicadores de desempenho ambiental auxiliam no dimensionamento do problema, na 

identificação dos pontos do processo produtivo onde é possível otimizar o uso, conservar e 

restaurar os recursos naturais ou introduzir mudanças tecnológicas que reduzam ou até parem 

de emitir poluentes.  

Alguns indicadores medem a eficiência ambiental dos processos produtivos e 

podem ser expressos por unidade de medida do produto, como litros de água usados por quilo 

de arroz ou gramas de carbono emitido por litro de leite. Quando trazidos a público, eles podem 

ser usados pelo lado da demanda como parâmetros objetivos para escolhas de menor impacto 

ambiental. Isso inclui os alimentos, os fornecedores de alimentos, os modos de produção e as 

práticas alimentares pessoais ou coletivas. Coloquialmente, essa quantidade mensurável dos 

efeitos deletérios deixados pelas atividades humanas no meio ambiente, esse rastro de 

degradação que sinaliza a passagem descuidada do ser humano pelo mundo, é chamado de 

“pegada”. Conhecer as “pegadas” é o primeiro passo para lidar com elas. 

Em tempos das mudanças ambientais globais, os indicadores de desempenho 

ambiental são fundamentais na elaboração dos planejamentos estratégicos e das políticas 

públicas nacionais ou locais, e até para os acordos multilaterais como aqueles relacionados ao 

combate às mudanças climáticas, à redução de emissão dos poluentes orgânicos persistentes 

(como os pesticidas) e da desertificação. Nessas ações globais, alguns colocam atenção especial 

sobre os impactos ambientais no local de origem, com vistas a aquisição de alimentos 

produzidos de modo sustentável, além de trabalhar internamente no processo pedagógico de 

conscientização da população sobre dietas de baixo impacto ambiental e a redução do 

desperdício de alimentos.  

Essa perspectiva precisa de atenção especial no Brasil, com novas pesquisas, 

com políticas públicas que integrem conservação ambiental com segurança alimentar e 

nutricional, agricultura sustentável e até comércio exterior, haja vista a relevância do setor de 

produção de alimentos do Brasil. 
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2.2.2. Antecedentes 

Avaliação do ciclo de vida 

A avaliação do ciclo de vida dos produtos (ACV) é uma das metodologias usadas 

na geração de indicadores ambientais relevantes, contabilizando por exemplo o uso de água, 

das emissões de gases estufa, o potencial de eutrofização entre outros. A norma que define os 

requisitos para a ACV é da família NBR-ISO 14040:2009, com foco nos aspectos ambientais e 

os impactos potenciais ao longo de todo o ciclo de vida de um produto, desde a aquisição das 

matérias-primas, produção, uso, tratamento pós-uso, reciclagem até a disposição final. A 

depender de quais dessas etapas se pretende incluir na avaliação, define-se as fronteiras do 

sistema. Na ACV do sistema alimentar, se as fronteiras do sistema compreendem da aquisição 

das matérias primas até a disposição final dos resíduos, diz-se “do berço ao túmulo”, se for até 

a produção agrícola, “do berço à porteira da fazenda”. Como definido na norma, o estudo de 

ACV é composto por quatro fases: definição de objetivo e escopo, análise de inventário, 

avaliação de impactos e interpretação. Essas fases são desenhadas conforme a aplicação que se 

pretende. 

 

As pegadas 

Os cálculos empíricos dos impactos ambientais das atividades humanas relativos 

às mudanças climáticas (pegada de carbono) e ao uso de água (pegada hídrica) são abundantes 

na literatura e as declarações de desempenho ambiental das empresas divulgam as pegadas de 

produtos industrializados.  

A pegada de carbono mede a quantidade total das emissões de gases de efeito 

estufa (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC e SF6) que são, direta ou indiretamente, causadas por uma 

atividade ou são acumuladas no transcorrer do ciclo de vida de um produto. A medida é expressa 

em unidade de massa (g, kg, t), sendo que a massa calculada para cada um dos diferentes gases 

emitidos é convertida a carbono equivalente (CO2e) usando o fator do potencial de aquecimento 

global de cada gás, conforme estabelecido pelo IPCC (2007). Essa técnica torna as emissões de 

diferentes gases de efeito estufa comparáveis, possibilitando também a soma das massas dos 

diferentes gases em um único parâmetro (GALLI et al, 2012). O gás de efeito estufa mais 

relevante no sistema agroalimentar é o metano (CH4), emitido através da fermentação entérica 

dos ruminantes ou pela fermentação anaeróbica que acontece nas lagoas de tratamento de 

dejetos suínos em criação intensiva, como na produção de arroz em várzea. Depois, o óxido 

nitroso (N2O) dos fertilizantes, o dióxido de carbono CO2 proveniente desde o desmatamento 

à criação bovina e produção de ração, e as emissões pela queima de combustível fóssil na cadeia 
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de suprimento, incluindo os maquinários, aquecedores, transporte, processamento e pontos de 

venda (BERNERS-LEE, 2015). 

A pegada hídrica mede a quantidade total de água utilizada direta ou 

indiretamente por um consumidor ou produtor. O cálculo da pegada hídrica total envolve a 

somatória de três componentes principais: água de superfície ou subterrânea (água azul); água 

de chuva (água verde) e água necessária para assimilar a carga de poluição do sistema de 

produção e consumo (água cinza). A pegada hídrica é expressa em volume de água (litros ou 

m3) (GALLI et al, 2012). Para as pegadas hídricas, além das publicações individualizadas por 

alimentos e as declarações de desempenho ambiental de produtos, existe a base de dados 

publicada pela Water Footprint Network, que disponibiliza as pegadas de ampla gama de 

alimentos de origem agrícola (MEKONNEN e HOEKSTRA, 2011) e pecuária (MEKONNEN 

e HOEKSTRA, 2012), todos calculados para escala global e por país de origem, produto a 

produto.  

As pegadas de carbono estão publicadas em diversas fontes e não abrangem a 

totalidade dos alimentos consumidos, mas chegam a formar um conjunto suficiente de dados 

com os principais grupos de alimentos. Algumas publicações estão dedicadas ao cálculo de um 

único alimento, comparam sistemas de produção (CEDERBERG e MATTSSON, 2000), outras 

trazem um conjunto de alimentos (BERNERS-LEE, 2015) produzidos nacionalmente. Adotar 

a média das pegadas por grupo de alimentos viabilizou as estimativas das pegadas de carbono 

do consumo alimentar dos países (SONG, 2014; TEMME et al., 2014; TUKKER  et al., 2011; 

MEIER e CHRISTEN, 2013), as comparações entre padrões de dietas (VAN DOOREN et al., 

2014; HALLSTRÖM et al., 2015) e a construção do conceito de dupla pirâmide invertida, onde 

os alimentos de maior impacto são aqueles destinados a menor consumo (BCFN, 2015). No 

APÊNDICE 1 existe a lista completa das publicações usadas como fonte de dados. 

Exceção feita às bases de dados da WFN para pegada hídrica que abrange grande 

variedade de itens, poucas são as publicações que avaliam o ciclo de vida dos alimentos 

produzidos nas condições brasileiras e não existe uma base de dados com indicadores 

ambientais dedicada aos alimentos consumidos no Brasil. As publicações sobre alimentos 

produzidos no Brasil tratam das principais comódities agrícolas de exportação, como soja (DA 

SILVA, 2010), melão (FIGUEIREDO, 2013), carne bovina (DICK et al., 2015), avícola (DA 

SILVA, 2010, 2012) e suína (CHERUBINI et al, 2015) e leite (DE LÉIS, 2015), mantendo os 

limites do sistema do berço até a porteira da fazenda. 
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2.2.3. Metodologia 

A estruturação da base de dados ambientais dos alimentos e das preparações 

culinárias consumidos no Brasil incluiu o levantamento bibliográfico, a seleção de fontes das 

pegadas de carbono e hídrica, a definição dos sistemas de codificação de dados, a uniformização 

e a adequação das unidades de medida para integrar a base de dados ambientais com a base de 

dados de nutrição, finalizando com os cálculos das pegadas de carbono (CF) e hídrica (WF).  

 

Alimentos e preparações culinárias consumidos no Brasil 

Os dados sobre alimentos e preparações culinárias vieram da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF 2008-2009) que analisou o consumo alimentar no Brasil através 

de uma amostra probabilística da população de adolescentes e adultos (IBGE, 2011). Ao longo 

de 12 meses, a coleta de dados foi feita por meio de dois registros alimentares preenchidos pelos 

moradores com 10 anos ou mais de idade (n=34.003) de domicílios sorteados, cobrindo as áreas 

urbana e rural do país. 

A POF utilizou plano amostral complexo, por conglomerados, com 

estratificação geográfica e socioeconômica de todos os setores censitários do país, seguida de 

sorteios aleatórios de setores em um primeiro estágio e de domicílios em um segundo. O número 

de setores sorteados em cada estrato foi proporcional ao número de domicílios no estrato. Os 

domicílios de cada setor foram sorteados por amostragem aleatória simples sem reposição. A 

amostra foi de 55.970 domicílios e o módulo da pesquisa relativo ao consumo alimentar 

individual foi aplicado em uma subamostra aleatória de 13.569 domicílios (24,3% do total de 

domicílios estudados). Mais informações sobre os procedimentos de amostragem e coleta de 

dados de consumo alimentar da POF 2008-09 podem ser consultadas em outro local (IBGE, 

2010).  

Os indivíduos relataram os alimentos e as preparações culinárias consumidos, 

detalhando o tipo de preparação, a medida e as quantidades consumidas na forma de medidas 

caseiras, que posteriormente foram convertidas em gramas utilizando a Tabela de Medidas 

Referidas para os Alimentos Consumidos no Brasil.  

Como a forma de preparo pode alterar a composição nutricional dos alimentos, 

a forma de preparação foi registrada em 16 alternativas, sendo “Não se aplica” (código 99) 

dedicada a alimentos cuja forma de preparação era sabidamente única ou majoritária como o 

caso do arroz, que é sempre alimento cozido. O Apêndice – Material Suplementar 1 (Quadro 

S1.2) traz o código e a descrição dos tipos de preparo. 
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Para este trabalho, as preparações culinárias compostas como relatadas foram 

desagregadas na proporção de cada ingrediente base para refinar o cálculo das pegadas. O 

Apêndice – Material Suplementar 3 (Quadro S1.3) traz a composição percentual dos 

ingredientes base das preparações culinárias desagregadas. A quantidade em grama dos 

alimentos consumidos foi convertida em energia e nutrientes com base nas Tabelas de 

Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil. 

 

Sistemas de codificação dos alimentos 

O sistema de codificação principal foi o mesmo estabelecido pela POF (2008-

09) com o objetivo de integrar a base de dados ambiental e a base nutricional. Foram adotados 

os mesmos códigos tanto para os itens de consumo quanto para o tipo de preparação culinária. 

Todos os códigos da POF foram pareados aos códigos da Nomenclatura Comum do 

MERCOSUL – Sistema Harmonizado (NCM-SH111), com o objetivo de usar um sistema de 

classificação internacional e usufruir desse sistema de oito dígitos na criação de uma nova 

abordagem de cálculo das pegadas. Os itens de consumo ordenados conforme os códigos da 

POF (2008-09) e seus códigos correspondentes conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul 

do Sistema Harmonizado (NCM-SH) estão no Apêndice 1 – Material Suplementar 1 (Quadro 

S1.1). O código e a descrição dos tipos de preparação estão no Apêndice 1 – Material 

Suplementar 1 (Quadro S1.2) 

A codificação NCM-SH é hierárquia, taxonômica, obedece uma lógica de 

“parentesco” entre os ítens. Quanto maior o nível de processamento do ítem, maior o número 

do código. Os produtos alimentícios estão classificados nas Seções I, II, III e IV. O Quadro 2.1 

ilustra a estrutura dos códigos em níveis hierárquicos do NCM-SH. 

 

 

 

  

                                                 
111 trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das 

mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de facilitar a coleta e análise das 

estatísticas do comércio exterior. Tem como base o SH (Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de 

Mercadorias). O SH é um método internacional de classificação de mercadorias, desenvolvido pela Organização 

Mundia Aduaneira, que contém uma estrutura de códigos com a descrição de características específicas dos 

produtos, como a origem do produto, materiais que o compõe e sua aplicação. Os seis primeiros são classificações 

do SH e os dois últimos são próprias do Mercosul. (Fonte: https://www.significados.com.br/ncm/; 

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx) 

 

https://www.significados.com.br/ncm/
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx
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Quadro 2.1 - Níveis hierárquicos dos códigos do sistema de Nomenclatura Comum do Mercosul 

com base no Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias 

Nível hierárquico   Sistema 

Seção  I, II, III e IV SH 

Capítulo Dois primeiros dígitos 00000000 SH 

Posição Quatro primeiros dígitos 00000000 SH 

Subposição Seis primeiros dígitos 00000000 SH 

Ítem Sétimo dígito 00000000 NCM 

Subítem Oitavo dígito 00000000 NCM 
Fonte: elaborado pela autora 

Os componentes (códigos e descrições) da classificação NCM-SH ordenados 

pelas seções e sucessivas classes, com exemplos de correspondência aos ítens de consumo da 

POF (2008-09), estão no Apêndice – Material Suplementar 1 (Quadro S1.4). 

As sessões e os códigos dos capítulos ordenam os ítens de acordo com descrições 

mais generalistas. Conforme a classificação avança na direção dos códigos de posição e 

subposição, a descrição do ítem aumenta em especificidade, chegando ao nome do alimento. O 

pareamento realizado para a base de dados ambiental foi feito com o código da POF (2008-09) 

assumindo o nível hierárquico de Ítem (NCM-SH), vinculado a uma Subposição (NCM-SH) e 

assim sucessivamente, ilustrado no Quadro 2.2.  

Quadro 2.2 – Exemplo de pareamento de códigos entre os sistemas POF e SH 

Nível hierárquico Designação Código Sistema 

Seção produtos do reino vegetal II SH 

Capítulo cereais 10 SH 

Posição arroz 1006 SH 

Subposição arroz polido 100630 SH 

Ítem arroz (polido, parboilizado etc.) 6300101 POF 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Indicadores de desempenho ambiental 

A escolha das pegadas de carbono e hídrica teve como critério o elevado número 

de valores disponíveis na literatura para ampla gama de alimentos, sendo o primeiro indicador 

relacionado às emissões de um poluente (gases estufa) e o segundo ao uso de um recurso natural 

(uso de água). Os indicadores são calculados dentro do arcabouço metodológico da avaliação 

do ciclo de vida (LCA, ISO14040) e eles foram colecionados em quantidade suficiente para 

estruturar uma base de dados e testar uma nova abordagem de cálculo que alcançasse 

diretamente o maior número de itens de consumo alimentar. A viabilidade inicial de dois 

indicadores de desempenho ambiental seria o começo para depois ampliar a base de dados com 

outros indicadores, tais como o potencial de eutrofização, o consumo de energia, o uso da terra, 

a pegada ecológica, dentre outros. 
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Fontes dos dados ambientais 

O levantamento das fontes de dados começou por bases já estruturadas, como as 

tabelas publicadas pela Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN, 2015) e pelo Water 

Footprint Network (MEKONNEN e HOEKSTRA, 2010a, 2010b). Depois, novas buscas 

(Google e Web of Science) asseguraram a completude do levantamento, usando o nome de cada 

alimento em português e em inglês e as palavras-chave112 pegada de carbono, pegada hídrica, 

carbon footprint, water footprint, em combinações intercaladas pelo operador booleano 

“AND”. As pegadas de alimentos industrializados, raros nas publicações científicas, foram 

obtidas no site da EVIRONDEC113 ou em relatos corporativos. O levantamento totalizou 569 

publicações, entre trabalhos científicos e relatos corporativos. A lista das referências estão no 

Apêndice: Material Suplementar 2 (Quadro S2.1). 

 

Os registros na base de dados ambientais 

A base de dados ambiental foi estruturada para facilitar a escolha dos valores a 

compor o cálculo das pegadas e dar rastreabilidade aos processos. O registro dos alimentos 

seguiu os códigos da POF (2008-09) para criar vínculo entre as bases de nutrição e de meio 

ambiente. 

Durante o registro de dados na base, foram identificados: 

• as referências das ACV por tipo (periódicos, declarações de desempenho ambiental 

verificado), título, autor, ano. 

• o país ou região de produção do alimento avaliado.  

• o indicador de desempenho ambiental: pegada de carbono (CF) e pegada hídrica (WF) e 

outras. 

• a metodologia de avaliação do ciclo de vida dos produtos (ACV/ ISO14040). 

• o perímetro do sistema da ACV (berço-à-porteira; berço-à-indústria; berço-ao-ponto de venda; 

berço-à-cozinha; berço-ao-túmulo).  

• atributos dos alimentos avaliados na publicação como, por exemplo, enlatado, congelado, 

liofilizado, desossado. 

• o modo de produção, como estufa, orgânico. 

                                                 
112 Também denominadas como unitermos ou descritores, as palavras-chave conferem maior especificidade na 

busca textual, pois são termos padronizados pelas bases de dados. 
113https://www.environdec.com/  

https://www.environdec.com/
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• as unidades funcionais adotadas na publicação e padronização para gramas de CO2eq*kg-1 ou 

litros de água*kg-1 de alimento. 

 

A definição dos valores que compuseram os cálculos das pegadas 

Os valores que compuseram as pegadas foram aqueles calculados para alimentos 

oriundos de modo de produção convencional e perímetro da ACV da produção na fazenda 

podendo chegar até o ponto de venda, alimentos crus ou sem preparo. Os critério de exclusão 

foram valores calculados para alimentos produzidos em estufa, perímetro do sistema da ACV 

que incluisse transporte do ponto de venda ao domicílio, alimentos cozidos ou congelados. As 

referências usadas nos cálculos estão ordenadas pelo código da POF do exato alimento a que 

se refere no Apêndice - Material Suplementar 2 para pegada de carbono (Quadro S2.2) e pegada 

hídrica (Quadro S2.3). 

 

A nova abordagem de cálculo das pegadas 

Os cálculos das pegadas devem ser vistos como a melhor estimativa possível, 

dentro de limitações e incertezas. Jamais devem ser vistos como medida exata. A grande 

maioria das pegadas foi calculada em contextos internacionais de produção, poucas para o 

contexto brasileiro. Há elevada complexidade das cadeias de suprimento, dificuldades em obter 

dados precisos para as ACVs, uso de valores defaults. 

Muitos trabalhos usam um valor de pegada comum para um mesmo grupo de 

alimentos, como por exemplo as frutas. Esse valor é calculado pela média de valores 

encontrados nas ACVs dos distintos elementos desse grupo como, por exemplo, ACV da maçã, 

da banana ou da laranja. Essa abordagem facilita o gerenciamento do grande número de itens 

de consumo e contorna a falta de dados para muitos itens. Torna-se compreensível a adoção 

dessa abordagem quando se avalia a dimensão da lista de alimentos e preparações culinárias 

consumidos no Brasil que chega a 1200 itens. 

O desafio da nova abordagem foi tentar aproximar ao máximo o valor da pegada 

aos valores obtidos para o alimento exato ou aqueles mais parecidos com ele. Se foi registrado 

apenas um dado, usa-se esse valor. Na indisponibilidade de dados, usa-se a média dos alimentos 

mais parecidos em uma taxonomia hierárquica de parentesco, num agrupamento em cascata de 

acordo com a codificação NCM-SH. Para exemplificar, o cálculo da pegada de carbono da 

laranja foi a média dos valores das ACVs publicadas para laranja (código POF-6801801). Na 

ausência de valores de pegada de carbono para lima (código POF-6801901), a média seria 
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calculada a partir dos valores registrados para limões e limas (código SH-080530), na ausência, 

cítricos (código SH-0805) (Quadro 2.3). 

Quadro 2.3 – Exemplo de como funciona a abordagem de agrupamento de dados na hora de 

fazer a média e calcular as pegadas 

Nível hierárquico Descrição Código Sistema 

Seção produtos do reino vegetal II SH 

Capítulo frutas; cascas de cítricos e de melões 08 SH 

Posição cítricos, frescos ou secos 0805 SH 

Subposição laranjas 080590 SH 

Ítem laranja (pera, seleta, lima etc) 6801801 POF 

Subposição limões e limas, frescos ou secos 080530 SH 

Ítem lima 6801901 POF 
Fonte: elaborado pela autora 

A pegada de carbono (CF) e hídrica (WF) por quilo (kg) dos itens de consumo 

alimentar, sem nenhum preparo, calculadas pela média dos valores selecionados e adotando a 

nova abordagem estão no Apêndice – Material Suplementar 2 (Quadro S2.4). 

 

Das pegadas dos alimentos crus até chegar nas preparações culinárias 

A maioria dos trabalhos de ACV traz as pegadas para os alimentos crus. Por isso, 

essa foi a forma escolhida para compor a base de dados e a média das pegadas, para depois 

tratá-la matematicamente, ajustando-a de acordo com a forma que o alimento é de fato 

consumido. 

As técnicas de preparo dos alimentos modificam suas características físicas, 

retirando partes, adicionando ou reduzindo o teor de água. Dependendo do alimento e da técnica 

de preparo, foram aplicados os fatores de correção (FC) que ajustam para o peso das partes 

comestíveis ao subtrair o peso de cascas ou caroços, por exemplo. Os índices de conversão ou 

cocção (IC) ajustam o peso de acordo com a hidratação ou desidratação pós cozimento. Os 

valores FC e IC estão apresentados no Apêndice – Material Suplementar 3 (Quadro S3.1). 

As preparações culinárias foram desagregadas nos seus ingredientes base 

chegando próximo a 100% da composição das receitas. Esse procedimento permitiu dar 

proporcionalidade às pegadas conforme a participação dos ingredientes na dieta. As 

preparações desagregadas estão no Apêndice – Material Suplementar 3 (Quadro S1.3). 

 

Emissões pela queima do gás de cozinha 

Tanto as preparações culinárias caseiras (p.e. vatapá ou arroz tropeiro) como os 

alimentos semiprontos (p.e. salsicha ou macarrão instantâneo) ou prontos (p.e. nuggets ou 
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lasanha light) podem demandar aquecimento. No Brasil, predomina o uso de gás liquefeito de 

petróleo (GLP) nas cozinhas domiciliares114. Incluir as emissões relativas ao preparo culinário 

teve como objetivo reduzir possível viés metodológico, igualar a comparação entre os alimentos 

preparados em casa e os alimentos industrializados que computam as emissões de gases estufa 

do cozimento industrial nas declarações de desempenho ambiental dos produtos. 

As pegadas de carbono relativas às emissões do gás de cozinha (GLP) foram 

calculadas levando-se em conta os tipos de alimento em cocção, a fonte de emissão de gás usada 

(forno ou fogão), o tempo estimado de uso do gás e a taxa de queima do GLP.  

Alimentos ingeridos cru ou sem necessidade de aquecimento, como as saladas, 

as frutas, os salgadinhos industrializados ou os refrigerantes, a emissão de gases estufa do 

preparo foi considerada igual a zero. Para os alimentos assados na brasa ou preparados na 

churrasqueira, considerou-se emissão de gases estufa igual a zero pelo uso de carvão vegetal de 

reflorestamento. O tempo de preparo no forno e no fogão de grupos de alimentos selecionados 

e a pegada de carbono atribuída à queima do gás envolvida neste preparo estão no Apêndice – 

Material Suplementar 3 (Quadro S3.3). 

Não foram incluídas as pegadas relativas a transporte até a residência ou de 

estocagem em refrigerador ou frizer devido aos inúmeros cenários possíveis. Não foram 

calculadas as perdas ou desperdícios de alimentos.  

 

Estrutura de cálculo das pegadas 

 

Ítem de consumo - Pegada de carbono 

CF em gCO2eq/100 gramas do alimento cozido = (A média dos valores de CF dos alimentos 

crus em g CO2eq / kg / 10) / FC / IC 

Ítem de consumo - Pegada hídrica 

WF em litros/100 gramas do alimento cozido = (A média dos valores de WF dos alimentos crus 

em litros / kg / 10) / FC / IC 

Preparação culinária - Pegada de carbono 

CF da prepraração culinária em gCO2eq/100 gramas do alimento cozido = (CF do alimento 1 

cozido * percentual de participação na receita + CF pelo uso do gás da preparação do alimento 

1) + (CF do alimento 2 cozido * percentual de participação na receita + CF pelo uso do gás da 

                                                 
114 Dado obtido da PNAD-C (IBGE, 2009): em 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/sipd/setimo_forum/PNAD_continua.pdf 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/sipd/setimo_forum/PNAD_continua.pdf
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preparação do alimento 2) ...+ (CF do alimento n cozido* percentual de participação na receita 

+ CF pelo uso do gás da preparação do alimento n)  

Preparação culinária - Pegada hídrica 

WF da prepraração culinária em gCO2eq/100 gramas do alimento cozido = (WF do alimento 1 

cozido * percentual de participação na receita) + (WF do alimento 2 cozido * percentual de 

participação na receita) ...+ (WF do alimento n cozido* percentual de participação na receita)  
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2.2.4. Resultado: a tabela das pegadas como ferramenta 

As pegadas de carbono e hídrica relacionadas à 100 gramas de parte comestível 

dos alimentos e preparações culinárias consumidos no Brasil, com quase 2000 itens organizados 

através dos códigos da POF (2008-09) conforme os grupos de alimentos estão na Tabela 2.1. 

As pegadas de carbono (CF) estão expressas em gramas de carbono equivalente (gCO2e) e as 

pegadas hídricas (WF) em litros. 

As duas primeiras colunas da Tabela 1 trazem o código e a descrição dos 

alimentos, seguidas de código e descrição dos preparos e, na sequência, CF e WF.  

Os grupos de alimentos, seguindo o padrão da POF (2008-09) são: 

• cereais e leguminosas 

• hortaliças tuberosas 

• farinhas, féculas e massas 

• cocos, castanhas e nozes 

• hortaliças folhosas, frutosas e outras  

• frutas 

• açúcares e produtos de confeitaria 

• sais e condimentos 

• carnes e vísceras 

• pescados e frutos do mar 

• enlatados e conservas 

• aves e ovos 

• laticínios 

• panificados 

• carnes industrializadas 

• bebidas não alcoólicas e infusões 

• bebidas alcoólicas 

• óleos e gorduras 

• miscelâneas 
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Tabela 2.1 - Pegada de carbono (CF) e pegada hídrica (WF) de alimentos e preparações culinárias consumidas 

no Brasil por 100 gramas de alimento 

Código e descrição do alimento Código e descrição do preparo CF (gCO2e) WF (litros) 

 cereais e leguminosas     

6300101 arroz (polido, parboilizado, agulha, agulhinha etc.) 99 não se aplica 102,6 67,7 

6300201 arroz integral 99 não se aplica 104,1 67,7 

6300701 milho (em grão) 1 cru(a) 42,4 94,8 

6300701 milho (em grão) 2 cozido(a) 55,1 94,8 

6300701 milho (em grão) 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 42,4 94,8 

6300701 milho (em grão) 4 assado(a) 64,4 94,8 

6300701 milho (em grão) 7 refogado(a) 61,5 111,2 

6300701 milho (em grão) 3 ensopado 61,5 111,2 

6300701 milho (em grão) 99 não se aplica 55,1 94,8 

6300706 canjiquinha de milho em grão 1 cru(a) 46,6 99,7 

6300706 canjiquinha de milho em grão 2 cozido(a) 59,3 99,7 

6300706 canjiquinha de milho em grão 3 ensopado 65,4 116,0 

6300706 canjiquinha de milho em grão 14 mingau 217,4 304,7 

6300706 canjiquinha de milho em grão 5 sopa 65,4 116,0 

6300706 canjiquinha de milho em grão 99 não se aplica 59,3 99,7 

6300707 xerém de milho 99 não se aplica 59,3 115,7 

6301001 amendoim (em grão) (in natura) 99 não se aplica 133,3 297,4 

6301101 ervilha em grão 99 não se aplica 29,6 45,5 

6301201 fava (em grão) 99 não se aplica 30,0 144,7 

6301204 mangalô amargo em grão 99 não se aplica 30,0 144,5 

6301603 feijão de corda 99 não se aplica 30,0 69,3 

6301634 feijão verde 99 não se aplica 30,0 20,0 

6302001 semente de linhaça 99 não se aplica 176,8 448,0 

6302602 andu 99 não se aplica 48,8 157,4 

6302801 grão de bico 99 não se aplica 30,0 158,8 

6302901 lentilha 99 não se aplica 37,6 233,4 

6303001 soja em grão 99 não se aplica 28,8 78,1 

6303102 feijão (preto, mulatinho, roxo, rosinha etc.) 99 não se aplica 30,0 163,0 

6303501 quirera não especificada 99 não se aplica 59,3 99,7 

6304034 feijão verde orgânico 99 não se aplica 30,0 136,7 

6304101 feijão orgânico 99 não se aplica 30,0 136,7 

6304201 pipoca light 99 não se aplica 41,5 64,3 

6304301 arroz orgânico 99 não se aplica 102,6 67,7 

6304401 arroz integral orgânico 99 não se aplica 104,1 67,7 

6304602 feijão soja orgânico 99 não se aplica 30,0 136,7 

6304901 quinoa 99 não se aplica 84,9 195,9 

 hortaliças tuberosas     

6400101 batata-inglesa 1 cru(a) 37,41 89,94 

6400101 batata-inglesa 2 cozido(a) 50,11 89,94 

6400101 batata-inglesa 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 37,41 89,94 

6400101 batata-inglesa 4 assado(a) 59,39 89,94 

6400101 batata-inglesa 5 frito(a) 53,53 106,65 

6400101 batata-inglesa 7 refogado(a) 56,70 106,65 

Continua 
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Tabela 2.1 - Continuação 

Código e descrição do alimento Código e descrição do preparo CF (gCO2e) WF (litros) 

6400101 batata-inglesa 8 molho vermelho 79,69 79,23 

6400101 batata-inglesa 9 molho branco 96,77 116,09 

6400101 batata-inglesa 10 ao alho e óleo 65,20 139,31 

6400101 batata-inglesa 11 com manteiga/óleo 56,70 106,65 

6400101 batata-inglesa 3 ensopado 56,70 106,65 

6400101 batata-inglesa 5 sopa 56,70 106,65 

6400101 batata-inglesa 99 não se aplica 50,11 89,94 

6400303 mandioquinha salsa (batata barôa) 2 cozido(a) 57,13 29,52 

6400303 mandioquinha salsa (batata barôa) 7 refogado(a) 63,37 49,25 

6400303 mandioquinha salsa (batata barôa) 3 ensopado 63,37 49,25 

6400303 mandioquinha salsa (batata barôa) 99 não se aplica 57,13 29,52 

6400304 cenoura amarela (batata barôa) 99 não se aplica 57,13 29,52 

6400401 batata doce 1 cru(a) 12,17 66,14 

6400401 batata doce 2 cozido(a) 24,86 66,14 

6400401 batata doce 4 assado(a) 34,14 66,14 

6400401 batata doce 5 frito(a) 29,54 84,05 

6400401 batata doce 7 refogado(a) 32,71 84,05 

6400401 batata doce 3 ensopado 63,37 49,25 

6400401 batata doce 99 não se aplica 24,86 66,14 

6400501 inhame 1 cru(a) 12,67 78,69 

6400501 inhame 2 cozido(a) 25,37 78,69 

6400501 inhame 4 assado(a) 34,65 78,69 

6400501 inhame 5 frito(a) 30,02 95,96 

6400501 inhame 7 refogado(a) 33,20 95,96 

6400501 inhame 3 ensopado 63,37 49,25 

6400501 inhame 5 sopa 63,37 49,25 

6400508 quiçaré 99 não se aplica 25,37 95,32 

6400601 mandioca 1 cru(a) 13,66 90,00 

6400601 mandioca 2 cozido(a) 26,36 90,00 

6400601 mandioca 4 assado(a) 35,64 90,00 

6400601 mandioca 5 frito(a) 30,96 106,71 

6400601 mandioca 7 refogado(a) 34,13 106,71 

6400601 mandioca 8 molho vermelho 60,69 79,28 

6400601 mandioca 11 com manteiga/óleo 34,13 106,71 

6400601 mandioca 3 ensopado 34,13 106,71 

6400601 mandioca 5 sopa 34,13 106,71 

6400601 mandioca 99 não se aplica 26,36 90,00 

6400609 aipim 2 cozido(a) 26,36 90,00 

6400609 aipim 4 assado(a) 35,64 90,00 

6400609 aipim 5 frito(a) 30,96 106,71 

6400609 aipim 6 empanado(a)/à milanesa 85,08 154,15 

6400609 aipim 7 refogado(a) 34,13 106,71 

6400609 aipim 8 molho vermelho 60,69 79,28 

6400609 aipim 11 com manteiga/óleo 34,13 106,71 

6400609 aipim 3 ensopado 34,13 106,71 

6400609 aipim 5 sopa 34,13 106,71 

Continua 
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Tabela 2.1 - Continuação 

Código e descrição do alimento Código e descrição do preparo CF (gCO2e) WF (litros) 

6400609 aipim 99 não se aplica 26,36 90,00 

6400610 macaxeira 1 cru(a) 13,66 90,00 

6400610 macaxeira 2 cozido(a) 26,36 90,00 

6400610 macaxeira 4 assado(a) 35,64 90,00 

6400610 macaxeira 5 frito(a) 30,96 106,71 

6400701 cara 2 cozido(a) 25,53 96,54 

6400701 cara 5 frito(a) 30,18 112,92 

6400701 cara 7 refogado(a) 33,35 112,92 

6400701 cara 3 ensopado 33,35 112,92 

6400701 cara 14 mingau 166,74 299,90 

6400701 cara 5 sopa 33,35 112,92 

6400713 inhame caraquento (cara) 2 cozido(a) 25,53 96,54 

6400802 batata (não especificada) 1 cru(a) 29,15 70,06 

6400802 batata (não especificada) 2 cozido(a) 41,84 70,06 

6400802 batata (não especificada) 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 29,15 70,06 

6400802 batata (não especificada) 4 assado(a) 51,12 70,06 

6400802 batata (não especificada) 5 frito(a) 45,67 87,77 

6400802 batata (não especificada) 7 refogado(a) 48,85 87,77 

6400802 batata (não especificada) 8 molho vermelho 73,08 63,33 

6400802 batata (não especificada) 9 molho branco 90,16 100,19 

6400802 batata (não especificada) 12 ao vinagrete 54,98 73,93 

6400802 batata (não especificada) 3 ensopado 48,85 87,77 

6400802 batata (não especificada) 5 sopa 48,85 87,77 

6400802 batata (não especificada) 99 não se aplica 41,84 70,06 

6400908 mandioquinha 2 cozido(a) 57,13 29,52 

6400908 mandioquinha 5 frito(a) 60,19 49,25 

6400908 mandioquinha 7 refogado(a) 63,37 49,25 

6400908 mandioquinha 3 ensopado 63,37 49,25 

6401001 rabanete 1 cru(a) 14,36 162,71 

6401001 rabanete 2 cozido(a) 23,88 162,71 

6401001 rabanete 12 ao vinagrete 30,46 148,05 

6401101 beterraba 1 cru(a) 13,41 16,10 

6401101 beterraba 2 cozido(a) 22,94 16,10 

6401101 beterraba 7 refogado(a) 30,72 36,50 

6401101 beterraba 12 ao vinagrete 30,46 148,05 

6401101 beterraba 5 sopa 22,94 16,10 

6401101 beterraba 99 não se aplica 13,41 16,10 

6401201 cenoura 1 cru(a) 29,24 19,43 

6401201 cenoura 2 cozido(a) 38,77 19,43 

6401201 cenoura 5 frito(a) 42,59 39,66 

6401201 cenoura 7 refogado(a) 45,76 39,66 

6401201 cenoura 8 molho vermelho 69,98 22,83 

6401201 cenoura 10 ao alho e óleo 48,56 147,31 

6401201 cenoura 11 com manteiga/óleo 57,91 39,55 

6401201 cenoura 12 ao vinagrete 42,36 33,42 

6401201 cenoura 3 ensopado 45,76 39,66 

Continua 
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Tabela 2.1 - Continuação 

Código e descrição do alimento Código e descrição do preparo CF (gCO2e) WF (litros) 

6401201 cenoura 5 sopa 45,76 39,66 

6401201 cenoura 99 não se aplica 29,24 19,43 

6401301 nabo 2 cozido(a) 44,32 23,12 

6401301 nabo 7 refogado(a) 51,04 43,17 

6401601 açafrão 1 cru(a) 35,00 28,79 

6401801 batata inglesa orgânica 5 frito(a) 53,53 106,65 

 farinhas, féculas e massas     

6500101 creme de arroz 99 não se aplica 421,07 183,83 

6500104 arrozina 99 não se aplica 248,09 232,30 

6500105 mucilon 99 não se aplica 248,09 232,30 

6500108 mingau de arroz 99 não se aplica 282,27 310,18 

6500202 croquinhos de arroz 99 não se aplica 372,70 175,46 

6500301 farinha de aveia 99 não se aplica 50,48 181,81 

6500401 aveia em flocos 99 não se aplica 50,48 181,81 

6500601 fubá de milho 99 não se aplica 44,28 67,63 

6500603 farinha de milho 99 não se aplica 44,28 78,45 

6500608 puba de milho 99 não se aplica 145,26 105,12 

6500609 puba de fubá 99 não se aplica 134,54 105,12 

6500613 milho moído 2 cozido(a) 44,28 78,45 

6500614 mingau de milho 99 não se aplica 282,27 310,18 

6500702 amido de milho 99 não se aplica 282,27 310,18 

6500705 amido de arroz 99 não se aplica 282,27 310,18 

6500801 cremogema 99 não se aplica 87,54 217,41 

6500802 vitamilho 99 não se aplica 100,24 217,41 

6500804 creme de milho 99 não se aplica 172,48 152,59 

6500902 sucrilhos de milho 99 não se aplica 290,30 177,20 

6500903 cereal matinal de milho em flocos 99 não se aplica 290,30 177,20 

6501301 germe de trigo 99 não se aplica 50,48 181,81 

6501303 fibra de trigo 99 não se aplica 50,48 181,81 

6501304 fibra de cereal trigo 99 não se aplica 50,48 181,81 

6501401 farinha de mandioca 99 não se aplica 72,10 186,01 

6501410 farinha de copioba 99 não se aplica 72,10 208,55 

6501415 farinha de água 99 não se aplica 72,10 208,55 

6501416 cruera 99 não se aplica 86,00 352,70 

6501502 goma de mandioca 99 não se aplica 72,10 208,55 

6501505 sagu de mandioca 99 não se aplica 77,87 47,86 

6501510 farinha de tapioca 99 não se aplica 72,10 253,64 

6501511 farinha beiju 99 não se aplica 72,10 208,55 

6501515 sagu de tapioca 99 não se aplica 77,87 47,86 

6501516 tapioca de goma 99 não se aplica 250,83 342,25 

6502001 farinha láctea 99 não se aplica 173,66 162,61 

6502101 neston 99 não se aplica 290,30 177,20 

6502102 flocos de cereais 99 não se aplica 290,30 177,20 

6502105 vitaflocos 99 não se aplica 290,30 177,20 

6502403 mini pizza semipronta 1 cru(a) 560,00 125,58 

Continua  
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Tabela 2.1 - Continuação 

Código e descrição do alimento Código e descrição do preparo CF (gCO2e) WF (litros) 

6502403 mini pizza semipronta 2 cozido(a) 572,70 125,58 

6502403 mini pizza semipronta 4 assado(a) 592,96 125,58 

6502403 mini pizza semipronta 5 frito(a) 549,98 140,51 

6502403 mini pizza semipronta 99 não se aplica 572,70 125,58 

6502501 fibra de soja 99 não se aplica 179,71 165,95 

6502603 mini pastel 99 não se aplica 372,70 175,46 

6503401 macarrão 1 cru(a) 62,40 76,29 

6503401 macarrão 2 cozido(a) 75,10 76,29 

6503401 macarrão 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 62,40 76,29 

6503401 macarrão 4 assado(a) 84,38 76,29 

6503401 macarrão 5 frito(a) 77,26 93,68 

6503401 macarrão 6 empanado(a)/à milanesa 124,07 143,17 

6503401 macarrão 7 refogado(a) 80,44 93,68 

6503401 macarrão 8 molho vermelho 99,68 68,31 

6503401 macarrão 9 molho branco 116,76 105,17 

6503401 macarrão 10 ao alho e óleo 85,19 128,39 

6503401 macarrão 11 com manteiga/óleo 82,02 128,39 

6503401 macarrão ao vinagrete 12 ao vinagrete 81,59 78,91 

6503401 macarrão 3 ensopado 80,44 93,68 

6503401 macarrão 5 sopa 75,10 76,29 

6503401 macarrão 99 não se aplica 75,10 76,29 

6503501 purê de batata 99 não se aplica 70,85 107,62 

6503601 bife vegetal 99 não se aplica 138,19 93,45 

6503603 carne vegetal 5 frito(a) 135,02 104,29 

6503604 pasta de soja 99 não se aplica 135,89 22,01 

6503605 carne de soja 99 não se aplica 183,70 158,79 

6503702 amendoim moído 99 não se aplica 146,03 297,37 

6504101 granola 99 não se aplica 290,30 177,20 

6504601 musli 99 não se aplica 290,30 177,20 

6504701 mix de cereais 99 não se aplica 290,30 177,20 

6504801 miojo 99 não se aplica 80,26 76,29 

6504802 macarrão instantâneo 99 não se aplica 80,26 76,29 

6505101 sustagem 99 não se aplica 79,44 171,43 

6505601 proteína de soja 99 não se aplica 103,95 122,41 

6505603 proteína vegetal 99 não se aplica 135,89 122,41 

6505701 complemento alimentar de qualquer sabor 99 não se aplica 9,57 20,65 

6505902 sucrilhos de milho light 99 não se aplica 290,30 177,20 

6506003 mini pizza semipronta light 4 assado(a) 412,96 125,58 

6506302 macarrão instantâneo light 5 sopa 80,26 76,29 

6506302 macarrão instantâneo light 99 não se aplica 80,26 76,29 

6506401 proteína de soja orgânica 99 não se aplica 135,89 122,41 

6573225 macarrão com carne 99 não se aplica 402,30 345,76 

6573226 macarrão com peixe 99 não se aplica 142,06 69,50 

 cocos, castanhas e nozes     

6600101 coco da bahia (seco ou verde) 99 não se aplica 1788,40 1413,55 

Continua  
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Tabela 2.1 - Continuação 

Código e descrição do alimento Código e descrição do preparo CF (gCO2e) WF (litros) 

6600301 castanha portuguesa 99 não se aplica 404,86 484,95 

6600401 pinhão 99 não se aplica 404,86 1476,09 

6600501 amêndoa 99 não se aplica 373,81 1892,34 

6600601 avelã 99 não se aplica 404,86 1390,90 

6600701 castanha do para 99 não se aplica 326,87 45,30 

6600801 castanha de caju 99 não se aplica 326,87 4207,56 

6600912 butiá 99 não se aplica 1782,05 6067,43 

6601108 tucumã 99 não se aplica 1782,05 6067,43 

6601208 coco mucajá 99 não se aplica 1782,05 6067,43 

6601501 noz (nogueira) 99 não se aplica 210,60 1399,19 

6601706 açaí 99 não se aplica 185,33 631,01 

6601707 juçara 99 não se aplica 185,33 631,01 

6601709 uaçaí 99 não se aplica 185,33 631,01 

6601712 juçara 99 não se aplica 185,33 631,01 

6601805 pupunha 99 não se aplica 1782,05 6067,43 

6601902 bacaba 99 não se aplica 1782,05 6067,43 

6601904 bacabuçu 99 não se aplica 1782,05 6067,43 

6602001 castanha da índia 99 não se aplica 326,87 1112,90 

6602201 pistache 99 não se aplica 580,11 1721,13 

6602301 buriti 99 não se aplica 185,33 631,01 

6602401 coco 99 não se aplica 363,40 288,25 

6602601 Patauá 99 não se aplica 1782,05 6067,43 

 hortaliças folhosas, frutosas e outras     

6700101 Alface 99 não se aplica 32,68 39,82 

6700201 bertalha 7 refogado(a) 53,36 50,31 

6700301 chicória 1 cru(a) 30,32 35,09 

6700301 chicória 2 cozido(a) 39,84 35,09 

6700301 chicória 7 refogado(a) 46,79 54,54 

6700301 chicória ao vinagrete 12 ao vinagrete 44,26 57,54 

6700304 escarola 99 não se aplica 30,31 35,09 

6700501 couve 1 cru(a) 39,18 39,65 

6700501 couve 2 cozido(a) 48,70 39,65 

6700501 couve 5 frito(a) 52,03 58,87 

6700501 couve 7 refogado(a) 55,20 58,87 

6700501 couve 8 molho vermelho 77,93 39,00 

6700501 couve 10 ao alho e óleo 53,92 99,08 

6700501 couve 11 com manteiga/óleo 67,35 58,76 

6700501 couve ao vinagrete 12 ao vinagrete 50,31 49,60 

6700501 couve 3 ensopado 55,20 58,87 

6700501 couve 14 mingau 167,07 174,91 

6700501 couve 99 não se aplica 39,18 39,65 

6700601 couve flor 1 cru(a) 33,26 34,17 

6700601 couve flor 2 cozido(a) 42,78 34,17 

6700601 couve flor 5 frito(a) 46,41 53,67 

6700601 couve flor 6 empanado(a)/à milanesa 97,58 109,48 

Continua  
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Tabela 2.1 - Continuação 

Código e descrição do alimento Código e descrição do preparo CF (gCO2e) WF (litros) 

6700601 couve flor 7 refogado(a) 49,58 53,67 

6700601 couve flor ao vinagrete 12 ao vinagrete 45,58 45,21 

6700601 couve flor 99 não se aplica 33,26 34,17 

6700701 espinafre 1 cru(a) 23,02 33,95 

6700701 espinafre 2 cozido(a) 32,55 33,95 

6700701 espinafre 7 refogado(a) 39,85 53,46 

6700701 espinafre ao vinagrete 12 ao vinagrete 37,39 45,04 

6700701 espinafre 99 não se aplica 23,02 33,95 

6700801 mostarda (verdura) 1 cru(a) 12,08 32,00 

6700801 mostarda (verdura) 2 cozido(a) 21,60 32,00 

6700801 mostarda (verdura) 7 refogado(a) 29,46 51,61 

6700801 mostarda (verdura) 99 não se aplica 12,08 32,00 

6700901 repolho 1 cru(a) 11,77 31,18 

6700901 repolho 2 cozido(a) 21,29 31,18 

6700901 repolho 5 frito(a) 25,99 50,83 

6700901 repolho 7 refogado(a) 29,16 50,83 

6700901 repolho 9 molho branco 63,56 69,09 

6700901 repolho ao alho e óleo 10 ao alho e óleo 31,99 92,30 

6700901 repolho ao vinagrete 12 ao vinagrete 28,39 42,83 

6700901 repolho ensopado 3 ensopado 57,38 49,96 

6700901 repolho 5 sopa 29,16 50,83 

6700901 repolho 99 não se aplica 11,77 31,18 

6701101 cebolinha 99 não se aplica 23,12 117,39 

6701301 agrião 1 cru(a) 15,69 41,57 

6701301 agrião 2 cozido(a) 25,21 41,57 

6701301 agrião ao vinagrete 12 ao vinagrete 31,52 51,14 

6701301 agrião 3 ensopado 32,89 60,70 

6701301 agrião 99 não se aplica 15,69 41,57 

6701401 taioba 1 cru(a) 10,77 123,37 

6701401 taioba 2 cozido(a) 20,29 123,37 

6701401 taioba 7 refogado(a) 28,21 138,41 

6701501 acelga 1 cru(a) 28,97 33,53 

6701501 acelga 2 cozido(a) 38,50 33,53 

6701501 acelga 7 refogado(a) 45,51 53,06 

6701501 acelga 99 não se aplica 28,97 33,53 

6701505 beterraba branca (acelga) 2 cozido(a) 38,50 33,53 

6701601 almeirão 1 cru(a) 30,31 35,09 

6701601 almeirão 2 cozido(a) 39,84 35,09 

6701601 almeirão 7 refogado(a) 46,78 54,54 

6701601 almeirão ao vinagrete 12 ao vinagrete 43,22 45,95 

6701602 radite 1 cru(a) 30,31 35,09 

6701602 radite 7 refogado(a) 46,78 54,54 

6701602 radite ao vinagrete 12 ao vinagrete 43,22 45,95 

6701704 brócolis 1 cru(a) 39,00 30,24 

6701704 brócolis 2 cozido(a) 48,52 30,24 

6701704 brócolis 6 empanado(a)/à milanesa 102,17 106,34 
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Código e descrição do alimento Código e descrição do preparo CF (gCO2e) WF (litros) 

6701704 brócolis 7 refogado(a) 55,03 49,94 

6701704 brócolis 10 ao alho e óleo 53,77 91,55 

6701704 brócolis ao vinagrete 12 ao vinagrete 50,17 42,07 

6701704 brócolis 99 não se aplica 39,00 30,24 

6701801 serralha 1 cru(a) 11,54 30,58 

6701801 serralha 2 cozido(a) 21,07 30,58 

6701801 serralha 7 refogado(a) 28,95 50,26 

6701901 caruru 2 cozido(a) 22,07 33,24 

6701906 cuxá 99 não se aplica 12,55 33,24 

6701907 vinagreira 99 não se aplica 12,55 33,24 

6701913 cariru 99 não se aplica 12,55 33,24 

6702001 rúcula 99 não se aplica 15,69 41,57 

6702105 jambu 99 não se aplica 18,44 32,03 

6702201 língua de vaca (verdura) 1 cru(a) 15,69 41,57 

6702301 alcachofra 99 não se aplica 53,94 91,89 

6702501 bredo 99 não se aplica 12,55 33,24 

6702604 salsão (aipo) 7 refogado(a) 48,57 43,42 

6702801 erva doce 99 não se aplica 28,34 32,80 

6703003 folha de aipim 1 cru(a) 37,57 43,47 

6703004 folha de macaxeira 2 cozido(a) 47,09 43,47 

6703101 broto de feijão 1 cru(a) 35,60 29,28 

6703101 broto de feijão 2 cozido(a) 45,12 29,28 

6703306 moranga 2 cozido(a) 53,85 34,31 

6703306 moranga 7 refogado(a) 60,09 53,80 

6703306 moranga 3 ensopado 60,09 53,80 

6703306 moranga 99 não se aplica 44,33 34,31 

6703701 abobrinha 1 cru(a) 21,10 44,41 

6703701 abobrinha 2 cozido(a) 30,62 44,41 

6703701 abobrinha 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 21,10 44,41 

6703701 abobrinha 4 assado(a) 43,07 44,41 

6703701 abobrinha 5 frito(a) 34,85 63,40 

6703701 abobrinha 6 empanado(a)/à milanesa 87,85 117,68 

6703701 abobrinha 7 refogado(a) 38,03 63,40 

6703701 abobrinha 3 ensopado 38,03 63,40 

6703805 jerimum 1 cru(a) 30,31 34,31 

6703805 jerimum 2 cozido(a) 39,84 34,31 

6703901 abóbora 1 cru(a) 33,61 38,04 

6703901 abóbora 2 cozido(a) 43,13 38,04 

6703901 abóbora 4 assado(a) 55,59 38,04 

6703901 abóbora 5 frito(a) 46,74 57,35 

6703901 abóbora 7 refogado(a) 49,91 57,35 

6703901 abóbora 8 molho vermelho 73,48 37,72 

6703901 abóbora 3 ensopado 49,91 57,35 

6703901 abóbora 5 sopa 49,91 57,35 

6703901 abóbora 99 não se aplica 33,61 38,04 

6704001 pepino 99 não se aplica 49,93 90,77 
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6704101 chuchu 1 cru(a) 69,07 56,81 

6704101 chuchu 2 cozido(a) 78,59 56,81 

6704101 chuchu 4 assado(a) 91,04 56,81 

6704101 chuchu 7 refogado(a) 83,60 75,18 

6704101 chuchu 8 molho vermelho 204,95 102,32 

6704101 chuchu ao alho e óleo 10 ao alho e óleo 80,42 177,22 

6704101 chuchu ao vinagrete 12 ao vinagrete 74,22 63,33 

6704101 chuchu 3 ensopado 83,60 75,18 

6704101 chuchu (sopa) 5 sopa 83,60 75,18 

6704201 jiló 1 cru(a) 41,49 42,87 

6704201 jiló 2 cozido(a) 51,01 42,87 

6704201 jiló 4 assado(a) 63,46 42,87 

6704201 jiló 5 frito(a) 54,22 61,94 

6704201 jiló 7 refogado(a) 57,40 61,94 

6704201 jiló 11 com manteiga/óleo 69,54 61,82 

6704201 jiló 3 ensopado 57,40 61,94 

6704201 jiló 99 não se aplica 41,49 42,87 

6704301 maxixe 1 cru(a) 47,21 38,83 

6704301 maxixe 2 cozido(a) 56,73 38,83 

6704301 maxixe 7 refogado(a) 62,83 58,10 

6704301 maxixe 3 ensopado 62,83 58,10 

6704306 pepininho (maxixe) 2 cozido(a) 56,73 38,83 

6704306 pepininho (maxixe) 12 ao vinagrete 56,74 48,95 

6704401 palmito in natura 1 cru(a) 41,42 259,47 

6704401 palmito in natura 2 cozido(a) 50,94 259,47 

6704401 palmito in natura 7 refogado(a) 57,33 267,71 

6704401 palmito in natura 3 ensopado 57,33 267,71 

6704409 guariroba (palmito in natura) 2 cozido(a) 50,94 259,47 

6704409 guariroba (palmito in natura) 7 refogado(a) 57,33 267,71 

6704409 guariroba (palmito in natura) 8 molho vermelho 79,72 214,86 

6704410 guariroba (palmito in natura) 2 cozido(a) 50,94 259,47 

6704410 guariroba (palmito in natura) 7 refogado(a) 57,33 267,71 

6704501 pimentão 99 não se aplica 42,68 51,63 

6705001 quiabo 1 cru(a) 42,99 70,77 

6705001 quiabo 2 cozido(a) 52,51 70,77 

6705001 quiabo 5 frito(a) 55,65 88,43 

6705001 quiabo 6 empanado(a)/à milanesa 105,37 138,76 

6705001 quiabo 7 refogado(a) 58,82 88,43 

6705001 quiabo 3 ensopado 58,82 88,43 

6705001 quiabo 99 não se aplica 42,99 70,77 

6705101 tomate 99 não se aplica 65,06 11,56 

6705201 vagem 1 cru(a) 50,64 62,18 

6705201 vagem 2 cozido(a) 60,16 62,18 

6705201 vagem 7 refogado(a) 66,09 80,28 

6705201 vagem 11 com manteiga/óleo 56,57 80,28 

6705201 vagem 3 ensopado 66,09 80,28 
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6705201 vagem 99 não se aplica 50,64 62,18 

6705301 cogumelo in natura 99 não se aplica 48,33 43,06 

6705401 berinjela 1 cru(a) 62,17 64,24 

6705401 berinjela 2 cozido(a) 71,69 64,24 

6705401 berinjela 4 assado(a) 84,14 64,24 

6705401 berinjela 5 frito(a) 73,87 82,24 

6705401 berinjela 6 empanado(a)/à milanesa 120,71 133,54 

6705401 berinjela 7 refogado(a) 77,04 82,24 

6705401 berinjela ao vinagrete 12 ao vinagrete 68,70 69,27 

6705401 berinjela 3 ensopado 77,04 82,24 

6705401 berinjela 99 não se aplica 62,17 64,24 

6705501 ervilha em vagem 2 cozido(a) 55,74 386,54 

6705501 ervilha em vagem 7 refogado(a) 61,89 388,42 

6705701 cebola 1 cru(a) 23,63 41,47 

6705701 cebola 2 cozido(a) 33,16 41,47 

6705701 cebola 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 23,63 41,47 

6705701 cebola 4 assado(a) 45,61 41,47 

6705701 cebola 5 frito(a) 37,26 60,61 

6705701 cebola 7 refogado(a) 40,43 60,61 

6705701 cebola 8 molho vermelho 65,49 40,46 

6705701 cebola 11 com manteiga/óleo 52,58 60,49 

6705701 cebola ao vinagrete 12 ao vinagrete 37,88 51,06 

6705701 cebola 99 não se aplica 23,63 41,47 

6705801 catalonha 7 refogado(a) 28,71 49,63 

6706101 jardineira (seleta) 99 não se aplica 40,73 255,15 

6706102 seleta (jardineira) 99 não se aplica 173,05 128,68 

6706201 alho 99 não se aplica 24,79 249,41 

6706301 alho poro 99 não se aplica 26,26 133,33 

6707301 broto de alfafa 99 não se aplica 33,98 27,95 

6707801 alface orgânica 99 não se aplica 32,68 37,81 

6707901 tomate orgânico 99 não se aplica 65,06 84,08 

6708001 pimentão orgânico 99 não se aplica 42,68 51,63 

6709701 orégano 99 não se aplica 26,86 31,08 

 frutas     

6801017 pacová 99 não se aplica 275,73 917,17 

6801101 banana (ouro, prata, d'água, da terra etc.) 1 cru(a) 138,63 174,86 

6801101 banana (ouro, prata, d'água, da terra etc.) 2 cozido(a) 144,97 174,86 

6801101 banana (ouro, prata, d'água, da terra etc.) 4 assado(a) 155,11 174,86 

6801101 banana (ouro, prata, d'água, da terra etc.) 5 frito(a) 146,50 187,33 

6801101 banana (ouro, prata, d'água, da terra etc.) 6 empanado(a)/à milanesa 175,53 222,03 

6801101 banana (ouro, prata, d'água, da terra etc.) 11 com manteiga/óleo 168,17 187,21 

6801101 banana (ouro, prata, d'água, da terra etc.) 3 ensopado 152,60 165,48 

6801101 banana (ouro, prata, d'água, da terra etc.) 14 mingau 216,80 242,52 

6801101 banana (ouro, prata, d'água, da terra etc.) 5 sopa 216,80 242,52 

6801101 banana (ouro, prata, d'água, da terra etc.) 99 não se aplica 144,97 174,86 
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6801801 laranja (pera, seleta, lima, da terra etc.) 99 não se aplica 49,34 114,69 

6801901 lima 99 não se aplica 25,04 94,55 

6802001 limão (comum, galego etc.) 99 não se aplica 32,72 133,41 

6802201 tangerina 99 não se aplica 84,66 89,00 

6802202 mexerica 99 não se aplica 84,66 80,28 

6802217 bergamota 99 não se aplica 84,66 86,10 

6802218 mimosa 99 não se aplica 84,66 86,10 

6802223 tanja 99 não se aplica 84,66 86,10 

6802227 maricota 99 não se aplica 84,66 86,10 

6802407 laranjinha japonesa 99 não se aplica 49,34 114,69 

6802501 cana de açúcar 99 não se aplica 104,64 22,23 

6802601 abacaxi 99 não se aplica 62,42 34,53 

6802602 ananás 99 não se aplica 15,64 373,29 

6802701 abacate 99 não se aplica 57,57 156,76 

6802801 caqui 99 não se aplica 72,62 272,48 

6802901 figo 99 não se aplica 39,63 295,19 

6803001 maçã 99 não se aplica 34,94 39,36 

6803101 mamão 99 não se aplica 150,21 49,19 

6803108 papaia 99 não se aplica 150,21 49,19 

6803201 manga 99 não se aplica 21,19 154,74 

6803215 manguito 99 não se aplica 103,61 399,91 

6803301 maracujá 99 não se aplica 30,94 494,15 

6803401 melancia 99 não se aplica 232,92 39,12 

6803501 melão 99 não se aplica 107,78 28,25 

6803601 pera 99 não se aplica 18,89 113,97 

6803701 pêssego 99 não se aplica 48,87 158,61 

6803801 fruta de conde 99 não se aplica 126,53 494,15 

6803802 pinha (fruta de conde) 99 não se aplica 126,53 494,15 

6803803 ata 99 não se aplica 126,53 494,15 

6803901 uva 99 não se aplica 29,86 64,95 

6803912 uva passa 99 não se aplica 89,21 238,64 

6804001 jenipapo 99 não se aplica 96,03 368,72 

6804101 jaca 99 não se aplica 109,24 423,06 

6804201 goiaba 99 não se aplica 16,52 106,03 

6804203 araçá açú (goiaba) 99 não se aplica 73,00 274,03 

6804301 ameixa 99 não se aplica 47,91 246,33 

6804401 caju 99 não se aplica 169,06 435,80 

6804501 cereja 99 não se aplica 46,69 171,28 

6804601 cajá manga 99 não se aplica 72,62 272,48 

6804602 cajarana 99 não se aplica 72,62 272,48 

6804701 taperebá 99 não se aplica 72,62 272,48 

6804702 acajá (taperebá) 99 não se aplica 72,62 272,48 

6804801 carambola 99 não se aplica 72,62 272,48 

6804901 jabuticaba 99 não se aplica 79,21 299,56 

6805001 graviola 99 não se aplica 103,61 399,91 

6805201 morango 99 não se aplica 85,17 57,14 
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6805301 jambo 99 não se aplica 72,62 272,48 

6805401 atemoia 99 não se aplica 126,53 494,15 

6805601 mangaba 99 não se aplica 72,62 272,48 

6805701 araçá 99 não se aplica 73,00 274,03 

6805801 nêspera 99 não se aplica 73,00 274,03 

6805901 fruta pão 99 não se aplica 65,00 241,14 

6806001 sapoti 99 não se aplica 73,00 274,03 

6806101 uxi 99 não se aplica 73,00 274,03 

6806201 tamarindo 99 não se aplica 73,00 274,03 

6806301 cacau 99 não se aplica 436,90 3535,94 

6806401 pitomba 99 não se aplica 76,17 287,08 

6806501 bacuri 99 não se aplica 73,00 274,03 

6806601 ingá 99 não se aplica 69,97 261,59 

6806701 pequi 99 não se aplica 73,00 274,03 

6806801 pitanga 99 não se aplica 76,17 287,08 

6806901 ciriguela 99 não se aplica 72,62 272,48 

6807001 murici 99 não se aplica 72,62 272,48 

6807101 umbu 99 não se aplica 72,62 272,48 

6807103 imbu 99 não se aplica 72,62 272,48 

6807202 biriba 99 não se aplica 103,61 399,91 

6807301 cupuaçu 99 não se aplica 96,03 368,72 

6807401 nectarina 99 não se aplica 48,87 158,61 

6807501 mari 99 não se aplica 70,69 264,54 

6807601 romã 99 não se aplica 88,95 339,64 

6807701 acerola 99 não se aplica 72,62 272,48 

6807801 kiwi 99 não se aplica 156,43 58,06 

6808001 abiu 99 não se aplica 72,62 272,48 

6808201 jurubeba 99 não se aplica 70,10 262,11 

6808401 fruta (não especificada) 99 não se aplica 102,40 107,33 

6808601 maçã orgânica 99 não se aplica 34,94 39,36 

6808901 acerola orgânica 99 não se aplica 72,62 272,48 

6809901 amora 99 não se aplica 25,67 274,03 

6810201 jamelão (jamburão) 99 não se aplica 73,76 277,18 

 açúcares e produtos de confeitaria     

6900302 demerara 99 não se aplica 76,67 89,35 

6900304 açúcar mascavo 99 não se aplica 180,00 109,09 

6900401 rapadura 99 não se aplica 76,67 36,51 

6900402 alfenim de cana 99 não se aplica 76,67 36,51 

6900403 batida (rapadura) 99 não se aplica 76,67 73,50 

6900501 sorvete de qualquer sabor industrializado 99 não se aplica 235,00 389,84 

6900502 picolé de qualquer sabor industrializado 99 não se aplica 235,00 389,84 

6900601 chiclete 99 não se aplica 329,50 73,50 

6900603 bala 99 não se aplica 400,00 73,50 

6900604 caramelo (bala) 99 não se aplica 329,50 73,50 

6900605 drops 99 não se aplica 329,50 73,50 
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6900606 pastilha 99 não se aplica 329,50 73,50 

6900607 pirulito 99 não se aplica 329,50 73,50 

6900609 goma de mascar 99 não se aplica 329,50 73,50 

6900610 jujuba 99 não se aplica 259,00 73,50 

6900701 tablete de chocolate 99 não se aplica 233,33 1641,58 

6900702 barra de chocolate 99 não se aplica 233,33 1641,58 

6900706 confete 99 não se aplica 233,33 1641,58 

6900801 chocolate em pó de qualquer marca 99 não se aplica 252,50 2491,02 

6900818 ovomaltine 99 não se aplica 79,44 171,43 

6900821 achocolatado em pó 99 não se aplica 79,44 171,43 

6900822 toddynho 99 não se aplica 79,44 171,43 

6900901 bombom de qualquer marca 99 não se aplica 233,33 1641,58 

6900904 trufa 99 não se aplica 233,33 1641,58 

6901001 geleia de frutas de qualquer marca ou sabor 99 não se aplica 349,50 128,68 

6901002 mousse de qualquer sabor (geleia) 99 não se aplica 177,75 125,58 

6901101 geleia de mocotó 99 não se aplica 294,75 128,68 

6901201 doce de frutas em pasta de qualquer sabor 99 não se aplica 294,75 128,68 

6901203 pasta de amendoim 99 não se aplica 141,25 292,09 

6901204 pessegada 99 não se aplica 294,75 128,68 

6901206 marmelada 99 não se aplica 240,00 128,68 

6901209 figada 99 não se aplica 294,75 128,68 

6901211 goiabada 99 não se aplica 294,75 128,68 

6901214 caju em pasta 99 não se aplica 294,75 128,68 

6901224 mariola 99 não se aplica 294,75 128,68 

6901301 doce de frutas em calda de qualquer sabor 99 não se aplica 160,00 128,68 

6901401 doce de frutas cristalizado de qualquer sabor 99 não se aplica 160,00 128,68 

6901501 melado 99 não se aplica 76,67 36,51 

6901602 mel 99 não se aplica 199,75 370,33 

6901701 gelatina de qualquer sabor 99 não se aplica 8,84 3,86 

6901801 adoçante artificial 99 não se aplica 4457,00 1748,10 

6902004 merengue 99 não se aplica 329,50 73,50 

6902301 schimier de cana 99 não se aplica 294,75 128,68 

6902401 fruta seca ou desidratada 99 não se aplica 79,97 532,87 

6902402 passa 99 não se aplica 73,05 192,11 

6902601 pudim de qualquer sabor 99 não se aplica 320,00 370,33 

6902607 danette pudim 99 não se aplica 320,00 370,33 

6902701 manjar (sem calda) 99 não se aplica 125,04 154,23 

6902901 cuscuz 99 não se aplica 73,97 152,19 

6902902 cuscuz de tapioca 99 não se aplica 122,01 235,36 

6903001 maria mole 99 não se aplica 75,86 250,95 

6903101 cocada 99 não se aplica 229,19 226,38 

6903102 quebra-queixo 99 não se aplica 202,81 204,33 

6903201 doce de amendoim 99 não se aplica 97,61 159,99 

6903202 pé de moleque 99 não se aplica 294,75 128,68 

6903203 paçoca 99 não se aplica 109,68 214,35 

6903204 torrão de amendoim 99 não se aplica 113,34 187,96 
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6903205 paçoquinha de amendoim 99 não se aplica 109,68 214,35 

6903207 amendoim caramelizado 99 não se aplica 153,14 334,22 

6903208 amendoim amanteigado 99 não se aplica 160,20 128,68 

6903209 amendoim achocolatado 99 não se aplica 166,03 566,21 

6903303 amendoim apimentado 99 não se aplica 160,20 128,68 

6903304 amendoim cozido 99 não se aplica 146,03 297,37 

6903601 brigadeiro 99 não se aplica 215,70 311,86 

6903701 bomba de qualquer tipo 99 não se aplica 233,33 1641,58 

6903801 mil folhas 99 não se aplica 104,92 120,05 

6903901 queijadinha 99 não se aplica 188,58 205,35 

6904101 doce a base de ovos 99 não se aplica 174,95 174,71 

6904104 caçarola italiana 99 não se aplica 195,53 179,98 

6904105 quindim 99 não se aplica 216,19 304,09 

6904108 fios de ovos 99 não se aplica 121,41 170,02 

6904201 crème brûlée  99 não se aplica 490,88 320,35 

6904202 pavê de qualquer sabor 99 não se aplica 280,58 232,80 

6904203 ambrosia 99 não se aplica 142,92 158,49 

6904204 leite geleificado 99 não se aplica 173,66 162,61 

6904205 chandele de qualquer sabor 99 não se aplica 222,57 146,52 

6904302 mumu 99 não se aplica 173,66 162,61 

6904401 canudinho recheado 99 não se aplica 177,75 125,58 

6904501 sarolho 99 não se aplica 224,10 248,40 

6904502 beiju 99 não se aplica 72,10 208,55 

6904601 schimier de fruta (exceto de cana) 99 não se aplica 45,09 62,38 

6904701 beijo de moca 99 não se aplica 203,87 204,02 

6904801 picolé ensacado 99 não se aplica 235,00 389,84 

6904807 geladinho 99 não se aplica 235,00 389,84 

6905001 churro 99 não se aplica 58,31 107,29 

6905101 pamonha 99 não se aplica 64,38 136,04 

6905401 algodão-doce 99 não se aplica 176,92 159,86 

6905603 ioiô creme (chocolate em creme) 99 não se aplica 252,50 2491,02 

6905801 ovo de pascoa 99 não se aplica 233,33 1641,58 

6905804 kinder ovo 99 não se aplica 233,33 1641,58 

6905901 torrone 99 não se aplica 329,50 73,50 

6906001 arroz doce 99 não se aplica 115,87 101,62 

6906404 polpa de coco 99 não se aplica 60,07 182,90 

6906501 diet shake 99 não se aplica 15,89 34,29 

6906502 concentrado alimentar diet shake 99 não se aplica 15,89 34,29 

6906602 açúcar 99 não se aplica 42,22 120,41 

6907001 açúcar light 99 não se aplica 76,67 73,50 

6907201 barra de cereais 99 não se aplica 290,30 177,20 

6907202 barra de cereais salgada 99 não se aplica 303,00 177,20 

6907203 barra de cereais doce 99 não se aplica 290,30 177,20 

6907301 sobremesa de qualquer tipo (exceto infantil) 99 não se aplica 177,75 125,58 

6907401 rabanada 99 não se aplica 199,25 332,66 

6907501 milk shake 99 não se aplica 235,00 389,84 
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6907901 geleia diet 99 não se aplica 294,75 128,68 

6908001 doce de frutas diet 99 não se aplica 294,75 128,68 

6908401 pasteis de santa clara 99 não se aplica 208,70 401,08 

6908501 suspiro 99 não se aplica 255,11 266,12 

6909301 doce de frutas cristalizado de qualquer sabor diet 99 não se aplica 29,45 125,15 

6909601 sorvete de qualquer sabor industrializado light 99 não se aplica 235,00 389,84 

6909701 sorvete de qualquer sabor industrializado diet 99 não se aplica 235,00 389,84 

6909803 bala light 99 não se aplica 329,50 73,50 

6909901 chiclete diet 99 não se aplica 329,50 73,50 

6909903 bala diet 99 não se aplica 329,50 73,50 

6910002 barra de chocolate light 99 não se aplica 233,33 1641,58 

6910102 barra de chocolate diet 99 não se aplica 233,33 1641,58 

6910221 achocolatado em pó light 99 não se aplica 79,44 171,43 

6910321 achocolatado em pó diet 99 não se aplica 79,44 171,43 

6910322 toddynho diet 99 não se aplica 79,44 171,43 

6910401 bombom de qualquer marca light 99 não se aplica 233,33 1641,58 

6910501 bombom de qualquer marca diet 99 não se aplica 233,33 1641,58 

6910502 bombom caramelizado de qualquer marca diet 99 não se aplica 233,33 1641,58 

6910601 geleia de frutas de qualquer marca ou sabor light 99 não se aplica 294,75 128,68 

6910604 geleia light 99 não se aplica 294,75 128,68 

6910605 geleia de frutas light 99 não se aplica 294,75 128,68 

6910701 doce de frutas em barra ou pasta light 99 não se aplica 294,75 128,68 

6910702 doce de frutas em pasta light 99 não se aplica 294,75 128,68 

6910801 pudim de qualquer sabor light 99 não se aplica 320,00 370,33 

6910808 pudim danette light 99 não se aplica 320,00 370,33 

6910901 pudim de qualquer sabor diet 99 não se aplica 320,00 370,33 

6911201 doce de leite light 99 não se aplica 173,66 162,61 

6911301 doce de leite diet 99 não se aplica 173,66 162,61 

6912501 barra de cereais diet 99 não se aplica 290,30 177,20 

6912502 barra de cereais doce diet 99 não se aplica 290,30 177,20 

6912801 milk shake diet 99 não se aplica 79,44 171,43 

6913001 cocada diet 99 não se aplica 294,75 128,68 

6913101 doce de amendoim diet 99 não se aplica 160,20 128,68 

6913103 paçoca diet 99 não se aplica 294,75 128,68 

6913108 amendoim amanteigado diet 99 não se aplica 160,20 128,68 

6913801 doce a base de leite diet 99 não se aplica 173,66 162,61 

6913901 gelatina de qualquer sabor light 99 não se aplica 8,84 3,86 

6914001 adoçante light 99 não se aplica 4457,00 1748,10 

6914002 adoçante em pó light 99 não se aplica 4457,00 1748,10 

6914003 adoçante líquido light 99 não se aplica 4457,00 1748,10 

 sais e condimentos     

7001501 mostarda molho 99 não se aplica 156,00 50,27 

7002304 hortelã 99 não se aplica 35,00 28,79 

7002401 alcaparra em conserva 99 não se aplica 82,20 420,59 

7002601 coentro 99 não se aplica 45,90 31,08 
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7003601 molho de soja 99 não se aplica 156,00 62,03 

7003604 shoyo 99 não se aplica 156,00 62,03 

7003801 leite de coco 99 não se aplica 94,26 328,11 

7004301 maionese (molho) 99 não se aplica 156,00 50,27 

7004701 massa de tomate 99 não se aplica 150,00 52,80 

7004801 molho de tomate 99 não se aplica 58,35 36,42 

7004802 ketchup 99 não se aplica 156,00 38,52 

7004803 catchup 99 não se aplica 156,00 38,52 

7006101 pimenta em pó 99 não se aplica 33,00 385,72 

7007101 tucupi em caldo sem pimenta 99 não se aplica 48,96 116,19 

7007502 creme de queijo 99 não se aplica 818,00 621,94 

7007701 caldo de peixe 99 não se aplica 72,29 58,96 

7007901 caldo de tomate 99 não se aplica 65,27 21,54 

7009102 gergelim 99 não se aplica 164,06 810,99 

7010301 tomate seco 99 não se aplica 59,33 308,17 

7010401 maionese (molho) light 99 não se aplica 156,00 50,27 

7010501 molho de soja light 99 não se aplica 156,00 62,03 

7010601 leite de coco light 99 não se aplica 94,26 328,11 

7079202 vinagrete 99 não se aplica 156,00 50,27 

 carnes e vísceras     

7100101 filé mignon 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100101 filé mignon 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3654,71 3240,30 

7100101 filé mignon 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7100101 filé mignon 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7100101 filé mignon 6 empanado(a)/à milanesa 3004,27 2674,39 

7100101 filé mignon 7 refogado(a) 3499,48 3099,49 

7100101 filé mignon 8 molho vermelho 2979,88 2599,52 

7100101 filé mignon 9 molho branco 2996,96 2636,38 

7100101 filé mignon 11 com manteiga/óleo 3499,48 3099,49 

7100101 filé mignon 99 não se aplica 3673,76 3240,30 

7100201 contrafilé 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100201 contrafilé 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3654,71 3240,30 

7100201 contrafilé 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7100201 contrafilé 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7100201 contrafilé 6 empanado(a)/à milanesa 3004,27 2674,39 

7100201 contrafilé 7 refogado(a) 3499,48 3099,49 

7100201 contrafilé 8 molho vermelho 2979,88 2599,52 

7100205 bisteca bovina 1 cru(a) 3654,71 3240,30 

7100205 bisteca bovina 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100205 bisteca bovina 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3654,71 3240,30 

7100205 bisteca bovina 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7100205 bisteca bovina 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7100205 bisteca bovina 6 empanado(a)/à milanesa 3004,27 2674,39 

7100205 bisteca bovina 7 refogado(a) 3499,48 3099,49 

7100205 bisteca bovina 8 molho vermelho 2979,88 2599,52 
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7100301 alcatra 1 cru(a) 3654,71 3240,30 

7100301 alcatra 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100301 alcatra 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3654,71 3240,30 

7100301 alcatra 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7100301 alcatra 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7100301 alcatra 6 empanado(a)/à milanesa 3004,27 2674,39 

7100301 alcatra 7 refogado(a) 3499,48 3099,49 

7100301 alcatra 8 molho vermelho 2979,88 2599,52 

7100301 alcatra ao vinagrete 12 ao vinagrete 2961,78 2610,12 

7100301 alcatra 3 ensopado 3499,48 3099,49 

7100303 maminha 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3654,71 3240,30 

7100303 maminha 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7100303 maminha 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7100303 maminha 8 molho vermelho 2979,88 2599,52 

7100304 picanha 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100304 picanha 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3654,71 3240,30 

7100304 picanha 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7100304 picanha 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7100304 picanha 3 ensopado 3499,48 3099,49 

7100501 patinho 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100501 patinho 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3654,71 3240,30 

7100501 patinho 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7100501 patinho 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7100501 patinho 6 empanado(a)/à milanesa 3004,27 2674,39 

7100501 patinho 8 molho vermelho 2979,88 2599,52 

7100501 patinho 3 ensopado 3499,48 3099,49 

7100502 cabeça de lombo (carne bovina) 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100502 cabeça de lombo (carne bovina) 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3654,71 3240,30 

7100502 cabeça de lombo (carne bovina) 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7100502 cabeça de lombo (carne bovina) 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7100502 cabeça de lombo (carne bovina) 6 empanado(a)/à milanesa 3014,45 2679,59 

7100502 cabeça de lombo (carne bovina) 7 refogado(a) 3499,48 3099,49 

7100604 posta branca 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100604 posta branca 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7100604 posta branca 8 molho vermelho 2979,88 2599,52 

7100606 tatu (lagarto redondo) 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100606 tatu (lagarto redondo) 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7100606 tatu (lagarto redondo) 7 refogado(a) 3499,48 3099,49 

7100606 tatu (lagarto redondo) 99 não se aplica 3673,76 3240,30 

7100607 paulista 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100607 paulista 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7100608 lombo paulista (carne bovina) 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100608 lombo paulista (carne bovina) 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7100608 lombo paulista (carne bovina) 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7100608 lombo paulista (carne bovina) 3 ensopado 3499,48 3099,49 

7100702 posta vermelha 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 
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7100801 acém 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100801 acém 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7100801 acém 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7100801 acém 6 empanado(a)/à milanesa 3004,27 2674,39 

7100801 acém 7 refogado(a) 3499,48 3099,49 

7100801 acém 3 ensopado 3499,48 3099,49 

7100803 agulha (acém) 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100803 agulha (acém) 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7100803 agulha (acém) 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7100905 paleta 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7100905 paleta 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7100905 paleta 8 molho vermelho 2979,88 2599,52 

7100905 paleta 3 ensopado 3499,48 3099,49 

7100908 pá com osso 2 cozido(a) 3667,43 3240,30 

7100908 pá com osso 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3648,39 3240,30 

7100908 pá com osso 4 assado(a) 3714,31 3240,30 

7101001 musculo bovino 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7101001 musculo bovino 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7101001 musculo bovino 8 molho vermelho 2979,88 2599,52 

7101001 musculo bovino 3 ensopado 3499,48 3099,49 

7101001 musculo bovino 5 sopa 3493,13 3099,49 

7101006 chambaril 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7101006 chambaril 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7101006 chambaril 7 refogado(a) 3499,48 3099,49 

7101009 carne marica bovina 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7101009 carne marica bovina 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7101009 carne marica bovina 7 refogado(a) 3499,48 3099,49 

7101011 vazio (carne bovina) 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7101011 vazio (carne bovina) 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3654,71 3240,30 

7101011 vazio (carne bovina) 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7101101 peito bovino 2 cozido(a) 3687,13 3252,16 

7101101 peito bovino 5 frito(a) 3505,83 3110,76 

7101202 fraldinha (capa de file) 2 cozido(a) 3687,13 3252,16 

7101202 fraldinha (capa de file) 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3668,08 3252,16 

7101202 fraldinha (capa de file) 4 assado(a) 3734,01 3252,16 

7101202 fraldinha (capa de file) 5 frito(a) 3505,83 3110,76 

7101203 aba de Filé 1 cru(a) 3668,08 3252,16 

7101203 aba de Filé 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3668,08 3252,16 

7101203 aba de Filé 5 frito(a) 3505,83 3110,76 

7101301 costela bovina 2 cozido(a) 3824,65 3379,93 

7101301 costela bovina 4 assado(a) 3871,53 3379,93 

7101301 costela bovina 7 refogado(a) 3642,83 3232,15 

7101301 costela bovina 3 ensopado 6325,92 5621,38 

7101704 jacaré (carne bovina de segunda c/ osso) 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7101704 jacaré (carne bovina de segunda c/ osso) 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7101704 jacaré (carne bovina de segunda c/ osso) 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

Continua  



131 

 

 

Tabela 2.1 - Continuação 

Código e descrição do alimento Código e descrição do preparo CF (gCO2e) WF (litros) 

7101706 file de segunda 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3654,71 3240,30 

7101706 file de segunda 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7101706 file de segunda 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7101706 file de segunda 6 empanado(a)/à milanesa 3004,27 2674,39 

7101706 file de segunda 10 ao alho e óleo 2955,86 2659,60 

7101801 víscera bovina 2 cozido(a) 1396,20 1370,58 

7101801 víscera bovina 5 frito(a) 1329,46 1323,25 

7101806 panelada (vísceras bovinas não especificadas) 2 cozido(a) 1396,20 1370,58 

7101806 panelada (vísceras bovinas não especificadas) 3 ensopado 1714,82 1562,75 

7101901 coração bovino 2 cozido(a) 1698,51 1671,43 

7101901 coração bovino 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 1679,46 1671,43 

7101901 coração bovino 4 assado(a) 1745,39 1671,43 

7101901 coração bovino 5 frito(a) 1616,64 1609,07 

7102001 rim de boi 2 cozido(a) 1396,20 1370,58 

7102102 bofe bovino 4 assado(a) 1443,08 1370,58 

7102102 bofe bovino 5 frito(a) 1329,46 1323,25 

7102102 bofe bovino 7 refogado(a) 1335,80 1323,25 

7102201 miolo de boi 2 cozido(a) 1396,20 1370,58 

7102401 tripa bovina 2 cozido(a) 1396,20 1370,58 

7102401 tripa bovina 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 1377,16 1370,58 

7102401 tripa bovina 4 assado(a) 1443,08 1370,58 

7102401 tripa bovina 5 frito(a) 1329,46 1323,25 

7102402 dobradinha fresca 2 cozido(a) 1396,20 1370,58 

7102402 dobradinha fresca 4 assado(a) 1443,08 1370,58 

7102402 dobradinha fresca 8 molho vermelho 2680,00 2333,65 

7102402 dobradinha fresca 3 ensopado 1335,80 1323,25 

7102402 dobradinha fresca 99 não se aplica 1396,20 1370,58 

7102403 fato bovino 2 cozido(a) 1396,20 1370,58 

7102403 fato bovino 5 frito(a) 1329,46 1323,25 

7102404 fato caprino 2 cozido(a) 1396,20 1370,58 

7102501 fígado bovino 1 cru(a) 1377,16 1370,58 

7102501 fígado bovino 2 cozido(a) 1396,20 1370,58 

7102501 fígado bovino 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 1377,16 1370,58 

7102501 fígado bovino 4 assado(a) 1443,08 1370,58 

7102501 fígado bovino 5 frito(a) 1329,46 1323,25 

7102501 fígado bovino 6 empanado(a)/à milanesa 1182,22 1178,61 

7102501 fígado bovino 7 refogado(a) 1335,80 1323,25 

7102501 fígado bovino 8 molho vermelho 1157,83 1103,74 

7102501 fígado bovino 10 ao alho e óleo 1133,82 1163,82 

7102501 fígado bovino 3 ensopado 1335,80 1323,25 

7102601 fígado bovino 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3668,08 3252,16 

7102601 fígado bovino 4 assado(a) 3734,01 3252,16 

7102601 fígado bovino 5 frito(a) 3505,83 3110,76 

7102701 língua bovina 2 cozido(a) 1698,51 1671,43 

7102701 língua bovina 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 1679,46 1671,43 

7102701 língua bovina 4 assado(a) 1745,39 1671,43 
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7102701 língua bovina 5 frito(a) 1616,64 1609,07 

7102701 língua bovina 8 molho vermelho 1399,68 1344,43 

7102701 língua bovina 3 ensopado 1622,99 1609,07 

7102801 rabada de boi 99 não se aplica 7361,56 6504,31 

7103101 mocotó bovino 2 cozido(a) 1724,10 1696,90 

7103101 mocotó bovino 3 ensopado 1647,30 1633,27 

7103101 mocotó bovino 5 sopa 1640,96 1633,27 

7103101 mocotó bovino 99 não se aplica 1724,10 1696,90 

7103104 braço bovino 5 frito(a) 2878,59 2554,64 

7103105 mão bovina 2 cozido(a) 1724,10 1696,90 

7103301 carré 2 cozido(a) 713,49 854,07 

7103301 carré 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 694,44 854,07 

7103301 carré 4 assado(a) 760,37 854,07 

7103301 carré 5 frito(a) 680,88 832,57 

7103305 bisteca suína 2 cozido(a) 713,49 854,07 

7103305 bisteca suína 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 694,44 854,07 

7103305 bisteca suína 4 assado(a) 760,37 854,07 

7103305 bisteca suína 5 frito(a) 680,88 832,57 

7103305 bisteca suína 6 empanado(a)/à milanesa 636,05 765,40 

7103305 bisteca suína 7 refogado(a) 687,23 832,57 

7103305 bisteca suína 99 não se aplica 713,49 854,07 

7103401 pernil suíno 2 cozido(a) 713,49 854,07 

7103401 pernil suíno 4 assado(a) 760,37 854,07 

7103401 pernil suíno 5 frito(a) 680,88 832,57 

7103401 pernil suíno 7 refogado(a) 687,23 832,57 

7103403 quarto suíno 2 cozido(a) 713,49 854,07 

7103501 costela suína 1 cru(a) 694,44 854,07 

7103501 costela suína 2 cozido(a) 713,49 854,07 

7103501 costela suína 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 694,44 854,07 

7103501 costela suína 4 assado(a) 760,37 854,07 

7103501 costela suína 5 frito(a) 680,88 832,57 

7103501 costela suína 7 refogado(a) 687,23 832,57 

7103501 costela suína 8 molho vermelho 611,66 690,54 

7103501 costela suína 3 ensopado 687,23 832,57 

7103501 costela suína 99 não se aplica 713,49 854,07 

7103701 lombo suíno 2 cozido(a) 733,92 737,91 

7103701 lombo suíno 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 714,88 737,91 

7103701 lombo suíno 4 assado(a) 780,80 737,91 

7103701 lombo suíno 5 frito(a) 700,29 722,23 

7103801 toucinho 99 não se aplica 1212,58 1187,83 

7103903 miúdo suíno 2 cozido(a) 492,12 160,25 

7103906 arrasto suíno 99 não se aplica 492,12 581,82 

7103907 sarapatel suíno fresco 99 não se aplica 492,12 581,82 

7104101 carne suína 1 cru(a) 691,49 1163,48 

7104101 carne suína 2 cozido(a) 710,53 1163,48 

7104101 carne suína 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 691,49 1163,48 
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7104101 carne suína 4 assado(a) 757,41 1163,48 

7104101 carne suína 5 frito(a) 678,07 1126,52 

7104101 carne suína 6 empanado(a)/à milanesa 633,69 1012,93 

7104101 carne suína 7 refogado(a) 684,42 1126,52 

7104101 carne suína 8 molho vermelho 609,30 938,07 

7104101 carne suína 10 ao alho e óleo 585,29 998,14 

7104101 carne suína 3 ensopado 684,42 1126,52 

7104101 carne suína 99 não se aplica 710,53 1163,48 

7104301 carne moída 1 cru(a) 3481,28 3086,54 

7104301 carne moída 2 cozido(a) 3500,33 3086,54 

7104301 carne moída 4 assado(a) 3547,21 3086,54 

7104301 carne moída 5 frito(a) 3328,37 2953,42 

7104301 carne moída 6 empanado(a)/à milanesa 2865,52 2551,37 

7104301 carne moída 7 refogado(a) 3334,72 2953,42 

7104301 carne moída 8 molho vermelho 2841,13 2476,51 

7104301 carne moída 9 molho branco 2858,22 2513,37 

7104301 carne moída 10 ao alho e óleo 2817,12 2536,59 

7104301 carne moída 3 ensopado 3334,72 2953,42 

7104301 carne moída 5 sopa 1775,21 1565,50 

7104301 carne moída 99 não se aplica 3500,33 3086,54 

7104302 guisado 99 não se aplica 1519,34 1361,30 

7104501 tripa suína 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 1377,16 1370,58 

7104501 tripa suína 5 frito(a) 1329,46 1323,25 

7104601 fígado suíno 2 cozido(a) 1396,20 1370,58 

7104601 fígado suíno 4 assado(a) 1443,08 1370,58 

7104601 fígado suíno 5 frito(a) 1329,46 1323,25 

7104701 língua suína 2 cozido(a) 1629,76 1603,01 

7104701 língua suína 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 1610,71 1603,01 

7104701 língua suína 4 assado(a) 1676,64 1603,01 

7104701 língua suína 5 frito(a) 1551,33 1544,07 

7104701 língua suína 7 refogado(a) 1557,68 1544,07 

7105001 língua suína 2 cozido(a) 2061,90 2033,09 

7105103 sarrabulho 99 não se aplica 1705,30 1562,75 

7105203 mocotó suíno 2 cozido(a) 1705,05 1696,90 

7105401 carne de cabrito 2 cozido(a) 2130,81 1191,55 

7105401 carne de cabrito 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 2111,77 1191,55 

7105401 carne de cabrito 4 assado(a) 2177,69 1191,55 

7105402 carne de bode 2 cozido(a) 2130,81 1191,55 

7105402 carne de bode 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 2111,77 1191,55 

7105402 carne de bode 4 assado(a) 2177,69 1191,55 

7105402 carne de bode 5 frito(a) 2027,34 1153,18 

7105403 carne caprina 2 cozido(a) 2130,81 1191,55 

7105403 carne caprina 4 assado(a) 2177,69 1191,55 

7105403 carne caprina 5 frito(a) 2027,34 1153,18 

7105403 carne caprina 3 ensopado 2033,68 1153,18 

7105405 carne de caprino 1 cru(a) 2111,77 1191,55 
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7105405 carne de caprino 2 cozido(a) 2130,81 1191,55 

7105405 carne de caprino 5 frito(a) 2027,34 1153,18 

7105601 carne de carneiro 2 cozido(a) 2173,83 1191,55 

7105601 carne de carneiro 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 2154,78 1191,55 

7105601 carne de carneiro 4 assado(a) 2220,71 1191,55 

7105601 carne de carneiro 5 frito(a) 2068,20 1153,18 

7105601 carne de carneiro 3 ensopado 2074,55 1153,18 

7105602 carne de ovelha 2 cozido(a) 2173,83 1191,55 

7105602 carne de ovelha 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 2154,78 1191,55 

7105602 carne de ovelha 4 assado(a) 2220,71 1191,55 

7105602 carne de ovelha 5 frito(a) 2068,20 1153,18 

7105801 mocotó de caprino 2 cozido(a) 1705,05 1696,90 

7106301 pernil 2 cozido(a) 713,49 854,07 

7106301 pernil 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 694,44 854,07 

7106301 pernil 4 assado(a) 760,37 854,07 

7106301 pernil 5 frito(a) 680,88 832,57 

7106401 lagarto bovino 2 cozido(a) 3026,87 2666,77 

7106401 lagarto bovino 4 assado(a) 3073,75 2666,77 

7106401 lagarto bovino 5 frito(a) 2878,59 2554,64 

7106401 lagarto bovino 7 refogado(a) 2884,94 2554,64 

7106401 lagarto bovino 8 molho vermelho 2462,37 2140,70 

7106501 alcatra suína 2 cozido(a) 713,49 854,07 

7106501 alcatra suína 4 assado(a) 760,37 854,07 

7106501 alcatra suína 5 frito(a) 680,88 832,57 

7107102 brechona 99 não se aplica 3162,70 2781,02 

7107103 bife a role 99 não se aplica 3313,03 2944,87 

7107204 buchada de bode 99 não se aplica 747,68 726,15 

7107501 sua suína 2 cozido(a) 720,80 863,06 

7107501 sua suína 5 frito(a) 687,82 841,11 

7107601 carne de outros animais 1 cru(a) 1347,48 1146,03 

7107601 carne de outros animais 2 cozido(a) 1360,17 1146,03 

7107601 carne de outros animais 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 1347,48 1146,03 

7107601 carne de outros animais 4 assado(a) 1413,40 1146,03 

7107601 carne de outros animais 5 frito(a) 1301,26 1109,94 

7107601 carne de outros animais 7 refogado(a) 1301,26 1109,94 

7107601 carne de outros animais 8 refogado(a) 184,51 121,89 

7107601 carne de outros animais 3 ensopado 1301,26 1109,94 

7107601 carne de outros animais 99 não se aplica 1360,17 1146,03 

7107603 carne da paca 2 cozido(a) 1360,17 1146,03 

7107603 carne da paca 4 assado(a) 1413,40 1146,03 

7107603 carne da paca 5 frito(a) 1301,26 1109,94 

7107611 carne de jacaré 2 cozido(a) 1360,17 1146,03 

7107611 carne de jacaré 5 frito(a) 1301,26 1109,94 

7107615 carne de capivara 2 cozido(a) 1360,17 1146,03 

7107615 carne de capivara 4 assado(a) 1413,40 1146,03 

7107615 carne de capivara 5 frito(a) 1301,26 1109,94 

Continua  



135 

 

 

Tabela 2.1 - Continuação 

Código e descrição do alimento Código e descrição do preparo CF (gCO2e) WF (litros) 

7107617 carne de cotia 2 cozido(a) 1360,17 1146,03 

7107617 carne de cotia 4 assado(a) 1413,40 1146,03 

7107622 carne de jabuti 2 cozido(a) 1360,17 1146,03 

7107801 carne de primeira 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7107801 carne de primeira 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3654,71 3240,30 

7107801 carne de primeira 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7107801 carne de primeira 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7107801 carne de primeira 6 empanado(a)/à milanesa 2984,32 2650,98 

7107801 carne de primeira 7 refogado(a) 3499,48 3099,49 

7107801 carne de primeira 8 molho vermelho 2979,88 2599,52 

7107801 carne de primeira 9 molho branco 2988,16 2627,40 

7107801 carne de primeira 11 com manteiga/óleo 3521,15 3099,38 

7107804 chuleta 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7107804 chuleta 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3654,71 3240,30 

7107804 chuleta 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7107804 chuleta 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7107805 file não especificado 1 cru(a) 3654,71 3240,30 

7107805 file não especificado 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7107805 file não especificado 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3654,71 3240,30 

7107805 file não especificado 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7107805 file não especificado 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7107805 file não especificado 6 empanado(a)/à milanesa 3004,27 2674,39 

7107805 file não especificado 7 refogado(a) 2997,02 2650,98 

7107805 file não especificado 8 molho vermelho 2979,88 2599,52 

7107805 file não especificado 11 com manteiga/óleo 3521,15 3099,38 

7107805 file não especificado 3 ensopado 3499,48 3099,49 

7107805 file não especificado 99 não se aplica 3673,76 3240,30 

7108107 miúdo de bode 2 cozido(a) 1396,20 1370,58 

7108301 pé suíno fresco 2 cozido(a) 2061,90 2033,09 

7108301 pé suíno fresco 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 2042,85 2033,09 

7108301 pé suíno fresco 5 frito(a) 1961,87 1952,64 

7109101 carne bovina 1 cru(a) 3279,87 2907,96 

7109101 carne bovina 2 cozido(a) 3298,91 2907,96 

7109101 carne bovina 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3279,87 2907,96 

7109101 carne bovina 4 assado(a) 3345,79 2907,96 

7109101 carne bovina 5 frito(a) 3137,03 2783,77 

7109101 carne bovina 6 empanado(a)/à milanesa 2684,45 2385,10 

7109101 carne bovina 7 refogado(a) 3143,38 2783,77 

7109101 carne bovina 8 molho vermelho 2680,00 2333,65 

7109101 carne bovina 9 molho branco 2688,29 2361,53 

7109101 carne bovina 10 ao alho e óleo 2655,99 2393,73 

7109101 carne bovina 11 com manteiga/óleo 3165,05 2783,66 

7109101 carne bovina 12 ao vinagrete 2661,91 2344,25 

7109101 carne bovina 3 ensopado 3143,38 2783,77 

7109101 carne bovina 5 sopa 690,54 603,82 

7109101 carne bovina 99 não se aplica 3298,91 2907,96 
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7110601 lombo não especificado 1 cru(a) 600,00 737,91 

7110601 lombo não especificado 2 cozido(a) 619,05 737,91 

7110601 lombo não especificado 4 assado(a) 665,93 737,91 

7110601 lombo não especificado 5 frito(a) 591,16 722,23 

7110601 lombo não especificado 9 molho branco 553,19 634,47 

7110801 musculo não especificado 2 cozido(a) 3673,76 3240,30 

7110801 musculo não especificado 3 ensopado 3499,48 3099,49 

7110902 ossada não especificada 2 cozido(a) 3021,67 2666,77 

7110902 ossada não especificada 7 refogado(a) 2880,00 2554,64 

7110902 ossada não especificada 5 sopa 2873,65 2554,64 

7110902 ossada não especificada 99 não se aplica 3021,67 2666,77 

7111202 carne de segunda 1 cru(a) 3279,87 2907,96 

7111202 carne de segunda 2 cozido(a) 3298,91 2907,96 

7111202 carne de segunda 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 3279,87 2907,96 

7111202 carne de segunda 4 assado(a) 3345,79 2907,96 

7111202 carne de segunda 5 frito(a) 3137,03 2783,77 

7111202 carne de segunda 6 empanado(a)/à milanesa 2684,45 2385,10 

7111202 carne de segunda 7 refogado(a) 3143,38 2783,77 

7111202 carne de segunda 8 molho vermelho 2680,00 2333,65 

7111202 carne de segunda 10 ao alho e óleo 2655,99 2393,73 

7111202 carne de segunda 3 ensopado 3143,38 2783,77 

7111401 contrafilé orgânico 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7111405 bisteca orgânica 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

7111405 bisteca orgânica 5 frito(a) 3493,13 3099,49 

7111702 cabeça de lombo (carne bovina) orgânica 1 cru(a) 711,68 875,27 

7111702 cabeça de lombo (carne bovina) orgânica 4 assado(a) 777,61 875,27 

7111702 cabeça de lombo (carne bovina) orgânica 5 frito(a) 697,25 852,71 

7111806 tatu (lagarto redondo) orgânico 4 assado(a) 3720,64 3240,30 

 pescados e frutos do mar     

7200101 peixe de mar (inteiro, em pósta, em filé etc.) 1 cru(a) 599,14 0,00 

7200101 peixe de mar (inteiro, em pósta, em filé etc.) 2 cozido(a) 611,83 0,00 

7200101 peixe de mar (inteiro, em pósta, em filé etc.) 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 599,14 0,00 

7200101 peixe de mar (inteiro, em pósta, em filé etc.) 4 assado(a) 626,61 0,00 

7200101 peixe de mar (inteiro, em pósta, em filé etc.) 5 frito(a) 583,99 21,21 

7200101 peixe de mar (inteiro, em pósta, em filé etc.) 6 empanado(a)/à milanesa 533,51 58,73 

7200101 peixe de mar (inteiro, em pósta, em filé etc.) 8 molho vermelho 532,24 7,28 

7200101 peixe de mar (inteiro, em pósta, em filé etc.) 9 molho branco 540,53 35,16 

7200101 peixe de mar (inteiro, em pósta, em filé etc.) 3 ensopado 593,51 21,21 

7200401 peixe de mar salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 2 cozido(a) 596,79 0,00 

7200401 peixe de mar salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 584,10 0,00 

7200401 peixe de mar salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 4 assado(a) 618,77 0,00 

7200401 peixe de mar salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 5 frito(a) 583,99 21,21 

7200401 peixe de mar salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 6 empanado(a)/à milanesa 533,51 58,73 

7200401 peixe de mar salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.)  9 molho branco 525,32 35,16 

7200401 peixe de mar salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 3 ensopado 346,44 25,59 
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7260101 camarão 1 cru(a) 4895,16 0,00 

7260101 camarão 2 cozido(a) 4904,68 0,00 

7260101 camarão 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 4895,16 0,00 

7260101 camarão 4 assado(a) 4917,13 0,00 

7260101 camarão 5 frito(a) 4665,21 21,21 

7260101 camarão 6 empanado(a)/à milanesa 3960,80 58,73 

7260101 camarão 7 refogado(a) 4668,38 21,21 

7260101 camarão 8 molho vermelho 3962,71 7,28 

7260101 camarão 9 molho branco 3971,00 35,16 

7260101 camarão alho e óleo 10 ao alho e óleo 3945,05 67,36 

7260101 camarão 3 ensopado 4668,38 21,21 

7260101 camarão 99 não se aplica 4904,68 0,00 

7261101 siri 2 cozido(a) 4904,68 0,00 

7261101 siri 6 empanado(a)/à milanesa 3960,80 58,73 

7261101 siri 7 refogado(a) 4668,38 21,21 

7261120 baú (siri) 2 cozido(a) 4904,68 0,00 

7261121 goiá 1 cru(a) 4895,16 0,00 

7262101 caranguejo 2 cozido(a) 4904,68 0,00 

7262101 caranguejo 4 assado(a) 4917,13 0,00 

7262101 caranguejo 12 ao vinagrete 3941,44 17,88 

7262105 guaiamu 2 cozido(a) 4904,68 0,00 

7263101 marisco 2 cozido(a) 1273,56 0,00 

7263101 marisco 5 frito(a) 1215,64 21,21 

7263101 marisco 8 molho vermelho 1057,81 7,28 

7263101 marisco 99 não se aplica 1273,56 0,00 

7264101 ostra 2 cozido(a) 1273,56 0,00 

7265101 lula 6 empanado(a)/à milanesa 1554,18 58,73 

7266101 sururu 2 cozido(a) 1540,49 0,00 

7266101 sururu 3 ensopado 1276,00 25,59 

7270401 bacalhau 2 cozido(a) 390,12 0,00 

7270401 bacalhau 4 assado(a) 412,09 0,00 

7270401 bacalhau 5 frito(a) 382,88 21,21 

7270401 bacalhau 6 empanado(a)/à milanesa 356,14 58,73 

7270401 bacalhau 7 refogado(a) 379,71 21,21 

7270401 bacalhau 8 molho vermelho 351,70 7,28 

7270401 bacalhau 3 ensopado 353,08 25,02 

7270401 bacalhau 99 não se aplica 390,12 0,00 

7273101 ovas de peixe (qualquer espécie) 4 assado(a) 878,85 1280,00 

7273101 ovas de peixe (qualquer espécie) 5 frito(a) 828,84 1237,21 

7400101 peixe de água doce (inteiro, em pósta, em filé etc.) 1 cru(a) 518,94 0,00 

7400101 peixe de água doce (inteiro, em pósta, em filé etc.) 2 cozido(a) 531,64 0,00 

7400101 peixe de água doce (inteiro, em pósta, em filé etc.) 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 518,94 0,00 

7400101 peixe de água doce (inteiro, em pósta, em filé etc.) 4 assado(a) 546,41 0,00 

7400101 peixe de água doce (inteiro, em pósta, em filé etc.) 5 frito(a) 507,80 21,21 

7400101 peixe de água doce (inteiro, em pósta, em filé etc.) 6 empanado(a)/à milanesa 469,36 58,73 

7400101 peixe de água doce (inteiro, em pósta, em filé etc.) 7 refogado(a) 517,33 21,21 
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7400101 peixe de água doce (inteiro, em pósta, em filé etc.) 8 molho vermelho 468,09 7,28 

7400101 peixe de água doce (inteiro, em pósta, em filé etc.) 9 molho branco 485,17 44,14 

7400101 peixe de água doce (inteiro, em pósta, em filé etc.) 3 ensopado 517,33 21,21 

7400101 peixe de água doce (inteiro, em pósta, em filé etc.) 99 não se aplica 534,81 0,00 

7400401 peixe de água doce salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 2 cozido(a) 419,77 0,00 

7400401 peixe de água doce salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 407,08 0,00 

7400401 peixe de água doce salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 4 assado(a) 441,75 0,00 

7400401 peixe de água doce salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 5 frito(a) 411,05 21,21 

7400401 peixe de água doce salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 6 empanado(a)/à milanesa 379,86 58,73 

7400401 peixe de água doce salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 8 molho vermelho 375,42 7,28 

7400401 peixe de água doce salgado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 3 ensopado 407,88 21,21 

7444101 tracajá 2 cozido(a) 697,69 0,00 

7600101 peixe não especificado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 1 cru(a) 573,99 0,00 

7600101 peixe não especificado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 2 cozido(a) 586,68 0,00 

7600101 peixe não especificado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 573,99 0,00 

7600101 peixe não especificado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 4 assado(a) 601,46 0,00 

7600101 peixe não especificado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 5 frito(a) 560,10 21,21 

7600101 peixe não especificado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 6 empanado(a)/à milanesa 533,34 82,15 

7600101 peixe não especificado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 7 refogado(a) 569,62 21,21 

7600101 peixe não especificado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 8 molho vermelho 512,12 7,28 

7600101 peixe não especificado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 9 molho branco 529,21 44,14 

7600101 peixe não especificado (inteiro, em pósta, em filé etc.) 3 ensopado 569,62 21,21 

7600401 
peixe não especificado salgado (inteiro, em pósta, em filé 
etc.) 

2 cozido(a) 419,77 0,00 

7600401 
peixe não especificado salgado (inteiro, em pósta, em filé 

etc.) 
3 grelhado(a)/brasa/churrasco 407,08 0,00 

7600401 
peixe não especificado salgado (inteiro, em pósta, em filé 

etc.) 
4 assado(a) 441,75 0,00 

7600401 
peixe não especificado salgado (inteiro, em pósta, em filé 
etc.) 

5 frito(a) 411,05 21,21 

7600401 
peixe não especificado salgado (inteiro, em pósta, em filé 

etc.) 
6 empanado(a)/à milanesa 399,81 82,15 

 enlatados e conservas     

7700101 azeitona 99 não se aplica 110,17 1355,87 

7700201 ervilha em conserva 99 não se aplica 175,98 130,86 

7700202 petit pois 99 não se aplica 175,98 130,86 

7700401 milho verde em conserva 99 não se aplica 247,21 183,83 

7700501 palmito em conserva 99 não se aplica 82,20 420,59 

7700601 cogumelo em conserva 99 não se aplica 338,42 130,86 

7700602 champignon em conserva 99 não se aplica 338,42 130,86 

7700701 aspargo em conserva 99 não se aplica 61,59 239,98 

7700901 repolho em conserva 99 não se aplica 88,92 454,96 

7700902 chucrute 99 não se aplica 88,92 454,96 

7701101 legume não especificado em conserva 99 não se aplica 160,00 413,58 

7701404 creme de cebola (sopa desidratada) 99 não se aplica 62,70 64,97 

7701405 creme de legumes (sopa desidratada) 99 não se aplica 61,03 64,97 

7701406 yakissoba 99 não se aplica 656,99 551,31 

7701501 milho verde com ervilha em conserva 1 cru(a) 173,05 128,68 

7701501 milho verde com ervilha em conserva 2 cozido(a) 173,05 128,68 
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7701501 milho verde com ervilha em conserva 5 frito(a) 182,38 143,45 

7701501 milho verde com ervilha em conserva 99 não se aplica 173,05 128,68 

7701901 feijoada 99 não se aplica 928,36 799,72 

7702001 feijão branco com dobradinha em conserva 99 não se aplica 855,17 1280,00 

7702101 cozido 99 não se aplica 1154,60 1025,32 

7702302 pasta de carne em conserva 99 não se aplica 867,86 1280,00 

7702402 pasta de presunto em conserva 99 não se aplica 867,86 1280,00 

7702502 pasta de galinha em conserva 99 não se aplica 867,86 1280,00 

7702601 carne bovina em conserva 99 não se aplica 1871,67 1641,03 

7702602 almondega 99 não se aplica 2718,38 2393,25 

7702603 kitute bovino 99 não se aplica 1871,67 1641,03 

7702604 almondega ao molho em conserva 99 não se aplica 1109,06 1641,03 

7702704 kitute suíno 99 não se aplica 2134,65 1873,17 

7702705 presuntada 99 não se aplica 1264,16 1873,17 

7702707 fiambre 1 cru(a) 2121,95 1873,17 

7702707 fiambre 2 cozido(a) 2134,65 1873,17 

7702707 fiambre 4 assado(a) 2154,91 1873,17 

7702707 fiambre 5 frito(a) 2037,01 1800,72 

7702801 salsicha em conserva 99 não se aplica 1467,70 1280,00 

7703002 sardinha em conserva 99 não se aplica 422,85 1500,00 

7703402 atum em conserva 99 não se aplica 500,98 1785,71 

7703701 pepino em conserva 99 não se aplica 82,20 420,59 

7703902 pasta de peixe em conserva 99 não se aplica 362,70 1280,00 

7704001 picles 99 não se aplica 82,20 420,59 

7705201 nabo em conserva 99 não se aplica 82,21 420,61 

7705401 strogonoff 99 não se aplica 2469,87 2121,49 

7706001 salmão em conserva 99 não se aplica 422,85 1500,00 

7706104 creme de cebola (sopa desidratada) light 99 não se aplica 61,03 64,97 

7706105 creme de legumes (sopa desidratada) light 99 não se aplica 61,03 64,97 

7706106 yakissoba (sopa de legumes desidratada) light 99 não se aplica 38,59 29,24 

7706302 atum em conserva light 99 não se aplica 422,85 1500,00 

 aves e ovos     

7800103 frango inteiro 1 cru(a) 512,54 654,16 

7800103 frango inteiro 2 cozido(a) 525,24 654,16 

7800103 frango inteiro 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 512,54 654,16 

7800103 frango inteiro 4 assado(a) 578,46 654,16 

7800103 frango inteiro 5 frito(a) 508,07 642,66 

7800103 frango inteiro 6 empanado(a)/à milanesa 561,06 703,60 

7800103 frango inteiro 7 refogado(a) 508,07 642,66 

7800103 frango inteiro 8 molho vermelho 536,67 628,74 

7800103 frango inteiro 3 ensopado 508,07 642,66 

7800301 parte de galinha ou frango não especificada 1 cru(a) 513,63 654,16 

7800301 parte de galinha ou frango não especificada 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7800301 parte de galinha ou frango não especificada 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 513,63 654,16 

7800301 parte de galinha ou frango não especificada 4 assado(a) 579,56 654,16 
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7800301 parte de galinha ou frango não especificada 5 frito(a) 509,11 642,66 

7800301 parte de galinha ou frango não especificada 6 empanado(a)/à milanesa 485,05 605,47 

7800301 parte de galinha ou frango não especificada 7 refogado(a) 509,11 642,66 

7800301 parte de galinha ou frango não especificada 8 molho vermelho 460,67 530,61 

7800301 parte de galinha ou frango não especificada 3 ensopado 509,11 642,66 

7800301 parte de galinha ou frango não especificada 99 não se aplica 526,33 654,16 

7800302 frango em pedaços 1 cru(a) 513,63 654,16 

7800302 frango em pedaços 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7800302 frango em pedaços 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 513,63 654,16 

7800302 frango em pedaços 4 assado(a) 579,56 654,16 

7800302 frango em pedaços 5 frito(a) 509,11 642,66 

7800302 frango em pedaços 6 empanado(a)/à milanesa 485,05 605,47 

7800302 frango em pedaços 7 refogado(a) 509,11 642,66 

7800302 frango em pedaços 8 molho vermelho 460,67 530,61 

7800302 frango em pedaços 9 molho branco 477,75 567,47 

7800302 frango em pedaços 10 ao alho e óleo 509,11 642,66 

7800302 frango em pedaços 11 com manteiga/óleo 530,77 642,54 

7800302 frango em pedaços 3 ensopado 509,11 642,66 

7800302 frango em pedaços 5 sopa 509,11 642,66 

7800302 frango em pedaços 99 não se aplica 526,33 654,16 

7800303 galinha em pedaços 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7800303 galinha em pedaços 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 513,63 654,16 

7800303 galinha em pedaços 4 assado(a) 579,56 654,16 

7800303 galinha em pedaços 5 frito(a) 509,11 642,66 

7800303 galinha em pedaços 6 empanado(a)/à milanesa 485,05 605,47 

7800303 galinha em pedaços 7 refogado(a) 509,11 642,66 

7800303 galinha em pedaços 8 molho vermelho 460,67 530,61 

7800303 galinha em pedaços 9 molho branco 477,75 567,47 

7800303 galinha em pedaços 3 ensopado 509,11 642,66 

7800304 carne de galinha 1 cru(a) 513,63 654,16 

7800304 carne de galinha 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7800304 carne de galinha 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 513,63 654,16 

7800304 carne de galinha 4 assado(a) 579,56 654,16 

7800304 carne de galinha 5 frito(a) 509,11 642,66 

7800304 carne de galinha 6 empanado(a)/à milanesa 481,73 597,59 

7800304 carne de galinha 7 refogado(a) 509,11 642,66 

7800304 carne de galinha 8 molho vermelho 460,67 530,61 

7800304 carne de galinha 9 molho branco 477,75 567,47 

7800304 carne de galinha 3 ensopado 509,11 642,66 

7800304 carne de galinha 5 sopa 509,11 642,66 

7800304 carne de galinha 99 não se aplica 526,33 654,16 

7800401 peito de galinha ou frango 1 cru(a) 513,63 654,16 

7800401 peito de galinha ou frango 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7800401 peito de galinha ou frango 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 513,63 654,16 

7800401 peito de galinha ou frango 4 assado(a) 579,56 654,16 

7800401 peito de galinha ou frango 5 frito(a) 509,11 642,66 
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7800401 peito de galinha ou frango 6 empanado(a)/à milanesa 485,05 605,47 

7800401 peito de galinha ou frango 7 refogado(a) 509,11 642,66 

7800401 peito de galinha ou frango 8 molho vermelho 460,67 530,61 

7800401 peito de galinha ou frango 9 molho branco 477,75 567,47 

7800401 peito de galinha ou frango 3 ensopado 509,11 642,66 

7800401 peito de galinha ou frango 5 sopa 509,11 642,66 

7800401 peito de galinha ou frango 99 não se aplica 526,33 654,16 

7800402 file de frango 1 cru(a) 513,63 654,16 

7800402 file de frango 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7800402 file de frango 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 513,63 654,16 

7800402 file de frango 4 assado(a) 579,56 654,16 

7800402 file de frango 5 frito(a) 509,11 642,66 

7800402 file de frango 6 empanado(a)/à milanesa 486,49 657,00 

7800402 file de frango 7 refogado(a) 509,11 642,66 

7800402 file de frango 8 molho vermelho 460,67 530,61 

7800402 file de frango 9 molho branco 477,75 567,47 

7800402 file de frango 10 ao alho e óleo 443,00 590,69 

7800402 file de frango 3 ensopado 509,11 642,66 

7800402 file de frango 99 não se aplica 526,33 654,16 

7800602 carcaça de galinha ou frango 2 cozido(a) 590,53 735,93 

7800602 carcaça de galinha ou frango 4 assado(a) 643,76 735,93 

7800602 carcaça de galinha ou frango 5 frito(a) 570,10 720,34 

7800602 carcaça de galinha ou frango 7 refogado(a) 570,10 720,34 

7800602 carcaça de galinha ou frango 3 ensopado 570,10 720,34 

7800701 asa de galinha ou frango 1 cru(a) 513,63 654,16 

7800701 asa de galinha ou frango 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7800701 asa de galinha ou frango 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 513,63 654,16 

7800701 asa de galinha ou frango 4 assado(a) 579,56 654,16 

7800701 asa de galinha ou frango 5 frito(a) 509,11 642,66 

7800701 asa de galinha ou frango 6 empanado(a)/à milanesa 485,05 605,47 

7800701 asa de galinha ou frango 7 refogado(a) 509,11 642,66 

7800701 asa de galinha ou frango 8 molho vermelho 460,67 530,61 

7800701 asa de galinha ou frango 3 ensopado 509,11 642,66 

7800702 drumete de galinha ou frango 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7800702 drumete de galinha ou frango 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 513,63 654,16 

7800702 drumete de galinha ou frango 4 assado(a) 579,56 654,16 

7800702 drumete de galinha ou frango 5 frito(a) 509,11 642,66 

7800702 drumete de galinha ou frango 7 refogado(a) 509,11 642,66 

7800702 drumete de galinha ou frango 8 molho vermelho 460,67 530,61 

7800801 pescoço de galinha ou frango 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7800801 pescoço de galinha ou frango 4 assado(a) 579,56 654,16 

7800801 pescoço de galinha ou frango 5 frito(a) 509,11 642,66 

7800801 pescoço de galinha ou frango 7 refogado(a) 509,11 642,66 

7800801 pescoço de galinha ou frango 9 molho branco 477,75 567,47 

7800901 pé de galinha ou frango 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7800901 pé de galinha ou frango 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 513,63 654,16 
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7800901 pé de galinha ou frango 4 assado(a) 579,56 654,16 

7800901 pé de galinha ou frango 5 frito(a) 509,11 642,66 

7800901 pé de galinha ou frango 7 refogado(a) 509,11 642,66 

7800901 pé de galinha ou frango 8 molho vermelho 460,67 530,61 

7800901 pé de galinha ou frango 3 ensopado 509,11 642,66 

7801001 miúdo de galinha ou frango 2 cozido(a) 418,07 516,28 

7801001 miúdo de galinha ou frango 4 assado(a) 471,30 516,28 

7801001 miúdo de galinha ou frango 5 frito(a) 406,26 511,68 

7801001 miúdo de galinha ou frango 8 molho vermelho 374,06 420,31 

7801001 miúdo de galinha ou frango 5 sopa 406,26 511,68 

7801101 moela de galinha ou frango 2 cozido(a) 418,07 516,28 

7801101 moela de galinha ou frango 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 405,37 516,28 

7801101 moela de galinha ou frango 5 frito(a) 406,26 511,68 

7801101 moela de galinha ou frango 7 refogado(a) 406,26 511,68 

7801101 moela de galinha ou frango 8 molho vermelho 374,06 420,31 

7801101 moela de galinha ou frango 9 molho branco 391,14 457,17 

7801101 moela de galinha ou frango 3 ensopado 406,26 511,68 

7801101 moela de galinha ou frango 5 sopa 406,26 511,68 

7801202 coração de frango 2 cozido(a) 424,42 516,28 

7801202 coração de frango 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 405,37 516,28 

7801202 coração de frango 4 assado(a) 471,30 516,28 

7801202 coração de frango 5 frito(a) 406,26 511,68 

7801202 coração de frango 3 ensopado 412,61 511,68 

7801301 fígado de galinha ou frango 2 cozido(a) 418,07 516,28 

7801301 fígado de galinha ou frango 4 assado(a) 471,30 516,28 

7801301 fígado de galinha ou frango 5 frito(a) 406,26 511,68 

7801407 canja 99 não se aplica 526,33 654,16 

7801702 peru em pedaço não especificado 2 cozido(a) 482,70 559,31 

7801702 peru em pedaço não especificado 4 assado(a) 535,93 559,31 

7801702 peru em pedaço não especificado 5 frito(a) 467,66 552,55 

7801702 peru em pedaço não especificado 3 ensopado 467,66 552,55 

7801801 peito de peru 1 cru(a) 351,32 447,45 

7801801 peito de peru 2 cozido(a) 364,02 447,45 

7801801 peito de peru 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 351,32 447,45 

7801801 peito de peru 4 assado(a) 417,25 447,45 

7801801 peito de peru 5 frito(a) 354,92 446,28 

7801801 peito de peru 6 empanado(a)/à milanesa 355,21 440,10 

7801801 peito de peru 99 não se aplica 364,02 447,45 

7802101 asa de peru 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7802101 asa de peru 4 assado(a) 579,56 654,16 

7802701 chester 2 cozido(a) 474,97 588,74 

7802701 chester 4 assado(a) 528,19 588,74 

7802701 chester 99 não se aplica 474,97 588,74 

7802702 tender 4 assado(a) 528,19 588,74 

7802801 nambu 2 cozido(a) 590,53 735,93 

7802901 nuggets de frango 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 250,00 1600,00 
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7802901 nuggets de frango 4 assado(a) 282,96 1600,00 

7802901 nuggets de frango 5 frito(a) 258,66 1541,21 

7802901 nuggets de frango 6 empanado(a)/à milanesa 259,52 1600,00 

7802901 nuggets de frango 7 refogado(a) 258,66 1541,21 

7802902 steak de frango 2 cozido(a) 1081,99 1600,00 

7802902 steak de frango 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 1069,30 1600,00 

7802902 steak de frango 4 assado(a) 1102,26 1600,00 

7802902 steak de frango 5 frito(a) 1036,99 1541,21 

7802902 steak de frango 6 empanado(a)/à milanesa 926,41 1362,15 

7802902 steak de frango 99 não se aplica 1081,99 1600,00 

7803001 codorna 5 frito(a) 570,10 720,34 

7803201 pé e asa de galinha ou frango 2 cozido(a) 590,53 735,93 

7803201 pé e asa de galinha ou frango 4 assado(a) 643,76 735,93 

7803201 pé e asa de galinha ou frango 5 frito(a) 570,10 720,34 

7803301 ovo de galinha 1 cru(a) 345,13 336,09 

7803301 ovo de galinha 2 cozido(a) 354,65 336,09 

7803301 ovo de galinha 4 assado(a) 367,10 336,09 

7803301 ovo de galinha 5 frito(a) 342,68 340,50 

7803301 ovo de galinha 7 refogado(a) 339,51 340,50 

7803301 ovo de galinha 8 molho vermelho 316,34 276,16 

7803301 ovo de galinha 10 ao alho e óleo 304,44 400,64 

7803301 ovo de galinha 11 com manteiga/óleo 367,52 340,38 

7803301 ovo de galinha 12 ao vinagrete 298,25 286,75 

7803301 ovo de galinha 3 ensopado 339,51 340,50 

7803301 ovo de galinha 14 mingau 665,18 659,23 

7803301 ovo de galinha 99 não se aplica 354,65 336,09 

7803501 ovo de codorna 1 cru(a) 373,39 342,63 

7803501 ovo de codorna 2 cozido(a) 382,91 342,63 

7803501 ovo de codorna 5 frito(a) 369,53 346,71 

7803501 ovo de codorna 12 ao vinagrete 376,56 342,63 

7803501 ovo de codorna 99 não se aplica 382,91 342,63 

7803702 galinha de angola abatida, congelada ou viva 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7803702 galinha de angola abatida, congelada ou viva 4 assado(a) 579,56 654,16 

7803703 capote 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7803703 capote 4 assado(a) 579,56 654,16 

7803703 capote 5 frito(a) 509,11 642,66 

7803707 mutum 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7803907 pato em pedaços 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7803907 pato em pedaços 3 ensopado 526,33 654,16 

7803908 peito de pato 5 frito(a) 509,11 642,66 

7803913 carne de pato 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7803913 carne de pato 4 assado(a) 579,56 654,16 

7803913 carne de pato 5 frito(a) 509,11 642,66 

7805401 peito de peru light 1 cru(a) 439,16 559,31 

7805401 peito de peru light 2 cozido(a) 451,85 559,31 

7805401 peito de peru light 99 não se aplica 451,85 559,31 
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7805501 frango inteiro orgânico 2 cozido(a) 590,53 735,93 

7805501 frango inteiro orgânico 4 assado(a) 643,76 735,93 

7805702 file de frango orgânico 2 cozido(a) 526,33 654,16 

7805702 file de frango orgânico 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 513,63 654,16 

7805702 file de frango orgânico 5 frito(a) 509,11 642,66 

7805702 file de frango orgânico 6 empanado(a)/à milanesa 465,11 582,06 

 laticínios     

7900101 leite de vaca integral 99 não se aplica 135,14 130,87 

7900201 leite de vaca fresco 99 não se aplica 340,00 120,36 

7900301 leite de cabra 99 não se aplica 132,20 120,36 

7900601 leite em pó integral 99 não se aplica 121,69 67,43 

7900710 leite em pó desnatado 99 não se aplica 121,69 67,43 

7900801 leite em pó 99 não se aplica 143,37 14,50 

7900901 leite condensado 99 não se aplica 173,66 162,61 

7900903 leite beijinho 99 não se aplica 173,66 162,61 

7901001 creme de leite 99 não se aplica 572,48 350,22 

7901101 chantilly 99 não se aplica 257,18 203,93 

7901201 iogurte de qualquer sabor 99 não se aplica 190,47 139,92 

7901203 iogurte desnatado 99 não se aplica 190,47 139,45 

7901204 iogurte natural 99 não se aplica 190,47 138,50 

7901301 yakult de qualquer sabor 99 não se aplica 79,44 171,43 

7901303 bebida láctea 99 não se aplica 79,44 139,92 

7901304 leite fermentado 99 não se aplica 79,44 171,43 

7901401 coalhada 99 não se aplica 222,57 146,52 

7901501 manteiga com ou sem sal 99 não se aplica 602,50 421,83 

7901505 manteiga de garrafa 99 não se aplica 873,91 421,83 

7901602 margarina com ou sem sal 99 não se aplica 157,00 132,40 

7901701 queijo prato 99 não se aplica 818,00 621,94 

7901703 queijo colonial 99 não se aplica 818,00 621,94 

7901705 queijo de colônia 99 não se aplica 818,00 621,94 

7901801 queijo muçarela 99 não se aplica 922,50 675,98 

7901803 muçarela 99 não se aplica 818,00 711,70 

7901807 muçarela de búfala 99 não se aplica 818,00 621,94 

7901809 queijo de búfalo 99 não se aplica 818,00 621,94 

7901901 queijo de reino 99 não se aplica 818,00 621,94 

7902001 queijo de minas 99 não se aplica 835,00 374,85 

7902003 queijo de manteiga 99 não se aplica 818,00 621,94 

7902004 quechimia 99 não se aplica 294,75 128,68 

7902005 queijo de coalho 99 não se aplica 818,00 621,94 

7902008 queijo canastra 99 não se aplica 818,00 621,94 

7902201 queijo ricota 99 não se aplica 400,00 262,00 

7902301 leite de soja com sabor 99 não se aplica 79,44 171,43 

7902303 ades original 99 não se aplica 94,00 52,81 

7902403 queijo ralado 99 não se aplica 885,91 596,59 

7902501 queijo provolone 99 não se aplica 818,00 621,94 
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7902801 queijo polenguinho 99 não se aplica 818,00 621,94 

7902901 requeijão 99 não se aplica 818,00 621,94 

7902902 queijo cremoso 99 não se aplica 818,00 621,94 

7903001 queijo não especificado 99 não se aplica 923,00 596,59 

7903101 leite com sabor 99 não se aplica 55,00 171,43 

7903102 leite achocolatado 99 não se aplica 79,44 171,43 

7903109 leite aromatizado 99 não se aplica 79,44 171,43 

7903110 bebida achocolatada 99 não se aplica 79,44 171,43 

7903201 nata 99 não se aplica 572,48 350,22 

7903301 queijo gorgonzola 99 não se aplica 885,91 596,59 

7903402 tofu 99 não se aplica 72,01 97,11 

7903501 leite de soja em pó 99 não se aplica 10,76 45,89 

7903601 leite de vaca desnatado 99 não se aplica 110,60 120,36 

7903702 leite de vaca semidesnatado 99 não se aplica 140,80 124,37 

7903801 leite não especificado pasteurizado 99 não se aplica 376,68 120,36 

7903901 iogurte de qualquer sabor light 99 não se aplica 190,47 139,45 

7904001 iogurte de qualquer sabor diet 99 não se aplica 190,47 139,45 

7904201 margarina light 99 não se aplica 157,00 132,40 

7904301 leite de vaca integral orgânico 99 não se aplica 376,68 120,36 

7904401 leite de vaca fresco orgânico 99 não se aplica 376,68 120,36 

7904601 leite semidesnatado de vaca orgânico 99 não se aplica 376,68 120,36 

7904701 creme de leite orgânico 99 não se aplica 572,48 350,22 

7904801 iogurte de qualquer sabor orgânico 99 não se aplica 190,47 139,45 

7904803 iogurte de qualquer sabor desnatado orgânico 99 não se aplica 190,47 139,45 

7904804 iogurte natural de qualquer sabor orgânico 99 não se aplica 190,47 139,45 

7905103 muçarela light 99 não se aplica 818,00 621,94 

7905104 queijo muçarela light 99 não se aplica 818,00 621,94 

7905201 leite de soja com sabor light 99 não se aplica 79,44 171,43 

7905203 ades light 99 não se aplica 79,44 171,43 

7905601 creme de leite light 99 não se aplica 572,48 350,22 

7905901 queijo prato light 99 não se aplica 818,00 621,94 

7906001 queijo de minas light 99 não se aplica 818,00 621,94 

7906005 queijo de coalho light 99 não se aplica 818,00 621,94 

7906201 queijo ricota light 99 não se aplica 818,00 621,94 

7906303 queijo ralado light 99 não se aplica 885,91 596,59 

7906401 queijo polenguinho light 99 não se aplica 818,00 621,94 

7906501 requeijão light 99 não se aplica 818,00 621,94 

7906601 queijo não especificado light 99 não se aplica 818,00 621,94 

7906702 leite achocolatado light 99 não se aplica 79,44 171,43 

7906710 bebida achocolatada light 99 não se aplica 79,44 171,43 

7906801 leite com sabor diet 99 não se aplica 79,44 171,43 

7906802 leite achocolatado diet 99 não se aplica 79,44 171,43 

7906810 bebida achocolatada diet 99 não se aplica 79,44 171,43 

7906901 leite de soja em pó light 99 não se aplica 9,57 20,65 

7907001 leite em pó com sabor 99 não se aplica 9,57 20,65 

7907101 manteiga com ou sem sal light 99 não se aplica 934,22 421,83 
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7907301 queijo de minas frescal orgânico 99 não se aplica 818,00 621,94 

7907305 queijo de coalho frescal orgânico 99 não se aplica 818,00 621,94 

 panificados     

8000103 pão de hambúrguer 99 não se aplica 177,75 125,58 

8000105 pão de sal 99 não se aplica 58,79 187,01 

8000201 pão doce 99 não se aplica 177,75 125,58 

8000203 chineque 99 não se aplica 257,18 203,93 

8000218 chineque com farofa 99 não se aplica 257,18 203,93 

8000229 pão de mel 99 não se aplica 257,18 203,93 

8000234 panetone 99 não se aplica 257,18 203,93 

8000237 bisnaguinha 99 não se aplica 93,00 125,58 

8000240 croissant 99 não se aplica 177,75 125,58 

8000501 pão de forma industrializado de qualquer marca 99 não se aplica 111,15 87,78 

8000801 pão de queijo 99 não se aplica 173,66 162,61 

8001101 pão de milho 99 não se aplica 177,75 125,58 

8001401 pão integral 99 não se aplica 177,75 125,58 

8001501 pão não especificado 99 não se aplica 177,75 125,58 

8001901 torrada de qualquer pão 99 não se aplica 156,97 132,55 

8002001 rosca doce 99 não se aplica 257,18 203,93 

8002002 rosquinha doce 99 não se aplica 194,23 272,97 

8002101 rosca salgada 99 não se aplica 167,27 222,00 

8002106 rosquinha salgada 99 não se aplica 177,75 125,58 

8002201 biscoito salgado 99 não se aplica 155,18 151,05 

8002205 presuntinho biscoito 99 não se aplica 177,75 125,58 

8002212 biscoito de polvilho 99 não se aplica 167,27 222,00 

8002225 bolacha salgada 99 não se aplica 144,85 97,50 

8002227 chips (salgadinhos) 99 não se aplica 390,00 125,58 

8002230 baconzitos 99 não se aplica 177,75 125,58 

8002236 biscoito salgado integral 99 não se aplica 99,31 65,50 

8002301 biscoito doce 99 não se aplica 169,08 305,10 

8002302 cavaco chinês 99 não se aplica 167,27 222,00 

8002305 sequilho 99 não se aplica 167,27 222,00 

8002306 tareco 99 não se aplica 167,27 222,00 

8002309 solda 99 não se aplica 177,75 125,58 

8002315 brevidade 99 não se aplica 167,27 222,00 

8002334 bolacha doce 99 não se aplica 153,71 172,99 

8002335 maria maluca (bolacha doce) 99 não se aplica 167,27 222,00 

8002405 quebra quebra 99 não se aplica 167,27 222,00 

8002502 rocambole 99 não se aplica 205,97 203,27 

8002503 cuca de qualquer tipo 99 não se aplica 257,18 203,93 

8002601 bolo de milho 99 não se aplica 154,05 200,72 

8002604 amidomil (bolinho) 99 não se aplica 257,18 203,93 

8002605 angusor de milho 99 não se aplica 257,18 203,93 

8002609 grustoli (bolinho doce) 99 não se aplica 257,18 203,93 

8002701 bolo de aipim 99 não se aplica 117,41 176,58 
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8002702 bolo de tapioca 99 não se aplica 150,80 263,12 

8002703 bolo de macaxeira 99 não se aplica 117,41 176,58 

8002704 bolo de goma 99 não se aplica 117,41 176,58 

8002801 bolo de batata doce 99 não se aplica 116,32 159,16 

8002901 bolo de arroz 99 não se aplica 170,05 146,64 

8003101 bolo de cara 99 não se aplica 116,81 181,35 

8003501 tortas doces de qualquer sabor 99 não se aplica 300,00 125,58 

8003601 tortas salgadas de qualquer sabor 99 não se aplica 372,70 175,46 

8003701 sonho 99 não se aplica 177,75 125,58 

8003702 filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) 99 não se aplica 317,36 548,30 

8003801 bolo de chocolate 99 não se aplica 286,88 281,75 

8003902 brioche 99 não se aplica 164,37 191,73 

8004001 bolo de laranja 99 não se aplica 190,75 213,28 

8004101 bolo de coco 99 não se aplica 220,66 214,64 

8004201 bolo de cenoura 99 não se aplica 135,39 190,00 

8004601 bolo de trigo 99 não se aplica 285,36 253,03 

8004701 broa 99 não se aplica 177,75 125,58 

8004801 biscoito recheado 99 não se aplica 181,70 172,00 

8004807 waffer (biscoito) 99 não se aplica 167,27 222,00 

8004809 alfajores (biscoito) 99 não se aplica 167,27 222,00 

8004810 bolacha recheada 99 não se aplica 154,70 246,20 

8004813 rosca recheada 99 não se aplica 238,40 185,25 

8004814 rosquinha recheada de qualquer sabor 99 não se aplica 167,27 222,00 

8005201 biscoito não especificado 99 não se aplica 225,00 125,58 

8006101 crepe 99 não se aplica 1238,52 1101,10 

8006501 pão diet (de forma industrializado) 99 não se aplica 177,75 125,58 

8006601 pão light (de forma industrializado) 99 não se aplica 177,75 125,58 

8006701 pão integral light 99 não se aplica 177,75 125,58 

8006801 pão integral light 99 não se aplica 177,75 125,58 

8007001 tortas doces de qualquer sabor light 99 não se aplica 177,75 125,58 

8007101 tortas doces de qualquer sabor diet 99 não se aplica 177,75 125,58 

8007302 filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) light 99 não se aplica 372,70 175,46 

8007402 filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) diet 99 não se aplica 372,70 175,46 

8007501 bolo de chocolate light 99 não se aplica 257,18 203,93 

8007601 bolo de chocolate diet 99 não se aplica 257,18 203,93 

8007701 bolo de laranja light 99 não se aplica 255,90 203,93 

8008001 bolo de coco diet 99 não se aplica 257,18 203,93 

8008201 bolo de cenoura diet 99 não se aplica 257,18 203,93 

8008301 biscoito recheado light 99 não se aplica 167,27 222,00 

8008305 biscoito waffer light 99 não se aplica 167,27 222,00 

8008307 waffer (biscoito) light 99 não se aplica 167,27 222,00 

8008309 alfajores (biscoito) light 99 não se aplica 167,27 222,00 

8008310 bolacha recheada light 99 não se aplica 294,30 546,60 

8008401 biscoito recheado diet 99 não se aplica 167,27 222,00 

8008408 rosquinha recheada de qualquer sabor diet 99 não se aplica 167,27 222,00 

8008410 bolacha recheada diet 99 não se aplica 167,27 222,00 
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8010001 pão doce diet 99 não se aplica 257,18 203,93 

8010029 pão de mel diet 99 não se aplica 257,18 203,93 

8010034 panetone diet 99 não se aplica 257,18 203,93 

8010101 biscoito salgado light 99 não se aplica 177,75 125,58 

8010125 bolacha salgada light 99 não se aplica 177,75 125,58 

8010127 chips (salgadinhos) light 99 não se aplica 177,75 125,58 

8010401 biscoito doce light 99 não se aplica 167,27 222,00 

8010434 bolacha doce light 99 não se aplica 167,27 222,00 

8010501 biscoito doce diet 99 não se aplica 167,27 222,00 

8010534 bolacha doce diet 99 não se aplica 167,27 222,00 

8010601 bolo de banana 99 não se aplica 223,26 233,74 

 carnes industrializadas     

8100101 carne seca 2 cozido(a) 1477,54 1368,35 

8100101 carne seca 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 1464,84 1368,35 

8100101 carne seca 4 assado(a) 1499,52 1368,35 

8100101 carne seca 5 frito(a) 1415,93 1321,14 

8100101 carne seca 7 refogado(a) 1412,76 1321,14 

8100101 carne seca 8 molho vermelho 1221,64 1101,96 

8100101 bolo de banana 3 ensopado 135,14 130,87 

8100102 carne de charque 1 cru(a) 1464,84 1368,35 

8100102 carne de charque 2 cozido(a) 1477,54 1368,35 

8100102 carne de charque 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 1464,84 1368,35 

8100102 carne de charque 4 assado(a) 1499,52 1368,35 

8100102 carne de charque 5 frito(a) 1415,93 1321,14 

8100102 carne de charque 7 refogado(a) 1412,76 1321,14 

8100102 carne de charque 8 molho vermelho 1221,64 1101,96 

8100102 carne de charque 3 ensopado 1412,76 1321,14 

8100103 jabá 2 cozido(a) 1477,54 1368,35 

8100103 jabá 5 frito(a) 1415,93 1321,14 

8100103 jabá 7 refogado(a) 1412,76 1321,14 

8100103 jabá 99 não se aplica 1477,54 1368,35 

8100201 carne de sol 1 cru(a) 1609,00 1368,46 

8100201 carne de sol 2 cozido(a) 1621,70 1368,46 

8100201 carne de sol 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 1609,00 1368,46 

8100201 carne de sol 4 assado(a) 1643,67 1368,46 

8100201 carne de sol 5 frito(a) 1552,88 1321,25 

8100201 carne de sol 3 ensopado 1338,34 1119,78 

8100202 carne do sertão 2 cozido(a) 1477,54 1368,35 

8100202 carne do sertão 4 assado(a) 1499,52 1368,35 

8100202 carne do sertão 5 frito(a) 1415,93 1321,14 

8100502 hambúrguer de carne bovina 1 cru(a) 2071,43 1828,57 

8100502 hambúrguer de carne bovina 2 cozido(a) 2084,13 1828,57 

8100502 hambúrguer de carne bovina 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 2071,43 1828,57 

8100502 hambúrguer de carne bovina 4 assado(a) 2104,39 1828,57 

8100502 hambúrguer de carne bovina 5 frito(a) 1989,01 1758,35 
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8100502 hambúrguer de carne bovina 8 molho vermelho 1706,90 1470,14 

8100502 hambúrguer de carne bovina 99 não se aplica 2084,13 1828,57 

8100802 copa de porco defumada 99 não se aplica 1165,14 1076,52 

8101005 bacon 99 não se aplica 1032,70 735,95 

8101101 hambúrguer de frango 2 cozido(a) 2084,13 1828,57 

8101101 hambúrguer de frango 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 2071,43 1828,57 

8101101 hambúrguer de frango 4 assado(a) 2104,39 1828,57 

8101101 hambúrguer de frango 5 frito(a) 1989,01 1758,35 

8101101 hambúrguer de frango 6 empanado(a)/à milanesa 1728,12 1545,00 

8101101 hambúrguer de frango 99 não se aplica 2084,13 1828,57 

8102101 salsicha no varejo 1 cru(a) 245,45 1163,64 

8102101 salsicha no varejo 2 cozido(a) 258,15 1163,64 

8102101 salsicha no varejo 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 245,45 1163,64 

8102101 salsicha no varejo 4 assado(a) 278,42 1163,64 

8102101 salsicha no varejo 5 frito(a) 254,34 1126,66 

8102101 salsicha no varejo 7 refogado(a) 254,34 1126,66 

8102101 salsicha no varejo 8 molho vermelho 246,12 938,19 

8102101 salsicha no varejo 9 molho branco 263,21 975,05 

8102101 salsicha no varejo 10 ao alho e óleo 254,98 1163,64 

8102101 salsicha no varejo 11 com manteiga/óleo 258,15 1163,64 

8102101 salsicha no varejo 3 ensopado 258,15 1163,64 

8102101 salsicha no varejo 99 não se aplica 258,15 1163,64 

8102204 linguiça (suína, bovina, mista etc.) 1 cru(a) 2604,88 2282,93 

8102204 linguiça (suína, bovina, mista etc.) 2 cozido(a) 2617,57 2282,93 

8102204 linguiça (suína, bovina, mista etc.) 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 2604,88 2282,93 

8102204 linguiça (suína, bovina, mista etc.) 4 assado(a) 2637,84 2282,93 

8102204 linguiça (suína, bovina, mista etc.) 5 frito(a) 2495,79 2189,99 

8102204 linguiça (suína, bovina, mista etc.) 6 empanado(a)/à milanesa 2154,88 1908,49 

8102204 linguiça (suína, bovina, mista etc.) 7 refogado(a) 2495,79 2189,99 

8102204 linguiça (suína, bovina, mista etc.) 8 molho vermelho 2133,66 1833,62 

8102204 linguiça (suína, bovina, mista etc.) 11 com manteiga/óleo 2617,57 2282,93 

8102204 linguiça (suína, bovina, mista etc.) 3 ensopado 2617,57 2282,93 

8102204 linguiça (suína, bovina, mista etc.) 99 não se aplica 2617,57 2282,93 

8102207 linguiça de frango 1 cru(a) 2129,27 1873,17 

8102207 linguiça de frango 2 cozido(a) 2141,96 1873,17 

8102207 linguiça de frango 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 2129,27 1873,17 

8102207 linguiça de frango 4 assado(a) 2162,23 1873,17 

8102207 linguiça de frango 5 frito(a) 2043,96 1800,72 

8102401 chouriço 99 não se aplica 1467,70 1280,00 

8102402 morcela 99 não se aplica 1467,70 1280,00 

8102403 morcilha 1 cru(a) 1455,00 1280,00 

8102403 morcilha 2 cozido(a) 1467,70 1280,00 

8102501 paio 2 cozido(a) 2141,96 1873,17 

8102601 mortadela 99 não se aplica 1467,70 1280,00 

8102701 salame 99 não se aplica 1467,70 1280,00 

8102702 salaminho 99 não se aplica 1142,70 1000,00 
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8102801 blanquet de peru 99 não se aplica 867,86 1280,00 

8102901 presunto 99 não se aplica 800,20 735,62 

8103001 hambúrguer de peru 2 cozido(a) 1234,36 1828,57 

8103001 hambúrguer de peru 4 assado(a) 1254,63 1828,57 

8103001 hambúrguer de peru 6 empanado(a)/à milanesa 1048,31 1545,00 

8103101 hambúrguer não especificado 2 cozido(a) 2084,13 1828,57 

8103101 hambúrguer não especificado 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 2071,43 1828,57 

8103101 hambúrguer não especificado 4 assado(a) 2104,39 1828,57 

8103101 hambúrguer não especificado 5 frito(a) 1989,01 1758,35 

8103101 hambúrguer não especificado 99 não se aplica 2084,13 1828,57 

8103601 apresuntado 99 não se aplica 867,86 1280,00 

8103901 pururuca de porco 99 não se aplica 800,20 735,62 

8103902 pele de porco preparada (pururuca) 99 não se aplica 800,20 735,62 

8104001 patê (fígado, calabresa, frango, presunto etc.) 99 não se aplica 867,86 1280,00 

8104101 carne de aves defumada 99 não se aplica 997,07 919,53 

8104601 carne salgada não especificada 2 cozido(a) 1327,30 1228,01 

8104601 carne salgada não especificada 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 1314,60 1228,01 

8104601 carne salgada não especificada 4 assado(a) 1349,28 1228,01 

8104601 carne salgada não especificada 5 frito(a) 1273,20 1187,81 

8104601 carne salgada não especificada 7 refogado(a) 1270,03 1187,81 

8104601 carne salgada não especificada 8 molho vermelho 1101,44 989,69 

8104601 carne salgada não especificada 99 não se aplica 1327,30 1228,01 

8104904 mini chicken empanado 2 cozido(a) 1067,87 1600,00 

8104904 mini chicken empanado 3 grelhado(a)/brasa/churrasco 1055,17 1600,00 

8104904 mini chicken empanado 4 assado(a) 1088,13 1600,00 

8104904 mini chicken empanado 5 frito(a) 1023,57 1541,21 

8104904 mini chicken empanado 6 empanado(a)/à milanesa 1064,69 1600,00 

8105001 mortadela light 99 não se aplica 282,70 1280,00 

8105201 salsicha no varejo light 5 frito(a) 277,66 1237,21 

8105401 salame light 99 não se aplica 282,70 1280,00 

8105501 blanquet de peru light 99 não se aplica 867,86 1280,00 

8105701 hambúrguer não especificado light 99 não se aplica 2084,13 1828,57 

 bebidas não alcoólicas e infusões     

8200101 refrigerante de cola tradicional 99 não se aplica 68,75 45,00 

8200102 coca cola tradicional 99 não se aplica 37,50 45,00 

8200202 fanta laranja tradicional 99 não se aplica 45,10 45,00 

8200208 sukita tradicional 99 não se aplica 45,10 45,00 

8200301 refrigerante de guaraná tradicional 99 não se aplica 45,10 45,00 

8200302 guaraná tradicional 99 não se aplica 45,10 45,00 

8200407 Sprite refrigerante tradicional 99 não se aplica 32,70 45,00 

8200505 fanta uva tradicional 99 não se aplica 45,10 45,00 

8200701 refrigerante de cola light 99 não se aplica 27,40 45,00 

8200702 coca cola light 99 não se aplica 27,40 45,00 

8200801 refrigerante de cola diet 99 não se aplica 27,40 45,00 

8200902 minuano tradicional 99 não se aplica 45,10 45,00 
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8201104 mate tradicional 99 não se aplica 36,17 813,00 

8201202 bidu tradicional 99 não se aplica 45,10 45,00 

8201502 fanta laranja light 99 não se aplica 45,10 45,00 

8201601 refrigerante de guaraná light 99 não se aplica 45,10 45,00 

8201602 guaraná light 99 não se aplica 45,10 45,00 

8201802 tubaína tradicional 99 não se aplica 45,10 45,00 

8201902 tubaína light 99 não se aplica 45,10 45,00 

8202001 caldo de cana 99 não se aplica 100,60 108,01 

8202002 garapa 99 não se aplica 100,60 108,01 

8202101 água de coco 99 não se aplica 100,60 328,11 

8202402 q-suco 99 não se aplica 15,92 51,88 

8202403 q-refresko 99 não se aplica 15,92 51,88 

8202602 nescafé 99 não se aplica 0,28 1,17 

8202803 erva mate 99 não se aplica 3,27 2,44 

8202804 chimarrão 99 não se aplica 3,27 2,44 

8202805 tererê 99 não se aplica 3,27 2,44 

8203401 levedo de cerveja 99 não se aplica 17,01 419,07 

8203501 refrigerante não especificado 99 não se aplica 90,00 45,00 

8203603 cevada em pó 99 não se aplica 12,85 0,43 

8204503 chocomilk 99 não se aplica 79,44 171,43 

8204902 água tônica tradicional 99 não se aplica 45,10 45,00 

8205201 chá diet (preto, camomila, erva cidreira, capim limão etc.) 99 não se aplica 33,00 813,00 

8205402 paraguai refrigerante tradicional 99 não se aplica 45,10 45,00 

8205803 gatorade 99 não se aplica 47,77 155,63 

8205901 bebida energética 99 não se aplica 47,77 155,63 

8206301 chá (preto, camomila, erva cidreira, capim limão etc.) 99 não se aplica 3,27 2,44 

8206402 café solúvel cappuccino 99 não se aplica 18,70 77,97 

8207401 refrigerante de guaraná diet 99 não se aplica 45,10 45,00 

8207402 guaraná diet 99 não se aplica 45,10 45,00 

8207601 refrigerante de limão diet 99 não se aplica 26,00 45,00 

8207705 fanta uva light 99 não se aplica 45,10 45,00 

8208104 mate light 99 não se aplica 45,10 45,00 

8209002 água tônica light 99 não se aplica 45,10 45,00 

8209102 paraguai refrigerante light 99 não se aplica 45,10 45,00 

8211002 q-suco light 99 não se aplica 15,92 51,88 

8211003 q-refresko light 99 não se aplica 15,92 51,88 

8211102 q-suco diet 99 não se aplica 2,15 7,00 

8212401 café cappuccino solúvel light 99 não se aplica 18,70 77,97 

8212501 café cappuccino solúvel diet 99 não se aplica 18,70 77,97 

8212902 água tônica diet 99 não se aplica 45,10 45,00 

8212906 refrigerante de quinino dietético 99 não se aplica 45,10 45,00 

8213003 chá mate orgânico 99 não se aplica 3,27 2,44 

8213004 chimarrão orgânico 99 não se aplica 3,27 2,44 

8213601 suco de clorofila 99 não se aplica 100,60 108,01 

8273902 café com farinha 99 não se aplica 48,16 317,40 
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 bebidas alcoólicas     

8300101 cerveja (com ou sem álcool) 99 não se aplica 124,50 37,51 

8300201 chopp 99 não se aplica 124,50 37,51 

8300301 aguardente 99 não se aplica 529,50 62,52 

8300302 cachaça 99 não se aplica 529,50 62,52 

8300501 batida de qualquer sabor 99 não se aplica 529,50 62,52 

8300701 rum 99 não se aplica 529,50 62,52 

8300801 vodka 99 não se aplica 529,50 62,52 

8301001 uisque 99 não se aplica 300,00 64,95 

8301002 whisky 99 não se aplica 300,00 64,95 

8301201 champanhe 99 não se aplica 220,00 68,61 

8301202 sidra champanhe 99 não se aplica 140,00 68,61 

8301501 martini 99 não se aplica 529,50 62,52 

8301601 conhaque 99 não se aplica 759,00 68,61 

8301701 drink dreher 99 não se aplica 529,50 62,52 

8301901 licor de qualquer sabor 99 não se aplica 529,50 62,52 

8302409 cajuína 99 não se aplica 535,85 62,52 

8302415 vinho 99 não se aplica 220,00 55,85 

8302416 catuaba 99 não se aplica 529,50 62,52 

8302901 coquetel de frutas 99 não se aplica 529,50 62,52 

8303101 caipirinha 99 não se aplica 529,50 62,52 

8303501 bebida alcoólica 99 não se aplica 300,00 86,89 

8303615 vinho orgânico 99 não se aplica 220,00 55,85 

8304301 cerveja (com ou sem álcool) light 99 não se aplica 124,50 37,51 

8304502 caxiri (aguardente de mandioca) 99 não se aplica 529,50 62,52 

 óleos e gorduras     

8400101 azeite de oliva 99 não se aplica 302,93 976,61 

8400301 óleo de soja 99 não se aplica 169,20 424,16 

8401801 banha suína 99 não se aplica 269,56 439,95 

8403001 banha bovina 99 não se aplica 269,56 974,49 

8403201 óleo não especificado 99 não se aplica 226,83 1068,28 

8403501 óleo de dendê 99 não se aplica 261,99 506,16 

 miscelâneas     

8500201 salgadinho 99 não se aplica 177,75 125,58 

8500202 pastel (queijo, carne, palmito etc.) 99 não se aplica 372,70 175,46 

8500203 croquete 99 não se aplica 372,70 175,46 

8500205 coxinha 99 não se aplica 372,70 175,46 

8500206 empada (queijo, carne, camarão etc.) 99 não se aplica 372,70 175,46 

8500207 rissole (queijo, carne, camarão etc.) 99 não se aplica 372,70 175,46 

8500209 acarajé 99 não se aplica 567,46 226,56 

8500210 torresmo 99 não se aplica 1039,05 735,95 

8500211 quibe 99 não se aplica 1462,70 1280,00 

8500212 abara (bahia) 99 não se aplica 408,96 273,55 

8500213 paçoca de carne de sol 99 não se aplica 800,20 735,62 

8500215 angu frito 99 não se aplica 101,03 165,67 
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8500217 angu de milho 99 não se aplica 257,18 203,93 

8500218 polenta 99 não se aplica 101,03 165,67 

8500222 esfirra 99 não se aplica 372,70 175,46 

8500223 esfirra de carne 99 não se aplica 372,70 175,46 

8500224 esfirra de queijo 99 não se aplica 372,70 175,46 

8500225 esfirra de ricota 99 não se aplica 372,70 175,46 

8500226 esfirra de frango 99 não se aplica 372,70 175,46 

8500227 enroladinho 99 não se aplica 372,70 175,46 

8500228 bolinho de aipim 99 não se aplica 138,97 223,39 

8500232 bolinho de bacalhau 99 não se aplica 282,69 159,85 

8500302 cachorro quente 99 não se aplica 912,70 1280,00 

8500303 hambúrguer (sanduíche) 99 não se aplica 912,70 1280,00 

8500304 cheesburguer 99 não se aplica 912,70 1280,00 

8500305 eggsburguer 99 não se aplica 912,70 1280,00 

8500307 bauru 99 não se aplica 912,70 1280,00 

8500308 americano 99 não se aplica 912,70 1280,00 

8500313 misto quente ou frio 99 não se aplica 190,45 125,58 

8500315 sanduíche de queijo prato 99 não se aplica 190,45 125,58 

8500316 sanduíche de salame 99 não se aplica 190,45 125,58 

8500317 sanduíche de presunto 99 não se aplica 190,45 125,58 

8500318 sanduíche de queijo prato com presunto 99 não se aplica 190,45 125,58 

8500319 sanduíche de mortadela 99 não se aplica 190,45 125,58 

8500320 sanduíche de queijo minas 99 não se aplica 190,45 125,58 

8500321 cheese egg 99 não se aplica 912,70 1280,00 

8500322 cheese tudo 99 não se aplica 912,70 1280,00 

8500323 sanduíche natural 99 não se aplica 65,65 152,90 

8500401 suco 99 não se aplica 28,02 31,89 

8500402 suco de abacaxi 99 não se aplica 37,77 34,51 

8500403 suco de acerola 99 não se aplica 37,77 36,00 

8500404 suco de beterraba 99 não se aplica 37,77 36,00 

8500405 suco de cupuaçu 99 não se aplica 37,77 36,00 

8500406 suco de goiaba 99 não se aplica 15,92 51,88 

8500407 suco de laranja 99 não se aplica 32,36 28,94 

8500408 suco de laranja com banana 99 não se aplica 37,77 36,00 

8500409 suco de laranja e beterraba 99 não se aplica 37,77 36,00 

8500410 suco de laranja e cenoura 99 não se aplica 37,77 36,00 

8500411 suco de laranja cenoura e beterraba 99 não se aplica 37,77 36,00 

8500412 suco de mamão 99 não se aplica 37,77 36,00 

8500413 suco de manga 99 não se aplica 15,92 51,88 

8500414 suco de maracujá 99 não se aplica 37,77 36,00 

8500415 suco de melão 99 não se aplica 37,77 36,00 

8500416 suco de morango 99 não se aplica 37,77 36,00 

8500417 suco de pêssego 99 não se aplica 15,92 51,88 

8500418 suco de pêssego em calda 99 não se aplica 15,92 51,88 

8500501 vitamina 99 não se aplica 135,00 141,91 

8500503 vitamina de banana 99 não se aplica 135,00 141,91 
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8500504 vitamina de banana com aveia 99 não se aplica 137,74 146,13 

8500505 vitamina de mamão 99 não se aplica 136,41 107,98 

8500506 vitamina de abacate 99 não se aplica 111,40 137,02 

8500507 vitamina de morango 99 não se aplica 118,85 110,12 

8500508 vitamina mista 99 não se aplica 135,00 141,91 

8500509 vitamina de maca 99 não se aplica 105,29 105,32 

8500601 refresco 99 não se aplica 47,77 155,63 

8500602 refresco de caju 99 não se aplica 47,77 155,63 

8500603 refresco de groselha 99 não se aplica 47,77 155,63 

8500604 refresco de laranja 99 não se aplica 47,77 155,63 

8500605 refresco de maracujá 99 não se aplica 47,77 155,63 

8500606 refresco de limão 99 não se aplica 47,77 155,63 

8500801 salada ou verdura cozida, exceto de fruta 99 não se aplica 40,73 255,15 

8500802 salada de maionese 99 não se aplica 123,58 120,91 

8500903 pizza 99 não se aplica 452,70 125,58 

8500904 lasanha 99 não se aplica 1631,02 1387,76 

8500905 nhoque 99 não se aplica 72,57 106,39 

8500906 canelone 99 não se aplica 156,22 175,46 

8500907 capeleti 99 não se aplica 1489,19 1323,20 

8500909 ravioli 99 não se aplica 156,22 175,46 

8500910 calzone 99 não se aplica 156,22 175,46 

8500913 panqueca 99 não se aplica 1923,86 1722,34 

8500914 pizza calabresa 99 não se aplica 582,70 125,58 

8500915 pizza muçarela 99 não se aplica 412,70 160,00 

8500916 pizza presunto 99 não se aplica 432,70 125,58 

8500917 pizza portuguesa 99 não se aplica 190,45 125,58 

8500919 macarronada 99 não se aplica 402,30 345,76 

8501004 galeto 99 não se aplica 354,92 446,28 

8501104 costela 99 não se aplica 3642,83 3232,15 

8501202 pipoca doce ou salgada 99 não se aplica 68,53 124,67 

8501302 café 99 não se aplica 36,17 1483,57 

8501303 café tipo expresso 99 não se aplica 33,00 1483,57 

8501304 café com leite 99 não se aplica 122,99 333,77 

8501305 café tipo cappuccino 99 não se aplica 93,50 389,84 

8501402 milho cozido 99 não se aplica 53,43 255,15 

8501502 batata palito 99 não se aplica 177,75 125,58 

8501503 batata palha 99 não se aplica 220,00 125,58 

8501902 mungunzá 99 não se aplica 73,97 152,19 

8501903 canjica 99 não se aplica 68,53 124,67 

8501904 curau  99 não se aplica 156,26 180,81 

8502201 farofa   99 não se aplica 90,93 225,88 

8502301 mingau (fubá, aveia, farinha etc.) 99 não se aplica 282,27 310,18 

8502401 tacacá 99 não se aplica 3168,51 27,99 

8502501 bolinho de coco 99 não se aplica 229,37 262,87 

8502701 risoto 99 não se aplica 242,98 232,44 

8502801 vatapá 99 não se aplica 1513,07 120,03 

Continua 
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Tabela 2.1 - Continuação 

Código e descrição do alimento Código e descrição do preparo CF (gCO2e) WF (litros) 

8502901 farofa pronta 99 não se aplica 186,36 162,61 

8503202 caldo de carne 99 não se aplica 280,00 389,84 

8503203 caldo de feijão 99 não se aplica 87,47 140,65 

8503204 caldo de mocotó 99 não se aplica 1647,30 1633,27 

8503501 baião de dois 99 não se aplica 843,75 775,65 

8503801 churrasco 99 não se aplica 2124,52 1866,74 

8504201 sushi 99 não se aplica 362,70 1280,00 

8504401 salada de frutas 99 não se aplica 79,97 112,08 

8504501 sopa (legumes, carne etc.) 99 não se aplica 40,73 255,15 

8504801 salpicão 99 não se aplica 387,55 421,55 

8505201 charuto de repolho 99 não se aplica 84,08 63,04 

8505401 arroz à grega 99 não se aplica 102,71 55,20 

8505501 arrumadinho 99 não se aplica 661,23 602,07 

8505601 bobo de camarão 99 não se aplica 1778,04 88,04 

8505701 
caruru (quiabo, amendoim, castanha de caju, camarão seco 

etc.) 
99 não se aplica 1218,02 512,71 

8505801 cuscuz paulista  99 não se aplica 171,68 388,04 

8505901 empadão (queijo, frango, camarão, palmito etc.) 99 não se aplica 227,52 279,05 

8506001 farofa de banana 99 não se aplica 121,57 192,62 

8506101 feijão tropeiro 99 não se aplica 661,23 602,07 

8506201 galinha com arroz 99 não se aplica 461,91 554,33 

8506301 galinhada 99 não se aplica 461,91 554,33 

8506401 moqueca baiana 99 não se aplica 51,79 40,49 

8506501 omelete 99 não se aplica 486,55 445,07 

8506601 pirão 99 não se aplica 69,85 157,21 

8506701 quibebe 99 não se aplica 40,39 57,35 

8506801 quiche 99 não se aplica 372,70 175,46 

8506901 suflê 99 não se aplica 133,96 130,10 

8507001 tutu 99 não se aplica 70,13 186,51 

8507101 moqueca capixaba 99 não se aplica 42,53 61,44 

8507201 maniçoba 99 não se aplica 1360,23 1148,18 

8507301 caldo verde 99 não se aplica 241,47 269,88 

8507401 arroz de cuxá 99 não se aplica 67,75 38,27 

8507501 angu à baiana 99 não se aplica 1176,65 1051,04 

8507601 chocolate 99 não se aplica 233,33 1641,58 

8507701 gemada 99 não se aplica 345,57 308,37 

8507801 açaí com granola 99 não se aplica 451,85 767,80 

8507901 suco orgânico 99 não se aplica 37,77 36,00 

8507902 suco de abacaxi orgânico 99 não se aplica 37,77 36,00 

8507903 suco de acerola orgânico 99 não se aplica 37,77 36,00 

8507906 suco de goiaba orgânico 99 não se aplica 15,92 51,88 

8507907 suco de laranja orgânico 99 não se aplica 37,77 36,00 

8507911 suco de laranja cenoura e beterraba orgânico 99 não se aplica 37,77 36,00 

8507913 suco de manga orgânico 99 não se aplica 15,92 51,88 

8507914 suco de maracujá orgânico 99 não se aplica 37,77 36,00 

8507916 suco de morango orgânico 99 não se aplica 37,77 36,00 

8507917 suco de pêssego orgânico 99 não se aplica 15,92 51,88 

Continua 



156 

Tabela 2.1 – Conclusão 

Código e descrição do alimento Código e descrição do preparo CF (gCO2e) WF (litros) 

8507918 suco de pêssego em calda orgânico 99 não se aplica 15,92 51,88 

8508003 pizza pronta light 99 não se aplica 190,45 125,58 

8508004 lasanha pronta light 99 não se aplica 372,70 175,46 

8508012 macarrão pronto light 2 cozido(a) 372,70 175,46 

8508017 pizza portuguesa light 99 não se aplica 190,45 125,58 

8508101 farofa pronta light em pacote 99 não se aplica 186,36 162,61 

8508301 vaca atolada 99 não se aplica 3660,05 3296,44 

8508401 outros legumes cozidos 99 não se aplica 65,06 11,56 

8508403 outros legumes cozidos 99 não se aplica 76,02 103,90 

8509801 café da manhã 99 não se aplica 122,99 333,77 

8570101 prato de comida Brasileiro 99 não se aplica 1251,72 1096,66 

8570102 prato de comida NE 99 não se aplica 1245,56 1097,09 

8570103 prato de comida N 99 não se aplica 1251,12 1118,60 

8570104 prato de comida SE 99 não se aplica 1239,55 1083,71 

8570105 prato de comida S 99 não se aplica 1251,72 1096,66 

8570106 prato de comida CO 99 não se aplica 1239,55 1083,71 

8570107 arroz com feijão 99 não se aplica 80,96 154,94 

8570328 pão com manteiga 99 não se aplica 85,98 198,75 

8570329 pão com margarina 99 não se aplica 205,00 303,44 

8570330 pão com ovo 99 não se aplica 207,09 263,75 

8571110 carne com batata, inhame, batata barôa ou aipim 99 não se aplica 1615,91 1445,21 

8571111 carne com legumes (exceto batata, inhame e aipim) 99 não se aplica 1601,41 1420,56 

8571112 frango com batata, inhame batata barôa ou aipim 99 não se aplica 295,60 374,65 

8571113 frango com legumes (exceto batata, inhame e aipim) 99 não se aplica 281,10 350,00 

8578404 abóbora com quiabo 99 não se aplica 40,36 60,35 

8579002 arroz carreteiro 99 não se aplica 1054,74 964,98 

8579003 maria Izabel 99 não se aplica 677,95 589,54 

8579004 arroz de leite 99 não se aplica 110,52 86,22 

8579005 arroz com mandioca 99 não se aplica 76,24 111,11 

8579006 arroz com ovo 99 não se aplica 246,01 230,06 

8800109 palma 99 não se aplica 41,95 29,28 

Fonte: autora 
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2.2.5. Aplicabilidade da base de dados ambientais 

A base de dados ambientais possui várias possibilidades de utilização, sempre 

no intuito de facilitar a interface entre alimentação e meio ambiente. Ao começar com apenas 

dois indicadores ambientais, a estruturação da base de dados ficou mais fácil. Um indicador 

mensura emissão de um tipo de poluente (gás de efeito estufa) e, o outro, o uso de um recurso 

natural (água doce).  

Pegada de carbono e pegada hídrica são os indicadores com maior quantidade 

de dados publicados para uma grande variedade de alimentos. Nos planos para o futuro, vamos 

ampliar a variedade de indicadores na base de dados, atualizar periodicamente com novos 

cálculos de pegadas, buscando valores diretos para mais itens de consumo e até adequando-os 

para as análises de ciclo de vida estimadas nas condições brasileiras de produção. Enquanto 

isso, a base de dados ambientais já pode ser aplicada. 

A novidade frente as outras tabelas de coeficientes ambientais para alimentos 

(TILMAN e CLARK, 2014; SONG, 2015) foi a abordagem para cálculo das pegadas dos 

alimentos que, ao invés de agrupá-los em grandes grupos de alimentos, usou os valores 

calculados diretamente para cada alimento e, na ausência, usou os valores de categorias mais 

próximos dentro de uma classificação hierárquica de parentesco baseada na codificação 

internacional do Sistema Harmonizado estabelecido pela Organização Mundial Aduaneira. 

Outro diferencial importante da base de dados é o cálculo das pegadas para os alimentos e as 

preparações culinárias conforme são consumidos (cozidos ou crus) levando em conta os 

ingredientes básicos que compõem as receitas.  

O núcleo central da tese contém a tabela das pegadas de carbono e hídrica 

espelhada na tabela de composição nutricional dos alimentos da Pesquisa dos Orçamentos 

Familiares (2008-2009) do IBGE, com valores para 100g de alimento, com a identificação de 

todos os alimentos e preparações culinárias consumidos no Brasil. Isso quer dizer que aqueles 

pesquisadores que trabalham com as tabelas de consumo da POF-IBGE (2008-2009) poderão 

utilizar a Tabela 2.1 diretamente no cálculo de impactos ambientais dos padrões de dietas ou 

do consumo total.  

A Tabela 2.1 serve também para calcular a pegada de uma refeição. O exemplo 

abaixo (Tabela 2.2) traz uma refeição hipotética composta por arroz, feijão, abobrinha refogada, 

salada com alface, tomate, cenoura e cebola, e opções de alimentos de origem animal entre ovos 

cozidos ou filé de peito de frango grelhado ou bife bovino à milanesa, e maçã como sobremesa. 

A pegada total da refeição hipotética seria o subtotal dos componentes vegetais (258gCO2eq) 
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somado ou não à pegada da opção por alimento de origem animal, variando de 669 a 

3863gCO2eq. 

Tabela 2.2 – Refeição hipotética para exemplificar o uso direto da Tabela 2.1 

Dados da Tabela 2.1 Refeição Estimativa 

Código Descrição do alimento CF/100g 

(gCO2e) 

Consumo 

(g) 

CF 

(gCO2e) 

6300101 Arroz 102,60 100 102,6 

6303102 Feijão cozido 30,00 90 27,0 

6703701 Abobrinha refogada 38,03 60 22,8 

6700101 Alface na salada 32,68 30 9,8 

6707901 Tomate na salada 65,06 60 39,0 

6401201 Cenoura crua na salada 29,24 30 8,8 

6705701 Cebola na salada 23,63 10 2,4 

6803001 Maçã de sobremesa 34,94 130 45,4 

Subtotal dos componentes vegetais da refeição 380 257,8 

7803301 Ovos cozidos (2) 354,65 120 411,2 

7800402 Filé de frango grelhado 513,63 120 616,4 

7100201 Contrafilé à milanesa 3004,27 120 3605,1 

Fonte: elaborado a partir da Tabela 1 

Os Apêndices colecionam os materiais suplementares que oferecem a 

rastreabilidade e a transparência necessárias aos interessados nos procedimentos 

metodológicos, e ainda informam as referências utilizadas para a coleção das pegadas dos 

distintos alimentos e os valores médios das pegadas dos alimentos crus, se o interesse do 

pesquisador for calcular o impacto ambiental dos alimentos como são comprados, antes dos 

preparos. Todos os dados ficarão disponíveis em tabelas no formato Microsoft® Excel para os 

usuários interessados. 
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2.3. PEGADA DE CARBONO E PEGADA HÍDRICA DO CONSUMO ALIMENTAR 

DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

A integração da sustentabilidade ambiental nos guias alimentares é um 

imperativo urgente e inescapável. As avaliações dos impactos ambientais da alimentação 

suportam a elaboração de recomendações que sejam simultaneamente saudáveis e sustentáveis. 

Muitos trabalhos já contabilizaram as pegadas ambientais do consumo alimentar de países, de 

dietas tradicionais como a mediterrânea, ou comparam cenários e dietas hipotéticas. Na maioria 

dos casos, os resultados enfocam o expressivo impacto ambiental da carne bovina, orientando 

moderação no consumo. As recomendações oficiais para redução de doenças crônicas 

promovem padrões dietéticos predominantemente vegetais e que evitam carnes processadas, 

açúcar e alimentos ultraprocessados. Aqui nós avaliamos as pegadas de carbono (kgCO2eq) e 

hídrica (litros de água) do consumo alimentar praticado no Brasil e em cinco cenários definidos 

pela participação calórica dos alimentos ultraprocessados na dieta, e em cinco cenários das 

carnes em geral. Por fim, comparamos o impacto ambiental do consumo alimentar e dos 

diferentes cenários a uma dieta simulada com base em recomendações oficiais para a saúde 

respeitando o padrão alimentar médio. As pegadas do consumo alimentar diário per capita 

foram estimadas em 4,1kgCO2eq e 4120 litros de água. O cenário de maior consumo de carnes 

em geral apresentou pegadas iguais a 6,4kgCO2eq e 6293 litros de água. As pegadas estimadas 

para o cenário com maior consumo de ultraprocessados foram de 4,2kgCO2eq e 3789 litros de 

água. As pegadas da dieta simulada foram 3,5 kgCO2eq e 3410 litros de água. A adoção de 

padrões alimentares alinhados às recomendações oficiais para prevenção das doenças crônicas 

resultaria na redução imediata de 45 milhões de toneladas de carbono ao ano para uma 

população de 200 milhões de habitantes. 
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2.3.1. Fundamentação teórica 

 

As dietas sustentáveis são definidas como aquelas  

“com impactos ambientais baixos, as quais 

contribuem para a segurança alimentar e nutricional e para uma vida 

saudável para as gerações presentes e futuras. As dietas sustentáveis 

são protetoras e respeitosas para a biodiversidade e os ecossistemas, 

culturalmente aceitáveis, acessíveis, economicamente justas e de fácil 

aquisição; nutricionalmente adequada, segura e saudável; enquanto 

otimiza os recursos naturais e humanos” (BURLINGAME e DERNINI, 

2010). 

 

O padrão alimentar denominado “ocidental” - que contempla consumo crescente 

de carnes e alimentos e bebidas industrializadas – gera impactos negativos tanto sobre a saúde 

quanto para o meio ambiente, considerado, portanto, insustentável. O fenômeno globalmente 

observado de troca dos padrões tradicionais de consumo alimentar pelo padrão “ocidental” é 

chamado de transição nutricional, e coincide com maior desenvolvimento econômico associado 

a mudanças demográficas e epidemiológicas (WRCF, 2018).  

Estudos descritivos anteriores mostram que a maior participação de alimentos 

ultraprocessados na dieta determina a deterioração generalizada no perfil nutricional da 

alimentação no Brasil (LOUZADA et al., 2015) e, nos EUA, a participação desse grupo de 

alimentos é maior entre crianças e adolescentes (BARALDI, 2018). 

As dietas com grandes quantidades de alimentos de origem animal resultam em 

riscos maiores para doenças vasculares, câncer colorretal e também contribuem com emissões 

elevadas de gases de efeito estufa (CLONAN, 2015; FRIEL et al., 2008; FRIEL et al., 2009; 

MCMICHAEL et al., 2007; MCMICHAEL, 2013; MILLWARD e GARNETT, 2010; WCRF, 

2018).  

Dietas com teores elevados de açúcares, gorduras, óleos e carnes – dependentes 

de agricultura intensiva e processamento industrial de alimentos - contribuem para a obesidade 

e outras doenças crônicas relacionadas, e estão associadas a desmatamento, fragmentação de 

habitat, perda da biodiversidade e contaminações por agrotóxicos das pessoas e do meio 

ambiente (TILMAN e CLARK, 2014). Os refrigerantes estão entre os itens de consumo 

relacionados à maior carga da obesidade e do diabetes tipo 2 (MONTEIRO, 2009; WCRF, 

2018) e possuem pegada hídrica variando de 150 a 300 litros de água consumidos para produzir 

uma garrafa PET de 0,5 litro de refrigerante (ERCIN et al., 2011). 
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Estudos mostram que o entendimento sobre as dietas sustentáveis ainda é 

pequeno e muitos conceitos equivocados existem, como a supervalorização das exigências 

nutricionais de proteína como paradigma de dieta saudável, o que cria barreiras para as 

mudanças na alimentação (MACDIARMID, 2013). A ideia de que dietas saudáveis são também 

sustentáveis deve ser difundida com precaução (MASSET et al., 2014). As dietas que oferecem 

a mesma qualidade nutricional e que tenham o mesmo impacto sobre a saúde podem apresentar 

diferenças importantes nos impactos ambientais (TILMAN e CLARK, 2014). Nem todas as 

dietas saudáveis possuem o menor impacto ambiental e não existe apenas uma opção de dieta 

sustentável. Por isso, a elaboração de recomendações sobre alimentação precisa considerar os 

aspectos de nutrição, saúde e meio ambiente de forma ampla e conjunta (MACDIARMID et 

al., 2012). 

A busca por dietas sustentáveis começa pelo lado da oferta de alimentos e devem 

ser examinados a partir de um conjunto de indicadores de desempenho ambiental aplicados ao 

modo de produção e aos diferentes sistemas ecológicos sob pressão, a partir de dietas 

comprovadamente saudáveis. A produção agrícola intensiva convencional pode apresentar 

pegada de carbono menor quando comparado com um sistema orgânico que, por sua vez, é livre 

de produtos químicos (HCN, 2011; RIVERA et al., 2014). Se a produção de arroz em geral tem 

a maior emissão de GEE por grama de proteína entre os grãos de cereais, culturas de arroz de 

sequeiro têm emissões inferiores em comparação com culturas de arroz irrigado, que é fonte 

relevante das emissões de metano (CH4) na agricultura. Galinhas poedeiras criadas em gaiolas 

(sistema intensivo), comparativamente às criações livres (free range), apresentam melhor 

conversão alimentar na produção de ovos, ou seja, menor utilização de recursos naturais por 

unidade de alimento produzido (HOLT et al., 2011). Em contrapartida, o sistema intensivo 

aumenta o risco de contaminação dos ovos por Salmonella sp. e impõe sofrimento às aves 

(CARRIQUE-MAS et al., 2009). Para os britânicos, consumir frangos produzidos no Brasil 

representa menor impacto ambiental (redução de 32% das emissões de GEE) do que consumir 

o mesmo alimento produzido localmente, mesmo acrescentando as emissões do transporte por 

longa distância (RIVERA et al., 2014). Nesses cálculos foram computados impactos sobre 

mudanças climáticas, restando a dúvida sobre outros indicadores socioambientais. 

As estimativas de impactos ambientais das refeições caseiras foram menores do 

que para as mesmas receitas industrializadas prontas para consumo: os potenciais para 

aquecimento global e toxicidade humana são 35% menores e os potenciais de eutrofização, de 

poluição petroquímica e de destruição da camada de ozônio chegam a ser três vezes menores 
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apenas pela não utilização de refrigeradores industriais e porque a quantidade de resíduos 

gerados são menores (RIVERA et al., 2014). 

O aumento da demanda por alimentos devido ao crescimento populacional 

esperado para as próximas décadas deve levar em conta que os recursos naturais do planeta são 

finitos, buscando-se a segurança alimentar e nutricional com base no paradigma da 

sustentabilidade ambiental (CAPONE et al. 2014). A tentativa de aumentar o rendimento da 

produção de alimentos e da expansão para novas áreas agrícolas foram consideradas medidas 

insuficientes e indesejáveis para suprir a necessidade alimentar de 2050. A redução de 

desperdícios em todo sistema alimentar, a melhoria dos padrões dietéticos e a redução da 

demanda por alimentos são apontados como medidas para alcançar segurança alimentar no 

longo prazo (BAJŽELJ et al. 2014; FRIEL et al. 2013; SABATÉ, J. e SORET). Em outras 

palavras, a escolha dos alimentos pelo lado do consumo é um direcionador-chave para melhorar 

o desempenho ambiental do sistema alimentar. Isso implica em conhecer melhor os impactos 

ambientais do consumo alimentar das populações e dos distintos padrões alimentares. 

Eleita patrimônio imaterial da humanidade pela UNESCO por suas 

características nutricionais, econômicas, ambientais e socio-culturais, a dieta mediterânea tem 

impactos ambientais menores do que a dieta normalmente praticada pela população italiana, 

que é rica em carne e com baixo consumo de alimentos de origem vegetal (GERMANI et al., 

2014). Na tarefa de conter a transição nutricional e valorizar a identidade e os alimentos locais, 

a Escandinávia busca renovar sua culinária, tornando-a prazeirosa, palatável e, ao mesmo 

tempo, que não apresente os riscos à saúde e ao ambiente atribuídos ao padrão alimentar 

denominado ocidental (MITHRIL et al., 2012). 

Na China, Song et al. (2015) calcularam a pegada de carbono (1080 kgCO2 ano-

1), a pegada hídrica (673 m3ano-1) e a pegada ecológica (4956 m2 ano-1) do consumo alimentar 

médio per capita, a partir dos dados de aquisição alimentar coletados pela China Health and 

Nutrition Survey e utilizando o banco de dados da Barilla Center for Food and Nutrition.  

Na Austrália, o consumo alimentar médio per capita resultou em estimativas de 

14kg CO2e por pessoa ao dia (ou 5110 kg por ano). A prática das recomendações sobre 

alimentação feitas pelo guia australiano reduziria este impacto em 25% (HENDRIE et al. 2014).  

Na Holanda, o consumo alimentar médio per capita resulta na emissão de 3 kg 

de CO2e (meninas) a 5 kg de CO2e (homens) por dia (TEMME et al., 2014), ou de 1095 a 1825 

kg de CO2e por ano, respectivamente.  

Em estudo recente realizado no Brasil com dados de aquisição de alimentos da 

Pesquisa de Orçamentos Familiar (IBGE, 2009), a pegada hídrica média per capita foi de 2446 
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m3 no ano de 2009 (UTIKAVA, 2016). Não existe trabalho similar para o contexto brasileiro, 

no que se refere ao consumo efetivo de alimentos.  

Aqui nós avaliamos o impacto ambiental (pegadas de carbono e hídrica) do 

consumo alimentar tal como é praticado pela população brasileira e em cinco cenários 

diferentes definidos pela participação de alimentos ultraprocessados na dieta, e em cinco 

cenários diferentes definidos pela participação de carnes em geral. Por fim, comparamos o 

impacto ambiental do consumo alimentar e dos diferentes cenários a uma dieta simulada que 

assumiu as recomendações oficiais publicadas pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 

2005) e pelo World Cancer Research Foundation (WRCF, 2018) para a prevenção de doenças 

crônicas, respeitando o perfil do consumo alimentar praticado no Brasil. A questão da pesquisa 

foi avaliar em que medida a adoção de dietas alinhadas às recomendações oficiais contribuiria 

com a mitigação de impactos ambientais, entendendo por mitigação todas as ações que levem 

a um processo de limitação dos efeitos e da gravidade dos impactos ambientais.  
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2.3.2. Metodologia 

 

A base de dados de alimentação  

Os dados sobre alimentação têm origem na Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF 2008-2009) que analisou o consumo alimentar no Brasil através de uma amostra 

probabilística da população de adolescentes e adultos (IBGE, 2011). Ao longo de 12 meses, a 

coleta de dados foi feita por meio de dois registros alimentares preenchidos pelos moradores 

com 10 anos ou mais de idade (n=34.003) de domicílios sorteados, cobrindo as áreas urbana e 

rural do país. 

A POF 2008-09 utilizou plano amostral complexo, por conglomerados, com 

estratificação geográfica e socioeconômica de todos os setores censitários do país, seguida de 

sorteios aleatórios de setores em um primeiro estágio e de domicílios em um segundo. O número 

de setores sorteados em cada estrato foi proporcional ao número de domicílios no estrato. Os 

domicílios de cada setor foram sorteados por amostragem aleatória simples sem reposição. A 

amostra foi de 55.970 domicílios e o módulo da pesquisa relativo ao consumo alimentar 

individual foi aplicado em uma subamostra aleatória de 13.569 domicílios (24,3% do total de 

domicílios estudados). Mais informações sobre os procedimentos de amostragem e coleta de 

dados de consumo alimentar da POF 2008-09 podem ser consultadas na publicação original 

(IBGE, 2011a). 

Os indivíduos relataram os alimentos consumidos, o tipo de preparação e as 

quantidades consumidas na forma de medidas caseiras que, posteriormente, foram convertidas 

em gramas com base na Tabela de Medidas Referidas para os Alimentos Consumidos no Brasil 

(IBGE, 2011b). Conforme orientação do IBGE, os conteúdos de açúcar adicionado em sucos 

de fruta, café e chá foi padronizado em quantidade equivalente a 10,0% do volume consumido 

quando o indivíduo informou adicionar apenas açúcar às bebidas; em 5,0% do volume 

consumido quando informou usar açúcar e adoçantes artificiais; e sem açúcar adicionado 

quando o indivíduo relatou não adicionar açúcar às bebidas. Todas as análises foram feitas com 

os indivíduos que preencheram o primeiro dia de registro alimentar. 

Inicialmente, os itens de consumo foram classificados em quatro grupos 

conforme a classificação NOVA (APÊNDICE – Quadro S1) que considera a extensão e o 

propósito do processamento industrial: 1) alimentos in natura ou minimamente processados; 2) 

ingredientes culinários processados; 3) alimentos processados; 4) alimentos ultraprocessados 

(MONTEIRO et al., 2016). 
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As preparações culinárias compostas foram desagregadas na proporção de cada 

ingrediente base (Trabalho 2 da tese), chegando próximo a 100% da composição das receitas, 

possibilitando posterior totalização do consumo dos ingredientes base e reagrupamento 

conforme a classificação NOVA. As quantidades em grama dos alimentos consumidos foram 

convertidas em energia e nutrientes com base nas Tabelas de Composição Nutricional dos 

Alimentos Consumidos no Brasil (IBGE, 2011c) 

 

Consumo alimentar e os cenários da alimentação no Brasil 

O consumo alimentar médio diário per capita foi descrito distribuindo-se o 

consumo bruto total em gramas, a ingestão de proteína em gramas, a ingestão de energia em 

quilocalorias e o consumo energético relativo (percentual de contribuição de energia para o 

total de energia ingerida), segundo os quatro grupos da classificação NOVA e, internamente a 

esses grupos, seus respectivos subgrupos.  

Se o consumo alimentar médio oferece uma visão geral da quantidade de 

alimentos ingerida e da qualidade nutricional da alimentação, a estratificação da população em 

quintos de ingestão calórica de determinados alimentos permite analisar, como cenários, 

distintos padrões dietéticos reais. Primeiro, nós avaliamos os 5 cenários de quintos de consumo 

dos alimentos ultraprocessados: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Para favorecer a comparação entre os 

perfis nutricionais, nós fizemos a equalização das dietas para 2000kcal e para 60g de proteína 

total. Na sequência, nós avaliamos os quintos de consumo das carnes em geral (incluídas carnes 

vermelhas, carnes de aves, carnes processadas e carnes ultraprocessadas, e excluídas as carnes 

de pescados): QC1, QC2, QC3, QC4, QC5. Para ambos os casos, o primeiro quinto (Q1 e QC1, 

respectivamente) corresponde a 20% da população que menos consome o grupo de alimentos, 

e o último quinto (Q5 e QC5, respectivamente) corresponde à população que mais consome. 

 

A dieta simulada conforme recomendações para a saúde 

O objetivo último dessa seção foi avaliar em que medida a adoção de dietas 

alinhadas às recomendações oficiais para a promoção da saúde contribui com a mitigação de 

impactos ambientais, comparando-a com cenários realistas de consumo alimentar da população 

Brasileira. O padrão alimentar denominado ocidental - que contempla consumo crescente tanto 

de carnes quanto de alimentos ultraprocessados – gera impactos negativos sobre a saúde e o 

meio ambiente. Nesse sentido, os ajustes escolhidos tanto para a dieta simulada quanto para a 

avaliação dos quintos de consumo concentraram-se principalmente nos alimentos 
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ultraprocessados e carnes em geral, mas também houve ajustes em alguns outros ítens 

relevantes para a saúde que seguem o padrão geral de consumo. Portanto, nós simulamos uma 

dieta a partir do perfil nutricional do consumo alimentar médio, ajustando as quantidades (g) 

consumidas de alguns subgrupos com base em critérios oficiais para a prevenção de doenças 

crônicas não transmissíveis.  

A dieta simulada permaneceu com o mesmo nível de energia total do consumo 

médio (1977kcal). A ingestão de energia proveniente dos alimentos ultraprocessados foi 

ajustada em 0,1% da contribuição total de energia, igual ao primeiro quinto de consumo de 

alimentos ultraprocessados (Q1), seguindo a recomendação de evitá-los para prevenção da 

obesidade e doenças crônicas relacionadas (BRASIL, 2014). A quantidade de carnes vermelhas 

foi fixada em 50g, seguindo a recomendação de, no máximo, 350 a 500g de carnes vermelhas 

por semana e a quantidade de carnes processadas foi fixada em 10% do consumo médio real 

(0,9g), seguindo a recomendação de evitá-las para prevenção do câncer colorretal (WCRF, 

2018). A quantidade de açúcar de mesa ficou em 25g, seguindo a recomendação para reduzir - 

ou até eliminar - a ingestão de açúcar adicionado para prevenção da diabetes tipo 2 (WCRF, 

2018). A recomendação para consumo de frutas, verduras e legumes é de 400 a 500g por dia 

(WHO, 2005). Sendo assim, a quantidade de frutas foi mantida igual a do consumo médio 

(186,2g) e a quantidade de verduras e legumes elevada para 213,8g. A quantidade de nozes e 

sementes foi fixada em 30g por dia, seguindo a recomendação para prevenção de doenças 

cardiovasculares (WCRF, 2018). Depois de todos os ajustes feitos, a quantidade de energia que 

faltou para completar as 1977kcal foi redistribuída entre os demais subgrupos de alimentos não 

ajustados e proporcionalmente à participação de cada um no consumo alimentar médio. 

 

A base de dados ambientais e estimativas das pegadas dos alimentos 

A base de dados ambientais foi estruturada com as pegadas de carbono (CF) e 

pegada hídrica (WF) dos alimentos, colecionadas de artigos científicos internacionais e 

declarações corporativas de desempenho ambiental de alimentos. Os valores que compuseram 

as pegadas foram aqueles calculados para alimentos crus ou sem preparo, oriundos de modos 

de produção convencionais e perímetro da avaliação do ciclo de vida (ACV) da produção na 

fazenda podendo chegar até o ponto de venda. Os critério de exclusão foram: valores calculados 

para alimentos produzidos em estufa; perímetro do sistema da ACV que incluisse transporte do 

ponto de venda ao domicílio; e alimentos cozidos ou congelados. As referências usadas nos 

cálculos estão no Trabalho II da tese.  
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Muitos trabalhos usam a média das pegadas comuns a um mesmo grupo de 

alimentos, como por exemplo as frutas. A média é calculada com os valores encontrados nas 

ACVs dos distintos elementos desse grupo como, por exemplo, ACV da maçã, da banana ou 

da laranja. Essa abordagem facilita o gerenciamento do grande número de itens de consumo e 

contorna a falta de dados para muitos itens. Torna-se compreensível a adoção dessa abordagem 

quando se avalia a dimensão da lista de alimentos e preparações culinárias consumidos no 

Brasil, que chega a 1200 itens. 

O desafio da nova abordagem pór nós estabelecida foi tentar aproximar ao 

máximo o valor da pegada aos valores obtidos para o alimento exato ou aqueles mais parecidos 

com ele. Se foi registrado apenas um dado, usou-se esse valor. Na indisponibilidade de dados, 

usou-se a média dos alimentos mais parecidos, num agrupamento em cascata de acordo com a 

codificação do Sistema Harmonizado115, uma classificação de produtos do tipo “taxonômica”, 

hierárquica e internacionamente reconhecida. Compuseram a média os valores disponíveis mais 

próximos dos alimentos na classificação hierárquica, a começar por valores do próprio item de 

consumo e, na ausência, os valores dos níveis hierárquicos subsequentes.  

Como as pegadas foram originariamente estimadas para alimentos no estado cru, 

as médias foram ajustadas para o estado cozido, com as preparações culinárias desagregadas 

nos seus principais componentes e, para a pegada de carbono, emissões de gases estufa 

provenientes da queima do gás de cozinha foram adicionadas. Assim, a tabela final trouxe as 

pegadas dos alimentos e preparações culinárias tal como são ingeridos. Detalhamento 

metodológico pode ser encontrado no Trabalho 2 da tese. 

Os fatores CF e WF do banco de dados ambiental foram integrados às colunas 

dos nutrientes da Tabelas de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil 

(Figura 3.1). Cada ítem de consumo recebeu um fator para pegada de carbono (CF, g de 

CO2e*100 g-1 de alimento) e um fator para pegada hídrica (WF, l*100g-1 de alimento), prontos 

a multiplicar as quantidades consumidas de alimentos. Essa abordagem póssibilitou o cálculo 

tanto das pegadas totais do consumo de alimentos na escala populacional quanto comparar 

padrões de dieta, com flexibilidade para admitir distintas unidades funcionais (por exemplo, 

gCO2e*kg-1 ou gCO2e*kcal-1 ou gCO2e*g de proteína-1).  

 

 

 

                                                 
115 SH, estabelecido pela Organização Mundial Aduaneira (OMA) 
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Figura 3.1 – Integração entre as bases de dados de nutrição e meio ambiente 

 

Fonte: elaborado pela autora 

A pegada de carbono e a pegada hídrica do consumo alimentar médio diário no 

Brasil foram calculadas em gramas de carbono e litros de água, apresentadas segundo grupos e 

subgrupos da classificação NOVA e descritas para o total da dieta. Para facilitar a comparação 

do impacto ambiental dos diferentes subgrupos de alimentos, calculou-se as densidades das 

pegadas de carbono (dCF) e hídrica (dWF) por unidades funcionais, como a pegada por 100 

gramas do alimento, por grama de proteína e por 100kcal do alimento. 

 

Potencial de mitigação dos impactos ambientais das dietas saudáveis 

As pegadas CF e WF foram descritas para o consumo alimentar médio e 

conforme os quintos de contribuição calórica de alimentos ultraprocessados (Q1, Q2, Q3, Q4, 

Q5), segundo grupos e subgrupos da classificação NOVA. As análises das pegadas CF e WF 

foram equalizadas para 2.000 kcal e 60g de proteína total, a fim de permitir a comparação dos 

impactos ambientais de distintos padrões de dietas. As pegadas foram calculadas para os quintos 

de consumo de carnes em geral (QC1, QC2, QC3, QC4, QC5), equalizados em 2000kcal. Por 

último, fizemos a comparação das pegadas dos diferentes cenários com a dieta simulada. 

Todas as análises deste estudo foram realizadas no módulo survey do software 

Stata/SE versão 14.0, que considera os efeitos da amostragem complexa permitindo a 

extrapolação dos resultados para a população Brasileira. 

  

BASE DE DADOS AMBIENTAL

ÍTENS DE CONSUMO

Codificação
Sistema

Harmonizado

Pegada de carbono e hídrica

Tabela de 
Composição 
nutricional

Consumo 
alimentar da 
população

Alimentos e 
preparações 

desagregadas 

BASE DE DADOS NUTRIÇÃO

Publicações 
científicas

Declarações  
desempenho 
ambiental

Coeficientes ambientais médios 
para alimentos e preparações 

culinárias



169 

 

 

2.3.3. Resultados 

 

Alimentação: a descrição do consumo alimentar médio 

O consumo alimentar médio dos Brasileiros foi calculado em 1538g por dia, com 

1977kcal e 76g de proteína. O padrão dominante incluiu alimentos e preparações culinárias com 

base em alimentos in natura ou minimamente processados que, somados aos ingredientes 

culinários, totalizaram 70,8% da ingestão calórica. Alimentos processados, como pão francês, 

queijos e carnes processadas, chegaram a 10,7% da ingestão calórica. O grupo de alimentos 

ultraprocessados, composto por refeições prontas industrializadas, salgadinhos, doces, 

refrigerantes e sucos artificiais entre outros produtos, representou 18,4% (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 – Contribuição dos grupos de alimentos (NOVA) na ingestão de energia e de 

proteína 

Ingestão de energia (%) Ingestão de proteína (g) e (%) 

  

 

█ Alimentos in natura ou minimente processados 

█ Ingredientes culinários  

█ Alimentos processados 

█ Alimentos ultraprocessados 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Os detalhes sobre o consumo alimentar médio no Brasil segundo grupos de 

alimentos da classificação NOVA encontram-se na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Consumo alimentar médio diário per capita segundo grupos de alimentos da classificação NOVA. 

População Brasileira com 10 ou mais anos de idade, 2008-2009 

Grupos e subgrupos de alimentos 

Consumo 

bruto 

Ingestão 

energia 

Contribuição 

total energia 

Proteína 

total 

Contribuição 

Proteína 

(g) (kcal) (%) (g) (%) 

Alimentos in natura ou minimamente processados 1160,2 1068,4 55,0 62,0 78,2 

Arroz 163,1 220.9 11,6 4,1 5,1 

Feijão 192,8 189.4 9,8 11,1 14,0 

Outras leguminosas1 1,4 2.2 0,1 0,1 0,2 

Frutas e sucos in natura 186,2 95.1 5,0 1,3 1,6 

Legumes e verduras 88,0 22.4 1,4 1,2 1,5 

Raízes e tubérculos 37,6 63.7 3,0 0,5 0,7 

Macarrão 53,5 79.1 4,0 2,7 3,4 

Carne vermelha2 76,7 187.0 9,1 19,3 24,4 

Aves e outras carnes 37,9 79.4 4,2 10,3 13,0 

Peixes 22,8 26.7 1,2 5,5 6,9 

Frutos do mar 0,6 0.6 0,0 0,1 0,2 

Ovos 14,0 21.6 1,2 1,8 2,2 

Leite 139,8 59.5 3,3 3,3 4,2 

Iogurte natural 0,5 0.3 0,0 0,0 0,0 

Café e cha 138,5 1.8 0,1 0,2 0,2 

Nozes e sementes 3,6 9.9 0,4 0,1 0,2 

Outros cereais4 0,3 1.0 0,0 0,0 0,0 

Farinha de trigo 2,2 7.9 0,4 0,2 0,3 

Outros minimamente processados 1,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

Ingredientes culinários 57,2 307,6 15,8 0,5 0,6 

Gordura animal 6,0 33.2 1,6 0,1 0,1 

Óleo vegetal 15,6 137.3 7,0 0,0 0,0 

Açúcar de mesa 35,3 136.1 7,2 0,0 0,0 

Outros ingredientes culinários4 0,3 0.9 0,0 0,0 0,0 

Alimentos processados 101,4 213,2 10,7 8,0 10,1 

Pão francês 48,9 146.6 7,8 3,9 4,9 

Queijos processados 7,0 21.5 1,0 1,5 1,9 

Conservas de verduras, legumes, leguminosas 1,3 0.9 0,0 0,0 0,1 

Carnes processadas 9,0 23.7 1,1 2,4 3,0 

Conservas de frutas 2,2 5.6 0,2 0,0 0,0 

Bebidas alcoólicas fermentadas 32,9 15.0 0,6 0,1 0,2 

Alimentos ultraprocessados 266,5 388,6 18,4 9,2 11,6 

Bolachas salgadas e salgadinhos 10,5 41.7 2,0 1,1 1,3 

Doces 5 12,7 37.0 1,5 0,5 0,6 

Cereais Matinais 0,8 2.3 0,1 0,1 0,1 

Panificados doces 12,8 48.3 2,1 0,8 1,0 

Pães ultraprocessados 8,3 25.6 1,4 0,6 0,8 

Queijos ultraprocessados 0,5 1.2 0,1 0,1 0,1 

Carnes ultraprocessadas 10,9 34.2 1,7 1,7 2,1 

Molhos 6,8 33.1 1,6 0,1 0,1 

Refeições prontas 6 30,9 79.6 3,8 3,2 4,0 

Refrigerantes 99,6 35.6 1,7 0,1 0,1 

Sucos artificiais 36,6 14.4 0,7 0,0 0,0 

Bebidas lácteas 32,0 31.3 1,5 1,1 1,3 

Bebidas alcoólicas destiladas 1,4 2.8 0,1 0,0 0,0 

Outras bebidas 7 2,8 1.4 0,1 0,1 0,1 

Total 1585,0 1977,7 100,0 79,2 100,0 
1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 

4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fastfood; sopas e macarrões 
instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 
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Seguindo o processo de desagregação das preparações culinárias para 

reordenamento do cálculo de consumo alimentar por subgrupos de alimentos, os subgrupos que 

contribuíram percentualmente mais com a ingestão de energia foram o arroz (11,6%), o feijão 

(9,8%), a carne vermelha (9,1%), o açúcar de mesa (7,2%), o óleo vegetal (7%), as frutas e os 

sucos in natura (5%). Dos alimentos processados, o pão francês (7,8%) foi aquele com maior 

participação na ingestão calórica. Entre os ultraprocessados, as refeições prontas (3,8%) 

tiveram maior participação. A soma da participação de pães ultraprocessados, panificados 

doces, bolachas salgadas e salgadinhos chegou a 7% e as bebidas ultraprocessadas, como 

refrigerantes, bebidas lácteas, sucos artificiais, somaram 4% da ingestão calórica.  

 

Alimentação: a dieta simulada com as recomendações para a saúde 

A Tabela 3.2 propicia a comparação direta dos achados de consumo efetivo 

médio, a dieta simulada e as recomendações para a saúde de subgrupos de alimentos 

selecionados. 

Tabela 3.2 – Comparação dos valores observados no consumo efetivo com as recomendações 

oficiais adotadas na dieta simulada. 

Subgrupo Consumo efetivo 

(g) 

Recomendação 

(g*dia-1) 

Dieta simulada 

(g*dia-1) 

Frutas, verduras e legumes 274,2 400 a 500 400 

Carnes vermelhas 76,7 50-70 50 

Carnes processadas 9,0 (evitar) 0,9 

Nozes e sementes 3,6 30 30 

Açúcar de mesa 35,3 (reduzir / evitar) 25 

Ultraprocessados 266,5 (evitar) 1,4 

Fonte: elaborado pela autora 

A dieta simulada procurou manter ao máximo o padrão da dieta média praticada 

no Brasil, adotando-a como base. A ingestão de energia permaneceu em 1977kcal, elevando o 

consumo de alimentos para 1794g por dia e a ingestão de proteína total para 80,9g (Tabela 3). 

O padrão já dominante de consumo de alimentos in natura ou minimamente processados se 

ampliou e, somado aos ingredientes culinários, totalizou 89,3% da ingestão calórica. Alimentos 

processados, como pão francês e queijos, chegaram a 10,6% da ingestão calórica.   
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Tabela 3.3 – Dieta simulada com recomendações para a saúde segundo grupos de alimentos da classificação 

NOVA. 

Grupos e subgrupos de alimentos 

Consumo 

bruto 

Ingestão 

energia 

Contribuição 

total energia 

Proteína 

total 

Contribuição 

Proteína 

(g) (kcal) (%) (g) (%) 

Alimentos in natura ou minimamente processados 1625,4 1425,5 72,1 74,3 91,9 

Arroz 231,8 313,9 15,9 5,8 7,2 

Feijão 274,0 269,1 13,6 15,8 19,5 

Outras leguminosas1 2,0 3,1 0,2 0,1 0,2 

Frutas e sucos in natura 186,2 95,1 4,8 1,3 1,6 

Legumes e verduras 213,8 54,4 2, 8 2,9 3,6 

Raízes e tubérculos 53,4 90,5 4,6 0,7 0,9 

Macarrão 76,0 112,4 5,7 3,8 4,7 

Carne vermelha2 50,0 121,9 6,2 12,6 15,5 

Aves e outras carnes 53,9 112,8 5,7 14,6 18,1 

Peixes 32,4 37,9 1,9 7,8 9,7 

Frutos do mar 0,9 0,9 0,0 0,1 0,2 

Ovos 19,9 30,7 1,6 2,6 3,2 

Leite 198,7 84,6 4,3 4,7 5,8 

Iogurte natural 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 

Café e cha 196,8 2,6 0,1 0,3 0,4 

Nozes e sementes 30,0 82,5 4,2 0,8 1,0 

Outros cereais4 0,4 1,4 0,1 0,0 0,0 

Farinha de trigo 3,1 11,2 0,6 0,3 0,4 

Outros minimamente processados 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ingredientes culinários 56,1 340,0 17,2 0,1 0,2 

Gordura animal 8,5 47,2 2,4 0,1 0,2 

Óleo vegetal 22,2 195,1 9,9 0,0 0,0 

Açúcar de mesa 25,0 96,4 4,9 0,0 0,0 

Outros ingredientes culinários4 0,4 1,3 0,1 0,0 0,0 

Alimentos processados 111,5 210,1 10,6 6,4 7,9 

Pão francês 48,9 146,6 7,4 3,9 4,8 

Queijos processados 9,9 30,6 1,5 2,1 2,6 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 1,8 1,3 0,1 0,0 0,0 

Carnes processadas 0,9 2,4 0,1 0,2 0,3 

Conservas de frutas 3,1 8,0 0,4 0,0 0,0 

Bebidas alcoólicas fermentadas 46,8 21,3 1,1 0,1 0,2 

Alimentos ultraprocessados 1,4 2,1 0,1 0,0 0,0 

Bolachas salgadas e salgadinhos 0,0 0,2 0,01 0,0 0,0 

Doces 5 0,1 0,2 0,01 0,0 0,0 

Cereais Matinais 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Panificados doces 0,0 0,2 0,01 0,0 0,0 

Pães ultraprocessados 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Queijos ultraprocessados 0,0 0,1 0,01 0,0 0,0 

Carnes ultraprocessadas 0,1 0,2 0,01 0,0 0,0 

Molhos 0,2 0,8 0,04 0,0 0,0 

Refeições prontas 6 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Refrigerantes 0,2 0,1 0,00 0,0 0,0 

Sucos artificiais 0,6 0,3 0,01 0,0 0,0 

Bebidas lácteas 0,1 0,1 0,01 0,0 0,0 

Bebidas alcoólicas destiladas 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Outras bebidas 7 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Total 1794,3 1977,70 100,0 80,9 100,0 
1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 

4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fastfood; sopas e macarrões 
instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 
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Alimentação: uma breve comparação entre o consumo médio e a dieta simulada 

Os mapas de árvore ilustram a participação proporcional de cada subgrupo de 

alimentos no consumo alimentar médio (Figura 3.3) e na dieta simulada saudável (Figura 3.4). 

A redução do consumo de carnes vermelhas in natura e processadas, redução do açúcar de mesa 

e a retirada completa dos ultraprocessados, como refrigerantes, abre “espaço” para outros 

subgrupos alimentares importantes, como legumes e verduras ou nozes e sementes. 

Figura 3.3 – Mapa de árvore da contribuição proporcional dos subgrupos de alimentos no consumo 

alimentar médio 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Figura 3.4 – Mapa de árvore da contribuição proporcional dos subgrupos de alimentos na dieta 

simulada saudável 

 

Fonte: elaborado pela autora  
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Alimentação: os cenários de consumo alimentar 

Os quintos de consumo de ultraprocessados 

Os estratos correspondentes a quintos de contribuição percentual da ingestão 

total de energia proveniente de alimentos ultraprocessados variou de 0,1% (Q1) a 48% (Q5), 

conforme ilustra a Figura 3.5. 

O padrão Q5 apresentou consumo efetivo de alimentos (1648g) e ingestão de 

energia (2077kcal) maior e total de proteína na dieta semelhante (76g) se comparado ao padrão 

Q1 (Figura 3.6 e Figura 3.7).  

Figura 3.5 – Estratos correspondentes a quintos de contribuição percentual de energia 

provenientes dos alimentos ultraprocessados segundo os grupos da classificação NOVA, % 

 
 

Figura 3.6 – Consumo efetivo de alimentos segundo grupos de alimentos (NOVA), gramas 

 

 

█ Alimentos in natura ou minimente processados 

█ Ingredientes culinários  

█ Alimentos processados 

█ Alimentos ultraprocessados 

Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 3.7 – Total de proteína nas dietas segundo grupos de alimentos (NOVA), gramas 

 
 

█ Alimentos in natura ou minimente processados 

█ Ingredientes culinários  

█ Alimentos processados 

█ Alimentos ultraprocessados 

Fonte: elaborado pela autora 

Na página seguinte, a Tabela 3.4 apresenta o consumo alimentar (g) de grupos e 

subgrupos da NOVA segundo quintos de participação calórica de alimentos ultraprocessados 

na dieta. O padrão Q5 apresentou consumo mais baixo de arroz e feijão, legumes e verduras, 

ovos, nozes e sementes e peixes quando comparado a Q1. O consumo de açúcar de mesa do 

padrão Q5 (26g) foi menor que a do consumo médio (35g) e próximo ao proposto para a dieta 

simulada (25g), porém, o padrão Q5 apresentou consumo maior de produtos alimentícios 

adoçados, como refrigerantes, sucos artificiais, doces e panificados doces. Fenômeno 

semelhante ocorreu com o consumo de carnes vermelhas (54g), que esteve próximo ao valor da 

dieta simulada (50g), porém, ainda contou com quantidades de carnes processadas (5,1g) e 

ultraprocessadas (22,4g).  

O padrão Q1 teve o menor consumo efetivo de alimentos (1392g) e ingestão de 

energia (1599kcal), mas o consumo de frutas, legumes e verduras, nozes e sementes foi abaixo 

da recomendação oficial. Os padrões Q1, Q2 e Q3 apresentaram consumo de carnes vermelhas 

e processadas superiores à dieta simulada ou da recomendação oficial. 
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Tabela 3.4 - Consumo alimentar diário per capita (g) segundo grupos de alimentos da classificação NOVA por 

estratos correspondentes a quintis do consumo de alimentos ultraprocessados (AUP). População Brasileira com 

10 ou mais anos de idade, 2008-2009 

Grupos e subgrupos de alimentos 
Quintos da contribuição de AUP para a  

ingestão total de energia  
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  

Alimentos in natura ou minimamente processados 1234,3 1357,2 1228,9 1128,6 852,0  

Arroz 186,21 192,96 170,69 155,59 110,08 * 

Feijão 229,41 236,75 202,41 175,31 120,19 * 

Outras leguminosas1 2,02 1,77 0,85 1,38 1,06 * 

Frutas e sucos in natura 157,05 200,52 199,26 206,54 167,57  

Legumes e verduras 83,41 97,03 97,67 90,55 71,10 * 

Raízes e tubérculos 43,53 46,52 38,12 33,59 26,02 * 

Macarrão 61,34 64,59 56,37 46,54 38,65 * 

Carne vermelha2 76,24 95,73 82,99 74,22 54,05 * 

Aves e outras carnes 38,38 45,62 39,13 36,92 29,50 * 

Peixes 42,36 33,90 18,19 11,18 8,34 * 

Frutos do mar 0,38 0,76 0,85 0,26 0,66  

Ovos 16,29 16,07 15,31 11,98 10,18 * 

Leite 120,89 158,22 152,83 148,44 118,39  

Iogurte natural 0,29 0,55 0,50 0,82 0,27  

Café e cha 168,99 156,48 147,46 128,73 90,85 * 

Nozes e sementes 4,57 6,04 2,94 2,81 1,71 * 

Outros cereais3 0,11 0,16 0,27 0,36 0,39  

Farinha de trigo 1,88 2,40 2,24 2,22 2,26 * 

Outros minimamente processados 0,97 1,07 0,84 1,15 0,74  

Ingredientes culinários 60,0 66,1 61,1 56,5 42,1  

Gordura animal 6,18 6,64 5,84 6,25 4,99 * 

Óleo vegetal 17,41 18,57 16,40 14,83 10,82 * 

Açúcar de mesa 36,10 40,63 38,43 35,28 26,14 * 

Outros ingredientes culinários4 0,30 0,26 0,43 0,17 0,19  

Alimentos processados 92,4 105,3 116,7 102,3 90,2  

Pão francês 45,95 57,10 55,90 49,51 35,82 * 

Queijos processados 4,24 6,13 7,62 9,55 7,45 * 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 0,97 1,09 1,45 1,62 1,53 * 

Carnes processadas 11,80 10,09 8,90 9,32 5,11 * 

Conservas de frutas 1,26 2,91 2,98 2,68 1,26  

Bebidas alcoólicas fermentadas 28,18 28,02 39,85 29,60 39,01 * 

Alimentos ultraprocessados 5,5 98,9 205,0 359,4 663,6  

Bolachas salgadas e salgadinhos 0,04 4,17 7,82 13,84 26,40 * 

Doces5 0,08 2,44 5,49 15,29 40,14 * 

Cereais Matinais 0,00 0,18 0,37 1,25 1,95 * 

Panificados doces 0,10 4,44 8,50 13,46 37,37 * 

Pães ultraprocessados 0,01 2,22 7,35 14,04 18,02 * 

Queijos ultraprocessados 0,05 0,22 0,46 0,58 1,28 * 

Carnes ultraprocessadas 0,09 4,01 10,12 17,79 22,39 * 

Molhos 1,60 6,76 8,20 8,97 8,51 * 

Refeições prontas6 0,08 3,07 10,03 33,06 108,15 * 

Refrigerantes 1,04 39,20 83,32 131,90 242,38 * 

Sucos artificiais 2,08 28,00 41,62 56,07 55,37  

Bebidas lácteas 0,06 3,23 18,43 48,87 89,63 * 

Bebidas alcoólicas destiladas 0,00 0,27 0,61 1,29 4,82 * 

Outras bebidas7 0,30 0,65 2,72 2,98 7,15 * 

Total 1392,2 1627,5 1611,7 1646,8 1647,9  

1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 

4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fastfood; sopas e macarrões 
instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 

*p valor para teste de tendência linear < 0,05 
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Os quintos de consumo de carnes em geral 

Os estratos correspondentes a quintos de contribuição percentual da ingestão 

total de energia proveniente das carnes em geral variaram de 1,2% (QC1) a 34,3% (QC5), 

conforme ilustra a Figura 3.8. 

Figura 3.8 – Estratos correspondentes a quintos de contribuição percentual de energia 

provenientes das carnes em geral (carnes vermelhas, aves, processadas e ultraprocessadas), % 

 

█ Demais alimentos 

█ Carnes em geral 

Fonte: elaborado pela autora. 

As Tabelas 3.5 e 3.6 apresentam o consumo alimentar dos grupos NOVA 

segundo quintos de participação calórica de carnes em geral. O padrão de dieta com maior 

consumo de carnes em geral (QC5), apresentou a menor quantidade de consumo alimentar 

(1490g). O consumo efetivo de carnes vermelhas (158g) foi 300% superior ao da dieta simulada 

e o consumo total de carnes processadas e ultraprocessadas (50g) e 250% superior ao consumo 

médio nacional. As contribuições de energia vinda de arroz (11,6%) e feijão (9,0%) foram 

próximas aos valores médios (11,6 % e 9,8%, respectivamente). Entre os quintos, QC5 

apresentou percentuais menores vindos de frutas (3,5%), legumes e verduras (1,0%), raízes e 

tubérculos (2,7%), leite (2,2%), peixes (0,2%), ovos (0,6%), e nozes (0,2%), e o menor 

percentual de energia vindo de alimentos ultraprocessados (13%). O padrão de dieta com menor 

consumo de carnes (QC1), apresentou consumo efetivo de carnes vermelhas (6g) e o consumo 

total de carnes processadas e ultraprocessadas (2,6g). Os percentuais de contribuição de energia 

foram maiores para legumes e verduras (2,0%), raízes e tubérculos (3,5%), leite (4%), ovos 

(2,0%) e peixes (4,3%). Entretanto, apresentou percentuais mais altos para o pão francês 

(8,8%), pães ultraprocessados (1,6%), panificados doces (2,7%), açúcar de mesa (8,4%) e 

refeições prontas (5,9%), com o percentual de ingestão calórica vindo da totalidade dos 

alimentos ultraprocessados (22%) acima da dieta média (18,4%). O consumo efetivo de peixes 

do padrão QC1 é o mais elevado de todos os cenários, chegando a 78g diárias.  
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Tabela 3.5 - Consumo alimentar diário per capita (g) segundo grupos de alimentos da classificação NOVA por 

estratos correspondentes a quintis do consumo de carnes em geral. População Brasileira com 10 ou mais anos de 

idade, 2008-2009 

Grupos e subgrupos de alimentos 
Quintos da contribuição de Carnes para  

a ingestão total de energia  
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  

Alimentos in natura ou minimamente processados 1135,3 1201,7 1178,3 1176,5 1109,2  

Arroz 144,3 163,9 167,2 175,6 164,6 * 

Feijão 177,0 195,2 201,1 205,9 184,9 * 

Outras leguminosas1 2,6 1,0 1,3 1,1 1,1 * 

Frutas e sucos in natura 189,9 233,1 192,9 177,4 137,7 * 

Legumes e verduras 97,8 93,7 88,7 87,72492 71,9 * 

Raízes e tubérculos 39,8 41,0 38,2 36,8 32,1 * 

Macarrão 64,1 60,0 57,2 47,0 39,2 * 

Carne vermelha2 6,1 46,0 71,6 101,0 158,5 * 

Aves e outras carnes 2,9 24,1 38,7 52,5 71,4 * 

Peixes 78,0 14,1 10,2 7,5 4,1 * 

Frutos do mar 1,5 0,5 0,2 0,4 0,3 * 

Ovos 20,5 16,6 14,1 10,9 7,7 * 

Leite 148,8 170,0 152,2 128,3 99,5 * 

Iogurte natural 0,4 0,9 0,4 0,4 0,3  

Café e cha 152,0 133,0 136,8 138,4 132,3 * 

Nozes e sementes 6,3 4,8 3,3 2,2 1,6 * 

Outros cereais3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,1  

Farinha de trigo 2,3 3,0 2,5 1,9 1,3 * 

Outros minimamente processados 1,0 0,6 1,3 1,2 0,7  

Ingredientes culinários 58,7 63,8 59,6 55,6 48,2  

Gordura animal 6,9 7,5 6,3 5,1 4,1 * 

Óleo vegetal 14,1 14,5 15,4 16,6 17,4 * 

Açúcar de mesa 37,2 41,5 37,6 33,6 26,6 * 

Outros ingredientes culinários4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 * 

Alimentos processados 90,1 100,8 101,4 97,6 117,0  

Pão francês 50,0 56,0 53,3 46,8 38,1 * 

Queijos processados 6,1 10,1 7,9 6,1 4,7 * 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 0,9 1,2 1,8 1,7 1,0  

Carnes processadas 0,4 2,7 3,9 7,9 30,4 * 

Conservas de frutas 2,6 3,0 2,0 2,4 1,1 * 

Bebidas alcoólicas fermentadas 30,1 27,8 32,5 32,7 41,6  

Alimentos ultraprocessados 261,7 328,8 282,0 243,7 216,1  

Bolachas salgadas e salgadinhos 12,0 14,3 11,6 8,2 6,2 * 

Doces5 16,3 18,9 12,5 8,3 7,5 * 

Cereais Matinais 1,1 1,4 0,5 0,5 0,3 * 

Panificados doces 17,0 16,8 13,3 9,6 7,1 * 

Pães ultraprocessados 9,0 9,3 8,7 8,2 6,4 * 

Queijos ultraprocessados 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4  

Carnes ultraprocessadas 2,2 7,7 10,6 13,2 20,7 * 

Molhos 7,9 6,6 8,1 6,0 5,4 * 

Refeições prontas6 45,4 47,1 30,3 19,1 12,4 * 

Refrigerantes 83,6 117,3 108,6 99,0 89,3  

Sucos artificiais 28,9 38,9 39,4 39,0 37,0  

Bebidas lácteas 32,8 45,7 33,9 27,7 20,1 * 

Bebidas alcoólicas destiladas 2,3 1,6 0,9 1,4 0,8 * 

Outras bebidas7 2,9 2,5 2,9 3,0 2,5  

Total 1545,9 1695,1 1621,3 1573,3 1490,5  

1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 

4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fastfood; sopas e macarrões 
instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 

*p valor para teste de tendência linear < 0,05 
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Tabela 3.6 – Contribuição para o total de energia do consumo alimentar diário per capita (%) segundo grupos de 

alimentos da classificação NOVA por estratos correspondentes a quintis do consumo de carnes em geral. 

População Brasileira com 10 ou mais anos de idade, 2008-2009 

Grupos e subgrupos de alimentos 
Quintos da contribuição de Carnes para 

a ingestão total de energia  
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  

Alimentos in natura ou minimamente processados 51 50 54 58 62  

Arroz 11,32 11,24 11,72 12,36 11,58 * 

Feijão 10,18 9,61 10,01 10,40 9,04  

Outras leguminosas1 0,28 0,09 0,11 0,08 0,07 * 

Frutas e sucos in natura 5,66 5,87 5,03 4,67 3,52 * 

Legumes e verduras 1,96 1,34 1,36 1,39 1,01 * 

Raízes e tubérculos 3,49 2,89 2,93 2,96 2,67 * 

Macarrão 5,44 4,39 4,16 3,40 2,84 * 

Carne vermelha2 0,61 5,18 8,46 12,29 19,17 * 

Aves e outras carnes 0,22 2,47 4,29 5,90 8,09 * 

Peixes 4,28 0,75 0,55 0,40 0,21 * 

Frutos do mar 0,07 0,02 0,01 0,02 0,02 * 

Ovos 1,97 1,26 1,13 0,87 0,60 * 

Leite 3,98 3,74 3,52 3,00 2,23 * 

Iogurte natural 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01  

Café e cha 0,14 0,10 0,10 0,10 0,10 * 

Nozes e sementes 0,69 0,49 0,35 0,23 0,19 * 

Outros cereais3 0,02 0,06 0,06 0,07 0,02  

Farinha de trigo 0,42 0,51 0,43 0,33 0,21 * 

Outros minimamente processados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ingredientes culinários 17 16 16 16 14  

Gordura animal 1,89 2,03 1,63 1,43 1,02 * 

Óleo vegetal 6,75 6,25 6,80 7,47 7,59 * 

Açúcar de mesa 8,39 7,96 7,56 6,82 5,28 * 

Outros ingredientes culinários4 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 * 

Alimentos processados 11 11 11 10 11  

Pão francês 8,76 8,52 8,41 7,44 5,87 * 

Queijos processados 0,98 1,38 1,18 0,94 0,65 * 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03  

Carnes processadas 0,04 0,25 0,42 0,88 3,74 * 

Conservas de frutas 0,31 0,30 0,23 0,27 0,12 * 

Bebidas alcoólicas fermentadas 0,52 0,49 0,56 0,56 0,72   

Alimentos ultraprocessados 22 23 19 16 13  

Bolachas salgadas e salgadinhos 2,35 2,46 2,20 1,73 1,22 * 

Doces5 2,11 2,24 1,46 0,94 0,69 * 

Cereais Matinais 0,19 0,21 0,07 0,08 0,05 * 

Panificados doces 2,72 2,66 2,24 1,57 1,06 * 

Pães ultraprocessados 1,64 1,51 1,41 1,34 1,04 * 

Queijos ultraprocessados 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05  

Carnes ultraprocessadas 0,29 1,13 1,54 2,05 3,26 * 

Molhos 2,05 1,77 1,74 1,47 1,16 * 

Refeições prontas6 5,90 5,58 3,66 2,40 1,54 * 

Refrigerantes 1,57 2,01 1,85 1,69 1,53  

Sucos artificiais 0,69 0,78 0,81 0,79 0,68  

Bebidas lácteas 1,68 2,10 1,66 1,32 0,97 * 

Bebidas alcoólicas destiladas 0,15 0,12 0,07 0,07 0,05   

Outras bebidas7 0,11 0,04 0,06 0,69 0,05  

Total 100 100 100 100 100  

1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 

4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fastfood; sopas e macarrões 
instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 
*p valor para teste de tendência linear < 0,05 
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Estimativas de impacto ambiental 

As pegadas dos alimentos por distintas unidades funcionais 

A depender da densidade nutricional do alimento, a concentração da pegada por 

unidade funcional varia. Assim, pode-se comparar os impactos ambientais com base na 

qualidade nutricional. Os refrigerantes, itens com baixo valor nutricional, apresentam pegada 

de carbono igual a 55,8 gCO2eq/100g; 196,6 gCO2eq/100kcal e 896 gCO2eq/grama de 

proteína. As carnes vermelhas, fontes de proteína, apresentam densidade de carbono igual a 

3109 gCO2eq/100g; 1310 gCO2eq/100kcal e 124,6 gCO2eq/grama de proteína.  

Destacam-se as pegadas hídricas dos doces (544 litros/100g), das refeições 

prontas (321 litros/100g) e dos panificados doces (224 litros/100g). Os alimentos de origem 

animal, cárneos ou lácteos, independente do grau de processamento, sempre apresentam as 

pegadas de carbono ou hídrica superiores aos vegetais.  

Especificamente sobre os vegetais in natura ou minimamente processados, 

alimentos predominantes nas dietas saudáveis, as pegadas hídricas são relevantes nas frutas (86 

litros/100g), legumes e verduras (74 litros/100g), raízes e tubérculos (126 litros/100g). A 

depender do indicador ambiental em questão, um alimento pode ter pegada de carbono maior e 

hídrica menor que outro alimento. Por exemplo, a pegada de carbono do arroz 

(98gCO2eq/100g) é maior que a do feijão (30gCO2eq/100g), enquanto a pegada hídrica do 

arroz (49 litros/100g) é menor que a do feijão (160 litros/100g).  

As pegadas de cada subgrupo de alimento foram calculadas para distintas 

unidades funcionais: 100g, 100kcal e grama de proteína (Tabelas 3.7 e 3.8). 
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Tabela 3.7 – Pegada de carbono por unidade funcional segundo grupos da classificação NOVA. 

Grupos e subgrupos de alimentos 

CF (gCO2e) 

100g 100kcal g de proteína 

Alimentos in natura ou minimamente processados     

Arroz 98,4 72,7 39,4 

Feijão 30,0 30,6 5,3 

Outras leguminosas 1 89,9 41,4 7,2 

Frutas e sucos in natura 66,0 122,6 91,1 

Legumes e verduras 48,7 227,5 45,7 

Raízes e tubérculos 52,7 33,7 35,1 

Macarrão 70,1 50,1 15,9 

Carne vermelha2 3109,2 1309,7 124,6 

Aves e outras carnes 535,6 258,9 21,7 

Peixes 559,6 478,3 23,2 

Frutos do mar 4717,1 4729,2 225,9 

Ovos 351,4 226,8 28,0 

Leite 86,5 176,9 32,0 

Iogurte natural 190,5 320,3 48,7 

Café e cha 33,2 3297,5 291,3 

Nozes e sementes 333,6 156,8 93,7 

Outros cereais 3 33,4 9,1 3,0 

Farinha de trigo 47,1 13,1 4,8 

Outros minimamente processados 44,1 159,3 34,3 

Ingredientes culinários    

Gordura animal 599,6 98,1 66872,6 

Óleo vegetal 170,5 19,4 - 

Açúcar de mesa 44,3 11,5 986,1 

Outros ingredientes culinários 4 338,7 681,6 2902,7 

Alimentos processados    

Pão francês 71,8 23,9 9,0 

Queijos processados 849,5 278,2 39,5 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 203,2 333,9 77,7 

Carnes processadas 1244,7 428,8 46,2 

Conservas de frutas 281,9 116,1 509,1 

Bebidas alcoólicas fermentadas 148,0 281,4 973,7 

Alimentos ultraprocessados    

Bolachas salgadas e salgadinhos 164,6 39,7 18,4 

Doces 5 265,2 102,3 149,7 

Cereais Matinais 164,0 90,1 42,3 

Panificados doces 183,7 68,8 37,5 

Pães ultraprocessados 149,2 49,0 22,0 

Queijos ultraprocessados 818,0 353,8 77,3 

Carnes ultraprocessadas 1553,9 500,8 109,7 

Molhos 157,9 147,6 196,8 

Refeições prontas 6 376,3 141,5 37,2 

Refrigerantes 55,8 196,6 896,0 

Sucos artificiais 28,6 80,6 97,3 

Bebidas lácteas 103,3 98,7 32,3 

Bebidas alcoólicas destiladas 201,1 95,8 751,8 

Outras bebidas 7 61,7 435,1 1068,2 
1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 
4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fast food; sopas e macarrões 

instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 
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Tabela 3.8 – Pegada hídrica por unidade funcional segundo grupos da classificação NOVA. 

Grupos e subgrupos de alimentos 

WF (litros) 

100g 100kcal g de proteína 

Alimentos in natura ou minimamente processados     

Arroz 49,1 36,2 19,6 

Feijão 159,6 163,3 27,7 

Outras leguminosas 1 204,4 93,9 18,7 

Frutas e sucos in natura 85,7 151,2 112,7 

Legumes e verduras 74,1 274,2 48,4 

Raízes e tubérculos 126,4 73,8 87,7 

Macarrão 103,5 76,2 25,8 

Carne vermelha2 2739,2 1145,4 109,7 

Aves e outras carnes 654,5 316,9 26,5 

Peixes 0,0 0,0 0,0 

Frutos do mar 15,3 7,5 0,5 

Ovos 336,1 216,8 26,7 

Leite 54,7 101,1 18,1 

Iogurte natural 138,8 233,4 35,4 

Café e cha 6,8 519,8 48,8 

Nozes e sementes 424,2 161,5 89,4 

Outros cereais 3 79,1 21,4 7,2 

Farinha de trigo 111,6 31,0 11,4 

Outros minimamente processados 53,6 208,9 52,1 

Ingredientes culinários    

Gordura animal 412,7 66,4 461,5 

Óleo vegetal 427,6 48,6 - 

Açúcar de mesa 119,7 31,0 2121,0 

Outros ingredientes culinários 4 244,7 420,9 1584,7 

Alimentos processados    

Pão francês 180,3 60,1 22,5 

Queijos processados 597,7 192,4 27,4 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 256,5 519,8 151,3 

Carnes processadas 1188,8 403,6 44,3 

Conservas de frutas 128,7 57,2 223,9 

Bebidas alcoólicas fermentadas 42,1 81,9 258,6 

Alimentos ultraprocessados    

Bolachas salgadas e salgadinhos 126,0 31,0 13,3 

Doces 5 543,9 181,1 288,4 

Cereais Matinais 178,9 67,0 29,7 

Panificados doces 223,5 70,3 39,2 

Pães ultraprocessados 120,0 39,1 17,9 

Queijos ultraprocessados 621,9 269,0 58,7 

Carnes ultraprocessadas 1533,3 502,4 110,3 

Molhos 110,3 99,3 143,5 

Refeições prontas 6 321,2 123,8 32,5 

Refrigerantes 45,0 194,4 680,5 

Sucos artificiais 102,7 289,3 349,3 

Bebidas lácteas 161,5 156,6 58,9 

Bebidas alcoólicas destiladas 65,5 32,4 352,2 

Outras bebidas 7 315,3 8514,8 25820,3 
1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 
4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fast food; sopas e macarrões 

instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 
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A pegada de carbono do consumo alimentar médio 

A pegada de carbono do consumo alimentar médio no Brasil foi calculada em 

4130 gCO2eq por dia. Os alimentos in natura ou minimamente processados perfazem 80% da 

pegada de carbono, os ingredientes culinários somam 2%, os alimentos processados contribuem 

com cerca de 6% e os ultraprocessados com 12% (Figura 3.9).  

 

Figura 3.9 – Contribuição dos grupos de alimentos (NOVA) na pegada de carbono do 

consumo efetivo médio, gCO2e 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

As carnes vermelhas representam 56% das emissões de carbono da dieta média, 

seguido do consumo das carnes de aves (4,9%), das carnes ultraprocessadas (4,3%) e do arroz 

(3,8%). A Tabela 3.9 traz os valores estimados das pegadas de carbono do consumo alimentar 

médio segundo grupos de classificação NOVA. 
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Tabela 3.9 – Estimativa* da pegada de carbono (CF) do consumo alimentar diário segundo grupos de alimentos 

da classificação NOVA. População Brasileira com 10 ou mais anos de idade, 2008-2009 

Grupos e subgrupos de alimentos 
CF 

(gCO2e) 

Alimentos in natura ou minimamente processados 3300,2 

Arroz 160,7 

Feijão 57,8 

Outras leguminosas 1 0,8 

Frutas e sucos in natura 109,4 

Legumes e verduras 41,0 

Raízes e tubérculos 17,7 

Macarrão 38,9 

Carne vermelha2 2292,7 

Aves e outras carnes 202,5 

Peixes 127,2 

Frutos do mar 27,2 

Ovos 48,9 

Leite 121,7 

Iogurte natural 0,9 

Café e cha 40,3 

Nozes e sementes 10,8 

Outros cereais 3 0,1 

Farinha de trigo 1,0 

Outros minimamente processados 0,4 

Ingredientes culinários 77,0 

Gordura animal 33,9 

Óleo vegetal 26,7 

Açúcar de mesa 15,9 

Outros ingredientes culinários 4 0,4 

Alimentos processados 252,2 

Pão francês 34,6 

Queijos processados 58,8 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 3,5 

Carnes processadas 106,6 

Conservas de frutas 5,9 

Bebidas alcoólicas fermentadas 42,7 

Alimentos ultraprocessados 500,7 

Bolachas salgadas e salgadinhos 18,1 

Doces 5 28,9 

Cereais Matinais 1,9 

Panificados doces 25,0 

Pães ultraprocessados 12,4 

Queijos ultraprocessados 4,2 

Carnes ultraprocessadas 176,7 

Molhos 12,0 

Refeições prontas 6 116,8 

Refrigerantes 55,1 

Sucos artificiais 10,4 

Bebidas lácteas 35,2 

Bebidas alcoólicas destiladas 2,4 

Outras bebidas 7 1,7 

Total 4130,0 
*valores médios. 

1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 

4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fast food; sopas e macarrões 
instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 
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A pegada hídrica do consumo alimentar médio 

A pegada hídrica do consumo alimentar médio foi 4124 litros de água por dia. 

Os alimentos in natura ou minimamente processados perfazem cerca de 77% da pegada hídrica, 

os ingredientes culinários 3%, os alimentos processados contribuem com cerca de 6% e os 

ultraprocessados com 14% (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 – Contribuição dos grupos de alimentos (NOVA) na pegada hídrica do consumo 

efetivo médio, litros 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

As carnes vermelhas aportam 49,2% das pegadas hídricas, seguido do consumo 

de feijão (7,5%), das carnes de aves (6,0%) e das carnes ultraprocessadas (4,3%), das frutas 

(3,3%) e das legumes e verduras (3,1%). A Tabela 3.10 traz os valores estimados das pegadas 

de carbono do consumo alimentar médio segundo grupos de classificação NOVA. 
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Tabela 3.10 – Estimativa* da pegada hídrica (WF) do consumo alimentar diário segundo grupos de alimentos da 

classificação NOVA. População Brasileira com 10 ou mais anos de idade, 2008-2009 

Grupos e subgrupos de alimentos 
WF 

(litros) 

Alimentos in natura ou minimamente processados 3174,2 

Arroz 80,0 

Feijão 308,0 

Outras leguminosas 1 2,3 

Frutas e sucos in natura 137,8 

Legumes e verduras 126,7 

Raízes e tubérculos 42,5 

Macarrão 55,6 

Carne vermelha2 2029,3 

Aves e outras carnes 248,1 

Peixes 0,0 

Frutos do mar 0,1 

Ovos 46,9 

Leite 72,6 

Iogurte natural 0,7 

Café e cha 10,6 

Nozes e sementes 9,7 

Outros cereais 3 0,2 

Farinha de trigo 2,5 

Outros minimamente processados 0,4 

Ingredientes culinários 132,6 

Gordura animal 22,9 

Óleo vegetal 66,9 

Açúcar de mesa 42,2 

Outros ingredientes culinários 4 0,7 

Alimentos processados 242,4 

Pão francês 88,3 

Queijos processados 39,8 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 6,0 

Carnes processadas 92,8 

Conservas de frutas 2,9 

Bebidas alcoólicas fermentadas 12,7 

Alimentos ultraprocessados 574,8 

Bolachas salgadas e salgadinhos 13,8 

Doces 5 82,2 

Cereais Matinais 1,4 

Panificados doces 27,4 

Pães ultraprocessados 9,8 

Queijos ultraprocessados 3,2 

Carnes ultraprocessadas 178,4 

Molhos 10,9 

Refeições prontas 6 104,4 

Refrigerantes 44,8 

Sucos artificiais 37,3 

Bebidas lácteas 52,0 

Bebidas alcoólicas destiladas 0,9 

Outras bebidas 7 8,3 

Total 4124,0 
*valores médios. 

1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 

4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fast food; sopas e macarrões 
instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 
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As pegadas de carbono por quintos de ultraprocessados (Q) 

O padrão Q1 apresentou a menor pegada de carbono (3754 gCO2eq) quando 

calculada com base no consumo de alimentos (Figura 3.11), chegando a 91% da média nacional 

ou 376 gramas de carbono a menos por dia. A maior pegada de carbono (4465 gCO2eq) ficou 

para Q2 devido ao maior consumo efetivo de carnes vermelhas. O padrão Q5 teve a segunda 

menor pegada de carbono (3993 gCO2eq), devido ao menor consumo de carnes vermelhas. 

Figura 3.11 - Pegada de carbono do consumo efetivo por quintos de consumo de alimentos 

ultraprocessados, com destaque para o grupo dos alimentos ultraprocessados 

 
 

█ Demais alimentos 

█ Alimentos ultraprocessados 

Fonte: elaborado pela autora. 

A pegada de carbono do padrão Q1 também foi comparativamente menor (2978 

gCO2eq) quando as dietas foram equalizadas para 60 gramas de proteína (Figura 3.12), 

chegando a 95% do valor médio das dietas equalizadas (3139gCO2eq) ou 161 gramas de 

carbono a menos. A pegada de carbono estimada para o padrão Q5 (3169gCO2eq) ficou 

próxima à média equalizada.  

Figura 3.12 - Pegada de carbono das dietas equalizadas em 60g de proteína por quintos de 

consumo de alimentos ultraprocessados, com destaque para o grupo dos alimentos 

ultraprocessados 

 
 

█ Demais alimentos 

█ Alimentos ultraprocessados 

Fonte: elaborado pela autora. 
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A pegada de carbono do padrão Q5 foi comparativamente menor (3635 gCO2eq) 

quando as dietas foram equalizadas para 2000kcal (Figura 3.13), chegando a 87,5% do valor 

médio das dietas equalizadas (4152 gCO2eq) ou 517 gramas de carbono a menos. A pegada de 

carbono estimada para o padrão Q2 (4424 gCO2eq) foi a mais alta.  

 

Figura 3.13 - Pegada de carbono das dietas equalizadas em 2000kcal por quintos de consumo de 

alimentos ultraprocessados, com destaque para o grupo dos alimentos ultraprocessados 

 
 

█ Demais alimentos 

█ Alimentos ultraprocessados 

Fonte: elaborado pela autora. 

A Tabela 3.11 traz os valores estimados das pegadas de carbono do consumo 

alimentar efetivo segundo grupos de classificação NOVA por estratos correspondentes de 

consumo de ultraprocessados, onde é possível verificar a importâncias das carnes em geral 

sobre as pegadas de carbono em todos os quintos. A Tabela 3.12 traz os valores estimados das 

pegadas de carbono para os padrões equalizados em 2000kcal. 
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Tabela 3.11 - Pegada de carbono (CF) do consumo alimentar diário per capita segundo grupos de alimentos da 

classificação NOVA por estratos correspondentes a quintis do consumo de alimentos ultraprocessados (AUP). 

População Brasileira com 10 ou mais anos de idade, 2008-2009 

Grupos e subgrupos de alimentos 
Quintos da contribuição de AUP para a  

ingestão total de energia  
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  

Alimentos in natura ou minimamente processados 3411,5 3969,8 3553,4 3158,3 2407,5  

Arroz 183,4 190,0 168,2 153,3 108,4 * 

Feijão 68,8 71,0 60,7 52,6 36,0 * 

Outras leguminosas1 1,1 0,9 0,6 0,8 0,7  

Frutas e sucos in natura 95,5 118,2 115,1 121,4 96,5  

Legumes e verduras 38,3 45,2 45,6 42,5 33,7 * 

Raízes e tubérculos 21,9 22,4 17,6 15,1 11,3 * 

Macarrão 44,1 47,0 41,2 33,9 28,4 * 

Carne vermelha2 2254,5 2750,3 2511,4 2256,1 1691,1 * 

Aves e outras carnes 206,7 243,9 209,0 196,3 156,7 * 

Peixes 235,2 188,9 101,9 62,3 47,4 * 

Frutos do mar 17,1 36,4 39,9 12,8 29,6  

Ovos 57,0 56,2 53,7 42,0 35,7 * 

Leite 122,3 135,3 127,5 124,0 99,5 * 

Iogurte natural 0,6 1,0 1,0 1,6 0,5  

Café e chá 51,6 45,9 44,0 35,4 24,8 * 

Nozes e sementes 12,0 15,4 14,6 6,6 5,4 * 

Outros cereais3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1  

Farinha de trigo 0,9 1,1 1,1 1,0 1,1 * 

Outros minimamente processados 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3  

Ingredientes culinários 79,9 87,0 80,1 77,6 60,2  

Gordura animal 33,6 36,4 34,0 36,1 29,5  

Óleo vegetal 29,7 31,7 28,0 25,4 18,6 * 

Açúcar de mesa 16,2 18,5 17,4 15,8 11,8 * 

Outros ingredientes culinários4 0,4 0,4 0,7 0,3 0,3  

Alimentos processados 256,4 266,1 271,4 260,4 206,4  

Pão francês 34,3 41,4 38,8 33,8 24,8 * 

Queijos processados 35,4 51,7 64,1 79,7 62,8 * 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 4,2 4,3 3,7 2,6 2,5  

Carnes processadas 143,0 124,7 104,6 98,1 62,7 * 

Conservas de frutas 3,4 7,5 8,2 7,2 3,3  

Bebidas alcoólicas fermentadas 36,1 36,4 52,0 39,0 50,2   

Alimentos ultraprocessados 6,6 141,9 345,4 690,7 1319,2  

Bolachas salgadas e salgadinhos 0,1 6,3 12,3 23,5 48,3 * 

Doces5 0,2 6,3 13,9 34,9 89,1 * 

Cereais Matinais 0,0 0,5 0,9 3,1 5,0 * 

Panificados doces 0,2 9,7 18,1 27,0 69,9 * 

Pães ultraprocessados 0,0 3,4 11,0 20,9 26,6 * 

Queijos ultraprocessados 0,4 1,8 3,7 4,8 10,5 * 

Carnes ultraprocessadas 1,0 60,0 157,5 288,6 376,4 * 

Molhos 3,9 13,3 14,1 14,6 14,4 * 

Refeições prontas6 0,1 7,0 33,2 126,3 417,2 * 

Refrigerantes 0,4 22,4 46,6 72,0 133,9 * 

Sucos artificiais 0,3 7,0 11,3 17,4 16,0 * 

Bebidas lácteas 0,0 3,0 20,5 53,5 99,0 * 

Bebidas alcoólicas destiladas 0,0 0,7 1,0 2,2 8,2 * 

Outras bebidas7 0,1 0,3 1,5 2,0 4,6 * 

Total 3754,4 4464,8 4250,3 4187,0 3993,3  

1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 

4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fastfood; sopas e macarrões 
instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 

*p valor para teste de tendência linear < 0,05 
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Tabela 3.12 – Pegada de carbono (CF) do consumo alimentar diário per capita segundo grupos de alimentos da 

classificação NOVA por estratos correspondentes a quintis do consumo de alimentos ultraprocessados (AUP) 

ajustados para 2000 kcal (isocalórico). População Brasileira com 10 ou mais anos de idade, 2008-2009 

Grupos e subgrupos de alimentos 
Quintos da contribuição de AUP para  

a ingestão total de energia  
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  

Alimentos in natura ou minimamente processados 3950,7 3953,1 3636,0 3096,6 2191,3  

Arroz 220,7 193,5 176,6 154,1 102,1 * 

Feijão 81,7 70,9 62,7 51,9 33,5 * 

Outras leguminosas1 1,5 1,0 0,8 0,8 0,8  

Frutas e sucos in natura 115,8 121,4 124,5 126,2 95,3 * 

Legumes e verduras 59,3 53,7 55,3 50,8 35,8 * 

Raízes e tubérculos 22,7 20,7 17,1 14,3 10,2 * 

Macarrão 52,0 47,0 41,3 32,7 26,4 * 

Carne vermelha2 2590,8 2711,1 2536,5 2163,2 1508,4 * 

Aves e outras carnes 248,9 258,3 219,1 205,9 146,5 * 

Peixes 227,9 171,2 95,0 56,7 39,7 * 

Frutos do mar 16,8 30,7 40,0 13,5 24,1  

Ovos 73,5 58,7 57,1 41,9 32,7 * 

Leite 154,5 148,9 144,2 135,0 103,0 * 

Iogurte natural 0,7 1,2 0,9 1,9 0,6  

Café e cha 70,6 51,4 50,0 41,1 27,7 * 

Nozes e sementes 11,6 12,0 13,3 4,8 3,4 * 

Outros cereais 3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1  

Farinha de trigo 0,9 1,1 1,0 1,0 0,9   

Outros minimamente processados  0,6 0,5 0,4 0,6 0,3  

Ingredientes culinários 91,0 83,6 80,8 74,8 53,0  

Gordura animal 36,4 33,2 33,7 33,9 24,8 * 

Óleo vegetal 34,3 31,0 28,4 24,6 16,9 * 

Açúcar de mesa 19,7 19,0 18,1 16,0 11,0 * 

Outros ingredientes culinários 4 0,6 0,4 0,6 0,3 0,2 * 

Alimentos processados 265,7 242,9 252,8 226,1 163,0  

Pão francês 42,8 44,0 41,3 34,4 23,3 * 

Queijos processados 40,9 49,5 65,0 73,0 53,2 * 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 4,0 3,2 2,8 2,8 2,2  

Carnes processadas 147,2 108,4 98,5 78,1 46,5 * 

Conservas de frutas 3,7 6,7 7,1 6,3 3,0  

Bebidas alcoólicas fermentadas 27,1 31,1 38,2 31,5 34,8   

Alimentos ultraprocessados 6,3 144,2 343,5 678,2 1227,5  

Bolachas salgadas e salgadinhos 0,1 6,6 13,7 22,5 41,7 * 

Doces 5 0,2 6,1 13,6 32,7 72,2 * 

Cereais Matinais 0,0 0,6 0,9 2,8 5,5 * 

Panificados doces 0,2 10,6 19,2 25,8 57,0 * 

Pães ultraprocessados 0,0 3,5 11,9 23,5 28,9 * 

Queijos ultraprocessados 0,4 2,2 4,1 5,5 2,2 * 

Carnes ultraprocessadas 0,8 60,4 151,8 276,9 345,9 * 

Molhos 3,6 16,2 15,5 14,8 13,4 * 

Refeições prontas 6 0,1 6,2 31,0 123,0 399,0 * 

Refrigerantes 0,5 21,3 47,8 73,2 127,4 * 

Sucos artificiais 0,3 7,3 11,8 17,8 16,0 * 

Bebidas lácteas 0,0 2,4 19,6 55,6 98,2 * 

Bebidas alcoólicas destiladas 0,0 0,5 0,7 1,7 5,5 * 

Outras bebidas 7 0,1 0,4 1,7 2,5 4,6 * 

Total 4313,7 4423,8 4313,1 4075,7 3634,9  

1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 

4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fastfood; sopas e macarrões 
instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas  

*p valor para teste de tendência linear < 0,05 
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As pegadas hídricas por quintos de ultraprocessados (Q) 

O padrão Q1 apresentou a menor pegada hídrica (3618 litros) quando calculada 

com base no consumo de alimentos (Figura 3.14), chegando a 88% da média nacional ou 506 

litros de água a menos por dia. A maior pegada hídrica (4375 litros) ficou para o padrão Q2 

devido ao maior consumo efetivo de carnes vermelhas. O padrão Q5 teve a segunda menor 

pegada hídrica (4162 litros), devido ao menor consumo de carnes vermelhas. 

Figura 3.14 - Pegada hídrica do consumo efetivo por quintos de consumo de alimentos 

ultraprocessados, com destaque para o grupo dos alimentos ultraprocessados 

 
 

█ Demais alimentos 

█ Alimentos ultraprocessados 

Fonte: elaborado pela autora. 

A pegada hídrica do padrão Q1 também foi comparativamente menor (3061 

litros) quando as dietas foram equalizadas para 60 gramas de proteína (Figura 3.15), chegando 

a 95% do valor médio das dietas equalizadas (3244 litros) ou 183 litros de água a menos. A 

pegada hídrica estimada para o padrão Q5 (3356 litros) foi a mais elevada.  

Figura 3.15 - Pegada hídrica das dietas equalizadas em 60g de proteína por quintos de consumo de 

alimentos ultraprocessados, com destaque para o grupo dos alimentos ultraprocessados 

 
 

█ Demais alimentos 

█ Alimentos ultraprocessados 

Fonte: elaborado pela autora. 
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A pegada hídrica do padrão Q5 foi comparativamente menor (3789 litros) 

quando as dietas foram equalizadas para 2000kcal (Figura 3.16), chegando a 90% do valor 

médio das dietas equalizadas (4190 litros) ou 401 litros de água a menos. As pegadas hídricas 

estimadas para Q1 e Q2 (3169 litros) foram as mais altas.  

Figura 3.16 - Pegada hídrica das dietas equalizadas em 2000kcal por quintos de consumo de alimentos 

ultraprocessados, com destaque para o grupo dos alimentos ultraprocessados, com destaque dos 

alimentos ultraprocessados 

 
 

█ Demais alimentos 

█ Alimentos ultraprocessados 

Fonte: elaborado pela autora. 

A Tabela 3.13 traz os valores estimados das pegadas hídricas do consumo 

alimentar efetivo segundo grupos de classificação NOVA por estratos correspondentes de 

consumo de ultraprocessados, onde é possível verificar a importâncias das carnes em geral 

sobre as pegadas de carbono em todos os quintos. A Tabela 3.14 traz os valores estimados das 

pegadas hídricas para os padrões equalizados em 2000kcal. 
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Tabela 3.13 – Pegada hídrica (WF) do consumo alimentar diário per capita segundo grupos de alimentos da 

classificação NOVA por estratos correspondentes a quintis do consumo de alimentos ultraprocessados (AUP). 

População Brasileira com 10 ou mais anos de idade, 2008-2009 

Grupos e subgrupos de alimentos 
Quintos da contribuição de AUP para 

a ingestão total de energia 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  

Alimentos in natura ou minimamente processados e 

preparações culinárias à base desses alimentos 
3221.2 3799.1 3442.7 3091.4 2316.0 

 

Arroz 91.3 94.6 83.7 76.3 54.0 * 

Feijão 362.5 376.1 324.5 282.9 194.0 * 

Outras leguminosas1 3.1 2.7 1.4 2.6 1.9  

Frutas e sucos in natura 125.5 153.9 143.6 151.2 115.0  

Legumes e verduras 130.8 137.9 143.5 129.1 92.3 * 

Raízes e tubérculos 55.8 55.9 41.6 34.8 24.6 * 

Macarrão 71.5 68.5 56.0 45.7 36.2 * 

Carne vermelha2 1982.0 2449.5 2232.5 1990.2 1492.3 * 

Aves e outras carnes 252.4 298.7 256.0 241.0 192.3 * 

Peixes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

Frutos do mar 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0  

Ovos 54.7 54.0 51.5 40.3 34.2 * 

Leite 67.2 76.8 77.1 78.2 63.9  

Iogurte natural 0.4 0.8 0.7 1.1 0.4  

Café e cha 10.8 12.4 14.7 9.2 6.1  

Nozes e sementes 10.4 14.0 12.8 5.7 5.7 * 

Outros cereais3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3  

Farinha de trigo 2.1 2.7 2.5 2.5 2.5   

Outros minimamente processados 0.4 0.5 0.4 0.6 0.3  

Ingredientes culinários 140.7 153.1 139.6 130.9 98.5  

Gordura animal 22.8 24.6 22.9 24.2 19.8  

Óleo vegetal 74.1 79.2 70.2 64.0 46.9 * 

Açúcar de mesa 42.9 48.7 45.6 42.3 31.3 * 

Outros ingredientes culinários4 0.9 0.6 0.9 0.4 0.5  

Alimentos processados 245.8 266.8 260.8 245.6 193.2  

Pão francês 82.1 102.7 101.4 90.1 65.1 * 

Queijos processados 22.4 34.6 42.1 54.4 45.3 * 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 6.0 6.3 6.5 5.8 5.4  

Carnes processadas 122.8 108.7 91.4 80.2 60.9 * 

Conservas de frutas 1.6 3.7 3.8 3.4 1.6  

Bebidas alcoólicas fermentadas 10.8 10.8 15.4 11.6 15.0   

Alimentos ultraprocessados 10.6 155.9 383.0 770.1 1554.6  

Bolachas salgadas e salgadinhos 0.1 5.1 10.2 19.2 34.6 * 

Doces5 0.3 9.7 23.7 70.2 306.9 * 

Cereais Matinais 0.0 0.4 0.7 2.4 3.6 * 

Panificados doces 0.2 9.4 18.2 29.2 80.0 * 

Pães ultraprocessados 0.0 2.8 8.6 16.4 21.2 * 

Queijos ultraprocessados 0.3 1.4 2.8 3.6 8.0 * 

Carnes ultraprocessadas 0.9 56.6 158.9 293.7 382.1 * 

Molhos 4.6 13.9 12.5 11.3 11.9 * 

Refeições prontas6 0.1 4.9 26.5 113.4 377.2 * 

Refrigerantes 0.5 17.6 37.5 59.4 109.1 * 

Sucos artificiais 1.2 25.1 40.4 62.4 57.3 * 

Bebidas lácteas 0.1 5.2 29.9 79.5 145.4 * 

Bebidas alcoólicas destiladas 0.0 0.2 0.4 0.9 3.1 * 

Outras bebidas7 2.4 3.6 12.6 8.6 14.4  

Total 3618.3 4375.0 4226.0 4238.1 4162.4  

1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 
4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fastfood; sopas e macarrões 

instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 

*p valor para teste de tendência linear < 0,05 
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Tabela 3.14 – Pegada hídrica (WF) do consumo alimentar diário per capita segundo grupos de alimentos da 

classificação NOVA por estratos correspondentes a quintis do consumo de alimentos ultraprocessados (AUP) 

ajustados para 2000 kcal (isocalórico). População Brasileira com 10 ou mais anos de idade, 2008-2009 

Grupos e subgrupos de alimentos 
Quintos da contribuição de AUP para a ingestão total de 

energia  
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  

Alimentos in natura ou minimamente processados e 

preparações culinárias à base desses alimentos 
3829,1 3807,9 3555,6 3054,2 2121,4 

 

Arroz 109,9 96,4 87,9 76,7 50,8 * 

Feijão 431,2 376,2 335,1 279,3 180,2 * 

Outras leguminosas 1 4,6 2,7 2,1 2,3 1,8 * 

Frutas e sucos in natura 150,2 156,1 155,1 155,3 112,0 * 

Legumes e verduras 216,2 177,8 191,0 166,8 102,4 * 

Raízes e tubérculos 57,3 50,8 40,0 32,3 21,9 * 

Macarrão 84,3 68,6 57,3 45,0 33,5 * 

Carne vermelha2 2270,6 2394,7 2243,7 1898,6 1328,4 * 

Aves e outras carnes 304,3 316,5 268,0 253,1 179,9 * 

Peixes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Frutos do mar 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

Ovos 70,6 56,4 54,8 40,1 31,4 * 

Leite 84,8 84,8 86,8 85,4 65,2 * 

Iogurte natural 0,5 0,8 0,7 1,4 0,4  

Café e cha 31,2 11,9 17,9 10,6 7,1  

Nozes e sementes 10,4 11,1 12,1 4,2 3,6 * 

Outros cereais 3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3  

Farinha de trigo 2,2 2,5 2,5 2,3 2,2   

Outros minimamente processados 0,6 0,5 0,4 0,6 0,3  

Ingredientes culinários 164,3 151,0 142,5 128,2 89,2  

Gordura animal 24,7 22,5 22,7 22,8 16,7 * 

Óleo vegetal 85,7 77,4 71,2 62,1 42,8 * 

Açúcar de mesa 52,7 50,5 47,8 42,9 29,4 * 

Outros ingredientes culinários 4 1,2 0,5 0,8 0,4 0,4 * 

Alimentos processados 273,8 253,8 252,5 225,1 159,9  

Pão francês 102,9 107,6 106,7 91,1 60,9 * 

Queijos processados 25,7 33,1 43,0 49,6 38,1 * 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 5,4 4,6 5,1 5,9 4,6  

Carnes processadas 130,0 96,0 83,0 66,2 44,5 * 

Conservas de frutas 1,7 3,3 3,3 3,0 1,4  

Bebidas alcoólicas fermentadas 8,1 9,2 11,3 9,3 10,4   

Alimentos ultraprocessados 11,2 161,0 386,6 762,7 1418,3  

Bolachas salgadas e salgadinhos 0,0 5,3 11,3 17,9 29,6 * 

Doces5 0,2 9,5 22,8 64,5 220,8 * 

Cereais Matinais 0,0 0,4 0,7 2,2 4,1 * 

Panificados doces 0,2 10,2 19,3 27,3 64,5 * 

Pães ultraprocessados 0,0 2,8 9,4 18,5 22,9 * 

Queijos ultraprocessados 0,3 1,6 3,1 4,2 9,3 * 

Carnes ultraprocessadas 0,8 57,0 155,0 285,5 358,0 * 

Molhos 4,2 17,8 14,4 11,9 11,0  

Refeições prontas6 0,1 4,3 24,2 112,3 373,7 * 

Refrigerantes 0,6 16,9 38,4 60,2 103,9 * 

Sucos artificiais 0,9 26,3 42,5 64,0 57,6 * 

Bebidas lácteas 0,1 4,4 29,6 81,1 144,1 * 

Bebidas alcoólicas destiladas 0,0 0,1 0,3 0,7 2,2 * 

Outras bebidas7 3,7 4,5 15,6 12,4 16,8  

Total 4278,4 4373,6 4337,2 4170,3 3788,9  

1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 
4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fastfood; sopas e macarrões 

instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 
*p valor para teste de tendência linear < 0,05 
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As pegadas dos quintos de consumo de carne em geral (QC) 

Os estratos correspondentes a quintos de contribuição percentual da pegada de 

carbono proveniente das carnes em geral variaram de 10% a 85% (Figura 3.17), com valores 

entre 2141 a 6446 gCO2eq.  

Figura 3.17 - Pegada de cabono por quintos de consumo de carnes em geral em cenários isocalóricos 

(2000kcal), gCO2eq 

 
 

█ Demais alimentos 

█ Carnes em geral 

Fonte: elaborado pela autora. 

Os estratos correspondentes a quintos de contribuição percentual da pegada 

hídrica proveniente das carnes em geral variaram de 9% (QC1) a 81% (QC5), conforme ilustra 

a Figura 3.18.  

Figura 3.18 - Pegada hídrica por quintos de consumo de carnes em geral em cenários isocalóricos 

(2000kcal), litros 

 
 

█ Demais alimentos 

█ Carnes em geral 

Fonte: elaborado pela autora. 

O perfil da dieta QC1 apresentou a menor pegada de carbono (2141gCO2eq), 

sendo as maiores participações na composição da pegada total vindo dos peixes (409 gCO2eq), 
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refeições prontas (182 gCO2eq), arroz (165 gCO2eq) e leite (164 gCO2eq). O padrão QC5 teve 

contribuição importante do arroz (168 gCO2eq) e do leite (91 gCO2eq). 

O perfil QC1, com a menor pegada hídrica (2184 litros), teve contribuição 

importante do feijão (328 litros), legumes e verduras (257 litros), frutas (172 litros), refeições 

prontas (161 litros) e leite (105 litros). O padrão QC5 teve contribuição importante do feijão 

(293 litros) e das frutas (108 litros). 

A Tabela 3.15 detalha as pegadas de carbono de cada subgrupos de alimentos e 

a Tabela 3.16 detalha a pegada hídrica.  
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Tabela 3.15 – Pegada de carbono (CF) do consumo alimentar diário per capita segundo grupos de alimentos da 

classificação NOVA por estratos correspondentes a quintis do consumo de carnes em geral ajustados para 2000 

kcal (isocalórico). População Brasileira com 10 ou mais anos de idade, 2008-2009 

Grupos e subgrupos de alimentos 
Quintos da contribuição de AUP para a ingestão total de 

energia  
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  

Alimentos in natura ou minimamente processados 1477 2401 3267 4278 5406  

Arroz 164,6 163,5 170,6 179,8 168,4 * 

Feijão 62,0 58,8 61,2 63,5 55,2 * 

Outras leguminosas1 2,4 0,5 0,7 0,6 0,5  

Frutas e sucos in natura 133,8 133,8 115,4 111,2 89,0 * 

Legumes e verduras 65,8 48,1 49,1 51,7 40,3 * 

Raízes e tubérculos 18,6 17,4 17,0 17,4 14,5 * 

Macarrão 52,6 43,5 41,3 33,8 28,2 * 

Carne vermelha2 166,8 1446,6 2273,5 3252,4 4371,4 * 

Aves e outras carnes 12,1 127,0 214,1 292,3 433,3 * 

Peixes 408,8 71,2 52,8 37,6 20,2 * 

Frutos do mar 58,8 22,3 10,7 18,3 15,0  

Ovos 88,8 57,1 51,2 39,5 27,3 * 

Leite 164,0 156,5 150,0 123,9 91,2 * 

Iogurte natural 0,9 1,8 1,1 0,7 0,9  

Café e chá 61,2 42,1 46,5 46,2 44,8 * 

Nozes e sementes 13,4 40,9 39,0 35,5 28,8 * 

Outros cereais3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0  

Farinha de trigo 1,1 1,3 1,1 0,9 0,5   

Outros minimamente processados 0,6 0,3 0,7 0,6 0,3  

Ingredientes culinários 86 84 78 73 63  

Gordura animal 38,9 40,3 33,4 28,4 21,1 * 

Óleo vegetal 26,2 24,3 26,4 29,0 29,4 * 

Açúcar de mesa 19,6 18,8 17,5 15,6 12,3 * 

Outros ingredientes culinários4 0,8 0,5 0,3 0,3 0,2 * 

Alimentos processados 137 175 180 205 454  

Pão francês 41,6 40,9 39,0 35,5 28,8 * 

Queijos processados 53,9 76,6 65,4 51,0 34,7 * 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 1,9 2,6 4,6 3,3 2,6  

Carnes processadas 3,6 20,1 34,0 77,2 343,9 * 

Conservas de frutas 6,7 6,6 4,7 6,0 2,6  

Bebidas alcoólicas fermentadas 29,5 28,0 32,1 32,0 41,1   

Alimentos ultraprocessados 442 520 464 450 523  

Bolachas salgadas e salgadinhos 20,2 22,2 18,6 13,7 9,7 * 

Doces5 33,1 36,6 24,6 15,8 14,5 * 

Cereais Matinais 2,9 3,5 1,3 1,1 0,9 * 

Panificados doces 31,4 28,7 23,3 17,4 12,1 * 

Pães ultraprocessados 16,3 14,5 13,8 13,0 10,3 * 

Queijos ultraprocessados 5,5 5,5 5,1 4,4 3,7 * 

Carnes ultraprocessadas 31,5 115,7 146,6 206,6 335,3 * 

Molhos 16,7 11,0 15,2 10,6 9,9 * 

Refeições prontas6 181,7 159,8 102,6 69,7 45,5 * 

Refrigerantes 50,3 62,1 60,2 52,2 45,4 * 

Sucos artificiais 8,8 11,1 11,1 11,8 10,5 * 

Bebidas lácteas 38,5 46,5 38,2 29,7 22,9 * 

Bebidas alcoólicas destiladas 2,6 1,7 1,1 1,9 1,1 * 

Outras bebidas7 2,0 1,4 2,2 2,2 1,6 * 

Total 2141 3180 3989 5006 6446  

1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 

4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fastfood; sopas e macarrões 
instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 

*p valor para teste de tendência linear < 0,05 
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Tabela 3.16 – Pegada hídrica (WF) do consumo alimentar diário per capita segundo grupos de alimentos da 

classificação NOVA por estratos correspondentes a quintis do consumo de carnes em geral ajustados para 2000 

kcal (isocalórico). População Brasileira com 10 ou mais anos de idade, 2008-2009 

Grupos e subgrupos de alimentos 
Quintos da contribuição de AUP para a ingestão total de 

energia  
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  

Alimentos in natura ou minimamente processados 1364 2417 3221 4171 5195  

Arroz 82,0 81,3 84,9 89,5 83,8 * 

Feijão 328,0 314,0 327,8 338,7 293,4 * 

Outras leguminosas1 5,8 1,8 2,4 1,7 1,8 * 

Frutas e sucos in natura 172,4 168,7 143,2 135,9 108,5 * 

Legumes e verduras 256,8 163,6 165,6 168,4 99,7 * 

Raízes e tubérculos 45,4 40,5 40,2 40,9 35,3 * 

Macarrão 74,1 61,7 60,1 49,7 43,1 * 

Carne vermelha2 144,3 1257,3 1975,6 2856,4 3903,1 * 

Aves e outras carnes 14,8 155,1 262,4 358,2 531,3 * 

Peixes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Frutos do mar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1  

Ovos 85,3 54,8 49,2 37,9 26,1 * 

Leite 104,8 91,4 88,7 70,9 51,3 * 

Iogurte natural 0,7 1,3 0,8 0,5 0,6  

Café e cha 34,0 13,6 7,6 13,4 9,9  

Nozes e sementes 12,5 8,5 8,9 6,0 5,5 * 

Outros cereais3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1  

Farinha de trigo 2,6 3,1 2,6 2,0 1,3   

Outros minimamente processados 0,6 0,3 0,6 0,6 0,3  

Ingredientes culinários 145 138 136 135 121  

Gordura animal 26,2 27,3 22,5 19,3 14,1 * 

Óleo vegetal 65,4 61,1 66,2 73,1 73,5 * 

Açúcar de mesa 52,2 49,5 46,8 42,0 32,9 * 

Outros ingredientes culinários4 1,3 0,7 0,4 0,4 0,5 * 

Alimentos processados 161 186 200 209 409  

Pão francês 105,5 102,3 101,7 89,5 70,2 * 

Queijos processados 35,6 49,8 43,6 35,6 24,9 * 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 3,7 3,5 8,6 5,7 4,1  

Carnes processadas 4,1 18,7 34,6 65,8 296,6 * 

Conservas de frutas 3,2 3,2 2,3 2,7 1,3  

Bebidas alcoólicas fermentadas 8,7 8,3 9,5 9,5 12,2   

Alimentos ultraprocessados 514 618 540 501 567  

Bolachas salgadas e salgadinhos 15,2 16,6 13,7 10,5 8,1 * 

Doces5 99,2 98,0 61,3 33,7 25,4 * 

Cereais Matinais 2,5 2,5 1,1 0,8 0,6 * 

Panificados doces 33,0 31,3 25,6 18,7 12,8 * 

Pães ultraprocessados 12,8 11,4 10,9 10,3 8,1 * 

Queijos ultraprocessados 4,2 4,2 3,9 3,3 2,3 * 

Carnes ultraprocessadas 30,4 117,7 155,6 214,4 338,1 * 

Molhos 16,5 9,2 14,7 9,6 9,3  

Refeições prontas6 161,4 152,9 97,3 61,5 41,4 * 

Refrigerantes 41,2 50,1 46,9 43,0 38,8 * 

Sucos artificiais 31,5 40,0 39,9 42,4 37,6 * 

Bebidas lácteas 56,0 70,1 55,1 44,2 33,9 * 

Bebidas alcoólicas destiladas 1,0 0,8 0,4 0,7 0,4 * 

Outras bebidas7 9,2 13,0 13,0 7,9 9,7  

Total 2184 3359 4097 5016 6293  

1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 
4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fastfood; sopas e macarrões 

instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 
*p valor para teste de tendência linear < 0,05 
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A pegada de carbono da dieta simulada 

A pegada de carbono da dieta simulada foi estimada em 3496 gCO2eq, ou seja, 

84,6% do consumo alimentar médio real. Os alimentos in natura ou minimamente processados 

perfizeram 91% da pegada de carbono (3185 gCO2eq). Os ingredientes culinários somam 3% 

das pegadas de carbono, proveniente principalmente das gorduras (46,3 gCO2eq) e dos óleos 

vegetais (37,8 gCO2eq). Os alimentos processados contribuem com cerca de 6% da pegada de 

carbono (204 gCO2eq) e os ultraprocessados com praticamente 0% (3 gCO2eq), como ilustra 

a Figura 3.19.  

Figura 3.19 – Contribuição dos grupos de alimentos na pegada de carbono da dieta simulada, 

(gCO2eq) e (%) 

 
 

█ Alimentos in natura ou minimente processados 

█ Ingredientes culinários  

█ Alimentos processados 

█ Alimentos ultraprocessados 

Fonte: elaborado pela autora. 

O subgrupo das carnes vermelhas teve a maior pegada de carbono da dieta 

simulada (1597gCO2eq), contribuindo com 46% do total (Tabela 3.17). Depois, seguiram as 

pegadas de carbono da carne de aves (292 gCO2eq), do arroz (228 gCO2eq), peixes (182 

gCO2eq), leite (150 gCO2eq), nozes e sementes (129 gCO2eq), legumes e verduras (124 

gCO2eq) e frutas (117 gCO2eq). 
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Tabela 3.17 – Estimativa* da pegada de carbono (CF) da dieta simulada segundo grupos de alimentos da 

classificação NOVA.  

Grupos e subgrupos de alimentos 
CF 

(gCO2e) 

Alimentos in natura ou minimamente processados 3185,22 

Arroz 228,1 

Feijão 82,3 

Outras leguminosas 1 1,3 

Frutas e sucos in natura 116,6 

Legumes e verduras 123,8 

Raízes e tubérculos 30,5 

Macarrão 56,3 

Carne vermelha2 1596,6 

Aves e outras carnes 292,1 

Peixes 181,5 

Frutos do mar 40,3 

Ovos 69,6 

Leite 149,6 

Iogurte natural 1,4 

Café e cha 84,3 

Nozes e sementes 129,4 

Outros cereais 3 0,1 

Farinha de trigo 1,5 

Outros minimamente processados 0,0 

Ingredientes culinários 103,92 

Gordura animal 46,3 

Óleo vegetal 37,8 

Açúcar de mesa 11,1 

Outros ingredientes culinários 4 8,7 

Alimentos processados 203,70 

Pão francês 35,1 

Queijos processados 85,0 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 4,3 

Carnes processadas 10,2 

Conservas de frutas 9,2 

Bebidas alcoólicas fermentadas 60,0 

Alimentos ultraprocessados 3,43 

Bolachas salgadas e salgadinhos 0,1 

Doces 5 0,2 

Cereais Matinais 0,0 

Panificados doces 0,1 

Pães ultraprocessados 0,0 

Queijos ultraprocessados 0,4 

Carnes ultraprocessadas 0,9 

Molhos 1,2 

Refeições prontas 6 0,0 

Refrigerantes 0,1 

Sucos artificiais 0,2 

Bebidas lácteas 0,1 

Bebidas alcoólicas destiladas 0,0 

Outras bebidas 7 0,0 

Total 3496,3 
*valores médios. 

1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 

4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fast food; sopas e macarrões 
instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 
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A pegada hídrica da dieta simulada 

A pegada hídrica estimada para a dieta simulada foi 3410 litros de água, ou seja, 

83% da pegada hídrica do consumo médio. Os alimentos in natura ou minimamente 

processados perfizeram cerca de 77% da pegada hídrica (3059 litros) Os ingredientes culinários 

contribuem com 5% das pegadas hídricas (161 litros), os alimentos processados contribuiram 

com cerca de 5% (185 litros) e os ultraprocessados com quase 0% (4,6 litros), como ilustra a 

Figura 3.20. 

Figura 3.20 – Contribuição dos grupos de alimentos na pegada hídrica da dieta simulada, (litros) e (%) 

 

 

█ Alimentos in natura ou minimente processados 

█ Ingredientes culinários  

█ Alimentos processados 

█ Alimentos ultraprocessados 

Fonte: elaborado pela autora 

O uso da água ficou principalmente alocado 50% para as carnes em geral (1396 

litros), depois para arroz (114 litros), feijão (440 litros), frutas (144 litros), legumes e verduras 

(149 litros), nozes e sementes (133 litros). A Tabela 3.18 traz os valores de pegada hídrica 

segundo os subgrupos 
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Tabela 3.18 – Estimativa* da pegada hídrica (WF) da dieta simulada segundo grupos de alimentos da classificação 

NOVA.  

Grupos e subgrupos de alimentos 
WF 

(litros) 

Alimentos in natura ou minimamente processados 3058,8 

Arroz 113,6 

Feijão 439,5 

Outras leguminosas 1 2,9 

Frutas e sucos in natura 143,8 

Legumes e verduras 149,2 

Raízes e tubérculos 66,8 

Macarrão 85,7 

Carne vermelha2 1396,3 

Aves e outras carnes 357,6 

Peixes 0,0 

Frutos do mar 0,1 

Ovos 66,5 

Leite 85,5 

Iogurte natural 1,0 

Café e cha 13,3 

Nozes e sementes 133,2 

Outros cereais 3 0,3 

Farinha de trigo 3,5 

Outros minimamente processados 0,0 

Ingredientes culinários 161,4 

Gordura animal 31,3 

Óleo vegetal 94,8 

Açúcar de mesa 29,9 

Outros ingredientes culinários 4 5,4 

Alimentos processados 185,1 

Pão francês 88,1 

Queijos processados 58,8 

Conservas de verduras, legumes e leguminosas 6,6 

Carnes processadas 9,6 

Conservas de frutas 4,6 

Bebidas alcoólicas fermentadas 17,5 

Alimentos ultraprocessados 4,6 

Bolachas salgadas e salgadinhos 0,0 

Doces 5 0,4 

Cereais Matinais 0,0 

Panificados doces 0,1 

Pães ultraprocessados 0,0 

Queijos ultraprocessados 0,3 

Carnes ultraprocessadas 0,9 

Molhos 0,8 

Refeições prontas 6 0,0 

Refrigerantes 0,1 

Sucos artificiais 0,7 

Bebidas lácteas 0,2 

Bebidas alcoólicas destiladas 0,0 

Outras bebidas 7 1,0 

Total 3409,9 
*valores médios. 

1 - soja e derivados; lentilhas, amendoim, quinoa, fava, grão de bico; 2- carne de ruminantes e carne suína; 3 - farinhas de rosca e amendoim; 

4 - fermento, vinagre; 5 - chocolates, balas e gomas, barras de cereais, sobremesas, sorvetes; 6 - sanduíches tipo fast food; sopas e macarrões 
instantâneos; massas alimentícias recheadas industrializadas, pipoca adicionada de sal ou açúcar ou edulcorantes; 7 - adicionadas de açúcar 

ou de outros edulcorantes ou aromatizadas a base de soja ou chás prontos ou bebidas energéticas 
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Comparação dos impactos ambientais entre os padrões de dieta 

Na comparação entre todas as dietas equalizadas em 2000 kcal (Figura 3.21), a 

pegada de carbono da dieta simulada (3536 gCO2eq) foi menor frente ao consumo alimentar 

médio (4152gCO2eq) em 14,8% ou 616gCO2eq a menos por pessoa por dia.  

O padrão Q5, na comparação isocalórica, apresentou pegada de carbono similar 

à dieta simulada (3635 vs 3536 gCO2eq). Os padrões QC1 e QC2 apresentaram as pegadas de 

carbono mais baixas, desempenhos relacionados ao consumo de carnes. 

Figura 3.21 – Gráfico comparativo da pegada de carbono da dieta similada com o consumo médio e 

dos quintos de ultraprocessados e quintos de carnes em geral: dietas equalizadas em 2000kcal 

  
 

█ Quintos de ultraprocessados ▬ Consumo alimentar médio 

█ Quintos de carnes ▬ Dieta simulada saudável 

Fonte: elaborado pela autora. 

A pegada hídrica da dieta simulada foi 3448 litros de água por dia, 18% menor 

que o padrão de consumo médio (4190 litros), semelhante à pegada hídrica de Q5 e superior à 

pegada hídrica de QC1 e QC2, ilustrado na Figura 3.22.  

Figura 3.22 - Gráfico comparativo da pegada hídrica da dieta similada com o consumo médio e dos 

quintos de ultraprocessados e quintos de carnes em geral: dietas equalizadas em 2000kcal 

  
 

█ Quintos de ultraprocessados ▬ Consumo alimentar médio 

█ Quintos de carnes ▬ Dieta simulada saudável 

Fonte: elaborado pela autora. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

QC1 QC2 QC3 QC4 QC5

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

QC1 QC2 QC3 QC4 QC5



204 

 

Ao observar a participação proporcional de cada subgrupo de alimentos na 

pegada de carbono do consumo alimentar médio (Figura 3.23) e da dieta simulada (Figura 3.24), 

nota-se que a redução do consumo de carnes vermelhas in natura e processadas e a retirada 

completa dos alimentos ultraprocessados abre espaço para acomodar as emissões de carbono 

dos subgrupos alimentares necessários à dieta, como legumes, verduras, nozes e sementes, além 

de reduzir efetivamente o total de emissões em 16% (espaço em branco referente à diferença 

entre 4130 e 3478 gCO2eq, igual a 650 gCO2eq). 

Figura 3.23 – Mapa de árvore da contribuição proporcional dos subgrupos de alimentos na pegada de 

carbono do consumo alimentar médio 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

Figura 3.24 – Mapa de árvore da contribuição proporcional dos subgrupos de alimentos na pegada de 

carbono da dieta simulada 

 
Fonte: elaborado pela autora.  

emissões de carbono
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2.3.4. Discussão e implicações 

Este estudo foi o primeiro a estimar a pegada de carbono (4,1 kgCO2eq*dia-1) e 

a pegada hídrica (4 m3 de água*dia-1) do consumo médio de alimentos per capita no Brasil. 

Também, foi o primeiro a utilizar uma base de dados ambientais especialmente desenvolvida 

para a análise dessas pegadas no contexto brasileiro. A partir de seus achados é possível 

identificar um potencial relevante para redução imediata das pegadas ambientais pela simples 

adoção das recomendações alimentares oficiais. Esse quadro se insere no contexto da transição 

nutricional em que, na média, 18% da ingestão de energia vem de alimentos ultraprocessados 

supérfluos e com ingestão das carnes vemelhas, processadas e ultraprocessadas chegando a 

96,6g ao dia, contrariando as restrições oficiais de consumo desses alimentos para prevenção 

das doenças crônicas (WCRF, 2018).  

Os cálculos das pegadas do consumo alimentar médio multiplicam a quantidade 

(g) de cada um dos alimentos da dieta pelos seus coeficientes ambientais. Entender a magnitude 

das pegadas do consumo alimentar depende da avaliação criteriosa das contribuições 

nutricionais frente aos impactos ambientais das escolhas alimentares, tornando o grande desafio 

de pesquisa a criação de unidades funcionais ou indicadores que expressem não apenas o 

impacto ambiental bruto da alimentação, mas qualifique esses impactos do ponto de vista 

nutricional (HELLER et al., 2013; MASSET et al., 2014). As estimativas das densidades de 

carbono e hídrica dos alimentos para diferentes unidades funcionais aqui experimentadas 

exemplificaram como a magnitude do impacto ambiental pode se inverter de um indicador 

ambiental para outro na comparação entre alimentos (por exemplo, entre arroz e feijão), de uma 

unidade funcional para outra a depender do alimento e do nutriente em estudo (por exemplo, as 

pegadas dos refrigerantes por 100 kcal ou por grama de proteína). 

A elaboração de recomendações que sejam ao mesmo tempo saudáveis e 

ambientalmente sustentáveis demanda um esforço adicional para entender qual seria a melhor 

alocação dos recursos naturais na produção e consumo de alimentos. Não basta uma avaliação 

setorial de eficiência porque mostra parcialmente a realidade. Sobre o padrão nutricional 

adotado no Brasil, ao examinarmos as pegadas de carbono dos grupos de alimentos frente suas 

contribuições energéticas e protéicas na dieta total, os alimentos in natura ou minimamente 

processados são ineficientes para energia porque são responsáveis por 80% das emissões de 

carbono aportando 55% da ingestão de energia, mas neutros quando se avalia o aporte protéico 

(78%). As carnes vermelhas têm um peso importante nos impactos ambientais dos alimentos in 

natura e são ineficientes no aporte tanto de energia (34%) quanto de proteína (32%), e 
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responsáveis por 54% da pegada de carbono da dieta. Já os alimentos ultraprocessados são 

eficientes para energia porque são responsáveis por 12% das emissões de carbono aportando 

18,4% da energia, mas neutros para o aporte de proteína (11%). Se terminássemos o exame por 

aqui, correríamos o risco de deixar a redução do consumo de carnes como a medida básica para 

combater as mudanças climáticas e o estresse hídrico, amenizando as consequências do 

consumo dos alimentos ultraprocessados para a saúde humana e para outros indicadores 

ambientais. Faz-se necessário a ruptura com a avaliação da eficiência de um único setor e de 

um único indicador ambiental ou sociocultural. 

Ao considerar que a mitigação abrange todas as ações que levem a um processo 

de limitação dos efeitos e da gravidade dos impactos ambientais, não basta a redução contábil 

dos impactos, mas a contenção desses impactos mediante critérios. Numa hierarquia de 

gerenciamento de impactos, a primeira medida é evitar os impactos desnecessários 

(SÁNCHEZ, 2013). Neste sentido, poderiam ser imediatamente evitados os impactos 

ambientais dos alimentos que elevam os riscos à saúde e que devem ser evitados, tais como o 

açúcar de mesa, os alimentos ultraprocessados, as carnes processadas e o consumo além de 350 

a 500 gramas semanais de carnes vermelhas. Parte desses impactos ambientais seriam alocados 

para alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade, como nozes e sementes, 

legumes e verduras. A quantidade de energia total mantida (1977kcal ou 2000kcal) e distribuída 

entre os alimentos saudáveis, traz seus impactos ambientais até a agricultura de baixo carbono 

e outras tecnologias sustentáveis tornem-se práticas comuns. Essa foi a lógica de construção de 

uma dieta simulada com recomendações oficiais para mitigação de impactos na saúde e 

ambientais, num pensamento sistêmico e intersetorial. Se cada brasileiro adotasse as 

recomendações oficiais para a saúde, suas pegadas de carbono e hídrica provenientes do 

consumo alimentar reduziriam em 13% e 19%, respectivamente. 

Quando calculamos cenários de padrões alimentares com quintos de consumo 

de carnes em geral (carnes vermelhas, aves, processadas e ultraprocessadas), examinamos o 

cenário extremo superior (QC5) em que 20% da população consome, em média, 158g de carnes 

vermelhas e responde por 6,4 kg CO2eq ao dia, ou seja, excedente de 2,8 kg CO2eq por dia 

comparado à dieta simulada. Vale aqui ressaltar que o padrão QC1, apresenta consumo de 

peixes igual a 78g, muito acima da média nacional e do consumo de peixes de qualquer outro 

cenário examinado, instigando a pesquisa sobre as questões relacionadas ao consumo de 

pescados no Brasil. Além disso, o padrão QC1 apresenta consumo elevado de ultraprocessados, 

chegando à 22% de contribuição da ingestão calórica, o que leva a deterioração da qualidade 

nutricional e abre perspectivas para novos estudos. 
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Quando examinamos o cenário extremos de consumo de ultraprocessados (Q5), 

com 48% da contribuição energética oriunda de alimentos supérfluos, vemos uma contabilidade 

final da dieta no patamar da dieta simulada, em torno de 3,6 kg CO2eq ao dia. Porém, pelo 

critério de evitar as emissões desnecessárias ou de gravidade conhecida, o padrão Q5 emite pelo 

menos 1,6 kg CO2eq ao dia que deveria ser alocado para os alimentos saudáveis.  

Esse trabalho foi o primeiro a usar a base de dados ambientais e limitou-se a dois 

indicadores de desempenho ambiental. A base de dados traz singularidades, como a busca por 

pegadas para cada um dos alimentos a partir da média do conjunto hierarquicamente mais 

próximo ao alimento em questão, a desagregação das preparações culinárias para medir as 

pegadas de todos os componentes das receitas, bem como, o cálculo das pegadas para os 

alimentos exatamente como ingeridos. Outra característica importante é a inclusão das pegadas 

de alimentos industrializados obtidas de relatórios corporativos de desempenho ambiental.  

Um dos princípios do guia alimentar brasileiro (BRASIL, 2014) diz que 

“alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente 

sustentável”. Podemos reconhecer que os resultados obtidos corroboraram e aferiram as 

premissas do guia brasileiro. A alimentação adequada e saudável influencia diretamente a 

conservação dos sistemas ecológicos, além daquela influência indireta que as escolhas de 

alimentos oriundos da agricultura ecológica têm na alavancagem de sistemas alimentares 

socialmente e ecologicamente sustentáveis, portanto, que conservam os sistemas ecológicos. A 

conservação dos ecossistemas reverte em manutenção do funcionamento dos sistemas 

alimentares no longo prazo (sustentabilidade), o que fortalece a segurança alimentar e, assim, 

a continuidade da alimentação adequada e saudável (Figura 4.1). 

Figura 4.1 - Esquema ilustrativo simplificado das influências entre escolhas ecológicas, alimentação 

adequada e saudável, sistemas alimentares sustentáveis e conservação dos ecossistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora  
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2.3.5. Conclusão 

“Prefira sempre os alimentos in natura ou minimamente 

processados e as preparações culinárias, com predomínio de alimentos 

de origem vegetal, evitando os alimentos ultraprocessados (BRASIL, 

2014).”  

Os resultados dessa seção mostram o alinhamento entre alimentação saudável e 

sustentabilidade, tanto do ponto de vista da redução dos impactos ambientais quanto da 

qualidade da dieta. Nas condições brasileiras, o potencial de mitigação dos impactos ambientais 

pela mudança dos padrões médios de consumo alimentar é relevante. Se as pessoas adotassem 

as recomendações oficiais para a prevenção da obesidade, diabetes tipo 2, infarto ou câncer 

colorretal, o impacto imediato na redução da pegada de carbono seria ao redor de 45 milhões 

de toneladas de carbono equivalente para uma população de 200 milhões. Além da redução, as 

emissões de gases de efeito estufa por ora inevitáveis estariam alocadas para os alimentos 

centrais à alimentação adequada e saudável. 

Os resultados permitem exercícios116 de equivalência da pegada de carbono das 

escolhas alimentares com uma fonte de emissão direta comum nos domicílios brasileiros: o gás 

de cozinha117. A pegada de carbono do consumo alimentar médio de 4,1 kg de CO2eq seria 

comparável, em um ano (1507 kg de CO2eq), às emissões provenientes da queima de 40 bujões 

de gás de cozinha. A adoção da dieta saudável simulada (menos 0,63 kg de CO2eq por dia na 

pegada de cabono) representaria, por pessoa, deixar de queimar o gás de 6 bujões. Seis bujões 

é a quantidade de consumo de gás anual em uma residência média brasileira com 

aproximadamente 3 moradores. Portanto, em um ano, a mudança do padrão alimentar por todos 

os moradores resultaria em uma economia ambiental comparável a três anos de consumo de 

gás.  

“Mas é preciso cultivar nosso jardim118” e fortalecer as métricas, produzindo 

indicadores de desempenho ambiental mais robustos no potencial de capturar a interligação 

com a qualidade nutricional, avaliando as melhores opções dentro dos padrões dietéticos já 

praticados no Brasil para moderar o consumo das carnes e evitar os impactos desnecessários 

dos ultraprocessados com vistas à saúde humana e ecológica.   

                                                 
116 As fontes dos valores usados no exercício de cálculo estão referenciadas no APÊNDICE 3. 
117 GLP – gás liquefeito de petróleo 
118 Alusão feita à parte final do livro “Cândido, ou o otimismo” de Voltaire (1694-1778) quando Candido reflete 

sobre qual seria o “destino preferível” no confronto entre a ambição humana pelo poder que justifica-se pelo 

otimismo oferecendo “tornar o mundo melhor” frente a realidade da existência humana repleta de perrengues, 

tormentos e dificuldades, levando Cândido a concluir sobre a necessidade fundamental do pensamento equilibrado 

e prudente, onde os grandes males da vida são afastados pelo trabalho. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A execução da tese seguiu um longo caminho até chegar nos objetivos traçados 

e terminou com várias questões para desenvolvimento futuro. A missão era estruturar uma nova 

linha de pesquisas sobre a alimentação e os impactos ambientais na perspectiva do consumo de 

alimentos, definindo como objetivo geral a avaliação das recomendações oficiais e dos padrões 

dietéticos. Filosoficamente, usamos o pensamento sistêmico (CAPRA, 2006; CAPRA e LUISI, 

2014). Ao incorporar princípios básicos da ecologia, direcionamos nossa atenção aos padrões - 

da dieta, das relações com o meio ambiente, dos processos produtivos - e elegemos a saúde 

como objetivo das soluções sustentáveis, saúde das pessoas, das comunidades, dos agricultores, 

do solo, dos mananciais, dos animais, das florestas, da biosfera (BERRY, 2006; CAPRA e 

LUISI, 2014). Dentro desse paradigma, o ser humano é considerado um componente da Terra 

e dela depende. 

Sabemos que as atividades humanas vêm impactando os sistemas terrestres de 

modo acelerado119, com riscos de colapsos ecológicos. O fenômeno é compreendido como uma 

nova era geológica, quando o ser humano tornou-se uma força capaz de alterar as estruturas e 

o funcionamento da Terra: o Antropoceno (STEFFEN et al., 2015b). As atividades humanas 

precisam acontecer em sintonia com a biosfera (ROCKSTRÖM et al. 2009), respeitando a 

capacidade planetária de sustentação da vida. Há um entrelaçamento indissociável das 

comunidades humanas com os sistemas ecológicos.  

Esse fato deve ser bem compreendido no processo de transição para sociedades 

sustentáveis, reconectando-nos com a biosfera (FOLKE et al., 2011). Sob esse prisma, as 

recomendações alimentares oficiais são objetos interessantes de estudo. Elas podem ser um 

meio de alfabetização ecológica. A alimentação é um processo diário que nos coloca a todos 

em contato direto e íntimo com os elementos da natureza que nutrem nossos corpos, nossas 

mentes, que nutre a biosfera (STONE e BARLOW, 2006; MORIN, 2013; MONTEIRO et al. 

2015). A mudança para padrões dietéticos saudáveis e sustentáveis pode ser um exercício de 

reconexão a influenciar outros sistemas antrópicos. 

Usar estratégias de pesquisa tanto qualitativas como quantitativas ajudou a 

identificar o alcance da integração de educação nutricional e ambiental nos guias alimentares. 

O estudo qualitativo evidenciou - no universo de 26 guias nacionais - um repertório ambiental 

                                                 
119 Great Acceleration termo ilustrado por gráficos que se tornaram ícones do Antropoceno. Eles mostram a 

subida abrupta de indicadores agregados de desenvolvimento socioeconômicos vinculados à degradação 

ambiental a partir dos anos 1950 – como uso de energia, fertilizantes água, população urbana, entre outros. 



210 

 

vasto, pertinente, localmente apropriado e conectado com seis temas críticos à conservação dos 

ecossistemas, balizados pelos Limites Planetários.  

Surpreendente foi encontrar problemas ligados a saúde ambiental que revelaram 

as desigualdades de condições entre os países, como casos de preocupação com o saneamento 

básico precário e as epidemias de cólera – remetendo ao início histórico da urbanização e da 

epidemiologia com John Snow no século 19 - até as recomendações para ampliação da 

segurança alimentar no estágio global de industrialização e urbanização avançados, com 

estímulos ao reaprendizado das habilidades em horticultura. 

O estudo quantitativo estimou que o simples ajuste do padrão de consumo 

alimentar médio dos brasileiros para um padrão saudável - orientado por recomendações 

oficiais - contribuiria eficazmente com dois temas críticos: o combate às mudanças climáticas 

e o uso racional da água doce. A ideia de estudar os outros quatro temas críticos categorizados 

no estudo qualitativo – fluxo biogeoquímico, integridade da biosfera, poluição química e 

mudanças no uso do solo - será mencionada mais adiante. 

O padrão alimentar saudável, comparado ao consumo efetivo, causa menor 

degradação ambiental ao reduzir as emissões de carbono (menos 0,63gCO2eq por pessoa ao 

dia) e o volume de água doce utilizado (menos 714 litros de água por pessoa ao dia), além de 

alocar o impacto ambiental inevitável em itens de consumo alimentar de maior qualidade 

nutricional. As carnes vermelhas representaram cerca de 50% das pegadas de carbono do 

consumo alimentar médio. Os alimentos ultraprocessados representaram 12% da pegada de 

carbono e 14% da pegada hídrica. Comparações das dietas equalizadas em 2000kcal, mostraram 

redução de 15% na pegada de carbono e 18% na pegada hídrica pela adoção da dieta saudável 

simulada. A dieta saudável simulada eliminou o consumo de ultraprocessados e apenas 

restringiu o consumo de carnes ao nível máximo recomendado para prevenção de câncer 

colorretal. 

Os estudos feitos a partir dos padrões alimentares reais, com base em alimentos 

e utilizando parâmetros dietéticos conhecidos como chave na epidemiologia nutricional estão 

na lista das sugestões para novas pesquisas na área (HELLER et al., 2013). Essa abordagem 

integrada demanda colaboração interdisciplinar e é a forma esperada de ajudar na formatação 

de dietas que ajudem a melhorar a condição ambiental e a saúde nutricional.  

A elaboração das recomendações alimentares que visam colaborar com os 

impactos sobre o clima normalmente direciona para a redução do consumo de carnes bovinas. 

Entretanto, o estudo integrado avaliando os quintos de consumo mostraram que o grupo 

populacional com menor ingestão de carnes (QC1) compensou com o aumento significativo do 
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consumo de itens ultraprocessados. Essa troca degrada a qualidade nutricional da dieta total, 

aumentando os riscos para obesidade e doenças crônicas relacionadas (LOUZADA et al., 2017). 

A troca observada confirma o alerta feito por outros autores (MACDIARMID et al., 2012) e 

nos impõe novos estudos para melhor compreender de padrões dietéticos reais frente à 

substituição das carnes por opções saudáveis e, para isso, as métricas precisam ser fortalecidas 

com unidades funcionais ou indicadores agregados que melhor expressem a interrelação saúde, 

nutrição e impacto ambiental (HELLER et al., 2013). 

As etapas de desenvolvimento das pesquisas envolveram a construção de 

elementos importantes para a tese e para pesquisas futuras, como o mapeamento das questões 

com significado ambiental admitidas no universo dos guias alimentares, a configuração dos 

limites planetários como arcabouço norteador de guias integrados, o banco de dados com as 

pegadas de carbono e hídrica que abre múltiplas possibilidades de avaliações e comparações 

entre padrões de dietas, estudos longitudinais de consumo alimentar e assim por diante. 

A execução simultânea de pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa foi um 

desafio adicional, uma vez que cada tipo de pesquisa demanda métodos e abordagens muito 

diferentes. No esforço de criar as bases de uma linha de pesquisa, a tese tornou-se abrangente 

e estruturante, mas faltou no aprofundamento de vários temas relevantes, não pode abarcar um 

número maior de indicadores de desempenho ambiental.  

Apesar ds avanço obtido na criação da base de dados ambientais, recomenda-se 

sua ampliação com outros aspectos relevantes, tais como o potencial de eutrofização, o uso da 

terra, o uso de energia, geração de resíduos sólidos, desperdícios de alimento, ecotoxicidade, 

entre outros aspectos. Todas essas ações farão parte dos planos futuros. Vale ressaltar que o 

escopo dos estudos limitou-se à dimensão ecológica da sustentabilidade, ainda que tenha havido 

reconhecimento da interdependência e interconectividade com outras dimensões, dentro do 

pensamento sistêmico, como a formação de hortas e o deslocamento populacional forçado. 

Poucas são as empresas que publicam as avaliações de ciclo de vida de seus 

produtos (relatórios de desempenho ambiental de produtos), o que dificultou a obtenção dos 

dados para muitos itens industrializados. As avaliações de ciclo de vida de alimentos produzidos 

no contexto brasileiro são escassas. As pegadas estimadas usaram predominantemente dados 

estimados nos contextos internacionais. Pela limitação de tempo, não chegamos a um indicador 

agregado fruto de modelagem matemática mais complexa e que melhor expressasse a relação 

dos impactos ambientais com a qualidade nutricional. 
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Guias alimentares integrados são exemplos reais de como as políticas públicas 

sobre alimentação podem contribuir mais e mais com o processo de transição para sociedades 

sustentáveis. Esperamos que os dados aqui apresentados tenham utilidade para as pessoas em 

geral, para os profissionais da nutrição e para aqueles incumbidos com o desenvolvimento de 

recomendações oficiais. 
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APÊNDICES 

 

Nem todo material gerado durante o desenvolvimento das pesquisas tem espaço 

no núcleo central da tese. A coleção desse material é essencial para organizar e manter os 

registros das etapas metodológicas intermediárias e ajuda o leitor a compreender os caminhos 

trilhados durante a pesquisa, os critérios e as fontes de informação. Alguns materiais podem ser 

úteis para outras pesquisas, encurtando o tempo de buscas. Aqui foram organizados três 

conjuntos de materiais suplementares que seguem a mesma subdivisão adotada no capítulo 

Desenvolvimento: 

• APÊNDICE 1 - QUESTÕES AMBIENTAIS NOS GUIAS ALIMENTARES:UMA 

ANÁLISE QUALITATIVA 

• APÊNDICE 2 - PEGADA DE CARBONO E PEGADA HÍDRICA DE ALIMENTOS E 

PREPARAÇÕES CULINÁRIAS CONSUMIDOS NO BRASIL 

• APÊNDICE 3 - PEGADA DE CARBONO E PEGADA HÍDRICA DO 

CONSUMOALIMENTAR DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 
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APÊNDICE 1 - QUESTÕES AMBIENTAIS NOS GUIAS ALIMENTARES: 

UMA ANÁLISE QUALITATIVA 

 

 

Material suplementar: o status de publicação de guias alimentares dos 193 membros da 

Organização das Nações Unidas 

 

Material suplementar: extratos analisados por ordem alfabética do país 

 

Material suplementar: distribuição das codificações país a país 
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Material suplementar: o status de publicação de guias alimentares dos 193 membros da Organização das Nações Unidas 

Quadro S1 - Guias alimentares selecionados para análise (Código 3), ano de publicação, idioma, formato e link. 

País 
Código 

alfa-3 
Ano Idioma Entidade oficial Formato Link 

Afghanistan AFG 2015 Inglês Ministry of Health 
Folheto 

(2p.) 

http://reliefweb.int/report/afghanistan/afgha

nistan-launches-national-food-based-

dietary-guidelines-fbdgs-improved 

Australia AUS 2013 Inglês National Health and Medical Research Council 
Livro 

(225p.) 

http://www.nhmrc.gov.au/guidelines-

publications/n55 

Bangladesh BGD 2013 Inglês Ministry of Food / FAO / USAID 
Livro 

(45p.) 
http://www.fao.org/3/a-as880e.pdf 

Belgium BEL 2005 Francês 
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 

Publique 

Livro 

(64p.) 
http://www.fao.org/3/a-as664f.pdf 

Brazil BRA 2014 Português Ministry of Health 
Livro 

(152p.) 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/p

ublicacoes/guia_alimentar_populacao_ingle

s.pdf 

Colombia COL 2015 Espanhol 
Governo da Colombia, FAO / Instituto de bem-

estar da família 

Livro 

(314p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-

guidelines/regions/countries/colombia/en/ 

Cuba CUB 2009 Espanhol Ministerio de Salud Publica 
Livro 

(61p.) 
http://www.fao.org/3/a-as864s.pdf 

El Salvador SLV 2012 Espanhol Ministério da Saúde 
Livro 

(30p.) 
http://www.fao.org/3/a-as867s.pdf 

Fiji FIJ 2013 Inglês Ministry of Health / OMS 
Livreto 

(15p.) 
http://www.fao.org/3/a-as883e.pdf 

France FRA 2002 Francês 
Ministério da Saúde; Ministério da Agricultura 

entre outros. 

Livro 

(125p.) 

https://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pro/Actions_educati

ves/Caaps/Pro/ens/la_sante_vient_en_mang

eant.pdf 

Germany DEU 2013 Inglês 
German Nutrition Society/ Ministério da Saúde e 

Ministério da Agricultura 

Folheto 

(1p.) 

https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/fm/

10-guidelines-for-a-wholesome-diet.pdf 

India IND 2011 Inglês 
National Institute of Nutrition, Ministry of 

Health and Family Welfare 

Livro 

(139p.) 

http://ninindia.org/DietaryGuidelinesforNIN

website.pdf 

Italy ITA 2003 Italiano Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
Livro 

(84p.) 
http://www.fao.org/3/a-as686o.pdf 

Continua   
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Quadro S1 - Conclusão 

País 
Código 

alfa-3 
Ano Idioma Entidade oficial Formato Link 

Jamaica JAM 2015 Inglês Ministério da Saúde 
Livreto 

(15p.) 
http://www.fao.org/3/a-az914e.pdf 

Lebanon LBN 2013 Inglês 

Faculty of Agricultural and Food Sciences of the 

American University of Beirut, adopted and 

endossed by Ministry of Public Health 

Livro 

(79p.) 

http://www.cnrs.edu.lb/FAFS_FBDG_Nahl

a_Book_En.pdf 

Malaysia MYS 2010 Inglês Ministry of Health 
website 

(215p.) 

http://www.moh.gov.my/index.php/pages/vi

ew/370 

Mexico MEX 2015 Espanhol National Institute of Public Health 
Livro 

(162p.) 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/sal

ud/guia-alimentos.pdf 

Namíbia NAM  Inglês Ministry of Health and Social Services 
Livreto 

(20p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food

-dietary-

guidelines/regions/countries/namibia/en/ 

 

Oman OMN 2009 Inglês Ministry of Health 
Livro 

(45p.) 
http://www.fao.org/3/a-as845e.pdf 

Qatar QAT 2015 Inglês The Suprime Council of Health 
Livro 

(40p.) 
http://www.fao.org/3/a-az908e.pdf 

Saint Vincent and the Grenadines VCT 2006 Inglês 
Ministry of Health & the Environment and the 

Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries 

Folheto 

(2p.) 
http://www.fao.org/3/a-as861e.pdf 

Sierra Leone SLE 2016 Inglês 
Ministerio da saúde, Ministério da Agricultura 

(FAO e Governo da Alemanha) 

Livro 

(80p.) 

http://www.afro.who.int/index.php?option=

com_docman&task=doc_download&gid=1

0724&Itemid=2593 

Sweden SWE 2015 Inglês Livsmedelsverket - National Food Agency 
Livro 

(26p.) 
http://www.fao.org/3/a-az854e.pdf 

Switzerland CHE 2011 Inglês 

Swiss Society for Nutrition; Federal Office of 

Public Health; Federal Food Safety and 

Veterinary Office 

website 

(9cap.) 

http://www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boire-

et-manger/equilibre-alimentaire/pyramide-

alimentaire-suisse/ 

Turkey TUR 2006 Inglês Ministry of Health 
Livro 

(74p.) 
http://www.fao.org/3/a-as697e.pdf 

United States of America USA 2015 Inglês USDA 
Livro 

(122p.) 

http://health.gov/dietaryguidelines/2015/gui

delines/ 

Uruguay URY 2016 Espanhol Ministério de Salud 
Livro 

(52p.) 

http://www2.msp.gub.uy/andocasociado.asp

x?5683,21582 

Fonte: autor.  
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Quadro S2 - Guias alimentares excluídos por falta de expressões ambientais (Código 2), ano de publicação, idioma, formato e fonte. 

País 
Código 

alfa-3 
Ano Idioma Entidade oficial Formato Link 

Albania ALB 2008 Inglês Ministry of Health 
Livro 

(78p.) 
http://www.fao.org/3/a-as658e.pdf 

Antigua and Barbuda ATG 2013 Inglês Ministry of Health 
Folheto 

(2p.) 
http://www.fao.org/3/a-as848e.pdf 

Argentina ARG 2003 Espanhol Ministerio de Salud 
Livro 

(53p.) 

https://www.assal.gov.ar/assa/documentacion/guia

s_alimentarias.pdf 

Bahamas BHS 2002 Inglês Ministry of Health 
Folheto 

(2p.) 
http://www.fao.org/3/a-as849e.pdf 

Barbados BRB 2009 Inglês Ministry of Health 
Livreto 

(8p.) 
http://www.fao.org/3/a-as851e.pdf 

Belize BLZ 2012 Inglês Ministry of Health 
Livro 

(38p.) 
http://www.fao.org/3/a-as852e.pdf 

Benin BEM 2015 Francês Regional Institute of Public Health in Ouidah 
Folheto 

(2p.) 

http://poledfn.org/wp-

content/uploads/2014/03/guide_alimentaire_benin_

legal.pdf 

Bhutan BTN 2015 Inglês Ministry of Health 
Folheto 

(12p.) 
http://www.health.gov.bt/downloads/guidelines-2/ 

Bulgaria BGR 2006 Inglês Ministry of Health 
Livro 

(40p.) 
http://ncphp.government.bg/files/hranene-en.pdf 

Canada CAN 2007 Inglês The Federal Ministry of Health 
Folheto 

(3p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-guidelines/regions/countries/canada/en/ 

Chile CHL 2013 Espanhol Ministry of Health 
Folheto 

(5p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-guidelines/regions/countries/chile/en/ 

Costa Rica CRC 2010 Espanhol Ministerio de Salud 
Livro 

(28p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-guidelines/regions/countries/costa-rica/en/ 

Dominica DMA 2007 Inglês Ministry of Health and Social Security 
Folheto 

(1p.) 
http://www.fao.org/3/a-as853e.pdf 

Dominican Republic DOM 2009 Espanhol 
Secretaria de Estado de Salud Publica y 

Assistencia Social 

Livro 

(52p.) 
http://www.fao.org/3/a-as866s.pdf 

Georgia GEO 2005 Inglês Ministry of Labor, Health and Social Affaires 
Livro 

(29p.) 
http://www.fao.org/3/a-as682e.pdf 

Greece GRC 1999 Inglês Hellenic Ministry of Health and Welfare 
Artigo 

(9p.) 
http://www.nut.uoa.gr./dietaryENG.html 

Continua  
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Quadro S2 - Continuação 

País 
Código 

alfa-3 
Ano Idioma Entidade oficial Formato Link 

Grenada GRD 2006 Inglês Multisectorial group 
Livreto 

(10p.) 
http://www.fao.org/3/a-as854e.pdf 

Guatemala GTM 2012 Espanhol Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
Livro 

(55p.) 
http://www.fao.org/3/a-as870s.pdf 

Guyana GUY 2004 Inglês Ministry of Health 
Livreto 

(10p.) 
http://www.fao.org/3/a-as856e.pdf 

Honduras HND 2012 Espanhol Secretaría de Salud 
Livro 

(53p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-guidelines/regions/countries/honduras/en/ 

Ireland IRL 2012 Inglês Department of Health 
Livreto 

(15p.) 

https://www.healthpromotion.ie/hp-

files/docs/HPM00796.pdf 

Israel ISR 2008 Inglês Ministry of Health 
Folheto 

(1p.) 
http://www.fao.org/3/a-as685e.pdf 

Japan JPN 2010 Inglês 
Ministry of Health, Labour and Welfare and 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Folheto 

(1p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-guidelines/regions/countries/japan/en/ 

Malawi MWI 2007 Inglês Ministry of Health 
Livro 

(47p.) 

http://www.unicef.org/malawi/MLW_resources_nut

ritionguidelines.pdf 

Malta MLT 2016 Inglês Parliamentary Secretariat for Health 
Livreto 

(16p.) 
http://www.fao.org/3/a-as996e.pdf 

New Zealand NZL 2008 Inglês Ministry of Health 
Livreto 

(16p.) 

http://www.health.govt.nz/our-work/eating-and-

activity-guidelines/current-food-and-nutrition-

guidelines 

Nigeria NGA 2001 Inglês Federal Minister of Health 
Livro 

(30p.) 
http://www.fao.org/3/a-as841e.pdf 

Panama PAN 2013 Espanhol Ministerio de Salud 
Livreto 

(19p.) 
http://www.fao.org/3/a-as876s.pdf 

Paraguay PRY 2013 Espanhol Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social 
Livreto 

(17p.) 
http://www.fao.org/3/a-ax401s.pdf 

Portugal PRT 2003 Português 
Faculdade de Ciências da Nutrição e 

Alimentação da Universidade do Porto 

Folheto 

(5p.) 
http://www.fao.org/3/a-ax433o.pdf 

Saint Kitts and Nevis KNA 2010 Inglês Ministry of Health 
Livreto 

(14p.) 
http://www.fao.org/3/a-as858e.pdf 

Continua 
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Quadro S2 - Conclusão 

País 
Código 

alfa-3 
Ano Idioma Entidade oficial Formato Link 

Saint Lucia LCA 2007 Inglês Government of Saint Lucia 
Folheto 

(1p.) 
http://www.fao.org/3/a-as860e.pdf 

Saudi Arabia STP 2012 Inglês Ministry of Health 
Livro 

(32p.) 
Link 

Seychelles SYC 2006 Inglês Ministry of Health and Social Services 
Folheto 

(2p.) 
http://www.fao.org/3/a-as997e.pdf 

Singapore SGP 2003 Inglês Ministry of Health website 
http://www.hpb.gov.sg/HOPPortal/health-

article/2758 

South Africa ZAF 2013 Inglês National Department of Health 
Livro 

(164p.) 
http://www.fao.org/3/a-as842e.pdf 

Spain ESP 2008 Espanhol 
Agencia Espanhola de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición 

Livreto 

(17p.) 

http://www.naos.aesan.msps.es/naos/ficheros/invest

igacion/Come_sano_y_muevete.pdf 

Sri Lanka LKA 2011 Inglês Ministry of Health 
Livro 

(99p.) 
http://www.fao.org/3/a-as886e.pdf 

Thailand THA 2010 Inglês Ministry of Public Health 
Livro 

(23p.) 
http://www.fao.org/3/a-as887e.pdf 

United Kingdom GRB 2007 Inglês Public Health England 
Livreto 

(22p.) 
http://www.fao.org/3/a-as838e.pdf 

Venezuela VEM 1991 Espanhol Instituto Nacional de Nutrición 
Livro 

(44p.) 
http://www.fao.org/3/a-as877s.pdf 

Fonte: autor 

  

http://www.moh.gov.sa/en/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/final%20english%20%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf
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Quadro S3 - Guias alimentares excluídos por limitação da capacidade linguística (Código 1), ano de publicação e idioma.

País 
Código 

alfa-3 
Ano Idioma Entidade oficial Formato Link 

Austria AUT 2010 Alemão Ministry of Health 
Livro 

(48p.) 

http://www.fao.org/3/a-as659o.pdf 

Bosnia and Herzegovina BIH 2004 Bósnio Ministry of Health 
Livreto 

(17p.) 

http://www.fao.org/3/a-as669o.pdf 

China CHN 2016 Chines Chinese Nutrition Society 
website http://dg.cnsoc.org/article/04/8a2389fd5520b4f30

155be01beb82724.html 

Croatia HRV 2012 Croata Ministry of Health 
Livreto 

(19p.) 

http://www.fao.org/3/a-as670o.pdf 

Cyprus CYP 2007 Grego Ministry of Health 
Livreto 

(16p.) 

http://www.fao.org/3/a-as673o.pdf 

Czech Republic CZE 2005 Tcheco not found not found not found but references (doi:10.2767/153867) 

Denmark DNK 2013 
Dinamarq

uês 
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 

Livreto 

(15p.) 

http://www.fao.org/3/a-as675o.pdf 

Estonia EST 2012 Estônio National Institute for Health Development 
Livro 

(82p.) 

http://www.fao.org/3/a-as677o.pdf 

Finland FIN 2014 Finlandês The National Nutrition Council 
Livro 

(60p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-guidelines/regions/countries/finland/en/ 

Hungary HUN 2004 Húngaro National Institute for Food and Nutrition Science 
Livro 

(30p.) 

http://www.fao.org/3/a-as684o.pdf 

Iceland IS 2014 Islandês The Directorate of Health 
Livro 

(28p.) 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item

25796/radleggingar-um-mataraedi-2015.pdf 

Iran IRN 2006 Persa Ministry of Health and Medical Education 
Folheto 

(1p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-guidelines/regions/countries/iran/en/ 

Latvia LVA 2008 Letão Ministry of Health 
Livreto 

(12p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-guidelines/regions/countries/latvia/en/ 

Mongolia MNG 2010 Mongol Ministry of Health 
Folheto 

(1p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-guidelines/regions/countries/mongolia/en/ 

Nepal NPL 2012 Nepalês Ministry of Health and Population 
not found http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-guidelines/regions/countries/nepal/en/ 

Netherlands NLD 2016 Holandês Netherlands Nutrition Centre 

Livro 

(134p.) 

http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/vo

edingscentrum/Documents/Consumenten/Schijf%2

0van%20Vijf%202016/VC_Richtlijnen_Schijf_van

_Vijf_2016.pdf 

Continua 
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Quadro S3 - Conclusão 

País 
Código 

alfa-3 
Ano Idioma Entidade oficial Formato Link 

Norway NOR 2014 Norueguês Norwegian Directorate of Health 
Livro 

(28p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-guidelines/regions/countries/norway/en/ 

Philippines PHL 2012 Filipino The Food and Nutrition Research Institute not found 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-

guidelines/regions/countries/philippines/en/ 

Poland POL 2010 Polonês National Food and Nutrition Institute 
Livro 

(34p.) 

http://www.fao.org/3/a-as837o.pdf 

Republic of Korea KOR 2010 Coreano Ministry of Health and Welfare 
Folheto 

(2p.) 

http://www.fao.org/3/a-as882o.pdf 

Romania ROU 2006 Romeno Ministry of Health 
Livro 

(173p.) 

http://www.fao.org/3/a-as693o.pdf 

Slovenia SVN 2011 Esloveno Ministry of Health 
Folheto 

(1p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-guidelines/regions/countries/slovenia/en/ 

The former Yugoslav 

Republic of Macedonia 
MKD 2014 

Macedôni

o 
Ministry of Health 

Livro 

(27p.) 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-

dietary-guidelines/regions/countries/the-former-

yugoslav-republic-of-macedonia/en/ 

Tunisia TUN 2010 Árabe Ministry of Health  
http://www.institutdenutrition.rns.tn/images/alime

nt_eq.pdf 

Viet Nam VNM 2013 
Vietnamit

a 
National Institute of Nutrition 

Livro 

(48p.) 

http://www.fao.org/3/a-as980o.pdf 

Fonte: autor 
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Quadro S4 - Lista dos países cujo guia alimentar não foi encontrado (Código 0) 

 

.País Cód alfa-3 

Algeria DZA 

Andorra AND 

Angola AGO 

Armenia ARM 

Azerbaijan AZE 

Bahrain BHR 

Belarus BLR 

Bolivia BOL 

Botswana BWA 

Brunei Darussalam BRN 

Burkina Faso BFA 

Burundi BDI 

Cabo Verde CPV 

Cambodia KHM 

Cameroon CMR 

Central African Republic CAF 

Chad TCD 

Comoros COM 

Congo (Brazzaville) COG 

Côte d'Ivoire CIV 

Democratic People's Republic of Korea PRK 

Democratic Republic of the Congo COD 

Djibouti DJI 

Ecuador ECU 

Egypt EGY 

Equatorial Guinea EST 

Eritrea ERI 

Ethiopia ETH 

Gabon GAB 

Gambia GMB 

Ghana GHA 

Guinea GIN 

Guinea-Bissau GNB 

País Cód alfa-3 

Haiti HTI 

Indonesia IDN 

Iraq IRQ 

Jordan JOR 

Kazakhstan KAZ 

Kenya KEN 

Kiribati KIR 

Kuwait KWT 

Kyrgyzstan KGZ 

Lao People's Democratic Republic LAO 

Lesotho LSO 

Liberia LBR 

Mali MLI 

Libya LBY 

Liechtenstein LIE 

Lithuania LTU 

Luxembourg LUX 

Madagascar MDG 

Maldives MDV 

Marshall Islands MHL 

Mauritania MRT 

Mauritius MUS 

Micronesia FSM 

Monaco COM 

Montenegro MNE 

Morocco MAR 

Mozambique MOZ 

Myanmar MMR 

Nauru NRU 

Nicaragua NIC 

Niger NER 

Pakistan PAK 

Palau PLW 

Papua New Guinea PNG 

Peru PER 

Republic of Moldova MDA 

Russian Federation RUS 

Rwanda RWA 

Samoa WSM 

San Marino SMR 

São Tomé e Príncipe SAL 

Senegal SEM 

Serbia SRB 

Slovakia SVK 

Solomon Islands SLB 

Somalia SOM 

South Sudan SSD 

Sudan SDN 

Suriname SUR 

Swaziland SWZ 

Syria SYR 

Tajikistan TJK 

Tanzania TZA 

Timor-Leste TLS 

Togo TGO 

Tonga TON 

Trinidad and Tobago TTO 

Turkmenistan TKM 

Tuvalu TUV 

Uganda UGA 

Ukraine UKR 

United Arab Emirates ARE 

Uzbekistan UZB 

Vanuatu VUT 

Yemen YEM 

Zambia ZMB 

Zimbabwe ZWE 
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Material suplementar: extratos analisados por ordem alfabética do país 

 

 AFEGANISTÃO: Extratos analisados 

Código: AFG001 Capítulo: 2. Eat different types of fruit and vegetables Página: 1 

CONTEÚDO: Choose locally grown fruits and vegetables when in season, because they are fresh, easily available 

and more nutritious. 

Expressão ambiental: Produção local; sazonalidade 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: AFG002 Capítulo: 9, Use clean and safe water Página: 2 

CONTEÚDO: Use clean and safe water for handwashing, drinking and food preparation. To protect against 

infections and diseases, use clean water for drinking, handswashing, food preparation and washing dishes. Always 

wash hands with soap and water after going to the toilet, cleaning your baby, handling animals and before feeding 

and eating. 

Expressão ambiental: Saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água 

 

 

 

 ALEMANHA: Extratos analisados 

Código: DEU001 Capítulo:n.a. Página: 1 

CONTEÚDO: 1. Enjoy the diversity of foods available. A wholesome diet includes a variable choice, adequate 

quantities and an appropriate combination of high-nutrient and low-energy food. Choose mainly plant based foods. 

They have a health-promoting effect and foster a sustainable diet. 

Expressão ambiental: Sustentável 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: DEU002 Capítulo:n.a. Página: 1 

CONTEÚDO: 3. Fruit and vegetables – take ‘5 a day’. Enjoy 5 portions of fruit and vegetables daily, as fresh as 

possible, cook for a short time only, or occasionally, take 1 serving as a juice or smoothie – ideally with each main 

meal and also as a snack between meals: You profit by consuming plenty of vitamins, minerals, dietary fibre and 

phytochemicals and lower the risk of nutrition-related diseases. Rather favour seasonal products. 

Expressão ambiental: Sazonalidade 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar origem vegetal 

 

Código: DEU003 Capítulo:n.a. Página: 1 

CONTEÚDO: 4. Milk and dairy products daily; fish once to twice a week; meat, sausages and eggs in moderation. 

- These foods contain valuable nutrients, e.g. calcium in milk, iodine, selenium and n-3 fatty acids in saltwater fish. 

Choose fish products from recognised sustainable sources. As part of a wholesome diet, you should not eat more 

than 300–600 grams of meat and sausages per week. Meat contains minerals and vitamins B1, B6 and B12. From 

the health point of view, white meat (poultry) is more favourable than red meat (beef, pork). Rather choose low-fat 

products, especially with meat and dairy products. 

Expressão ambiental: Sustentável 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=AFG
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=DEU
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Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem animal 

 

Código: DEU004 Capítulo:n.a. Página: 1 

CONTEÚDO:8. Prepare carefully cooked dishes. - Preferably cook foods on low heat, if possible for a short time, 

using little amount of water and fat. This will preserve the natural taste, conserve the nutrients and avoid the 

formation of harmful substances in food. Use fresh ingredients whenever possible. This helps to reduce unnecessary 

packaging waste. 

Expressão ambiental: Embalagens; resíduos sólidos 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: DEU005 Capítulo:n.a. Página: 1 

CONTEÚDO: 10. Watch your weight and stay active. - Combine a wholesome diet along with plenty of physical 

exercise and sport (30–60 minutes daily). This will help you to control your weight. For example, you can walk or 

take the bicycle from time to time. This protects the environment and promotes your health. 

Expressão ambiental: Proteção/conservação; meio ambiente 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: DEU006 Capítulo:n.a. Página: 1 

CONTEÚDO: A wholesome diet keeps you in good health, promotes vitality and well-being and supports 

sustainable dietary habits. The German Nutrition Society (DGE) has compiled 10 dietary guidelines based on the 

most recent scientific knowledge, aimed to help you enjoy eating and maintain a balanced diet. 

Expressão ambiental: Sustentável 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral 

 

 

 

 AUSTRÁLIA: Extratos analisados 

Código: AUS001 Capítulo: Challenges for adoption of the guidelines Página: 1 

CONTEÚDO: Dietary choices and the environment - The food we eat has an impact on our personal health. The 

food system (including the production, processing, distribution and consumption of food and drinks) also has broader 

implications for the health of the environment and hence the ability of individuals to continue to enjoy a healthy 

diet. Numerous Australian Government agencies have responsibilities that cross all of these areas, and a range of 

activities is underway to monitor, better understand and improve the issues. The concept of sustainable dietary 

patterns is not straightforward, as there are many complex interactions as food is grown, transported, sold, prepared, 

consumed and the remnants disposed. Considering a specifically Australian context is also important, as some food 

production and subsequent handling differs considerably to processes in North America and Europe, where much 

of the literature originates. Nevertheless, many Australians consider it important to think about the environmental 

impact of their food choices, in the same way they make other lifestyle choices in the context of environmental 

impact.94-97 Increasingly, people seek advice from health professionals to help guide these decisions (see Appendix 

G). Available Australian and international evidence cannot support specific advice on the environmental impact of 

particular food items or brands, but there are some practical steps that people can take, including: 

• buy and consume foods and drinks that are consistent with these Guidelines 

• avoid overconsumption 

• minimise food wastage 

• consider your food buying, storage, preparation and disposal practices 

• minimise and recycle the packaging of food. 

Choosing quantities of foods and drinks that are beyond an individual’s energy needs is unhealthy; it also encourages 

an unnecessary use of natural resources, which increases the person’s environmental footprint. Food wastage further 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=AUS
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increases the environmental burden. The general principles of these Guidelines are compatible with reducing 

environmental impact as well as promoting good health (see Appendix G). 

Expressão ambiental: Meio ambiente; Sustentável; Embalagem; Resíduos sólidos; reciclagem; recursos 

naturais 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Sistemas da Terra 

Entidades novas 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: AUS002 Capítulo: 2.6.4 Página: 63 

CONTEÚDO: 2.6.4 Practical considerations: drink plenty of water 

The NHMRC has developed comprehensive guidelines on tap water standards for drinking.662 Australian tap water 

is an ideal option because it is inexpensive and meets high palatability and hygiene standards. Most tap water in 

Australia is fluoridated, which has been shown to be a safe and effective public health measure. Fluoridation of tap 

water provides an additional benefit for development of strong teeth and bones, making it a very good choice to 

ensure adequate hydration. Tank water and bottled waters are a useful alternative when access to tap water is limited. 

Not all bottled waters contain fluoride. 

However, access to and availability of clean and safe water may be limited for some population groups, particularly 

in remote regions of Australia. Discussion of dietary patterns and the environment is included in Appendix G. 

Expressão ambiental: Saneamento básico; recursos hídricos; embalagem 

Limites planetários: Uso da água 

Entidades novas 

Grupo alimentar Água 

 

Código: AUS003 Capítulo: Appendix G Página: 130 

CONTEÚDO: G1 Key messages: Overconsumption is unsustainable • Avoid overconsumption—Overconsumption 

of foods and drinks involves greater use of natural resources and puts more pressure on the environment, including 

increased disposal of waste food and packaging.1040-1043 

• Maintain a healthy weight—It is estimated that an overweight population has a greater environmental impact than 

a normal weight population because they have a higher food (energy) intake – 19% more food energy is required 

for a population with an obesity prevalence of 40% than for a population with an obesity prevalence of 3%.1044 

• Choose foods for health and sustainability—Dietary patterns in line with the recommendations in these 

Guidelines – eating nutrient-dense foods and limiting consumption of discretionary foods high in saturated fat, added 

sugars and added salt – provide health benefits and reduce the environmental impact associated with 

foods.153,1045,1046 

• Plan meals and shopping—Planning meals and food purchases and moderating the size of food portions can assist 

with avoiding overconsumption. Pre-shop planning, including checking cupboards, refrigerators and freezers before 

shopping1047 is economical and reduces food waste from spoilage.1040,1046 

• Conserve water and energy—If individuals seek further advice on sustainable food preparation, health 

professionals may encourage conserving water and the appropriate use and maintenance of energy-efficient 

appliances, and provide practical tips on reducing the use of natural resources when preparing foods (e.g. only using 

the oven when more than one item requires this cooking method).1047-1049 

Expressão ambiental: Consumo excessivo; desperdício; recursos naturais; uso da água; uso de energia; 

resíduos sólidos; impacto ambiental 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Uso da água 

Mudanças climáticas 

Grupo alimentar UPP; geral 

 

Código: AUS004 Capítulo: Appendix G Página: 130 

CONTEÚDO: 

Food wastage and food safety 

Store foods appropriately—Decreasing food waste can substantially reduce the environmental impact of food and 

has financial benefits for households.1050,1051 Food wastage (not including packaging) accounts for about 10% of 

food purchased.1052 The appropriate storage of foods avoids the unnecessary use and degradation of natural 

resources.1047 

Dispose of food waste appropriately—Most household food waste that enters landfills can be composted or mulched. 

The use of composting bins, worm farms or chicken runs promotes the recycling of nutrients back into the home 

garden.1040 
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Keep food safely—Correct handling of food during all stages of its preparation and storage, including temperature 

control, is critical in ensuring food safety and preventing wastage.1047 Most bacteria can multiply at temperatures 

between 5°C and 60°C but a few pathogenic bacteria multiply at temperatures at or below 5ºC.953 Date marking 

provides a guide on the shelf life of food in terms of quality and safety:943 

• use-by date indicates how long a food can be expected to remain safe, provided it has been stored according to any 

stated storage conditions and the package is unopened 

• best-before date indicates the length of time a food should keep before perceptible changes in quality occur. Select 

foods with appropriate packaging and recycle—Appropriate packaging protects food products through transit and 

storage, thereby reducing food waste. Packaging that is more than is required to preserve food and ensure food safety 

places higher demands on natural resources.1042,1047 Drinking tap water rather than bottled water decreases 

production and disposal of plastic bottles. Choosing biodegradable or recyclable packaging reduces the amount of 

waste entering landfill. 

Expressão ambiental: Desperdício; resíduos sólidos; meio ambiente; embalagem; reciclagem; 

biodegradável; compostagem; horta; aterro sanitário; poluição ambiental 

Limites planetários: Entidades novas 

Integridade da biosfera 

Fluxo biogeoquímico 

Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: AUS005 Capítulo: Appendix G Página: 130 

CONTEÚDO: 

Eating seasonally 

Eat fruit and vegetables that are currently growing in the given climate—This can assist with lessening pressure on 

the food supply by potentially reducing processing, distribution and storage.1040 However, consumers may require 

advice from health professionals as to which fruits or vegetables are in season and also the challenges associated 

with avoiding ‘year-round’ produce.1053 

Focus on nutritional value—Some fruit and vegetables may look imperfect but are still nutritionally valuable.1054 

Expressão ambiental: Sazonalidade; desperdício 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: AUS006 Capítulo: Appendix G Página: 131 

CONTEÚDO: G2 Background 

These Guidelines have a firm evidence base and a primary focus on meeting population nutritional requirements, 

this appendix may assist health professionals to discuss the complex issue of food, nutrition and environmental 

sustainability with interested individuals. The aim would be to encourage people to review their dietary patterns 

with a primary focus on improving their health, while allowing them to consider ways to reduce environmental 

consequences. 

The production and consumption of food has a range of environmental consequences. The food system includes 

interdependent components that provide food for local consumption or export.1040 It is a subset of the natural 

environment, and depends on and impacts on biodiversity – in Australia and globally.1051,1055 The food system 

encompasses numerous environmental inputs such as land, water and energy during the many stages from ‘paddock 

to plate’. The resultant outputs may include greenhouse gases, waste water, land deterioration, packaging and food 

waste. Figure G1 gives examples of environmental consequences within the food system. 

The concept of food consumption habits with lower environmental impact is not new but it is complex.1056 In 2003, 

the joint Expert Panel of the World Health Organisation and the Food and Agricultural Organisation outlined basic 

recommendations for dietary patterns that are ‘not only healthier but more favourable to the environment and 

sustainable development’.1046 This integration of environment and health was also noted in the 2003 edition of the 

Dietary Guidelines for Australian Adults.36 Since then, the body of evidence relating to the multifaceted relationship 

between food systems, sustainability and health has increased but there are still many gaps in our understanding of 

what this means within the Australian context. 

In Australia, the Prime Minister’s Science, Engineering and Innovation Council’s 2010 report into food security 

emphasised the need to balance the imperative of feeding a growing population with maintaining environmental 

integrity.1057 However, in easing the pressure on the food system, it is also important to balance nutritional 

requirements for health and the prevention of chronic disease.97 This highlights the complex challenge faced by 

health professionals, where recommended dietary patterns that meet nutritional needs must also be sustainable — 

that is, equitable, affordable and considerate of environmental factors.1042,1056,1058 

Fostering a sustainable, globally competitive, resilient food supply that supports access to nutritious and affordable 

food is the primary aim of the National Food Plan.1059 Appropriately, health should be considered in sustainable 

food systems, where the nutritional requirements of the population can be met without placing pressure on natural 
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resources.97,1040,1042,1056 A range of concurrent approaches are required to achieve this, relating primarily to 

food production and food consumption. 

Expressão ambiental: Meio ambiente; sustentável; impacto ambiental; diversidade biológica; produção 

local; natureza; embalagem; poluição da água; resíduos sólidos; emissões de gases 

estufa; mudanças climáticas; degradação do solo; efluentes líquidos; uso da terra; uso 

da água; uso de energia; recursos naturais 

Limites planetários: Uso da água 

Mudanças climáticas 

Integridade da biosfera 

Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: AUS007 Capítulo: Appendix G Página: 133 

CONTEÚDO: G3 Complexities of measuring the sustainability of the food supply 

Historically, dietary guidance has been based on experimental evidence from nutritional science and epidemiology, 

with sustainability often referred to in the context of ‘triple bottom line’ considerations of economic, social and 

environmental factors.1058 Understanding the environmental implications of food choices involves considering 

new, often non-empirical evidence drawn from assessment of the relationship between the food system, food choices 

and environmental outcomes. This requires evidence from research in environmental science, agricultural science 

and economics. Government reports are also useful, especially in areas with policy implications, such as carbon 

accounting. 

The food system comprises many stages from inputs on-farm to waste management following consumer use. As 

shown in Figure G1, these include agriculture and aquaculture, processing, manufacturing, transport, retail, 

preparation, consumption and waste management. The complexity of the system challenges the development of 

standardised methodologies for measuring the environmental consequences of producing particular foods.1060 

As well, some current analyses do not consider the process through to the consumer and the subsequent disposal of 

waste. 

The environmental consequences of food production depend on the agricultural system used and the particular 

environmental aspect examined, as these differ in impact, with implications for yield, quality and affordability.1042 

Given this, the consequences cannot be assessed solely on a commodity basis but are dependent on where and how 

the product is grown. For example, it is estimated that in NSW, the amount of water used in beef cattle production 

ranges broadly from 3.3 L to 221 L H2Oe kg−1 live weight at farm gate.1061 As well, it is important to ensure that 

focussing on one outcome (e.g. emissions) does not have an unfavourable effect on another (e.g. soil degradation) 

and consequently add further pressure to the food system. 

New technologies will play an important role in developing sustainable food systems, but the extent depends on 

consumer acceptance and economic constraints.1040 There is a need for more Australian data on many components 

of the food system and further research and development is required. 

Two methodologies – process life cycle analysis (Process-LCA) and input-output analysis – are increasingly used 

to critically analyse the environmental impact of various components of the food system: 

• Process-LCA considers the environmental impact of all processes involved in bringing a product to the consumer, 

including the way it is used and the impact of disposing packaging and waste. LCA methodologies are highly 

standardised, however the complexity of analysing sustainability at the food supply level means that many different 

questions are asked and models used which can limit meaningful comparisons.1060 Additionally, to obtain an 

overall perspective, the same process must be completed across the entire life cycle. LCA methodologies are 

complex, time consuming and expensive, which inhibits their use for data collection. 

• Input-output modelling is a useful tool for assessing the environmental impact of consumption. It was originally 

developed for economic analysis, but has been applied to environmental analysis since the late 1960s. 

It can be used to assess environmental indicators such as land disturbance, water and energy use, and total indicator 

intensities (the total amount of an indicator required to produce and deliver a value unit of a particular 

commodity).1062 This can be used in decision making to predict and forecast the impact of future performance of 

an economy and the effect of changes to relevant systems. 

In developing an evidence-base for sustainable food choices, different methodological approaches limit the 

comparability of findings. For example, scope and definitions vary according to the stage of the food system being 

considered. Some studies incorporate the environmental impact of manufacturing on-farm machinery and the 

production of all other on-farm inputs such as fertiliser, while others include only fertiliser production. Much of the 

environmental impact evidence for specific foods is based on primary production and on-farm effects, with less 

information on aspects of the food supply chain such as processing, distribution, retail, consumption and waste 

management. However, the environmental impact of the life cycle of a particular food cannot be considered only as 

a characteristic of the food, but of all the specific and local aspects of its production, movement, storage, preparation 

and ultimate fate. 

While overseas studies are not always generalisable to the Australian context, the body of Australian evidence is 

steadily growing, and the interest in this field may serve to stimulate more research. Despite the above challenges, 
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enough evidence exists to suggest pragmatic guiding principles on how dietary patterns and home practices can 

contribute to reducing the environmental consequences of the food system. 

Expressão ambiental: Triple bottom line; resíduos sólidos; sustentável; meio ambiente; impacto ambiental; 

relatórios de emissões; uso da água; disposição de resíduos; degradação do solo; 

disposição de resíduos análise do ciclo de vida; desperdício de alimentos; análises de 

entradas e saídas; indicadores ambientais; produção local 

Limites planetários: Mudanças climáticas 

Entidades novas 

Uso da água 

Integridade da biosfera 

Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: AUS008 Capítulo: Appendix G Página: 134 

CONTEÚDO: G4 Australia’s progress toward a sustainable food system 

A systems approach to food consumption enables consideration of the many factors involved in getting food from 

farm to consumer, as well as the implications for health. In recognition of the complex relationship between 

sustainable food production and consumption, improved environmental practices are being applied to existing 

components of the food system. These initiatives mainly focus on resource efficiencies (e.g. reducing energy, water 

and land usage). However, as previously mentioned, this involves interaction and consideration for the entire food 

supply to ensure any changes are not counterproductive for other areas.1040 

Consumers and producers are the primary drivers for the direction of the food system. With increasing consumer 

demand for sustainably produced foods, many producers are changing what they produce and how they produce 

it.1040 These changes are generally well supported by industry, with many implementing initiatives that encourage 

sustainable production practices.1063-1065 Industry is also responsible for funding much of the current research in 

this area, with millions of dollars invested annually into research and development activities leading to more 

sustainable practices while also ensuring economic and social viability. 

The Australian and other governments are also active participants in planning for and managing a sustainable food 

system. Australia is committed to reducing threats to biodiversity, through nationally agreed strategies such as 

Australia’s Biodiversity Conservation Strategy 2010-2030 and through internationally agreed conventions such as 

the United Nations’ Convention on Biological Diversity.1066 These impacts on biodiversity are key to any approach 

to sustainable food consumption because conserving biodiversity is an essential part of safeguarding the Earth’s 

biological support systems.1056,1066 

Relevant state, territory and national departments are also promoting policies, programs and regulations that foster 

and support ecologically sustainable development both broadly and at the food system level.1059,1067,1068 

However, there is room for improvement. Strengthening these arrangements through the development of the 

National Food Plan will help Australia’s food system respond to new opportunities and challenges.1059 

As the planning and management of a sustainable food system progresses at government and industry levels, it will 

be important to link the strong evidence on health and nutrition with the accruing evidence on the environmentally 

sustainable attributes of food consumption habits. 

Expressão ambiental: Diversidade biológica; uso de energia; uso da água; recursos naturais; uso da terra; 

meio ambiente; sustentável; impactos ambientais; sistemas biológicos de suporte; 

ecológicos 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Sistemas da Terra 

Mudanças climáticas 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: AUS009 Capítulo: Appendix G Página: 134 

CONTEÚDO: G5 Sustainability and food consumption 

Health, food choices and environmental consequences can all be influenced by behaviour change. Changing food 

consumption habits can influence demand on the food system and consequently the pressure on natural resources 

and biodiversity.1042,1056,1059 Discussing sustainability in the context of consumption habits not only has the 

potential to improve population health but also supports the objective of achieving a sustainable food supply with 

improved food security.1042,1056,1059  

While the current evidence is not yet strong enough to make recommendations about specific foods in terms of 

‘more sustainable choices’, it is suggested that food intake that is aligned with better health outcomes, has a lower 

environmental impact overall compared to most current western diets.1042,1046,1056,1070-1073  

The nutrient composition of foods is important and people should be encouraged to consume a wide variety of foods 

from the Five Food Groups to not only meet the nutrients required for health and wellbeing but also contribute to 

better environmental outcomes.8,1056 

Consumers can contribute to sustainability efforts through the dietary patterns they choose to follow.1056 As the 

wealth of our nation has increased and the availability of food has shifted, the foods produced have also changed to 
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meet consumer preferences.1056,1058 This has resulted in a move toward greater consumption of processed foods 

that are high in saturated fat, added sugars and added salt.1041,1046 It is suggested that changing consumer food 

choices can make a bigger difference to overall household sustainability than reducing water and energy use.1040 

Therefore, avoiding overconsumption of food and food wastage should form the primary areas of focus by health 

professionals in communicating sustainable food consumption habits.1056 

Concerns about, and interest in, both health and the environment will continue to shape our dietary patterns. The 

practical considerations in G1 aimed at improving sustainability are easily aligned with the recommendations in 

these Guidelines as they aim for people to eat only to their nutritional requirements. 

Expressão ambiental: Diversidade biológica; recursos naturais; uso de energia; uso de água; impactos 

ambientais; desperdício; sustentável 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Mudanças climáticas 

Uso da água 

Grupo alimentar Geral  

 

 

 

 BANGLADESH: Extratos analisados 

Código: BGD001 Capítulo: Guideline 6 Página: 21 

CONTEÚDO: Consume safe and clean foods and beverages. Consumption of unsafe food can cause severe illness 

and even death. Aflatoxins of bacteria and moulds spoil the food. 

Natural enzymes present in food also lead to its deterioration. Besides insects and rodents, adulterants, wrong storage 

methods and non-permitted food additives make the food unsafe. Spoilt, stale, poor quality of food is made attractive 

by adding harmful chemicals and colors. Street food is not considered as safe food especially when prepared and 

sold in unhygienic condition. Awareness and knowledge regarding food selection, labelling, food storage, food 

handing and good personal hygiene during food preparation help to maintain food safety and good health. Perishable 

foods like fish, meat and vegetables need to be refrigerated and stored properly. Open cuts and wounds and poor 

personal hygiene can be a source of contamination. Dust and flies also contaminate the food, so it should always be 

kept well-covered. 

Expressão ambiental: Pesticidas, contaminantes 

Limites planetários: Entidades novas  

Uso de água doce 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: BGD002 Capítulo: Guideline 6 Página: 21 

CONTEÚDO: Key messages 

• Buy food items from reliable sources after careful examination. 

• Refrigerate perishable food items till consumption. 

• Keep foods well covered from dirt and flies. 

Avoid eating street foods that are contaminated with polluted water and dust. 

Expressão ambiental: Saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: BGD003 Capítulo: Guideline 8 Página: 25 

CONTEÚDO: Practise healthy life style with right cooking and healthy eating. Proper methods of cooking render 

foods palatable by improving the appearance, taste, flavor and texture, thereby enhancing acceptability. Cooking 

makes food soft, destroys germs and improves digestibility. Foods should be washed well before preparation to 

remove contaminants like pesticide residues, parasites and other extraneous material. Vegetables should be cut into 

large pieces after washing. There are many methods of cooking like boiling, steaming, pressure cooking, frying, 

roasting and baking. Boiling is the most common method of cooking. Boiling, steaming and stir frying are healthy 

methods of cooking. Steamed rice and cooked vegetables without discarded water are healthy foods. Avoid reuse of 

fried oils that lead to formation of peroxides and free radicals which are associated with cancer development. 

Expressão ambiental: Pesticidas 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=BGD
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Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: BGD004 Capítulo: Guideline 8 Página: 26 

CONTEÚDO: Key messages 

• Eat food timely and avoid over eating. 

• Eat food with proper chewing. 

• Steamed food is more nutritious. 

• Wash vegetables and other foods before cutting. 

• Cut vegetable into larger pieces. 

• Do not expose vegetables and fruits in air and water after cutting. 

• Cook foods in vessels covered with a lid. 

• Use HTST (high temperature short time) method for cooking vegetables. 

• Avoid reheating food more than once. 

• Avoid reuse of fried oils. 

• Avoid faulty food beliefs, fads and fallacies. 

• Avoid sleeping immediately after a major meal. 

• Avoid smoking, alcohol consumption and betel nut chewing. 

• Take sound sleep 6-8 hrs everyday. 

Take clinical checkup at least once a year. 

Expressão ambiental: Poluição da água 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

 

 

 BÉLGICA: Extratos analisados 

Código: BEL001 Capítulo: I Página: 33 

CONTEÚDO:En bouteille ou du robinet? 

Qu’elle soit en bouteille ou du robinet, l’eau doit toujours répondre à des critères très stricts garantissant sa potabilité. 

L’eau du robinet est un liquide sous haute surveillance, et même si elle a parfois un petit goût déplaisant de chlore 

(goût vite corrigé en plaçant l’eau dans une carafe au frigo) – qui provient du traitement pour la rendre potable –, 

elle peut être bue en toute sécurité. Pour la première eau de la journée matin, laisser couler un peu le robinet avant 

de boire l’eau. Pour la préparation des biberons, préférez une eau en bouteille qui convient pour l’alimentation des 

nourrissons. 

Les eaux en bouteilles peuvent être soit des eaux traitées (comme dans le cas de l’eau du robinet), des eaux de source 

ou des eaux minérales naturelles, ces deux dernières étant caractérisées par une pureté naturelle et ne pouvant pas 

avoir été traitées. 

Qu’il s’agisse d’eau en bouteille ou d’eau du robinet, le plus important, c’est de BOIRE! 

Expressão ambiental: Embalagem; saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Entidades novas 

Grupo alimentar Água 

 

Código: BEL002 Capítulo: VI Página: 58 

CONTEÚDO:Bon à savoir: végétaux et pesticides. L’utilisation des pesticides est réglementée, néanmoins on peut 

retrouver des résidus de pesticides dans les fruits et les légumes. Les teneurs sont toutefois très faibles et elles ne 

constituent pas un problème pour la santé publique. Par contre, les bienfaits d’une consommation importante de 

végétaux sont bien démontrés. 

Il n’y a donc aucune raison de s’en priver! 

Expressão ambiental: Pesticida 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=BEL
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 BRASIL: Extratos analisados 

Código: BRA001 Capítulo: 1 Página: 18-20 

CONTEÚDO: Princípios - alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e 

ambientalmente sustentável 

 

Recomendações sobre alimentação devem levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos 

alimentos sobre a justiça social e a integridade do ambiente. 

A depender de suas características, o sistema de produção e distribuição dos alimentos pode promover justiça social 

e proteger o ambiente; ou, ao contrário, gerar desigualdades sociais e ameaças aos recursos naturais e à 

biodiversidade. 

Aspectos que definem o impacto social do sistema alimentar incluem: tamanho e uso das propriedades rurais que 

produzem os alimentos; autonomia dos agricultores na escolha de sementes, de fertilizantes e de formas de controle 

de pragas e doenças; condições de trabalho e exposição a riscos ocupacionais; papel e número de intermediários 

entre agricultores e consumidores; capilaridade do sistema de comercialização; geração de oportunidades de trabalho 

e renda ao longo da cadeia alimentar; e partilha do lucro gerado pelo sistema entre capital e trabalho. 

Em relação ao impacto ambiental de diferentes formas de produção e distribuição dos alimentos, há de se considerar 

aspectos como técnicas empregadas para conservação do solo; uso de fertilizantes orgânicos ou sintéticos; plantio 

de sementes convencionais ou transgênicas; controle biológico ou químico de pragas e doenças; formas intensivas 

ou extensivas de criação de animais; uso de antibióticos; produção e tratamento de dejetos e resíduos; conservação 

de florestas e da biodiversidade; grau e a natureza do processamento dos alimentos; distância entre produtores e 

consumidores; meios de transporte; e a água e a energia consumidas ao longo de toda a cadeia alimentar. 

Recentemente, na maior parte do mundo, as formas de produzir e distribuir alimentos vêm se modificando de forma 

desfavorável para a distribuição social das riquezas, assim como para a autonomia dos agricultores, a geração de 

oportunidades de trabalho e renda, a proteção dos recursos naturais e da biodiversidade e a produção de alimentos 

seguros e saudáveis. 

Estão perdendo força sistemas alimentares centrados na agricultura familiar, em técnicas tradicionais e eficazes de 

cultivo e manejo do solo, no uso intenso de mão de obra, no cultivo consorciado de vários alimentos combinado à 

criação de animais, no processamento mínimo dos alimentos realizado pelos próprios agricultores ou por indústrias 

locais e em uma rede de distribuição de grande capilaridade integrada por mercados, feiras e pequenos comerciantes. 

No lugar, surgem sistemas alimentares que operam baseados em monoculturas que fornecem matérias-primas para 

a produção de alimentos ultraprocessados ou para rações usadas na criação intensiva de animais. Esses sistemas 

dependem de grandes extensões de terra, do uso intenso de mecanização, do alto consumo de água e de combustíveis, 

do emprego de fertilizantes químicos, sementes transgênicas, agrotóxicos e antibióticos e, ainda, do transporte por 

longas distâncias. Completam esses sistemas alimentares grandes redes de distribuição com forte poder de 

negociação de preços em relação a fornecedores e a consumidores finais. 

Este guia leva em conta as formas pelas quais os alimentos são produzidos e distribuídos, privilegiando aqueles cujo 

sistema de produção e distribuição seja socialmente e ambientalmente sustentável. 

Expressão ambiental: Sustentável; meio ambiente; florestas; resíduos sólidos; impacto ambiental, 

fertilizantes; diversidade biológica; conservação ambiental; monoculturas; produção 

local; recursos naturais; uso da água; uso de energia; efluentes da produção animal; 

emissões de gases estufas; OGM; pesticidas; emissões por transporte; sistemas de 

criação animal; uso do solo 

Limites planetários: Integridade da biosfera; mudança no uso dos sistemas da terra; Uso da água; 

mudanças climáticas; entidades novas; fluxo biogeoquímico 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: BRA002 Capítulo: 1 Página: 24 

CONTEÚDO:Alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente 

sustentável 

Recomendações sobre alimentação devem levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos 

alimentos sobre a justiça social e a integridade no ambiente. 

Expressão ambiental: Sustentável; meio ambiente; conservação ambiental 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: BRA003 Capítulo: 2 Página: 31-33 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=BRA
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CONTEÚDO:RAZÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS 

 

A opção por vários tipos de alimentos de origem vegetal e pelo limitado consumo de alimentos de origem animal 

implica indiretamente a opção por um sistema alimentar socialmente mais justo e menos estressante para o ambiente 

físico, para os animais e para a biodiversidade em geral. 

O consumo de arroz, feijão, milho, mandioca, batata e vários tipos de legumes, verduras e frutas tem como 

consequência natural o estímulo da agricultura familiar e da economia local, favorecendo assim formas solidárias 

de viver e produzir e contribuindo para promover a biodiversidade e para reduzir o impacto ambiental da produção 

e distribuição dos alimentos. 

A diminuição da demanda por alimentos de origem animal reduz notavelmente as emissões de gases de efeito estufa 

(responsáveis pelo aquecimento do planeta), o desmatamento decorrente da criação de novas áreas de pastagens e o 

uso intenso de água. 

O menor consumo de alimentos de origem animal diminui ainda a necessidade de sistemas intensivos de produção 

animal, que são particularmente nocivos ao meio ambiente. Típica desses sistemas é a aglomeração de animais, que, 

além de estressá-los, aumenta a produção de dejetos por área e a necessidade do uso contínuo de antibióticos, 

resultando em póluição do solo e aumento do risco de contaminação de águas subterrâneas e dos rios, lagos e açudes 

da região. 

Sistemas intensivos de produção animal consomem grandes quantidades de rações fabricadas com ingredientes 

fornecidos por monoculturas de soja e de milho. Essas monoculturas, por sua vez, dependem de agrotóxicos e do 

uso intenso de fertilizantes químicos, condições que acarretam riscos ao meio ambiente, seja por contaminação das 

fontes de água, seja pela degradação da qualidade do solo e aumento da resistência de pragas, seja ainda pelo 

comprometimento da biodiversidade. O uso intenso de água e o emprego de sementes geneticamente modificadas 

(transgênicas), comuns às monoculturas de soja e de milho, mas não restritos a elas, são igualmente motivo de 

preocupações ambientais. Alimentos de origem vegetal ou animal oriundos de sistemas que promovem o uso 

sustentável dos recursos naturais, que produzem alimentos livres de contaminantes, que protegem a biodiversidade, 

que contribuem para a desconcentração das terras produtivas e para a criação de trabalho e que, ao mesmo tempo, 

respeitam e aperfeiçoam saberes e formas de produção tradicionais são chamados de alimentos orgânicos e de base 

agroecológica. 

Quanto mais pessoas buscarem pór alimentos orgânicos e de base agroecológica, maior será o apoio que os 

produtores da agroecologia familiar receberão e mais próximos estaremos de um sistema alimentar socialmente e 

ambientalmente sustentável. 

Embora uma alimentação nutricionalmente balanceada possa conter apenas alimentos in natura ou minimamente 

processados, grãos, raízes e tubérculos, farinhas, legumes e verduras, carnes e pescados são habitualmente 

consumidos na forma de preparações culinárias salgadas ou doces feitas com óleos, gorduras, sal ou açúcar. Esses 

produtos são utilizados nas cozinhas das casas das pessoas ou nas cozinhas de restaurantes para temperar, misturar 

e cozinhar alimentos in natura ou minimamente processados e para com eles criar preparações culinárias agradáveis 

ao paladar. Sobre esta categoria de produtos, aplica-se a segunda recomendação deste capítulo. 

Expressão ambiental: Sustentável; meio ambiente; florestas; resíduos sólidos; impacto ambiental, 

fertilizantes; diversidade biológica; conservação ambiental; monoculturas; produção 

local; recursos naturais; uso da água; poluição da água; uso de energia; efluentes da 

produção animal; emissões de gases estufas; OGM; pesticidas; emissões por 

transporte; sistemas de criação animal; produção ecológica; degradação do solo; 

contaminantes 

Limites planetários: Integridade da biosfera; mudança no uso dos sistemas da terra; Uso da água; 

mudanças climáticas; entidades novas; fluxo biogeoquímico 

Grupo alimentar Origem animal 

 

Código: BRA004 Capítulo: 2 Página: 46- 

CONTEÚDO:Impacto no ambiente: a manufatura, distribuição e comercialização de alimentos ultraprocessados 

são potencialmente danosas para o ambiente e, conforme a escala da sua produção, ameaçam a sustentabilidade do 

planeta. Isso fica simbolicamente demonstrado nas pilhas de embalagens desses produtos descartadas no ambiente, 

muitas não biodegradáveis, que desfiguram a paisagem e requerem o uso crescente de novos espaços e novas e 

dispendiosas tecnologias de gestão de resíduos. A demanda por açúcar, óleos vegetais e outras matérias primas 

comuns na fabricação de alimentos ultraprocessados estimula monoculturas dependentes de agrotóxicos e uso 

intenso de fertilizantes químicos e de água, em detrimento da diversidade da agricultura. 

A sequência de processos envolvidos com a manufatura, distribuição e comercialização desses produtos envolve 

longos percursos de transporte e, portanto, grande gasto de energia e emissão de poluentes. A quantidade de água 

utilizada nas várias etapas da sua produção é imensa. A consequência comum é a degradação e a poluição do 

ambiente, a redução da biodiversidade e o comprometimento de reservas de água, de energia e de muitos outros 

recursos naturais. Por todas as razões descritas acima, alimentos ultraprocessados devem ser evitados. 

Expressão ambiental: Sustentável; meio ambiente; florestas; resíduos sólidos; impacto ambiental, 

fertilizantes; diversidade biológica; conservação ambiental; monoculturas; produção 

local; recursos naturais; uso da água; poluição da água; uso de energia; efluentes da 
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produção animal; emissões de gases estufas; OGM; pesticidas; emissões por 

transporte; sistemas de criação animal; produção ecológica; degradação do solo; 

contaminantes 

Limites planetários: Integridade da biosfera; mudança no uso dos sistemas da terra; Uso da água; 

mudanças climáticas; entidades novas; fluxo biogeoquímico 

Grupo alimentar Ultraprocessados  

 

Código: BRA005 Capítulo: 3 Página: 73 

CONTEÚDO:A diversidade de legumes e verduras é imensa no Brasil: abóbora ou jerimum, abobrinha, acelga, 

agrião, alface, almeirão, berinjela, beterraba, brócolis, catalonha, cebola, cenoura, chicória, chuchu, couve, 

espinafre, gueroba, jiló, jurubeba, maxixe, mostarda, ora-pro-nóbis, pepino, pimentão, quiabo, repolho e tomate. 

Variedades dentro de um mesmo tipo são frequentes e variam conforme região, como no caso da abóbora, que pode 

ser a paulista, a baianinha, a de pescoço, a menina, a japonesa ou a moranga, ou da alface, que pode ser lisa, crespa, 

americana, roxa, romana. Boa parte dos legumes e verduras é comercializada em quase todos os meses em todas as 

regiões do País. No entanto, tipos e variedades produzidos localmente e no período de safra, quando a produção é 

máxima, apresentam menor preço, além de maior qualidade e mais sabor. Legumes e verduras orgânicos e de base 

agroecológica são particularmente saborosos, além de protegerem o meio ambiente e a saúde. 

Expressão ambiental: Sazonalidade; produção local; produção ecológica; conservação ambiental 

Limites planetários: Sistemas da terra; integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: BRA006 Capítulo: 3 Página: 76 

CONTEÚDO:Valem para frutas as mesmas observações feitas para legumes e verduras quanto ao menor preço e 

mais sabor dos alimentos cultivados localmente e adquiridos no período de safra. Frutas produzidas em sistemas 

agroecológicos são particularmente saborosas, preservam o meio ambiente e promovem saúde. 

Expressão ambiental: Sazonalidade; produção local; produção ecológica; conservação ambiental 

Limites planetários: Sistemas da terra; integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: BRA007 Capítulo: 3 Página: 86 

CONTEÚDO:É essencial que tanto a água bebida quanto a água utilizada nas preparações culinárias sejam potáveis 

para o consumo humano, ou seja, estejam isentas de micro-organismos e de substâncias químicas que possam 

constituir potencial de perigo para a saúde humana. A água fornecida pela rede pública de abastecimento deve 

atender a esses critérios, mas, na dúvida, filtrá-la e fervê-la antes do consumo garante sua qualidade. 

Expressão ambiental: Água potável; contaminantes químicos; saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água  

 

Código: BRA008 Capítulo: 3 Página: 86 

CONTEÚDO:Para proteger o ambiente, utensílios não descartáveis como copos de vidro ou canecas de louça 

devem ser usados para tomar água, café ou chá. Ter à mão cantis ou pequenas garrafas com água fresca é boa 

providência quando se está fora de casa. Tanto a água para beber quanto a água usada na preparação de alimentos 

devem ser seguras e próprias para o consumo. 

Expressão ambiental: Reuso; água potável 

Limites planetários: Entidades novas; Uso da água 

Grupo alimentar Água  

 

Código: BRA009 Capítulo: 5 Página: 107 

CONTEÚDO:Sempre que possível, faça ao menos parte das suas compras de alimentos em mercados, feiras livres, 

feiras de produtores e outros locais, como “sacolões” ou “varejões”, onde são comercializados alimentos in natura 

ou minimamente processados, incluindo os orgânicos e de base agroecológica. Outras boas alternativas, existentes 
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em algumas cidades, são veículos que percorrem as ruas comercializando frutas, verduras e legumes adquiridos em 

centrais de abastecimento. 

A participação em grupos de compras coletivas, formados com vizinhos ou colegas de trabalho, pode ser uma boa 

opção para a compra de alimentos orgânicos da agricultura de base agroecológica. Dando preferência aos produtores 

e comerciantes que vendem alimentos in natura ou minimamente processados e, mais ainda, àqueles que 

comercializam alimentos orgânicos e de base agroecológica, você estará contribuindo para a sobrevivência e 

expansão deste setor da economia.  

O cultivo doméstico de alimentos orgânicos é outra opção que você deve considerar. Uma horta, mesmo que 

pequena, plantada nos quintais das casas ou em vasos pendurados em muros ou apoiados em lajes ou sacadas, 

oferece, a baixo custo, quantidade razoável de alimentos in natura muito saborosos. Procure obter orientações 

específicas para a produção orgânica em diversos ambientes e sobre os tipos de alimentos que melhor se adaptam a 

cada situação de cultivo e região. A produção doméstica de alimentos orgânicos pode ser trocada entre vizinhos de 

modo a ampliar o acesso a uma maior diversidade de alimentos. 

Expressão ambiental: Produção ecológica; horta 

Limites planetários: Sistemas da terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: BRA010 Capítulo: 5 Página: 109 

CONTEÚDO:Você pode também exercer sua cidadania participando da organização de hortas comunitárias para 

produção de alimentos orgânicos ou aderindo a iniciativas já existentes. Essas hortas, feitas em praças e terrenos de 

escolas, centros sociais e unidades de saúde ou outros espaços públicos, favorecem a interação entre as pessoas e 

fortalecem a comunidade. Outra opção é o engajamento dos cidadãos na reivindicação junto às autoridades 

municipais para a implantação de projetos de agricultura urbana e periurbana, que visam estimular a produção 

orgânica de alimentos em áreas ociosas das cidades e do seu entorno. O cultivo de árvores frutíferas em espaços 

públicos é outra boa opção para aumentar o acesso das pessoas a alimentos saudáveis. 

Expressão ambiental: Horta; produção orgânica 

Limites planetários: Sistemas da terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: BRA011 Capítulo: 5 Página: 111 

CONTEÚDO:O que você pode fazer 

Para economizar na compra de legumes, verduras e frutas, você deve preferir variedades que estão na safra, pois 

essas sempre terão menor preço. 

Comprar esses alimentos em locais onde há menos intermediários entre o agricultor e o consumidor final, como 

“sacolões” e “varejões, também pode reduzir custos. Ainda melhor é comprar diretamente dos produtores, seja em 

feiras, seja por meio de grupos coletivos de compras. Nesse último caso, variedades orgânicas podem se tornar 

bastante acessíveis. 

Como já dissemos neste guia, a ampliação da produção de alimentos in natura ou minimamente processados, em 

particular daqueles oriundos da agricultura agroecológica, depende do aumento da demanda. Com o aumento da 

demanda por esses alimentos, é natural que haja aumento no número de produtores e comerciantes e redução nos 

preços. 

Expressão ambiental: Sazonalidade; produção local; produção orgânica 

Limites planetários: Sistemas da terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: BRA012 Capítulo: Dez Passos Página: 125 

CONTEÚDO:FAZER DE ALIMENTOS IN NATURA OU MINIMAMENTE PROCESSADOS A BASE DA 

ALIMENTAÇÃO 

Em grande variedade e predominantemente de origem vegetal, alimentos in natura ou minimamente processados 

são a base ideal para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora 

de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Variedade significa alimentos de todos os tipos 

– grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, castanhas, leite, ovos e carnes – e variedade dentro 

de cada tipo – feijão, arroz, milho, batata, mandioca, tomate, abóbora, laranja, banana, frango, peixes etc. 

Expressão ambiental: Sustentável; meio ambiente 

Limites planetários: Integridade da biosfera 
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Grupo alimentar Geral  

 

Código: BRA013 Capítulo: Dez passos Página: 126 

CONTEÚDO:EVITAR O CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS 

Devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados – como biscoitos recheados, “salgadinhos de pacote”, 

refrigerantes e “macarrão instantâneo” – são nutricionalmente desbalanceados. Por conta de sua formulação e 

apresentação, tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente processados. 

Suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida 

social e o meio ambiente. 

Expressão ambiental: Impacto ambiental 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Ultraprocessados  

 

Código: BRA014 Capítulo: Dez passos Página: 127 

CONTEÚDO:FAZER COMPRAS EM LOCAIS QUE OFERTEM VARIEDADES DE ALIMENTOS IN 

NATURA OU MINIMAMENTE PROCESSADOS 

Procure fazer compras de alimentos em mercados, feiras livres e feiras de produtores e outros locais que 

comercializam variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Prefira legumes, verduras e frutas 

da estação e cultivados localmente. Sempre que possível, adquira alimentos orgânicos e de base agroecológica, de 

preferência diretamente dos produtores. 

Expressão ambiental: Produção local; produção ecológica 

Limites planetários: Mudanças no uso do sistema da terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

 

 

 COLÔMBIA: Extratos analisados 

Código: COL001 Capítulo: 1 Página: 28 

CONTEÚDO:Colombia multiétnica y pluricultural, come biodiversidad. Colombia hace parte de los “17 países 

biológicos”, que son países que albergan más de dos terceras partes de los recursos biológicos de la Tierra y también 

los territorios tradicionales de la mayoría de los pueblos indígenas del mundo. Los “17 biológicos” son, además de 

Colombia, Australia, Brasil, China, Ecuador, los Estados Unidos de América, Filipinas, India, Indonesia, 

Madagascar, Malasia, México, Papúa Nueva Guinea, Perú, República Democrática del Congo, Sudáfrica y 

Venezuela. En estos países la diversidad biológica se conjuga con la diversidad cultural. Allí se hablan diversidad 

de lenguas que nombran y dan cuenta de cantidades excepcionales de especies vegetales y animales que sólo se 

encuentran en estos lugares. Cuando una lengua se extingue trae como consecuencia la pérdida de conocimientos 

ecológicos; por lo que se reconoce que la diversidad biológica no se puede conservar sin la diversidad cultural y que 

la seguridad a largo plazo de los alimentos y las medicinas depende del mantenimiento de esta relación compleja. 

Expressão ambiental: Biológico; diversidade biológica; ecológico; flora; fauna; povos indígenas; território 

Limites planetários: Integridade da biosfera; sistemas da terra 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL002 Capítulo: 1 Página: 28 

CONTEÚDO:El territorio colombiano está compuesto por tres grandes biomas continentales: desierto tropical 

(0,7% de la superficie), bosque seco tropical (6,7%) y bosque húmedo tropical (92,5%). El 33% del territorio es 

montañoso conformado por los relieves periféricos (como la Serranía de La Macarena, la Sierra Nevada de Santa 

Marta, la Serranía del Darién y las Serranías de Macuira, Jarara y Cocinas8), así como por los cuatro ramales de la 

cordillera de los Andes: la Occidental, la Central, la Oriental y la de la Costa, que proviene del Ecuador por debajo 

del Océano Pacífico y emerge formando la Isla de Malpelo y la Serranía del Baudó, 67% del territorio está 

constituido por valles interandinos, altiplanicies y llanuras bajas. 

Expressão ambiental: Biomas; território 

Limites planetários: Integridade da biosfera; sistemas da terra 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=COL


244 

 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL003 Capítulo: 1 Página: 28 

CONTEÚDO:Esta variada fisiografía le permite tener diversos pisos climáticos con gran diversidad de suelos, flora, 

fauna y paisajes, que conforman 311 tipos de ecosistemas continentales y costeros, incluidas áreas naturales con 

poca transformación y paisajes transformados por actividades humanas de asentamiento, producción y extracción9, 

que se suelen agrupar en seis regiones geográficas: Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazonía e Insular (que 

incluye el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el mar Caribe, y las islas de Malpelo y 

Gorgona, en el Océano Pacífico)10. 

Expressão ambiental: Clima; diversidade de solo; ecossistemas; fauna; flora; geografia; natureza; paisagem;  

Limites planetários: Integridade da biosfera; sistemas da terra 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL004 Capítulo: 1 Página: 29 

CONTEÚDO:Cada región presenta características físicas, sociales, culturales, y económicas propias, producto de 

la relación que las comunidades tienen con su territorio, con los bienes y servicios que los ecosistemas que lo 

conforman les proveen, tales como los alimentos, las fibras, el água y los recursos genéticos. Esa simbiosis 

socioecosistémica genera identidad y pertenencia, moldea las costumbres y aporta a la configuración de culturas 

alimentarias en las diferentes regiones del país, entendidas como el “acumulado de representaciones, creencias, 

conocimiento y prácticas heredadas o aprendidas asociadas a la alimentación y que son compartidas por los 

individuos de una cultura o de un grupo social determinado dentro de una cultura”11. 

Expressão ambiental: Recursos hídricos; recursos naturais; diversidade biológica; simbiose 

socioecossistêmica 

Limites planetários: Integridade da biosfera; sistemas da terra; Uso da água 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL005 Capítulo: 1 Página: 29 

CONTEÚDO:De España y África llegaron al continente americano, conocimientos y hábitos que se adaptaron a 

las nuevas circunstancias. Los europeos trajeron, por ejemplo, el trigo, cuya harina sustenta una compleja y diversa 

panadería que tiene innumerables expresiones regionales y locales. Los afrodescendientes, ocupantes de tierras 

bajas, desarrollaron una amplia diversidad de alimentos alrededor del consumo del arroz, plátano, coco y productos 

del mar13. 

Expressão ambiental: Ocupação territorial 

Limites planetários: Sistemas da terra; 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL010 Capítulo: 1 Página: 30 

CONTEÚDO:La papa de amplio consumo en el país. Es la base de muchas comidas, ingrediente en las sopas (en 

diversas variedades: criolla, pastusa, sabanera) o acompañante (frita o cocida con sal) de la proteína animal 

disponible. Diferentes autores documentan que la papa fue domesticada en el altiplano andino, entre Perú y Bolivia, 

en los alrededores de los Lagos Titicaca y Poopó, hace por lo menos 10.000 años. Así mismo, el centro de diversidad 

genética de la papa criolla se encuentra entre Ecuador y el sur de Colombia17. 

Expressão ambiental: Alimentos autóctones; diversidade biológica 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: COL011 Capítulo: 1 Página: 31 

CONTEÚDO:Las sopas expresan de forma muy interesante el mestizaje culinario de las regiones e integran 

diferentes ingredientes locales. Son una preparación práctica y una estrategia de supervivencia de los sectores de 

población más pobres. El número de porciones se puede ampliar agregándoles água y se preparan con vísceras, 

menudencias, huesos y cortes animales de muy bajo precio. Una sopa característica tiene como base uno o varios 

tubérculos (papa, yuca o plátano), alguna proteína animal (res, pollo, gallina, cerdo, pescado) y algunas verduras 

locales, junto a diversos condimentos y cebolla junca como ingredientes saborizantes. En ocasiones se añade algún 
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cereal a la preparación, como maíz, trigo, cebada o arroz; para los grupos étnicos de la Amazonía y la Orinoquía 

colombianas el ají es un ingrediente fundamental. Las sopas son las preparaciones de uso más extendido a nivel 

nacional y son, en muchos lugares, la única manera en que las familias se alimentan. 

Expressão ambiental: Produção local; alimentos autóctones 

Limites planetários: Sistemas da terra; Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: COL012 Capítulo: 1 Página: 31 

CONTEÚDO:El acceso permanente a fuentes de proteína animal, provenientes de carne de res, cerdo, pollo, 

pescado, mariscos o huevo, está severamente restringido para gran parte de la población rural y urbana a nivel 

nacional. Como ya se mencionó, entre los grupos poblacionales con menores ingresos está generalizada la utilización 

de cortes con hueso y de vísceras de pollo (menudencias) y res en las sopas. Esta restricción alimentaria se agrava 

en regiones donde no existe la cría de animales, la pesca artesanal o la cacería como estrategias propias de una 

economía de subsistencia. En otras palabras, donde el recurso alimentario se obtiene por vía del intercambio de 

mercado, existen más limitaciones para el consumo continuo de proteína de origen animal. 

Expressão ambiental: Caça de subsistência; pesca artesanal 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem animal; pescados 

 

Código: COL013 Capítulo: 1 Página: 31/32 

CONTEÚDO:Un método extendido en varios países del continente es la preparación de alimentos envueltos en 

hojas. En el caso colombiano, el término más común para designar estos alimentos es “tamal”, pero hay variaciones 

regionales según lo que se cocina dentro de las hojas, que incluyen preparaciones saladas y dulces. Así, se encuentra 

en la Costa Atlántica bollos dulces y salados, hayacas o pasteles de maíz o arroz; mantecados o envueltos dulces en 

la zona Andina; tamales con carne de animales de caza en grupos indígenas o de pescado en las comunidades negras 

del Litoral Pacífico. También se incluyen preparaciones como el insulso dulce en el Tolima Grande, quesos 

envueltos en hojas en diversas regiones del país, bollos de carne en Santander, amasijos en Cundinamarca, cocadas 

en el Pacífico o arepas asadas sobre hojas. Las hojas más utilizadas en el país son las de plátano, bijao (heliconia) y 

de algunas palmas, en especial en comunidades indígenas o afros. También se usan con este fin los ameros de las 

mazorcas. En muchos casos las hojas se pasan por el calor para que tomen la textura adecuada para hacer la 

envoltura. 

Expressão ambiental: Caça de subsistência; pesca artesanal; recursos pesqueiros 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem animal; pescados 

 

Código: COL015 Capítulo: 2 Página: 56 

CONTEÚDO:2.2 Los determinantes sociales de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. La malnutrición, la doble 

carga nutricional y las ECNT asociadas a la dieta en el país, están determinadas por situaciones complejas de índole 

estructural y coyuntural con diferencias territoriales y poblacionales. Su análisis debe abordarse a partir de un 

enfoque multidimensional que aporte elementos explicativos e interpretativos que permitan la orientación de 

políticas de mayor impacto sobre la realidad descrita. 

Expressão ambiental: Território 

Limites planetários: Sistemas da terra 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL016 Capítulo: 2 Página: 56 

CONTEÚDO:Por otro lado, respecto a los factores productivos, en Colombia existe una estructura concentradora 

de la tenencia de la tierra. Según cifras del IGAC71, 231 mil propietarios, es decir el 0,06% del total de los 

propietarios tenedores de tierra en el país, posee 44 millones de hectáreas que equivalen al 53,5% del territorio. Y 

al mismo tiempo, 1.3 millones de propietarios, es decir el 35,8% de los propietarios, posee 345 mil ha que equivalen 

al 0,42% del territorio, en proporciones individuales menores de 1 ha72. Este fenómeno se ha intensificado con la 

agudización del conflicto armado de los últimos 20 años. 
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Expressão ambiental: Uso da terra 

Limites planetários: Sistemas da terra 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL017 Capítulo: 2 Página: 57 

CONTEÚDO:En cuanto a la vocación, uso y patrones de tenencia de la tierra73, se tiene que: 

* El país solamente está utilizando el 37% de la tierra apta para la agricultura. Esta proporción resulta menor si se 

tiene en cuenta que algunos agricultores han sido empujados hacia los páramos y los nacederos de los ríos, espacios 

que están previstos para la conservación y los bosques. 

Expressão ambiental: Conservação ambiental; ecossistemas; florestas; recursos hídricos; uso da terra 

Limites planetários: Integridade da biosfera; mudança no uso dos sistemas da terra; Uso da água 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL018 Capítulo: 2 Página: 57 

CONTEÚDO:En cuanto a la vocación, uso y patrones de tenencia de la tierra73, se tiene que: 

* La ganadería absorbe el 208% de la tierra apta para esa actividad. Ello significa que buena parte de la tierra con 

vocación agrícola y más de 10 millones de ha de bosques tumbados, se han dedicado a la cría y levante de ganado 

bovino y algunas otras especies menores. 

Expressão ambiental: Conservação ambiental; florestas; uso da terra 

Limites planetários: Integridade da biosfera; mudança no uso dos sistemas da terra 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL019 Capítulo: 2 Página: 57 

CONTEÚDO:En cuanto a la vocación, uso y patrones de tenencia de la tierra73, se tiene que: 

* El país ha sido deforestado en 22.4 millones de ha sin que se haya propiciado la protección y la renovación de los 

bosques. La mayor proporción del territorio se ha destinado a la ganadería extensiva y poco eficiente. 

Expressão ambiental: Conservação ambiental; desmatamento; território; florestas 

Limites planetários: Mudança no uso dos sistemas da terra 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL020 Capítulo: 2 Página: 57 

CONTEÚDO:En cuanto a la vocación, uso y patrones de tenencia de la tierra73, se tiene que: 

* Los Planes de Ordenamiento Territorial, en muchos casos, no abordan la reglamentación del uso del suelo rural y 

centran sus objetivos en el uso del suelo urbano, situación de gran incidencia en el uso y explotación inadecuada de 

los suelos productivos y de protección. 

Expressão ambiental: Ordenamento territorial;  

Limites planetários: Mudança no uso dos sistemas da terra 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL021 Capítulo: 2 Página: 57 

CONTEÚDO:La mayor parte de la gran propiedad usa la tierra en ganadería extensiva, paga pocos impuestos, 

genera poco empleo y aporta muy poco al producto global, con una gran destrucción ambiental. Paralelamente, 

muchos de los pequeños propietarios y campesinos sin tierra ocupan áreas empobrecidas, con severas limitaciones 

naturales y no obtienen ingresos suficientes para elevar su nivel de vida74. 

Expressão ambiental: Degradação ambiental; degradação do solo;  

Limites planetários: Mudança no uso dos sistemas da terra 

Grupo alimentar Não é alimento 
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Código: COL022 Capítulo: 2 Página: 57 

CONTEÚDO:Frente a los fenómenos de violencia y su impacto en la producción alimentaria, diversos estudios 

reconocen que las situaciones relacionadas con el desplazamiento forzado, el narcotráfico, el paramilitarismo y la 

insurgencia actúan como factores que desestabilizan la producción agrícola, propician el acaparamiento de tierras y 

profundizan las desigualdades, especialmente en el campo75. 

Expressão ambiental: Uso da terra 

Limites planetários: Mudança no uso dos sistemas da terra 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL023 Capítulo: 2 Página: 58 

CONTEÚDO:Este buen desempeño de la economía obedece principalmente al dinamismo del sector minero 

energético dados los precios internacionales y el mayor volumen de producción de petróleo crudo (17,6%), gas 

natural (6,4%) y carbón (2,0%); ratificando la relevancia que ha adquirido este sector en el crecimiento económico 

del país en desmedro del sector agropecuario76. 

Expressão ambiental: Uso de energia 

Limites planetários: Mudanças climáticas 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL025 Capítulo: 2 Página: 59 

CONTEÚDO:2.2.1 Medios de vida 

Disponibilidad: La disponibilidad de alimentos para las familias y comunidades está determinada por varios factores, 

ya se trate de hogares urbanos o rurales. En el primer caso, está sujeta a los volúmenes de alimentos que ingresan a 

los centros urbanos provenientes de sus propias áreas rurales o de otras regiones o países, que se distribuyen y se 

disponen en puntos de fácil acceso para su adquisición, ya se trate de tiendas, supermercados, plazas etc.. En el caso 

de los hogares rurales, la disponibilidad está sujeta a la posibilidad de la producción de los alimentos por la misma 

familia, a contar con ingresos para la compra de alimentos en las áreas urbanas o a otros productores, a la ayuda 

alimentaria o a una combinación de estas modalidades. 

Expressão ambiental: Produção local; hortas 

Limites planetários: Mudança no uso dos sistemas da terra 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL026 Capítulo: 2 Página:59/60 

CONTEÚDO:En Colombia, el problema de la disponibilidad se centra en la dispersión y atomización (pequeñas 

unidades productivas) de la producción, la marcada estacionalidad de las cosechas, las ineficiencias en la 

distribución por largas cadenas de intermediación que no agregan valor y tienen fuerte incidencia en los precios, la 

deficiente infraestructura vial y la falta de medios adecuados de transporte que permitan evacuar la producción a los 

centros de consumo, disminuyendo las pérdidas pos-cosecha. Adicionalmente, el debilitamiento de la cultura del 

autoabastecimiento en las familias campesinas, en gran parte debido a la especialización en monocultivos, ha 

implicado un mayor gasto familiar al tener que recurrir a la compra de alimentos82. 

Expressão ambiental: Sazonalidade; monoculturas; hortas; desperdício 

Limites planetários: Mudança no uso dos sistemas da terra 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL027 Capítulo: 2 Página: 60 

CONTEÚDO:De otra parte, durante la última década se desarrolló una política de profundización del apoyo 

gubernamental a las actividades basadas en grandes extensiones de monocultivos agroindustriales, por encima de la 

agricultura campesina de pequeña escala, lo que también ha incidido en la disponibilidad de alimentos. Para citar un 

ejemplo, en el año 2009, se entregaron subsidios a grandes productores agroindustriales: protección al precio del 

café (150.000 millones de pesos), subsidio a intereses de crédito de agroexportadores (85.000 millones); incentivo 

a la asistencia técnica (23.500 millones); subsidio a intereses de crédito por fertilización del café (20.000 millones); 

incentivo a la siembra de maíz amarillo (18.000 millones); incentivo forestal (15.000 millones); subsidio a la palma 

de aceite en Nariño (10.000 millones) e incentivo para siembra de frijol en la zona cafetera (5.200 millones)83. 
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Expressão ambiental: Monocultura; floresta 

Limites planetários: Mudança no uso dos sistemas da terra 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL028 Capítulo: 2 Página:61/62 

CONTEÚDO:Acceso 

 

Precios de los alimentos 

 

El Informe del Banco Mundial de 201186, identifica cuatro factores centrales que afectan los precios de los alimentos 

en América Latina: 

1. Los precios internacionales de los alimentos suben cada vez más, generando preocupación por una crisis similar 

a la de 2008, principalmente por sus consecuencias sobre los pobres. 

2. Además sus precios son más volátiles; por ejemplo, el precio de los cereales se duplicó en el periodo 2005-2010, 

en relación con el periodo 1990-2005; el azúcar se triplicó y el arroz se cuadruplicó. 

3. La similitud de la situación actual a la de la crisis del 2008, como consecuencia de los altos precios del petróleo 

y, por consiguiente, de las materias primas de origen agropecuario; la devaluación del dólar vs. la mayoría de las 

monedas de la región, que incrementa los precios y el costo de las inversiones financieras en materias primas 

agropecuarias. 

4. Factores nuevos relacionados con un mayor número de materias primas agropecuarias con crecientes incrementos, 

en relación con el 2008. Existe una mayor limitación de tierra y água y mayor déficit productivo como consecuencia 

del clima. El cambio climático está afectando mayores áreas cultivadas. Así mismo, existen factores estructurales 

de largo plazo que están relacionados con una mayor demanda de alimentos para los animales y de alimentos cuya 

demanda es elástica en países emergentes (con crecimiento sostenido y mayor ingreso), que generan un aumento 

estable. Y finalmente, una disminución de la tasa mundial de existencias de cereales. 

Expressão ambiental: Uso de energia; uso da terra; uso da água; mudanças climáticas; produção local 

Limites planetários: Mudanças climáticas; uso da água; mudanças no uso da terra 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL029 Capítulo: 2 Página: 62 

CONTEÚDO:Su impacto se evidencia en un mayor precio de los alimentos, principalmente en las zonas urbanas 

consumidoras netas de alimentos, que afecta más a la población pobre que invierte en ellos proporcionalmente más 

dinero que la de mayor ingreso. 

En este mismo sentido, el estudio del Banco de la República concluye que las situaciones relacionadas con la 

regulación de algunos fenómenos climáticos y la desaceleración en la demanda externa a partir de agosto de 2011, 

generó una caída de las cotizaciones internacionales de los alimentos. No obstante, las variaciones climáticas de 

2012 en Suramérica y Europa, afectaron el comportamiento de los precios de algunos productos, los cuales volvieron 

a subir a pesar del aumento en los inventarios de finales de 2011. Para el 2012 sugirieron una reducción de precios 

como consecuencia de la continua desaceleración en la demanda externa, que ayudaría a moderar la inflación en 

distintas economías, en especial las de Asia emergente87. 

Expressão ambiental: Mudanças climáticas 

Limites planetários: Mudanças climáticas 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL030 Capítulo: 2 Página: 64 

CONTEÚDO:2.2.2 Bienestar y calidad de vida 

Consumo. Lactancia materna y alimentación complementaria 

Estas prácticas favorecedoras de la nutrición infantil se ven afectadas por el fenómeno descrito anteriormente. La 

ENSIN 2010 mostró que la duración media de la lactancia materna exclusiva es de 1.8 meses a nivel nacional, 

cuando la duración ideal es de 6 meses. Esta situación, sumada a inadecuadas condiciones de saneamiento básico y 

hábitat, alta prevalencia de EDA e IRA, dificultades de acceso a alimentos inocuos y de calidad, y persistencia de 

prácticas inadecuadas en alimentación complementaria, explican el deterioro en el estado nutricional de las niñas y 

los niños colombianos en el último quinquenio, como lo demuestran todos los estudios recientes. 

Expressão ambiental: Saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 
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Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL031 Capítulo: 2 Página: 74 

CONTEÚDO:2.2.2 Bienestar y calidad de vida 

 

Aprovechamiento biológico de los alimentos 

Condiciones de saneamiento básico y calidad de la vivienda 

Otros determinantes de la SAN son los asociados con las condiciones del ambiente: las inadecuadas condiciones de 

las viviendas y de su entorno ambiental, el inadecuado manejo de excretas, las restricciones en la disponibilidad y 

calidad del água y los inadecuados hábitos higiénicos. Estas situaciones favorecen los eventos de enfermedades 

prevalentes de la infancia, particularmente IRA y EDA, y las transmitidas por vectores como la malaria, 

constituyéndose en los principales problemas asociados con malnutrición y pérdida de años de vida saludables, 

además de generar impactos directos en la economía del hogar por la demanda de tiempo y recursos para su 

atención116. 

Los cambios ocurridos con la descentralización administrativa del sector de água y saneamiento en el año 1987, 

poco contribuyeron a mejorar las condiciones de saneamiento ambiental. Las medidas consistieron en el traslado de 

las responsabilidades de ejecución de obras, operación y administración de los sistemas de água y saneamiento desde 

los entes nacionales hacia los municipios, quedando en cabeza de la Nación las funciones de planificación, 

expedición de normas técnicas, control y fijación de tarifas117. 

Expressão ambiental: Água potável; saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água  

 

Código: COL032 Capítulo: 2 Página: 75 

CONTEÚDO:Sin embargo, la política adoptó un modelo único de gestión, desestimando las condiciones políticas 

locales y su articulación con factores socioeconómicos, culturales y ambientales, afectando principalmente a los 

municipios más pequeños; es así como las zonas rurales continúan siendo las más desatendidas con 56.3%118 de 

cobertura de acueducto y 12,3% de cobertura de alcantarillado119, mientras que las coberturas totales para el país 

en água y alcantarillado están en 96,0% y 89,1%, respectivamente120. Estas cifras promedio ocultan desigualdades 

profundas; por ejemplo, el departamento del Chocó solo alcanza coberturas del 27,1% para acueducto y 12,9 % de 

alcantarillado121. 

De igual manera, la ENCV 2011 muestra que el 87,6% de la población cuenta con servicio de acueducto ya sea 

público, comunal o veredal, pero se observa una diferencia marcada entre la cabecera y resto (95,9% y 57,1%, 

respectivamente). La dificultad en el acceso a este servicio impide la producción de alimentos con medidas 

fitosanitarias apropiadas y aumenta los riesgos de enfermedad y muerte prematura por el uso de água contaminada. 

Se estima que el 80% de las enfermedades y un tercio de las muertes en países en vía de desarrollo son ocasionadas 

por este motivo122. 

La cobertura de alcantarillado es de 72,3%, siendo 89,1% en las cabeceras y 12,3% en el resto. Esto muestra grandes 

diferencias entre las zonas rurales y las urbanas, y por lo tanto mayor vulnerabilidad de las familias rurales frente a 

enfermedades relacionadas con la inadecuada disposición de excretas. 

Expressão ambiental: Contaminantes; poluição da água; saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água  

 

Código: COL033 Capítulo: 2 Página: 75 

CONTEÚDO:Inocuidad de los alimentos 

La calidad e inocuidad de los alimentos está afectada por la deficiente calidad de las materias primas, la presencia 

de microorganismos patógenos y sustancias contaminantes, el cumplimiento parcial de las BPA y de BPM en los 

diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria y las deficiencias en la capacitación de los profesionales 

encargados de la vigilancia y el control de alimentos a lo largo de la cadena agroalimentaria. Así mismo, el deterioro 

del medio ambiente y las inadecuadas técnicas de manipulación, almacenamiento y preparación de los alimentos en 

el hogar pueden deshacer los cuidados que se han tomado en las etapas anteriores de la cadena alimentaria y 

ocasionar en la población las ETA, que constituyen actualmente uno de los problemas más importantes de salud 

pública a nivel mundial. 

Expressão ambiental: Contaminantes; degradação ambiental 
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Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL035 Capítulo: 3 Página: 81 

CONTEÚDO:Objetivos 

Específicos  

En lo individual 

Promover el consumo de alimentos naturales de producción local. 

Expressão ambiental: Produção local 

Limites planetários: Sistemas da terra 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL036 Capítulo: 4 Página: 144/145 

CONTEÚDO:En Colombia, el proceso de construcción de las GABA implicó la vinculación y participación amplia 

de todos los actores sociales involucrados en el tema de la alimentación y la nutrición. El resultado del proceso es 

un documento soportado en evidencia científica, orientado desde una perspectiva étnico territorial y que responde a 

la metodología la FAO sobre formulación de las GABA. Fueron formuladas para la población sana mayor de dos 

años, con el propósito de promover la salud, prevenir la malnutrición y contribuir a la reducción del riesgo de ECNT 

relacionadas con la alimentación y la actividad física, teniendo en cuenta el entorno físico y ecológico, los factores 

sociales, económicos y culturales de este grupo poblacional. 

Expressão ambiental: Território; diversidade biológica; ecológico 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL037 Capítulo: 4 Página: 145 

CONTEÚDO:En ese contexto, se propone su implementación a partir del diseño de una estrategia de mercadeo 

social “social marketing”, término propuesto por Kotler y Zaltman en 1971 para referirse a la aplicación del 

mercadeo comercial a la solución de problemas sociales161; al análisis, planeación, ejecución y evaluación de 

estrategias diseñadas para influir el comportamiento de una audiencia meta para el beneficio de la sociedad (salud 

pública, educación, seguridad, ecología etc..). Esta influencia usualmente busca la modificación voluntaria de un 

comportamiento actual, mediante la adopción de un comportamiento nuevo y el rechazo de uno ya establecido. 

Expressão ambiental: Ecologia 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL038 Capítulo: Anexo A Página: 148/149 

CONTEÚDO:Puntos de análisis de la situación alimentaria de la población colombiana.  

A pesar de la biodiversidad y la riqueza culinaria regional que posee Colombia, en la actualidad los problemas 

asociados a la alimentación van más allá de la disponibilidad y acceso de alimentos y son reflejo de varios factores: 

Un sistema agroalimentario ineficiente. A partir de la década de los 60, el abordaje dado a los problemas de hambre 

se centró en el aumento de la producción de alimentos a gran escala con el fin combatir la malnutrición proteico-

calórica de la población a nivel mundial, dejando de lado las necesidades de suministrar alimentos diversos que 

brindaran los micronutrientes necesarios para asegurar el desarrollo mental y físico en los primeros años de vida y 

garantizar a los adultos tener vidas sanas y productivas1. Por su parte, la cadena agroalimentaria utiliza el 30 por 

ciento de la energía que se produce en el mundo2; el uso de semillas Genéticamente Modificadas (GM) depende de 

la utilización de fertilizantes y pesticidas, lo que genera dependencia y sobrecostos a los agricultores que deben 

comprar ambos productos en un mismo paquete. Además, un tercio de los alimentos producidos en el mundo se 

desperdicia durante el proceso de producción, almacenaje, transporte y procesado, así como en los platos y neveras. 

“Esta pérdida de alimentos es mayor si tenemos en cuenta que la harina de pescado y el grano también sirven para 

alimentar el ganado y para la producción de combustibles. La cadena alimentaria industrial es extremadamente 

ineficaz, tan solo alimenta parcialmente a los habitantes de los países industrializados, y no deja casi nada para el 

resto del mundo”3. 
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Expressão ambiental: Diversidade biológica; uso de energia; OGM; fertilizantes; pesticidas; desperdício 

Limites planetários: Integridade da biosfera; entidades novas; mudanças climáticas 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL039 Capítulo: Anexo A Página: 149 

CONTEÚDO:La pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas sustento de más de mil millones de 

personas que derivan su alimento de los bosques, según la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza 

y el Convenio de Diversidad Biológica: “El 70% de 1.1 billones de pobres a nivel mundial es población rural y 

depende en gran medida y de manera directa de la biodiversidad de los ecosistemas para su subsistencia, pues 

recurren a actividades vinculadas al ambiente natural como la utilización de recursos de propiedad común (peces, 

pastizales o bosques). 

Por su parte, los bienes que provee de manera directa y los servicios ecosistémicos derivados de la diversidad 

biológica, son fuente de recursos fundamentales para afrontar los problemas de SAN de la población y disminuir la 

vulnerabilidad de los sectores sociales más desprotegidos, especialmente en el ámbito rural, ya que estos dependen 

directamente de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad local para obtener alimentos, refugio, ingresos, 

combustible, salud y calidad de vida”7. 

Expressão ambiental: Diversidade biológica; ecossistemas; conservação ambiental; florestas; meio 

ambiente; natureza; recursos pesqueiros; pastos naturais 

Limites planetários: Integridade da biosfera; uso dos sistemas da terra 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL040 Capítulo: Anexo A Página: 150 

CONTEÚDO:Estos factores que afectan la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población deben llevar a que 

en Colombia se considere necesaria la formulación de dietas sostenibles entendidas como “dietas con bajo impacto 

ambiental que contribuyen a la SAN y a la vida sana de las generaciones presentes y futuras. Las dietas sostenibles 

concurren a la protección y respeto de la biodiversidad y los ecosistemas, son culturalmente aceptables, 

económicamente justas, accesibles, asequibles, nutricionalmente adecuadas, inocuas y saludables, y permiten la 

optimización de los recursos naturales y humanos”8. 

Expressão ambiental: Conservação ambiental; sustentável; impacto ambiental; diversidade biológica; 

ecossistemas; recursos naturais 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL041 Capítulo: Anexo A Página: 150 

CONTEÚDO:Esta definición reconoce la necesidad de que los sistemas agroalimentarios dejen de centrarse 

exclusivamente en aumentar la producción y pasen a tener en cuenta la satisfacción de otros requisitos, como la 

adecuación de las dietas, la equidad social y la sostenibilidad ambiental9, que promuevan la regionalización y la 

identidad socio cultural, sean acordes a las necesidades nutricionales de la población y lleven al uso sostenible de la 

biodiversidad con fines alimentarios, siendo necesario, según lo que plantea Emile Frison, Director General de 

Bioversity International, “ir más allá de los alimentos básicos y fijarnos en los cientos y miles de especies vegetales 

y animales olvidadas e infrautilizadas y que pueden significar la diferencia entre una dieta sostenible y otra 

insostenible”. 

Expressão ambiental: Sustetável; produção local; diversidade biológica 

Limites planetários: Integridade da biosfera; sistemas da terra 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: COL042 Capítulo: Anexo A Página: 150/151 

CONTEÚDO:Eje 1: Disponibilidad de Alimentos 

Los recursos fitogenéticos con fines alimenticios en Colombia presentan una enorme variedad de parientes silvestres 

y variedades autóctonas de especies cultivadas y recursos zoogenéticos, debido a la gran diversidad de ecosistemas 

existentes en el país, que han producido un número importante de biotipos más eficientes y competitivos en cada 

ambiente, y deben ser tenidos en cuenta al momento de buscar el equilibrio nutricional de la población, reto que 

debe abarcar las dimensiones sociales, culturales, económicas, biológicas y ecosistémicas, y las características 
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etnodemográficas de la población, y requiere sinergia institucional para abordar de forma integral y diferenciada las 

particularidades del territorio, donde la oferta de bienes y servicios ecosistémicos y el sistema agroalimentario se 

conjuguen con las preferencias y costumbres alimentarias y las necesidades nutricionales de la población. 

Expressão ambiental: Diversidade biológica; alimentos autóctones; ecossistemas; biológico; território 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: COL043 Capítulo: Anexo A Página: 158 

CONTEÚDO:Eje 3: Consumo 

Por otra parte, el desarrollo de las economías extractivas, incluyendo la producción y procesamiento de drogas 

ilegales, y el crecimiento de las áreas destinadas a la producción agroindustrial de monocultivo, han transformado 

profundamente los procesos de producción y consumo de alimentos. Dichos procesos implican una reducción del 

área destinada a los cultivos de subsistencia y la variedad de especies cultivadas. Además, el deterioro 

medioambiental provocado por estas actividades afecta la disponibilidad del recurso pesquero, al contaminar y 

transformar las corrientes fluviales, y reduce las especies terrestres disponibles, recursos alimentarios fundamentales 

para la mayoría de grupos étnicos en el país. 

Expressão ambiental: Monoculturas; uso da terra; diversidade biológica; recursos pesqueiros; 

contaminação; poluição da água; recursos hídricos; espécies ameaçadas. 

Limites planetários: Integridade da biosfera; sistemas da terra; Uso da água; entidades novas 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL044 Capítulo: Anexo A Página: 159 

CONTEÚDO:A continuación se presenta una aproximación de la geografía alimentaria por macro región, que 

permitirá iniciar un acercamiento que lleve a la construcción de Guías Alimentarias sostenibles para la población 

multiétnica y pluricultural que habita un país biodiverso como Colombia. 

Expressão ambiental: Sustentável; diversidade biológica 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL045 Capítulo: Anexo A Página: 159 

CONTEÚDO:Se caracteriza por la variedad de paisajes: llanuras, bosques, serranías y desiertos, y la amplia 

disposición de agua: mares, ríos y ciénagas, que se refleja en actividades propias de la región como la pesca, la 

agricultura y la ganadería19. 

.... 

Existen características específicas de los alimentos que se preparan en el archipiélago, que contrastan con las 

preparaciones propias de los departamentos del mesón Caribe, debido a que en la gastronomía del archipiélago se 

manifiesta la influencia inglesa y la afrodescendiente proveniente de Jamaica y el Gran Caimán21 principalmente. 

Se caracteriza por su colorido y el uso de diferentes condimentos donde el picante predomina. Los platos más 

representativos son: rondón, sopa de cangrejo, empanadas de cangrejo, arroz con auyama o pumpkin rice, arroz con 

coco, pescado frito con patacón de plátano verde, fruta de pan (frita o cocinada), fritters de banano y harina fritos, 

dulce de coco, dulce de ñame, plantain tart (empanadas de harina de trigo con relleno de plátano maduro), budines, 

pan de coco y duff22. 

Mientras que las preparaciones de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar y Córdoba 

son: arroz con coco, arepa de huevo, suero costeño, enyucado, ñame, bollo limpio, carimañola, butifarra, cocadas, 

variedad de mariscos, arroz con camarón, arroz con chipi chipi, coctel de ostras o camarones con limón y salsa de 

tomate, pescado frito y patacón, comida libanesa como kibbes, pierna de cordero, dólmades, aderezos con 

hierbabuena y ajo, turrones de miel con ajonjolí, cocadas, dulce de papaya verde, pulpa de tamarindo, dulce de 

melón o de mamey, preparaciones dulces de yuca, ñame y ahuyama. En la zona desértica se preparan platos como 

friche de chivo, dulce de guineo, de ajonjolí, de plátano maduro y carnes exóticas como morrocoy o tortuga e iguana. 

Expressão ambiental: Paisagens; florestas; biomas; recursos hídricos; recursos pesqueiros; alimentos 

autóctones; caça de subsistência 

Limites planetários: Integridade da biosfera; Uso da água 

Grupo alimentar Geral  
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Código: COL046 Capítulo: Anexo A Página: 160 

CONTEÚDO:Región Andina 

La región Andina incluye las cordilleras Oriental, Central y Occidental, junto con los valles interandinos de los ríos 

Magdalena y Cauca. En esta vive más del 70% de la población colombiana. Es poco conocida en términos de 

biodiversidad pero es la más intervenida por procesos productivos agropecuarios e industriales, y por la 

urbanización. Provee de água a millones de habitantes que habitan en las cordilleras y otras zonas del país23. En 

esta región la producción agrícola está constituida por maíz, papa, arroz, yuca, arracacha, y panela. En las partes 

más altas y frías se encuentran hibias, cubios, ullucos, ahuyama, habas y arveja. Los cárnicos que se consumen 

provienen de vacunos, cerdos, aves, caprinos y productos de pesca fluvial. Hacen parte de la alimentación la leche 

y el queso. Entre las frutas se destacan los cítricos, bananos, papaya, mango, duraznos, curubo, guanábana, maracuyá 

y lulo. 

Expressão ambiental: Diversidade biológica; recursos pesqueiros; alimentos autóctones 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: COL047 Capítulo: Anexo A Página: 161 

CONTEÚDO:Zona Cundiboyacense24,25,26: comprende los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Se 

caracteriza por contar con una meseta y valles rodeados por cordilleras que se convierten en una frontera natural. 

Las zonas de sabana presentan variedad de climas cálidos desde los secos hasta húmedos27. 

Expressão ambiental: Paisagem; clima 

Limites planetários: Sistemas da terra 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL048 Capítulo: Anexo A Página: 162 

CONTEÚDO:Zona Gran Tolima: comprende los departamentos de Tolima y Huila. Su geografía ha determinado 

la vocación agrícola del territorio, siendo el arroz el principal cultivo. Otra fuente importante de alimentos es el río 

Magdalena. 

La gastronomía de la región cuenta con poca influencia foránea a excepción de la española, aunque por la presencia 

de la Compañía de Jesús y sus haciendas ganaderas, los colonos provenientes de Boyacá, Cundinamarca y los 

Santanderes; y los desplazados por la violencia política, esta gastronomía cuenta con amplia variedad. 

Expressão ambiental: Território, paisagem 

Limites planetários: Sistemas da terra 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL049 Capítulo: Anexo A Página: 162 

CONTEÚDO:Zona de los Santanderes: comprende los departamentos de Santander y Norte de Santander. Cuenta 

con una amplia variedad de climas, desde el cálido valle del Magdalena hasta el frío de las cumbres de la Cordillera 

Oriental, y diversidad de ecosistemas. 

Expressão ambiental: Paisagem, clima; ecossistema 

Limites planetários: Sistemas da terra 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL050 Capítulo: Anexo A Página: 163 

CONTEÚDO:Región Pacífica e insular (Islas de Malpelo y Gorgona) 

Esta región está conformada por las islas y el andén Pacífico. El andén es la entidad geográfica donde se encuentra 

la mayor parte de la población afrocolombiana y, en menor número, indígena. Consta de cinco departamentos: 

Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y parte de Antioquia29. Es considerada una de las zonas de mayor 

biodiversidad del mundo. 

Expressão ambiental: Diversidade biológica; povos indígenas; paisagens 

Limites planetários: Integridade da biosfera 
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Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL051 Capítulo: Anexo A Página: 164 

CONTEÚDO:Región de la Orinoquía 

Limita con Venezuela por el norte y el oriente, por el sur con la Amazonía y por el occidente con la Cordillera 

Occidental. Su extensión equivale al 27,2% del territorio nacional. La Orinoquía es plana y llana. Comprende cuatro 

departamentos: Arauca, Casanare, Meta y Vichada, y comparte dos departamentos con la Amazonía: Guainía y 

Guaviare33, donde se encuentra el mayor número de los indígenas que habitan en la región34. 

La gastronomía de la zona está marcada por las costumbres de los grupos indígenas de la región; sin embargo, en la 

zona de los llanos, con la introducción de las misiones y sus hatos ganaderos, el consumo de carne de res es relevante. 

Expressão ambiental: Diversidade biológica; povos indígenas; paisagens 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL052 Capítulo: Anexo A Página: 164 

CONTEÚDO:Región de la Amazonía 

Esta región es la más selvática del territorio nacional y la atraviesa la línea ecuatorial. Limita por el norte con la 

Orinoquía, por el oriente con Venezuela y Brasil, por el sur con Ecuador y Perú y por el occidente con la Cordillera 

de los Andes. Es una región plana y con baja densidad de población mayoritariamente indígena, que se encuentra 

organizada en resguardos y se dedica al manejo de la selva; también hay población mestiza35. Esta dividida en 

cuatro departamentos: Amazonas, Caquetá, Putumayo y Vaupés, y otros dos departamentos que tienen territorio de 

transición con la Orinoquia: Guainía y Guaviare. 

 

En la alimentación de la Amazonía la yuca es el alimento más importante; tanto que se habla de la “cultura de la 

yuca”36. La presencia de alimentos y preparaciones provenientes de los países fronterizos (Brasil, Perú, Venezuela) 

contribuye a la variedad de platos de la región. Las preparaciones son elaboradas principalmente a partir de carne 

de res u otros animales silvestres, y maíz, yuca y plátano. 

 

Los departamentos de las regiones de la Orinoquía y Amazonía comparten sus tradiciones gastronómicas y es común 

el consumo de chigüiro, armadillo o cachicamo, papas, yucas y plátanos asados en el “rescoldo” del fuego en el que 

se asó la ternera, tamales, mañoco (harina de yuca con miel de abejas) y la chicha de chontaduro. Las comunidades 

indígenas consumen casabe, fariña, caldo de pescado, pescado asado, carne de animal de monte, gusanos mojojoy, 

plátano, chicha de maíz, yuca y chontaduro, variedad de frutas, arroz y ají37. 

Expressão ambiental: Diversidade biológica; povos indígenas; paisagens 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL053 Capítulo: Anexo A Página: 165 

CONTEÚDO:Áreas culturales alimentarias 

Investigadores de la Universidad Nacional de Colombia han construido el concepto de áreas culturales 

alimentarias38, el cual entiende la alimentación en el país como un entramado de relaciones entre comunidades, 

aspectos ecosistémicos generales de los departamentos y valores compartidos en torno a la alimentación. A partir 

del trabajo de campo y el análisis, contemplaron los cruces culturales entre departamentos. Un hallazgo general del 

componente de hábitos es que la alimentación del país no está configurada por los límites administrativos y políticos. 

Se hizo evidente entonces que hay alimentos, preparaciones y hábitos compartidos por varios municipios o 

departamentos. 

Para configurar estas áreas revisaron las coincidencias y diferencias departamentales y municipales según los 

siguientes criterios: (1) técnicas culinarias, (2) repertorios alimentarios, donde se incluyen alimentos y 

preparaciones, (3) geografías y (4) aspectos políticos y sociales. 

Es necesario hacer la precisión de que las áreas planteadas adelante no son homogéneas. Cada área tiene distintos 

nichos agroecológicos y culturas alimentarias, que configuran diferencias internas importantes. Sin embargo, se 

encuentran algunos aspectos que son recurrentes y que, en mayor o menor medida, aplican para la gran mayoría de 

los habitantes de cada área. Las áreas descritas en la siguiente Tabla, son una propuesta de clasificación, de muchas 

posibles, dada la gran diversidad alimentaria nacional: 

Expressão ambiental: Diversidade biológica; povos indígenas; paisagens; produção ecológica 
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Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: COL055 Capítulo: Anexo A Página: 168 

CONTEÚDO:Consideraciones finales 

La incorporación del componente de gestión de la biodiversidad nativa con fines alimentarios dentro del ámbito de 

las Dietas Sostenibles, busca mejorar el conocimiento y la disponibilidad de información sobre las relaciones entre 

pobreza, medios de vida, disponibilidad de alimentos y sostenibilidad del uso de la diversidad biológica, como base 

para la toma de decisiones a diversas escalas y aporte al cumplimiento de los ODM, en especial las relacionadas en 

sus objetivos 1 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre) y 7 (Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente), 

con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población colombiana y favorecer la 

sostenibilidad en el uso de los servicios proveídos por la biodiversidad nacional. 

Expressão ambiental: Diversidade biológica; sustentável 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

 

 

 CUBA: Extratos analisados 

Código: CUB001 Capítulo:Guía 3 Página: 12 

CONTEÚDO: Consuma frutas frescas y aumentará su vitalidad. 

El alfa-tocoferol, componente fundamental de la vitamina liposoluble E, es uno de los más importantes eliminadores 

de radicales libres en el interior de las membranas y lipoproteínas. Esta sustancia inhibe la peroxidación lipidica 

eliminando el radical peróxido mediante reacciones en cadenas. El ácido ascórbico (vitamina C) actúa en la 

superficie de las membranas y de las lipoproteínas. Este puede tener también otras propiedades antioxidantes, sobre 

todo en el aparato respiratorio, donde ayuda a eliminar los contaminantes oxidantes inhalados con el aire, como son 

el ozono y el dióxido de nitrógeno. 

Expressão ambiental: Contaminantes; poluição do ar; ozônio; dióxido de nitrogênio 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: CUB002 Capítulo:Sobre la salud y la higiene en la alimentación Página: 56 

CONTEÚDO: Las bacterias, mohos y parásitos pueden contaminar un alimento de diferentes formas, entre las que 

se encuentran: 

- A través del suelo y el água en que se cultivan. 

- A través de la manipulación en el momento de la recolección o durante el procesamiento, la comercialización o el 

almacenamiento. 

- Por medio de las manos contaminadas con materia fecal de origen humano o animal 

- Debido a la presencia de moscas, ratas y otras plagas. 

- A través de la contaminación del aire o del agua. 

Expressão ambiental: Poluição da água; poluição do ar; excretas; saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água; sistemas da terra; entidades novas 

Grupo alimentar Geral  

 

 

 

 EL SALVADOR: Extratos analisados 

Código: SLV001 Capítulo: II Página: 12 

CONTEÚDO:Las verduras y las frutas deben lavarse bien con abundante água segura, pues la suciedad y los 

insecticidas son un riesgo para la salud. También las moscas pueden dejar contaminada las frutas y deben lavarse 

bien. 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=CUB
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=SLV
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Expressão ambiental: Pesticidas; contaminantes 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: SLV002 Capítulo: VIII Página: 18 

CONTEÚDO:Las características físicas del água son: sin olor, sin color y sin sabor. El água para el consumo diario 

debe ser potable, algunos métodos para lograrlo son: hervirla, clorarla, filtrarla. Después debe ser almacenada en 

recipientes limpios y alejada de moscas, cucarachas y ratones. 

Expressão ambiental: Água limpa 

Limites planetários: Uso da água azul 

Grupo alimentar Água 

 

Código: SLV003 Capítulo: VIII Página: 19 

CONTEÚDO:El uso de água embotellada o en bolsa en exceso está provocando contaminación ambiental y es 

nuestro deber cuidar el medio ambiente. 

Expressão ambiental: Embalagem; contaminantes; meio ambiente 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Água  

 

Código: SLV004 Capítulo: X Página: 21 

CONTEÚDO:Haga un listado de alimentos que necesita comprar en el supermercado y en el mercado. Compare 

los precios y la calidad entre los diferentes establecimientos y no compre por costumbre, es conveniente introducir 

recetas nuevas a la dieta familiar y verificar los alimentos en la alacena para evitar desperdicios. Compre con 

tranquilidad, tiempo y después que haya comido y descansado. De preferencia compre las frutas y verduras frescas 

y de temporada. Elija inteligentemente y no únicamente por el precio. 

Expressão ambiental: Desperdício, resíduos sólidos 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral  

 

 

 

 FIJI: Extratos analisados 

Código: FIJ001 Capítulo:Guideline 9 Página:20-21 

CONTEÚDO: Drink clean and safe water 

Water is valuable for life. It is an essential nutrient which fulfills important functions in our body. Therefore we 

must drink at least 11⁄2 to 2 litres of water a day (more for adults and older children). 

If water is contaminated it can be harmful to your health. Water must be made safe for drinking, preparing foods 

and washing dishes. 

Contaminated water can cause diseases such as: 

• Typhoid fever 

• Cholera 

• Leptospirosis and 

• Severe diarrhoea and dysentery 

Key Points 

• Boil all drinking water especially if the water supply is not treated. 

• You should have at least 6 – 8 cups of water per day. That is about 1 1⁄2 – 2 litres. Water is the best drink. 

• Drinks like tea and coffee are diuretics, which make you produce more urine than usual. So if you drink lots of tea 

and coffee, you still need to drink plenty of water. 

• Fruits and vegetables also contain some water. Include them in your daily diet. 

• Fizzy and sugary drinks are also not a good way to get your fluid. The high sugar content can cause unwanted 

weight gain, or take the place of more nutritious foods in your diet. 

• During times of Natural Disasters (such as floods and cyclones) be extra careful with drinking water. Boil all water 

for at least 15 minutes and keep it in covered containers. 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=FJI
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Keeping Water Safe 

Most households receive supplied treated water, which has been disinfected using chlorine. Chlorine is a chemical 

which kills microbes and is a common disinfectant. 

The best way to make water safe is by boiling it for at least 3 minutes. 

Water purification tablets can also be used to disinfect water. However these tablets are not commonly available and 

are expensive. 

Expressão ambiental: Saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar água 

 

Código: FIJ002 Capítulo:Guideline 10 Página:22-23 

CONTEÚDO: Grow your own food 

Gardening is fun and provides fresh fruits and vegetables for the family’s meal. 

Added benefit to gardening is that it provides some physical activity and keeps you healthy. 

Key Points 

• Improve your family’s health by eating more fresh fruits and vegetables. 

• Save money with fresh produce from your garden. 

• Get outdoor exercise. Gardening activities add purposeful physical activity to your day. Gardening is also a way 

to relax, de-stress, clear your mind, and get fresh air and sunshine. 

• Enjoy better tasting food. Fresh food is the best tasting food. 

• Having a garden provides you with fresh local fruits and vegetables. You won’t have to worry about food safety 

because you can trust that your food is safe and healthy to eat. 

Expressão ambiental: Horta 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: FIJ003 Capítulo:Guideline 10 Página:23 

CONTEÚDO:  

 

Expressão ambiental: Sazonalidade 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 
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 FRANÇA: Extratos analisados 

Código: FRA001 Capítulo: 20 Página: 91 

CONTEÚDO:20. Je ne mange que du “bio” 

 

■ Vous vous méfiez des résidus d’engrais chimiques, de pesticides, d’herbicides, d’insecticides, ou de fongicides. 

■ Vous êtes soucieux de l’environnement.Vous souhaitez encourager le développement de l’agriculture biologique. 

■ Vous avez décidé de ne manger que des produits bio. 

 

Il faut savoir que les aliments issus de l’agriculture biologique n’ont pas une valeur nutritionnelle supérieure à celle 

des aliments produits selon les procédés de culture les plus courants. 

Vous devez donc veiller, vous aussi, à prendre en compte quelques príncipes pour tendre vers les objectifs 

nutritionnels favorables à la santé. 

 

Le fait de manger bio ne garantit en aucune façon l’équilibre alimentaire. 

Expressão ambiental: Pesticida; meio ambiente; produção ecológica;  

Limites planetários: Entidades novas, mudanças no uso da terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: FRA002 Capítulo: 20 Página: 91 

CONTEÚDO: Suivez le guide 

Recommandations nutritionnelles 

■Même bio, il est conseillé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour : 

● crus ou cuits, 

● frais, surgelés ou en conserve, 

● nature ou cuisinés, 

● en entrée, en accompagnement du plat principal, en dessert, ou pour combler un petit creux à tout moment de la 

journée. 

■ Même bio, les aliments céréaliers (pain, pâtes, riz…), les pommes de terre et les légumes secs peuvent être pris à 

chaque repas en favorisant les céréales complètes. 

■ Même bio, 3 produits laitiers sont recommandés par jour; pour les fromages, privilégiez les plus riches en calcium 

et les plus pauvres en graisses (voir Portraits 1 et 16). 

■ Même bio, la viande, le poisson ou les oeufs doivent être consommés 1 à 2 fois par jour, mais en considérant que 

ces aliments doivent être un des composants du plat et donc consommés en quantité plus faible que 

l’accompagnement; mangez du poisson au moins 2 fois par semaine. 

■ Limitez l’usage des matières grasses en privilégiant celles d’origine végétale. 

■ Limitez la consommation des aliments sucrés (confiseries, pâtisseries, chocolat…); attention aux aliments à la fois 

gras et sucrés.  

Pour étancher votre soif, il est conseillé de boire de l’eau à volonté (pendant et 

en dehors des repas) ; limitez la consommation des boissons alcoolisées (voir Portrait 18) et des boissons sucrées 

(optez plutôt pour les formes light). 

 

Il faut bouger 

Pour équilibrer les dépenses énergétiques et les apports caloriques, pratiquez une activité physique quotidiennement 

pour atteindre au moins l’équivalent d’une demi-heure de marche rapide par jour : montez les escaliers, faites vos 

courses à pied, faites du vélo… 

Expressão ambiental: Produção ecológica 

Limites planetários: Mudanças no uso da terra 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: FRA003 Capítulo: 23 Página: 101 

CONTEÚDO:J’ai peur de la vache folle, des OGM, de la dioxine... 

■ Vous suivez de près l’actualité des crises alimentaires et les informations diffusées vous inquiètent. 

■ Selon vous, les annonces de retrait de certains aliments sont trop fréquentes pour savoir au final que manger. 

■ Vous vous demandez comment préserver votre santé dans un contexte d’incertitudes scientifiques, en particulier 

sur les conséquences méconnues de certains risques alimentaires. 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=FRA
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L’ensemble de ces risques potentiels, dont on entend souvent parler, ne doit pas pour autant vous faire oublier les 

recommandations nutritionnelles qui, elles, contribuent de façon certaine à votre bonne santé. 

Expressão ambiental: Contaminantes; poluição química; dioxina; OGM 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: FRA004 Capítulo: 23 Página: 102 

CONTEÚDO: Comment faire la part des choses? 

● Certaines des causes de ces contaminations sont connues. C’est notamment le cas de la Listeria, des dioxines, ou 

des contaminations chimiques. Par la vigilance de différents acteurs, le risque est rapidement maîtrisable ; la 

population et les professionnels peuvent être informés. 

● D’autres sujets d’inquiétude sont plus complexes ; ils nécessitent des études scientifiques complémentaires dont 

l’analyse permet d’orienter les décisions de protection de la population. 

C’est, par exemple, le cas de l’encéphalopathie spongiforme bovine (l’ESB, la maladie de la "vache folle") ou des 

organismes génétiquement modifiés (OGM). 

Néanmoins, il est aujourd’hui impossible de répondre formellement à l’ensemble des questions que ces risques 

posent. 

● Faciliter vos choix alimentaires quotidiens est l’objet de ce guide. Mais comment, dans ce contexte, concilier 

l’envie de se protéger des risques alimentaires et le souhait de respecter au mieux les recommandations 

nutritionnelles? 

Expressão ambiental: Contaminantes, poluição química; dioxina 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar geral 

 

Código: FRA005 Capítulo: 23 Página: 103 

CONTEÚDO: Dans tous les cas, rappelez-vous qu’il est toujours préférable d’accorder du crédit aux informations 

objectives étayées sur le plan scientifique. 

N’hésitez pas à chercher des réponses grâce aux sources d’information suivantes. 

- Les professionnels de santé peuvent le plus souvent répondre à vos préoccupations; 

- les administrations, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), l’Institut de Veille Sanitaire 

(InVS) etc.. ont mis en place des sites Internet et différents documents pour vous permettre de trouver des éléments 

de réponses (voir rubrique “Pour en savoir plus” en fin de livre). 

Sachez aussi que les aliments ou ingrédients nouveaux doivent faire l’objet, pour être mis sur le marché, d’une 

évaluation scientifique préalable. Celle-ci a pour objectif d’identifier d’éventuels risques pour la santé. 

Expressão ambiental:  

Limites planetários:  

Grupo alimentar  

 

Código: FRA006 Capítulo: 23 Página: 103 

CONTEÚDO:Quelques éléments à méditer… 

● Interrogez-vous sur les conséquences nutritionnelles de certains comportements liés à la crainte de ces risques: 

- Dans la totalité des études réalisées jusqu’à présent sur les bénéfices de la consommation de fruits et légumes, 

aucune n’a mis en évidence un risque supérieur de cancer chez ceux qui en consomment beaucoup; au contraire, 

dans la grande majorité, une diminution de ce risque a été mise en évidence, malgré, par exemple, d’éventuels risques 

de contamination par des pesticides. 

- L’élimination systématique de certains aliments par crainte peut conduire à une alimentation trop monotone pour 

couvrir nos besoins nutritionnels et pourrait même avoir un effet contraire à celui recherché. 
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● Maintenir une alimentation avec une grande variété d’aliments permet à la fois de limiter la consommation de 

ceux qui présenteraient un risque potentiel mais aussi d’améliorer les défenses de l’organisme. 

● Tout en restant vigilant et à l’écoute des informations sur les éventuels risques sanitaires, il faut garder à l’esprit 

que rien n’empêche de mettre en pratique les recommandations nutritionnelles qui suivent. 

Expressão ambiental: Contaminantes químicos; pesticidas 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

 

 

 ÍNDIA: Extratos analisados 

Código: IND001 Capítulo: Introduction Página: 1 

CONTEÚDO: The dietary guidelines ought to be practical, dynamic and flexible, based on the prevailing situation. 

Their utility is influenced by the extent to which they reflect the social, economic, agricultural and other 

environmental conditions. The guidelines can be considered as an integral component of the country's 

comprehensive plan to reach the goals specified in the National Nutrition Policy. 

Expressão ambiental: Meio ambiente 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: IND002 Capítulo:CURRENT DIET AND NUTRITION SCENARIO Página: 7 

CONTEÚDO: Widespread malnutrition is largely a result of dietary inadequacy and unhealthy lifestyles. Other 

contributing factors are poor purchasing power, faulty feeding habits, large family size, frequent infections, poor 

health care, inadequate sanitation and low agricultural production. Population living in the backward and drought-

prone rural areas and urban slums, and those belonging to the socially backward groups like scheduled castes and 

tribal communities are highly susceptible to undernutrition. Similarly, landless labourers and destitutes are also at a 

higher risk. 

Expressão ambiental: Saneamento básico; povos indígenas 

Limites planetários: Integridade da biosfera; uso da água 

Grupo alimentar geral 

 

Código: IND004 Capítulo:Guideline 1 Página: 17 

CONTEÚDO: Points to ponder: prefere fresh, locally available vegetables and fruits in plenty. 

Expressão ambiental: Produção local 

Limites planetários: Mudanças no uso da terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: IND005 Capítulo:Guideline 4 Página: 31 

CONTEÚDO: What are the hygienic practices to be adopted? It is important to ensure that hygienic practices are 

scrupulously followed. All the dietary ingredients should be thoroughly cleaned. Vegetables should be washed well 

to remove contaminants/ parasites/ pesticides before cutting. 

Expressão ambiental: Pesticidas  

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: IND006 Capítulo:Guideline 5 Página: 35 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=IND
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CONTEÚDO: Young children below the age of 5 years should be given less bulky foods, rich in energy and protein 

such as legumes, pulses, nuts, edible oil/ghee, sugar, milk and eggs. Vegetables including green leafy vegetables 

and locally available seasonal fruits should be part of their daily menu. 

Expressão ambiental: Sazonalidade  

Limites planetários: Mudanças no uso da terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: IND007 Capítulo:Guideline 6 Página: 43 

CONTEÚDO: How do we get these foods? Green leafy vegetables (GLVs), other vegetables and fruits are easily 

available. Most vegetables, particularly GLVs are inexpensive. In fact, these foods can be grown in the backyard 

with very little effort and cost. Even in lean seasons like summer, they can be grown using water and waste from 

kitchen. 

Expressão ambiental: Horta; reuso; sazonalidade 

Limites planetários: Uso da água; sistemas da terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: IND008 Capítulo:Guideline 6 Página: 44 

CONTEÚDO: Points to ponder: grow the family's requirements of vegetables in the kitchen garden if possible. 

Expressão ambiental: Horta  

Limites planetários: sistemas da terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: IND009 Capítulo:Guideline 11 Página: 63 

CONTEÚDO: Ensure the use of safe and clean foods 

Rationale: 

Safe and good-quality foods are essential for maintaining good health 

Naturally-occurring toxins, environmental contaminants and adulterants in foods constitute a health hazard. 

Consumption of unsafe foods can lead to food-borne diseases. 

Expressão ambiental: Contaminantes  

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: IND010 Capítulo:Guideline 11 Página: 63 

CONTEÚDO: What makes food unsafe? Microbes (bacteria and moulds) and their products are responsible for 

food spoilage. Natural enzymes present in food also lead to its deterioration. Besides, insects, rodents, adulterants, 

natural toxins and various chemical residues beyond permissible levels, make the food unwholesome. In addition to 

moisture and environmental conditions like temperature, storage time also influence the quality of the food. 

Expressão ambiental: Contaminantes químicos 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: IND011 Capítulo:Guideline 11 Página: 65 

CONTEÚDO: How to minimize effects of pesticide residues? Pesticides, used during cultivation of crops, can 

remain as residues in foodstuffs, especially vegetables and fruits. Exposure of the population to pesticide residues 

may be harmful and can be minimized by washing the foodstuffs thoroughly in running water or by peeling. Cooking 

and other processes can also reduce such residues (Annexure 12). Insect control operations such as disinfestation in 

the kitchen by spraying pesticides is another source of contamination. Utmost care should be taken to ensure that 

eatables are well covered and protected from exposure to such harmful agents. 

Expressão ambiental: Pesticidas  



262 

 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: IND012 Capítulo:Guideline 11 Página: 70 

CONTEÚDO: When is water considered safe and wholesome? Water should be safe and wholesome i.e., it 

should be free from disease-causing agents like bacteria, viruses, parasites etc., and harmful chemical substances 

like pesticides, industrial wastes, heavy metals, nitrates, arsenic and excess of fluoride. Fluorosis, a disease with 

bone deformities and dental problems, results from drinking water containing an excess of fluoride over long 

periods. Generally, a concentration of 0.5 to 0.8 mg of fluoride per litre of drinking water is considered safe. 

Expressão ambiental: Pesticidas; água potável; arsênio; despejo industrial; metais pesados; patógenos 

Limites planetários: Entidades novas; uso da água 

Grupo alimentar Água  

 

Código: IND013 Capítulo:Guideline 11 Página: 70 

CONTEÚDO: Points to ponder: Drink enough of safe and wholesome water to meet daily fluid requirements. 

Drink boiled water, when safety of the water is in doubt. 

Expressão ambiental: Água potável 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água  

 

Código: IND014 Capítulo:Annexure 12 Página: 114-115 

CONTEÚDO: Removal of the pesticide residues from the food products by different methods 

 

Most of the pesticide residues can be removed by adopting four methods. These methods should be easily adopted 

at the house hold level to remove the pesticide residues. These methods are washing, blanching, peeling and 

cooking.  

 

Washing 

The first step in the removal of pesticide residues from the food products is washing. About 75-80% of pesticide 

residues are removed by cold water washing. Washing with 2% of salt water will remove most of the contact 

pesticide residues that normally appear on the surface of the vegetables and fruits. The pesticide residues that are 

on the surface of the grapes, apples, guava, plums, mangoes, peaches, pears etc, vegetables like tomatoes, brinjal, 

okra require 2-3 washings. The green leafy vegetables must be washed with 2% salt water. The pesticide residues 

from green leafy vegetables is removed satisfactorily by normal processing such as washing, blanching and 

cooking. 

 

Blanching 

Blanching is a short treatment in hot water or steam applied to most of the vegetables. Certain pesticide residues 

can effectively be removed by blanching. But before blanching it is very important to thoroughly pre-wash the 

vegetables and fruits. 

 

Peeling 

Contact pesticides that appear on the surface of the fruits and vegetables can be removed by peeling. Steps such as 

concentration, dehydration, and extraction from the raw product can further reduce pesticide residues in the end 

produce. The net influence of processing almost always results in minimal residues in processed food. 

 

Cooking 

Animal Products 

Animal products are also the major source of contamination for pesticide residues in human diets since the animals 

feed on fodder, which are sprayed with pesticides. Pressure cooking, frying and baking will minimize the harmful 

effect pesticide residues. 

 

Dairy products 

Boiling of milk at high temperatures will destroy the persistent pesticide residues. 

 

Vegetable Oils 
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Refined oils will have fewer amounts of pesticide residues. Household heating of oils will minimize pesticide 

residues. 

Expressão ambiental: Pesticidas 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Animal; vegetal; óleos e gorduras 

 

 

 

 ITÁLIA: Extratos analisados 

Código: ITA001 Capítulo: 10 Página: 86 

CONTEÚDO: La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te. Presenza di sostanze chimiche estranee negli alimenti 

Gli alimenti possono contenere additivi aggiunti intenzionalmente, contaminanti ambientali (metalli pesanti, 

pesticidi), sostanze tossiche prodotte da muffe (micotossine), residui da trattamenti, da processo (produzione, 

trasformazione e preparazione domestica), ecc. 

Expressão ambiental: Contaminantes; metais pesados; pesticidas 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: ITA002 Capítulo: 10 Página: 88 

CONTEÚDO: la sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te. anche la presenza di contaminanti nei nostri alimenti 

viene accuratamente controllata. i prodotti agricoli di alcune zone geografiche possono presentare livelli più elevati 

di contaminanti ambientali, per esempio metalli pesanti (piombo, cadmio, ecc.). è però esagerato escludere alcuni 

cibi dalla nostra alimentazione per paura che siano contaminati, anche se è opportuno, nel caso si abiti in un’area a 

rischio, non consumare esclusivamente prodotti locali e variare gli alimenti che si scelgono. l’unica eccezione è 

rappresentata dai frutti di mare, che andrebbero esclusi dall’alimentazione dei bambini piccoli e delle donne in 

gravidanza e in allattamento. (vedi linea guida “consigli speciali per gruppi speciali”). 

Expressão ambiental: Contaminante; metais pesados; poluição do solo 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: ITA003 Capítulo: 1- Página: 88 

CONTEÚDO: La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te. I pesticidi sono anch’essi oggetto di numerosi 

controlli. I risultati dei monitoraggi annuali svolti dai laboratori pubblici del controllo ufficiale confermano che nella 

stragrande maggioranza dei casi non permangono nei prodotti residui superiori ai livelli massimi consentiti. Questi 

residui, se presenti, vengono in gran parte eliminati da un accurato lavaggio di frutta e ortaggi. Nel caso dei prodotti 

biologici, i pesticidi non sono per legge utilizzabili. Per questioni igieniche gli ortaggi e la frutta, sia ottenuti con 

metodo tradizionale che biologico, vanno in tutti i casi sottoposti a lavaggio prima del loro consumo. 

Expressão ambiental: Pesticida;  

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: ITA004 Capítulo: 10 Página: 88 

CONTEÚDO: La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te. Contaminazione microbica degli alimenti La 

contaminazione microbica degli alimenti è un importante problema di sicurezza alimentare, nel quale il consumatore 

ha un ruolo importante da giocare. Nell’organismo umano, negli animali, nell’ambiente e negli alimenti sono 

presenti microrganismi: alcuni sono da considerarsi utili (collaborano ad esempio ai processi digestivi e vengono 

utilizzati nella preparazione di alimenti come formaggi, yogurt,ecc.), altri sono dannosi per la salute dell’uomo. 

Adottare nella vita di tutti i giorniuna serie di comportamenti corretti ci permette di ridurre il rischio di contrarre 

malattie provocate da questi microrganismi. I tre momenti fondamentali in cui il consumatore può ridurre il rischio 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=ITA


264 

 

di contaminazioni microbiche sono il momento dell’acquisto, della preparazione e della conservazione degli 

alimenti. 

Expressão ambiental: Contaminantes 

Limites planetários:  

Grupo alimentar  

 

Código: ITA005 Capítulo: 10 Página: 89 

CONTEÚDO: La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te. 3. FATTORI DI RISCHIO ALIMENTARE. Nei 

mezzi di comunicazione di massa viene spesso dato molto risalto ai rischi legati alle sostanze chimiche indesiderate 

presenti negli alimenti, che preoccupano il consumatore forse proprio perché in parte sono fuori dal suo controllo. I 

rischi maggiori sono in realtà legati alle contaminazioni microbiologiche degli alimenti, che invece dipendono 

spesso proprio dal consumatore. In linea generale, il miglior strumento in mano al consumatore per ridurre i rischi 

legati alla presenza di sostanze estranee nella dieta è variare la propria alimentazione e consumare in abbondanza 

frutta e ortaggi, ben lavati, che sono ricchi di sostanze protettive. 

Expressão ambiental: Contaminantes químicos 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral  

 

 

 

 JAMAICA: Extratos analisados 

Código: JAM001 Capítulo: Eat a variety of foods from all the food groups daily Página: 3 

CONTEÚDO: Eat a variety of foods from all the food groups daily. Useful Tips: Grow a variety of food in your 

backyard or in a container 

Expressão ambiental: Horta 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: JAM002 Capítulo:Eat a variety of fruits daily Página: 4 

CONTEÚDO: Eat a variety of fruits daily. Useful Tips: Grow fruit trees at home 

Expressão ambiental: Horta 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: JAM003 Capítulo:Eat a variety of vegetables daily Página: 5 

CONTEÚDO: Eat a variety of vegetables daily. Useful Tips: Grow your own vegetables. Grow in containers if you 

don’t have enough land space. 

Expressão ambiental: Horta 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: JAM004 Capítulo:Reduce intake of sugary foods and drinks Página: 9 

CONTEÚDO: Reduce intake of sugary foods and drinks. Useful Tips: Plant fruit trees and vegetables at home 

Expressão ambiental: Horta 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=JAM
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Código: JAM005 Capítulo:Make physical activities part of your daily routine. Página: 10 

CONTEÚDO: Make physical activities part of your daily routine. Useful Tips: Use every opportunity to: 

…Participate in activities you like such as dancing, skipping and gardening 

Expressão ambiental: Horta 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

 

 

 LÍBANO: Extratos analisados 

Código: LBN001 Capítulo:Guideline 8 Página: 43 

CONTEÚDO: Key Recommendations for the Consumption of Fish: Consume a variety of fish to achieve the 

desired health outcomes from omega-3 fatty acids, and to minimize any potentially adverse effects due to 

environmental pollutants such as mercury 

Expressão ambiental: Mercúrio 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Pescados 

 

Código: LBN002 Capítulo:Guideline 8 Página: 45 

CONTEÚDO: Important Recommendations for Special Population Groups 

Women of childbearing age and pregnant women  

Seafood consumption is advantageous for pregnant women, due to the omega-3 fatty acid and protein content, both 

of which are essential for the developing fetal brain and body. However, as some seafood species contain mercury 

at concentrations that may cause adverse developmental effects to the unborn child, the below recommendations for 

seafood consumption before and during pregnancy should be followed (refer to Table 8.3 for mercury content of 

selected seafood). 

- For women contemplating pregnancy: avoid consumption of seafood with moderate-to-high mercury levels 6 - 12 

months prior to conception 

- For pregnant women: consume 2 - 4 servings per week of low-mercury containing seafood 

Expressão ambiental: Mercúrio 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar pescados 

 

Código: LBN003 Capítulo: Guideline 8 Página: 45 

CONTEÚDO: 

Table 8.3 Mercury Content of Selected Seafood 

Lowest Content Moderate Content High Content Highest Content 

Anchovies** 

Crab** 

Mullet** 

Oyster 

Salmon* 

Sardines** 

Scallop 

Shrimp** 

Sole** 

Squid (Calamari) 

Trout (Freshwater)** 

Herring 

Red Mullet 

Cod (Alaskan) 

Lobster 

Mahi Mahi 

Snapper 

Tuna (canned 

chunk light)*** 

Tuna (Skipjack)*** 

Bluefish 

Tuna (canned 

Albacore)*** 

Tuna (Yellowfin)*** 

Grouper 

Hamour 

Mackerel (King) 

Marlin 

Shark 

Tilefish** 

Tuna (Bigeye, Ahi)*** 

*Farmed Salmon may contain PCB’s (Poly-Chlorinated Biphenyls) chemicals with 

serious long-term health effects 

**Seafood types that can be found in Lebanese sea/fresh waters 

***Read canned tuna labels carefully, and avoid high-mercury tuna types 

 

Definitions: Least mercury: Less than 0.09 parts per million; Moderate mercury: 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=LBN
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Grey Mullet From 0.09 to 0.29 parts per million; High mercury: From 0.3 to 0.49 parts per 

million; Highest mercury: More than 0.5 parts per million 

Note: Shrimp (fresh and processed) is generally low in mercury. However, a fresh 

shrimp species (Penaeus) in Lebanon was recently detected with high mercury levels 

Expressão ambiental: Mercúrio; recursos pesqueiros 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar pescados 

 

Código: LBN004 Capítulo:Guideline 13 Página: 66 

CONTEÚDO: Drink Plenty of Safe Water Every Day 

The aim of this guideline is to encourage adequate intake of drinking water, to ensure proper hydration and normal 

physiological body functions, while making sure the water is safe. 

In Lebanon, water intake may be decreasing at the expense of high-sugar beverages, such as soft drinks and 

sweetened juices. Also, evidence in the country points to possible mineral and microbiological contamination of 

some drinking water sources. 

As safe drinking water is important for overall health and proper hydration, it is advised to increase water intake, 

while making sure there is access to safe drinking water. 

Expressão ambiental: Contaminação; água potável 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água  

 

Código: LBN005 Capítulo:Guideline 13 Página: 67 

CONTEÚDO: Key Recommendations for the Consumption of Water 

• Get your home tap water checked for microbial and mineral contamination. If it is not safe for drinking, drink safe 

bottled-water. 

Expressão ambiental: Contaminação; água potável; embalagem 

Limites planetários: Uso da água; entidades novas 

Grupo alimentar Água  

 

 

 

 MALÁSIA: Extratos analisados 

Código: MYS001 Capítulo:Key message 13 Página: 183 

CONTEÚDO: Terminology: Clean foods and beverage: Clean foods and beverage are food and water that are free 

of dirty, stain or impurities; unsoiled, free from foreign matter or pollution, unadulterated and not infected. 

Expressão ambiental: Poluição ambiental; contaminantes 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: MYS002 Capítulo:Key message 13 Página: 183 

CONTEÚDO: Terminology:  

Safe food and beverages is an assurance of the food and water against chemical, biological or physical conditions, 

which may expose the user to food borne illnesses. 

Expressão ambiental: Contaminantes químicos 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral   

 

Código: MYS003 Capítulo:Key message 13 Página: 186 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=MYS
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CONTEÚDO: Malaysia (MOH, 2006) showed that water borne illness and food borne illness are public health 

problems in Malaysia and other developed countries. There are five main diseases being monitored by the Ministry 

of Health Malaysia namely cholera, typhoid fever, Hepatitis A, food born illness and dysentery. 

Over the last 9 years period (1998 to 2006), the incidence of cholera, typhoid, hepatitis A and dysentery had steadly 

decreases. This is due to consumption of clean water, improvement of personal hygiene and enforcement of 

environmental sanitation. However, the incidence of food poisoning showed a fluctuating trend with improvement 

in the half of 2005 but appeared to be on increase in 2006 (Table 13.1) 

Expressão ambiental: Saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água  

 

Código: MYS004 Capítulo:Key message 13 Página: 186 

CONTEÚDO: Despite a significant decline in number of cholera cases in most parts of Malaysia, outbreaks still 

persist in several areas where water supply, sanitation, food handling and personal hygiene practices are inadequate 

(MOH, 2006). Annual incidence of cholera in Sabah has always been higher compared to other states, Over the past 

five years, 69% of overall cholera cases reported in the country were from Sabah. Unsafe water and poor sanitation 

practices are major contributing factors. Analisys on the cases reported from 2001 through 2005 revealed that 66% 

of the cases did not have safe water supply at their residences and 79% did not have sanitary toilet facilities. In other 

states, the incidence of cholera was rather sporadic and occurred in areas where food hygiene practices were given 

little emphasis by the community. In 2002, an outbreak of cholera was reported in one primary school in Kelantan, 

with 46 cases and 1 death. The primary source of the outbreak was contaminated food (MOH, 2006). 

Expressão ambiental: Saneamento básico; poluição da água; água potável 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água  

 

Código: MYS005 Capítulo:Key message 13 Página:186 

CONTEÚDO: The incidence of typhoid has steadly declined in most states except Kelantan which had a major 

outbreak in 2005 (MOH, 2006). Kelantan has always been higher compared to other states. Inadequate safe water 

supply was a major contributing factor. In 2005 (between April and June 2005), 735 cases were reported with 2 

deaths. Contaminated ice and ready-to-eat (RTE) foods distributed by street hawkers and night markets were very 

much suspected and the source. Most of the typhoid cases reported was among the younger school-going age group 

of 5 to 19 years ond (MOH, 2006). 

Expressão ambiental: Água potável; saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água  

 

Código: MYS006 Capítulo:Key message 13 Página: 187 

CONTEÚDO: The incidence of dysentery has been low with no marked change in the incidence over the past 9 

years, The highest incidence rate was 2 per 100,000 population which was recorded in 2000. In 2005 and 2006, 

children less than 5 year of age and the elderly (more than 65 years old) had greater risk of dysentery (MOH, 2006). 

Overall, the incidence of food borne illness in Malaysia has shown great improvement over the years. This is 

contributed by improvement in living standards with socio-economic development in basic infrastructure, in 

particular safe water supply. Improvement in educational status of the population also played and important role. 

Expressão ambiental: Água potável 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água  

 

Código: MYS007 Capítulo:Key message 13 Página: 188 

CONTEÚDO: Key recommendations 2: store foods appropriately. How to achieve: 7. Store foods away from 

chemical products, pesticides and cleaning agents. 

Expressão ambiental: Pesticidas; contaminantes químicos 
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Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: MYS008 Capítulo:Key message 13 Página: 189 

CONTEÚDO: Key recommendations 4: prepare foods hygienically. How to achieve: 3. Boil clean water for 

drinking. 

Expressão ambiental: Água potável 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água  

 

 

 

 MÉXICO: Extratos analisados 

Código: MEX001 Capítulo: Prefacio Página: XIX 

CONTEÚDO: “Por la salud, por la familia y por lo mexicano”. Las guías son un recurso didáctico de gran utilidad, 

ya que resumen cómo debe ser una alimentación correcta al considerar las costumbres, los recursos socioeconómicos 

y los aspectos culturales, ambientales y gastronómicos propios de un país. 

Expressão ambiental:  

Limites planetários:  

Grupo alimentar  

 

Código: MEX002 Capítulo: 1 Página: 2 

CONTEÚDO:Introducción. Dados los retos para mantener la producción y el abasto de alimentos con el menor 

costo ambiental posible tanto en México como en el resto del mundo, otro de los principios rectores en este esfuerzo 

fue la promoción de una alimentación sostenible para toda la población, cuya producción resulte en la menor huella 

ecológica, de manera que se fomente mayor salud para la población a largo plazo mediante la protección del 

ambiente. 

Expressão ambiental: Conservação ambiental; sustentável; pegada 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: MEX003 Capítulo: 1 Página: 7-8 

CONTEÚDO: Principios rectores de las Guías. Considerar la sustentabilidad en la producción de alimentos 

Existen muchos aspectos del ambiente que afectan a la población y la producción de alimentos. la degradación y la 

pérdida de los suelos y la contaminación hacen que no se pueda cultivar o que las cosechas sean pequeñas. Por lo 

tanto, no se obtienen los alimentos necesarios para alimentar a la población del área degradada o perdida, o éstos 

están envenenados.20 Debido a que el suelo tarda cientos o miles de años en regenerarse, en realidad no es un recurso 

renovable a escala humana. México ocupa el tercer lugar entre los países donde ocurren las mayores tasas de 

deforestación.20 

Los procesos de degradación ambiental influyen de manera notable en los cambios de residencia, lo que provoca 

desde migración forzada, ya que las personas deben migrar a lugares más seguros, hasta inseguridad alimentaria 

(por la falta de alimentos).21 En general, el cambio climático provoca escasez de los recursos naturales.22 Además, 

en México hay diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de agua.23 Debido al crecimiento de la 

población, la disponibilidad de água ha disminuido de manera considerable: en 1910 era de 31 000 m3 por habitante 

al año; para 1950 había disminuido hasta un poco más de 18 000 m3; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 000 m3, 

en 2005 era de 4 573 m3 y para 2010 disminuyó a 4 230 m3 anuales por cada mexicano.23 Esto aunado a la 

producción de basura nos pone en riesgo de contaminación de los mantos freáticos.24 

De manera global se sugieren cambios hacia una dieta que produzca menor emisión de gases con efecto invernadero 

y más costoeficientes en su producción y conversión de energía. Específicamente se recomiendan a) dietas basadas 

en productos vegetales (como verduras, frutas, granos y raíces); b) menor consumo de productos de origen animal 

y que éstos de preferencia sean de aquellos que produzcan poca fermentación entérica (ya que las vacas, los borregos 

y los chivos, entre otros, son rumiantes y producen metano); y c) alimentos procesados de forma energéticamente 

eficiente.25 En general, las dietas sustentables incluyen un mayor consumo de alimentos de origen vegetal.25 
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Expressão ambiental: Alimentos autoctones; povos indígenas; desmatamento; poluição do solo; recursos 

hídricos; recursos naturais; poluição ambiental; degradação ambiental; mudanças 

climáticas; emissão de gases estufa; uso de energia; resíduos sólidos; sustentável; 

degradação do solo 

Limites planetários: Integridade da biosfera; mudanças climáticas; entidades novas; Uso da água; sistemas 

da terra 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: MEX004 Capítulo: 4 Página: 78 

CONTEÚDO: Aumentar el consumo de verduras, frutas, cereales, leguminosas y água simple. Cabe mencionar que 

las dietas basadas en productos vegetales como verduras, frutas, granos, raíces y cereales no sólo resultan en 

ganancias positivas para la salud y el estado nutricio de la población, a la vez la producción de estos alimentos 

genera menos impactos ambientales. Es decir, la producción de vegetales en general tiene menos emisión de gases 

con efecto de invernadero (como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso),8 menos erosión del suelo,9 menos 

contaminación del aire y el agua,10 y menos transferencia de la resistencia a los antibióticos a través de los alimentos 

de origen animal,11 entre otros. 

Expressão ambiental: Poluição do ar; poluição da água; impactos ambientais; emissões de gases estufa 

Limites planetários: Mudanças climáticas; Uso da água; entidades novas 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

 

 

 NAMÍBIA: Extratos analisados 

Código: NAM001 Capítulo: Introduction Página: 3 

CONTEÚDO: However, nutritional deficiencies in an individual are not always due to poverty and a lack of foods 

necessary to maintain health. Many cultural practices, eating habits, sanitation and hygienic practices result in the 

neglect of the most vulnerable members of a family, for instance infants, children, pregnant and lactating women 

and the elderly, or they affect the quality of food which is consumed. 

Expressão ambiental: Saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água 

 

Código: NAM002 Capítulo: Eat vegetables and fruit every day Página: 8 

CONTEÚDO: In Namibia, it is particularly important to promote the daily consumption of sufficient amounts of 

vegetables and fruits, including the whole group of veld fruits, as fruits and vegetables are eaten only rarely in some 

regions of the country. 

Expressão ambiental: Alimentos autóctones 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: NAM003 Capítulo: Eat more fish Página: 9 

CONTEÚDO: Namibia is a country with large fish resources, mainly from the ocean but also from rivers and 

oshanas. Fish could and should become a more common part of the Namibian diet. 

Expressão ambiental: Recursos pesqueiros 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Pescados 

 

Código: NAM004 Capítulo: Consume clean and safe water and food Página: 15 

CONTEÚDO: Water is essential for life. It is needed not only for drinking and preparing drinks, but also for 

washing and cooking foods, for cleaning utensils and for washing hands. The quality of water and food is important 

for good nutrition and health. Unsafe and dirty water that comes from dams, open wells and rivers, and is not treated 
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or boiled, is a major health risk. The handling, as well as preparation and storage of food in an unhygienic way can 

lead to serious health problems in infants, children and adults. Contaminated food and water are the main causes for 

the high incidence of diarrhoea in Namibia. Dirty water can also lead to other food- and water-borne diseases. 

Expressão ambiental: Saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água 

 

 

 

 OMAN: Extratos analisados 

Código: OMN001 Capítulo: Guideline 4 Página: 22 

CONTEÚDO: Consume 2-4 servings of fruits daily. Similar to vegetables, fruits are important sources of vitamins 

and minerals. Vitamin A which is important for epithelial function; immunity and as an antioxidant can be found in 

mango; papaya as well as apricot and plums. These are local agricultural produce in Oman. 

Expressão ambiental: Produção local 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: OMN002 Capítulo: Guideline 9 Página: 34 

CONTEÚDO: Follow the five keys to safer food. A healthy diet should be nutritious and safe. Contamination of 

food with bacteriological, chemical and/or physical hazards leads to illness that varies from stomach upset and 

diarrhea to the nervous system. Millions of people suffer everyday from foodborne illnesses that can be prevented 

by simple hygiene practices and making the right choices when choosing, preparing, cooking and storing food. 

Expressão ambiental: Contaminantes 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: OMN003 Capítulo: Guideline 9 Página: 38 

CONTEÚDO: 5. use safe water and raw materials. What is safe water? Untreated water from rivers and canals 

contain parasites and pathogens which can cause diarrhea, typhoid or dysentery. Untreated water from rivers and 

canals is not safe! Rainwater collected in clean tanks is safe as long as the tanks are protected from contamination 

from birds or other animals. 

Expressão ambiental: Saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água 

 

 

 

 QATAR: Extratos analisados 

Código: QAT001 Capítulo: 1 Página: 20 

CONTEÚDO: Fish, Poultry, Meat & Alternatives 

 

More about… Fish 

 

Choose Wisely 

Oily fish has the most omega 3 fatty acids. This includes fish such as: salmon, oysters, and some varieties of canned 

tuna. Sardines (aoam) can be caught locally, and are very high in omega 3 fatty acids. Zobaidy (malabar cavalla) 

and gubgub (sea crab) are also local, and have some omega 3 fatty acids. 

While fish is very healthy, some larger wild fish (grouper, king mackerel, tuna) may contain contaminants such as 

mercury. Limited data exists about the mercury content of fish in the Arabian Gulf. Some farmed fish can contain 

harmful chemicals and dioxins. Choosing a variety of fish can help to minimize the risk of exposure to chemicals. 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=OMN
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Research suggests the health benefits of fish outweigh the risks (12). Online seafood guides provide information 

about which fish and seafood are the healthiest and most environmentally friendly. 

 

Tips 

To minimize mercury exposure, choose light tuna or salmon instead of white (albacore) tuna. 

Expressão ambiental: Produção local; recursos pesqueiros; contaminantes; mercúrio; metais 

pesados; contaminantes químicos; dioxinas; meio ambiente 

Limites planetários: Entidades novas; integridade da biosfera 

Grupo alimentar Pescados  

 

Código: QAT002 Capítulo: 7 Página: 32 

CONTEÚDO: Eat Healthy while Protecting the Environment.  

Key Recommendations 

• Emphasize a plant-based diet, including vegetables, fruit, whole grain cereals, legumes, nuts and seeds. 

• Reduce leftovers and waste. 

• When available, consume foods produced locally and regionally. 

• Choose fresh, home-made foods over highly processed foods and fast foods. 

• Conserve water in food preparation. 

• Follow the recommendations of the Qatar Dietary Guidelines. 

 

 

How is what we eat linked to the environment? 

The production and consumption of food, including processing, packaging, transportation, and waste disposal all 

affect our environment. Damage to the environment then impacts our ability to produce food. 

 

 

The Qatar National Development Strategy identifies: shortage in water; low arable land; solid waste generation and 

depletion of fish stocks as concerns in Qatar that relate to food production (25). 

 

 

Most water used by humans is incorporated into the food that we eat (e.g. water for crops, pesticide and fertilizer 

production, animal uses, processing). In general, plant-based foods such as fruit, vegetables, legumes and grains use 

less water in their production than animal foods, such as beef (26). Greenhouse gas emissions (contributing to 

climate change) are also lower in plant-based versus animal-based foods (27). 

 

 

Food waste is estimated to be 31-39% of all food eaten in high and middle income countries. Reducing food waste 

is one of the easiest ways to help protect the environment (28). 

• Food depletes many natural resources in its production. 

• Overconsumption of food and eating highly processed and packaged low nutrient foods also increases water use, 

greenhouse gas emissions and the production of waste. 

 

 

Tips 

• Plan meals and shopping to reduce waste from spoiling food. 

• Try not to overconsume food and drinks. This uses more natural resources and puts more pressure on the 

environment, including increasing disposal of food waste and packaging. 

• Emphasize a plant-based diet (more cereals, fruit, vegetables, legumes and less meat). 

• Choose less processed foods; this usually results in less impact on the environment. 

• Store foods safely and properly to decrease food waste. 

• Choose foods that do not have more packaging than is required. 

• Use reusable shopping bags. 

• Breastfeeding (compared to infant formula feeding) requires no resources in transporting and home preparation 

and generates no waste! 

Expressão ambiental: Produção local; embalagem; impacto ambiental; uso da terra; disposição de 

resíduo; resíduos sólidos; uso da água; espécies ameaçadas; pesticidas, 

fertilizantes; emissões gases estufa; mudanças climáticas; recursos naturais; 

poluição ambiental; reuso; desperdício 

Limites planetários: Mudanças climáticas; uso da água; mudanças no uso da terra; entidades 

novas 

Grupo alimentar Geral  
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 SÃO VICENTE E GRANADINAS: Extratos analisados 

Código: VCT001 Capítulo: 2 Página: 2 

CONTEÚDO: Eat more fruits and vegetables everyday. Grow some fruits and vegetables in your home garden. 

Expressão ambiental: Horta 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: VCT002 Capítulo: 7 Página: 5 

CONTEÚDO: Water is essential. Drink it several times a day! Drink six to eight 8-oz glasses of pure water daily 

from a clean safe source. 

Expressão ambiental: Saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar água 

 

 

 

 SERRA LEOA: Extratos analisados 

Código: SLE001 Capítulo: Section three Página: 12 

CONTEÚDO: While the dietary guidelines recommends that you should eat different foods from the six food 

groups remember that eating a variety of foods is determined by what is locally grown or what is locally available 

in the markets. Different foods can be produced at home to increase variety, while foods such as millet and sorghum 

can be introduced to provide alternatives to rice and cassava. 

Expressão ambiental: Produção local, horta 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: SLE002 Capítulo: Section three Página: 15 

CONTEÚDO: Safety of animal-based foods - Consumption of safe animal-based foods deserves careful attention. 

The following information illustrates food safety and hygiene considerations in preparing and consuming animal-

based products. 

 

BOX 4: HOW TO ENSURE THE SAFETY OF ANIMAL SOURCE FOODS 

1. Raw fish, poultry, meat, eggs and milk can be infected with many different types of germs (pathogens) that can 

cause people to be sick. These pathogens are destroyed when these foods are cooked, as they are destroyed by heat. 

Fresh milk must be heated. 

2. Infection of humans with worms from foods is traditionally associated with eating raw or undercooked food e.g. 

infected pork. Cook food to destroy pathogens. 

3. Hygiene in food preparation and storage is important for preventing disease. Relatively small amounts of bacteria 

can cause illness in people; just one drop of juice from a raw contaminated chicken/meat can be fatal. 

4. Bush meat could be infected with pathogens, an example of this is Ebola virus. Ebola is not generally spread 

through food, but people who hunt and butcher an infected animal may contract the disease. They may then pass the 

disease to other people. 

5. All meat products from wild animals should be well cooked. 

6. It is important to heed government warnings to avoid these foods. 

Expressão ambiental: caça de subsistência 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem animal 
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Código: SLE003 Capítulo: Section three Página: 21 

CONTEÚDO: Role in environmental sustainability - These foods have important nitrogen-fixing qualities needed 

for enhancing soil fertility, hence they have a positive impact on the sustainable environment in the context of the 

changing climatic conditions. 

Expressão ambiental: Sustentável; mudanças climáticas; uso da terra 

Limites planetários: Integridade da biosfera; mudanças climáticas; Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: SLE004 Capítulo: Section three Página: 29 

CONTEÚDO: Ways to make water safe at home - Making water safe to drink is one of the best ways to prevent 

diarrhoea and disease. Water from any source should be treated to eliminate germs. Just because clear water flows 

from pipes, tanks, or wells does not mean it is not contaminated or does not need treatment. There are many ways 

to filter water to make it safer. If the water is not clear first let the water settle to allow dirt, solids and parasites to 

fall to the bottom of the containers. Pour the water through the filter. After water has been filtered it should be 

cleaned with chlorine, boiling or using sunlight. 

Expressão ambiental: Contaminantes; saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Água 

 

Código: SLE005 Capítulo: Section Four Página: 30 

CONTEÚDO: This section examines complementary strategies for healthy living. These were identified by the task 

force as essential to achievement of the recommendations in the Sierra Leonean dietary guidelines. Consuming 

healthy and diverse foods is not sufficient but should be accompanied by other critical requirements such as: physical 

activity, food safety and hand washing. Caution is also placed on alcohol consumption; oral hygiene; environmental 

sanitation; indoor clean air and ventilation. 

Expressão ambiental: Saneamento básico 

Limites planetários: Uso da água 

Grupo alimentar Não é sobre alimento 

 

Código: SLE006 Capítulo: Section Four Página: 30 

CONTEÚDO: Other causes of food-borne illness - People can get sick when there are dangerous chemicals in their 

food. This can be from a container that had been used for chemicals and used for food or water. It can also be from 

food eaten on a regular basis that is contaminated with environmental pollutants (polluted water or soil). Some toxins 

are produced in nature, e.g. aflatoxins are produced by moulds growing on foods such as peanuts and maize. 

Expressão ambiental: Poluição do ar; poluição do solo; poluição da água; contaminantes 

Limites planetários: Entidades novas; Uso da água 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: SLE007 Capítulo: Section Four Página: 31 

CONTEÚDO: Importance of food safety - Food safety involves handling, storage, and preparation of food to 

prevent infection and ensure that the food consumed retains nutrients for a healthy diet. Unsafe food that is exposed 

to dirt and germs is a major cause of diseases such as diarrhoea which can be life threatening. Diarrhoeal diseases 

make it hard for the body to utilize the nutrients. Unsafe foods mean that the body doesn’t get the nutrients it needs 

for optimal health and well-being. Unsafe foods lead to poor nutrition. Food contamination with heavy metals or 

toxins can also cause long-term health problems and the consequences can be fatal. It is therefore recommended that 

everyone consume safe foods and drink clean and safe water. Clean and safe food is important because organisms 

that contaminate food not only cause diarrhoea but also destroy the nutrients in the food. 

Expressão ambiental: Metais pesados; contaminantes 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral 



274 

 

 

Código: SLE008 Capítulo: Section four Página: 34 

CONTEÚDO: 4.4 Guidelines on environmental health and sanitation - A good home is not just a building for 

shelter, it is a healthy habitat. Unfortunately, many people live in environments not conducive for good health, thus 

predisposing them to ill health and disease. When people move from rural areas to towns, standard of housing may 

change, e.g. they will live in overcrowded settlements that put their health at risk. Aspects of housing that should be 

considered to make the environment healthy include: managing air flow (ventilation) to ensure clean air in the house; 

keeping bedding clean and dry; regular cleaning and airing bedding materials in the sun helps get rid of dust and 

germs; fuels used for cooking should not cause harm to health and the pollution they produce should be removed 

from the house by good ventilation or design of the stove; pests such as cockroaches and rats live where there is 

food for them to eat and place to hide, they carry germs that cause illnesses, so the conditions that attract pests must 

be well managed: the house must be swept to get rid of food particles and dark corners where pests can reside; clean 

and dry surfaces where food is prepared after every cooking and eating & keep household waste in covered 

containers and ensure regular disposal. 

Expressão ambiental: Meio ambiente; saneamento básico; poluição do ar 

Limites planetários: Sistemas da Terra, uso da água; Entidades novas 

Grupo alimentar Não é sobre alimento 

 

Código: SLE010 Capítulo: Section four Página: 34 

CONTEÚDO: 4.5 Guidelines on use of clean air and ventilation - Indoor air pollution is caused when people burn 

wood, charcoal or crop waste for cooking. If the house does not have good ventilation, smoke fills the house and as 

a result, the harmful gases in the smoke can cause breathing problems and other illnesses. Concentrated air in indoor 

environments puts children and women at risk of respiratory diseases including TB, asthma, pneumonia or 

bronchitis. Millions of populations in rural areas and even some urban slums prepare meals using charcoal and wood. 

Charcoal used as a source of fuel indoors with poor ventilation produces carbon monoxide which can cause serious 

health problems, e.g. headaches and dizziness to death if the house is poorly ventilated. Majority of households in 

rural areas and urban slums use charcoal and fuelwood in food preparation. Women and children are mostly exposed 

to harmful effects of the cooking smoke. Families should improve their indoor air quality through better ventilation 

and the use of improved stoves that help in smoke removal and reduce indoor air. Tobacco smoking is also harmful 

to both the smoker and people who are exposed to the cigarette smoke. Health problems from smoking include 

coughs, bronchitis and other respiratory diseases and diseases of the lungs. People should be encouraged not to start 

smoking and to stop smoking if they have started. Passive smoking, or second-hand smoke, is equally harmful. This 

refers to inhaling of the smoke from a cigarette, cigar and pipe of others, especially by a non-smoker in an enclosed 

area. Such involuntary 

Expressão ambiental: Poluição do ar 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Não é sobre alimento 

 

Código: SLE011 Capítulo: Section four Página: 35 

CONTEÚDO: Waste disposal - Socio-cultural behaviours regarding liquid waste disposal (human and animal urine 

and faeces, dirty water from washing etc..) vary in different communities. Some practices have existed for a long 

time and people may be reluctant to change e.g. urination in open spaces. However, even traditional practices must 

change if they are harmful to health and spread of disease. Faeces and urine from children, adults and animals are 

home to billions of bacteria, many of which are harmful. Communities who invest in safe ways to dispose of faeces 

and urine in latrines help to prevent the spread of disease. Solid waste that accumulates in piles or behind buildings 

can provide breeding places for rodents, cockroaches and flies. Waste can be disposed of by burning, burying or 

using it to make compost. Types of solid waste include vegetable peelings, left-over food, paper, tins, plastics and 

bottles. Communities also have to dispose of waste materials such as old cars, car tyres and broken furniture or 

appliances. 

Expressão ambiental: Resíduo sólido, embalagem; excretas 

Limites planetários: Entidades novas; Uso da água 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: SLE012 Capítulo: Section five Página: 38-39 
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CONTEÚDO: Multisectoral responses: These FBDGs have laid the foundation for multisectoral actions to improve 

the healthy eating patterns along the food system value chain by different actors. The recommendations of the 

FBDGs cannot be implemented alone but require partnerships involving relevant line ministries e.g. health, 

agriculture, education, social protection, gender, water and sanitation. The private sector, for example the food 

industry, also has a critical role to play, as do development partners, civil service organizations and local 

communities. The nutrition sensitivity of the dietary guidelines recognizes multisectoral synergies, e.g. what can 

agriculture, education, health, social protection, food industry, civil service organizations, do to promote production 

and access to diverse and healthy foods? Multi-stakeholder partnerships are one way of ensuring sustainable healthy 

eating patterns. 

Expressão ambiental: Sustentável 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: SLE013 Capítulo: Section five Página: 40 

CONTEÚDO: School gardens: School-based programmes can play an important role in promoting lifelong healthy 

eating patterns. Incorporating the messages through adequate pedagogical strategies into the curriculum of preand 

primary schools will enable pupils to grow knowing and appreciating the value of foods they consume, and most 

importantly understanding how to act to become healthy, well-educated and productive citizens who contribute to a 

sustainable society. One example of a practical, learning-by-doing strategy is using school gardens to teach children 

about key aspects of the Sierra Leone FBDGs in connection with food, health and the environment. 

Expressão ambiental: Horta 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: SLE014 Capítulo: Appendices Página: 48 

CONTEÚDO: ANNEX 1: Nutrition before and during pregnancy and lactation (maternal nutrition). Pregnant and 

lactating women must use clean and safe food that is free from natural and chemical contaminants, such as bacteria 

that cause food poisoning, aflatoxins and pesticides. 

Expressão ambiental: Pesticidas, contaminação 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: SLE015 Capítulo: Appendices: Página: 52 

CONTEÚDO: Ensure food safety always 

• Use safe water or treat it to make it safe. 

• Wash vegetables and fruit especially if they are to be eaten raw. 

• Do not use processed food after the expiry date. 

“Safe” means water and food is free from dangerous germs and chemicals (like aflatoxins, fertilizers and herbicides). 

Expressão ambiental: Pesticida 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Geral 

 

 

 

 SUÉCIA: Extratos analisados 

Código: SWE001 Capítulo: Título Página: capa 

CONTEÚDO: Find your way to eat greener, not too much and be active 

Expressão ambiental:  

Limites planetários:  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=SWE
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Grupo alimentar  

 

Código: SWE002 Capítulo:SUSTAINABLE BIG PICTURE Página: 1 

CONTEÚDO: When it comes to food, it's easy to concentrate on individual nutrients or foods to the exclusion of 

everything else. But all aspects are interlinked, so it's important to maintain a holistic approach. The key to good 

dietary habits is to eat more vegetables, enjoy a more varied diet and consume the right amount of food. Eating a 

wide variety of foods makes it easier to get what your body needs to feel good, while also reducing the risk of you 

consuming too much of harmful substances. But what you eat isn't just important to your own personal wellbeing; 

it's important to the environment as well. The fact is, one-quarter of the climate impact of Swedish households comes 

from the food we eat – or throw away. Economising on the Earth's resources will ensure we have good food to eat 

in the future. That's why we've devised this advice on how you can eat sustainably – to the benefit of both your 

health and the environment. So that you don't have to choose. These guidelines are suitable for most people. Anyone 

suffering from an illness may need special advice from their healthcare service. 

Expressão ambiental: Contaminantes; meio ambiente; mudanças climáticas; recursos naturais; desperdício; 

sustentável 

Limites planetários: Mudanças climáticas. entidades novas; integridade da biosfera; Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: SWE003 Capítulo: More vegetables and fruits Página: 3 

CONTEÚDO: ENJOY SEASONAL PRODUCT - Some vegetables, fruit and berries can't be stored for any length 

of time. So take the opportunity to enjoy them when they're in season. This is when they're cheapest, tastiest and 

most eco-friendly. 

Expressão ambiental: Sazonalidade; ecológico 

Limites planetários: Integridade da biosfera; Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: SWE004 Capítulo: More vegetables and fruits Página: 3 

CONTEÚDO: LITTLE ENVIRONMENTAL IMPACT - High fibre vegetables are an eco-friendly choice. They 

have less of an impact on the environment than salad greens and can be stored for longer. Ecolabelling makes it 

easier to find fruit and vegetables that have been grown in eco-friendly ways. Only a very small number of chemical 

pesticides can be used in organic farming, and climate certification is helping to reduce climate impact. 

Expressão ambiental: Impacto ambiental; ecológico; etiqueta ecológica; pesticidas; mudanças climáticas 

Limites planetários: Mudanças climáticas; entidades novas. integridade da biosfera 

Grupo alimentar  

 

Código: SWE005 Capítulo: More seafood Página: 4 

CONTEÚDO: Eat fish and shellfish two to three times a week. Vary your intake of fatty and low-fat varieties, and 

choose ecolabelled seafood. 

VARIETY IS THE SPICE OF LIFE 

There are lots of different kinds of fish and shellfish. Go exploring at the seafood counter or in the freezer and make 

some new acquaintances. And choose ecolabelled products, of course! 

Expressão ambiental: Etiqueta ecológica; diversidade biológica 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Pescados  

 

Código: SWE006 Capítulo: More seafood Página: 4 

CONTEÚDO: ECO-FRIENDLY MUSSELS 

Did you know, mussels help to reduce eutrophication of the seas? Make mussel soup or mussel sauce for your pasta, 

or garnish some mussels with Parmesan, garlic and parsley – a win-win for you and the environment! 

Expressão ambiental: Ecológico; eutrofização; meio ambiente 
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Limites planetários: Fluxo biogeoquímico; integridade da biosfera 

Grupo alimentar Pescados  

 

Código: SWE007 Capítulo: More seafood Página: 4 

CONTEÚDO: Pollutants in fish: Some people are concerned about pollutants in fish, but you can eat most varieties 

without problems. Oily fish such as herring and wild salmon from the Baltic Sea, Gulf of Bothnia and lakes Vänern 

and Vättern may be problematic. They may contain large amounts of dioxins and PCBs. Children, young people and 

women of childbearing age should not eat such fish more than two to three times a year. Other people can eat this 

fish once a week. Special advice has been issued for pregnant women and breastfeeding mothers, and this is also 

applicable to fish with a mercury content: see www.livsmedelsverket.se. 

Expressão ambiental: Poluição; dioxinas; PCB; mercúrio 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Pescados  

 

Código: SWE008 Capítulo: More seafood Página: 4 

CONTEÚDO: CHOOSE SUSTAINABLE PRODUCTS - Seafood is largely a wild resource that is at risk of being 

depleted. There are also fishing methods and fish farming methods that can harm the environment. So not eating too 

much fish is good for the environment. Choosing sustainable fish makes it possible for us to continue eating fish in 

the future. Look out for ecolabels such as MSC, ASC and Krav, or use the WWF's fish guide. 

Expressão ambiental: Sustentável; produção ecológica; etiquetas ecológicas; espécies ameaçadas 

Limites planetários: Integridade da biosfera; Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Pescados  

 

Código: SWE009 Capítulo: More exercise Página: 7 

CONTEÚDO: ACTIVE CHOICES - Use the stairs instead of the lift, and cycle or walk to work. Use public 

transport instead of driving and get off a few stops early. There are lots of opportunities for exercise in our lives, 

and both you and the environment can benefit from them. 

Expressão ambiental: Meio ambiente; uso de energia 

Limites planetários: Mudanças climáticas 

Grupo alimentar Não é alimento 

 

Código: SWE010 Capítulo: Switch to wholemeal Página: 8 

CONTEÚDO: LITTLE ENVIRONMENTAL IMPACT - Cereals have a relatively small climate impact and fields 

aren't sprayed to a particularly great extent. Only a very small number of chemical pesticides can be used in organic 

farming. Rice is one of the crops causing the greatest emissions of greenhouse gases. From this perspective, other 

grains and potatoes are better choice for the environment. 

Expressão ambiental: Impacto ambiental; mudanças climáticas; pesticidas; produção ecológica; emissões 

de gases estufa; meio ambiente 

Limites planetários: Mudanças climáticas; entidades novas 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: SWE011 Capítulo: Switch to healthy fats Página: 11 

CONTEÚDO: WITH THE ENVIRONMENT IN MIND 

Rapeseed oil and olive oil generally have less of an impact on the environment than palm oil, which is found in 

some cooking fats. Read the packaging! There are a number of accredited oil palm plantations offering more 

sustainable cultivation. 

Butter has more of an impact on the environment than oils, but at the same time it can help bring about a rich 

agricultural landscape and biodiversity. In organic farming only a very small number of chemical pesticides can be 

used. 
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Expressão ambiental: Meio ambinete; impacto ambiental; sustentável; produção ecológica; paisagem; 

diversidade biológica; pesticidas 

Limites planetários: Integridade da biosfera; Sistemas da Terra; entidades novas 

Grupo alimentar Óleos e gorduras 

 

Código: SWE012 Capítulo: Switch to low fat dairy products Página: 12 

CONTEÚDO: VEGGIE DRINKS 

Drinks made of oats and soya are eco-friendly. Choose the ones enriched with vitamins and minerals – you'll see 

this information on the packaging. 

Expressão ambiental: Ecológico; etiqueta ecológica 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: SWE013 Capítulo: Switch to low fat dairy products Página: 12 

CONTEÚDO: GOOD AND BAD FOR THE ENVIRONMENT 

Dairy products come from cows, which release methane gas. This is bad for the environment, so it's a good idea not 

to consume too much cheese or other dairy products. At the same time, grazing animals can do their bit for the 

environment. In Sweden, for example, they help to produce a rich agricultural landscape and ensure that natural 

pastures are kept open. This benefits lots of species under threat. Ecolabels such as "organic" help you choose foods 

produced with the environment in mind. 

Expressão ambiental: Meio ambiente; emissões gases estufa; paisagem; pastos naturais; espécies 

ameaçadas; etiquetas ecológicas; produção ecológica 

Limites planetários: Mudanças climáticas; Sistemas da Terra; integridade da biosfera;  

Grupo alimentar Origem animal 

 

Código: SWE014 Capítulo: Less red and processed meat Página: 15 

CONTEÚDO: MEAT WITH A CARE 

If you cut back on meat, you'll have enough money for meat produced more sustainably, with attention paid to the 

welfare of the animals. Choose ecolabelled meats such as free range, organic or certified eco-friendly. 

Expressão ambiental: Produção ecológica; bem-estar animal 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem animal 

 

Código: SWE015 Capítulo: Less red and processed meat Página: 15 

CONTEÚDO: GREATEST ENVIRONMENTAL IMPACT 

Of all foods, meat has the greatest impact on our climate and environment. This is why it's important for us to cut 

back on meat and be careful about what meat we do choose to eat. Poultry has the smallest impact on our climate, 

followed by pork. Beef and lamb have the greatest impact, but free-range beef and lamb can also have positive 

effects. In Sweden, for example, they help to produce a rich agricultural landscape and ensure that natural pastures 

are kept open. This benefits lots of species under threat. 

Sweden is also in a good position when it comes to animal welfare and the use of antibiotics. 

Expressão ambiental: Impacto ambiental; mudanças climáticas; meio ambiente; produção ecológica; 

paisagem; pastos naturais; espécies ameaçadas; bem-estar animal; drogas veterinárias 

Limites planetários: Integridade da biosfera; mudanças climáticas; entidades novas 

Grupo alimentar Origem animal 

 

Código: SWE016 Capítulo: Less sugar Página: 19 

CONTEÚDO: UNNECESSARY ENVIRONMENTAL IMPACT 
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It's possible that many people don't realise that sweet things and fizzy drinks affect the environment. A bag of jelly 

beans actually has as much of a climate footprint as a small portion of pork. 

Expressão ambiental: Pegada; mudanças climáticas; meio ambiente 

Limites planetários: Mudanças climáticas 

Grupo alimentar Ultraprocessados  

 

Código: SWE017 Capítulo:One minute advice Página: contracapa 

CONTEÚDO: In truth, most people know perfectly well what they should eat. It's no secret that vegetables are 

good for you and sugar isn't.  

But knowing and doing are two different things. We'll give you advice and handy tips here to make it easier for you 

to adopt successful eating habits that are sustainable for both your health and the environment. So you can find your 

own way of eating greener, not too much and be active. After all – even tiny steps can make a huge difference! 

Expressão ambiental: Sustentável; meio ambiente 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Ultraprocessados  

 

 

 

 SUÍÇA: Extratos analisados 

Código: CHF001 Capítulo: 1 Página: 

CONTEÚDO:Notre alimentation influence notre santé mais a aussi un impact sur l‘environnement (homme, 

animaux, nature). Ceux qui souhaitent avoir une consummation alimentaire durable peuvent - préférer les aliments 

végétaux  

• privilégier des aliments produits dans le respect de l‘environnement et des animaux, de saison, régionaux et issus 

du commerce équitable  

• limiter les déchets alimentaires. 

• Les habitudes ne se changent pas d’un jour à l’autre. Pour évoluer vers un mode de vie sain et durable, il peut 

être utile de se fixer de petits objectifs réalistes et de les concrétiser progressivement. De petits changements 

peuvent déjà faire bouger les choses. 

Expressão ambiental: Sustentável; meio ambiente; natureza; ética animal; resíduos sólidos 

Limites planetários: Integridade da biosfera; entidades novas;  

Grupo alimentar Geral 

 

Código: CHF002 Capítulo: Boisson Página: 8 

CONTEÚDO:L’eau du robinet est une boisson idéale, car elle est en Suisse d’excellente qualité, bon marché, 

écologique et disponible partout. Avec elle, plus d’emballages, plus besoin de véhicule pour faire vos courses et plus 

besoin de porter vos boissons. 

Expressão ambiental: Ecológico, embalagem, água potável 

Limites planetários: Uso da água, entidades novas 

Grupo alimentar Água 

 

Código: CHF003 Capítulo: Légumes et fruit Página: 9 

CONTEÚDO: Comme la transformation de ceuxci intervient directement après la récolte, leurs vitamines et leurs 

sels minéraux sont dans une large mesure préservés. Les légumes au vinaigre, les légumes en conserve et les légumes 

ou fruits secs (par ex. Les haricots secs, les abricots secs) sont moins riches en nutriments mais peuvent aussi 

contribuer à la consommation de légumes et fruits. Pour des raisons de santé et d’écologie, préférer les légumes et 

fruits frais de saison et de la région cultivés en pleine terre. 

Expressão ambiental: Ecológico; sazonalidade, produção local 

Limites planetários: Mudança no uso dos Sistemas da Terra;  

Grupo alimentar Origem vegetal 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=CHE
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Código: CHF004 Capítulo: Légumes et fruit Página: 11 

CONTEÚDO: Astuces - …évitant de laisser tremper les légumes et fruits dans l’eau pour les laver, mais en les 

passant rapidement sous l’eau en les frottant bien, et en les coupant après les avoir lavés uniquement. 

Expressão ambiental:  

Limites planetários:  

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: CHF005 Capítulo: Produits laitiers, viande, poisson, oeufs & tofu Página: 15 

CONTEÚDO: Astuces poisson: 

• Le poisson*, en particulier le poisson gras (par ex. saumon, thon, hareng), est une bonne source d’acides gras 

oméga-3 DHA et EPA (voir glossaire). 1–2 portions par semaine (selon la sorte de poisson et sa teneur en 

matières grasses) suffisent à couvrir les besoins. Toutefois, une telle consommation n’est pas durable, en raison 

de la surpêche et de la problématique des captures accidentelles. D’un point de vue purement écologique, le 

poisson devrait être consommé une fois par mois au maximum. C’est pourquoi il est recommandé de considérer 

le poisson avec une attention particulière et de tenir compte, lors de l’achat, des points suivants: 

… Préférez des poissons de pêche durable. Privilégiez les poissons labellisés (label Bio pour le poisson d’élevage, 

FOS** et MSC** pour la pêche sauvage) ou qui proviennent des lacs et rivières du pays. 

… Evitez les espèces de poissons fortement menacées. Des recommandations concrètes sont données par le WWF 

et Greenpeace. 

… Couvrir les besoins en acide gras oméga-3 avec moins, voire sans poisson nécessite de consommer plus de sources 

végétales d’oméga-3 comme par exemple l’huile de lin, de colza ou de noix, les graines de lin concassées ou les 

noix. Ces aliments devraient figurer au menu quotidiennement en suffisance. En accord avec un professionnel de la 

santé, la prise d’oméga-3 sous forme de capsules à base de microalgues peut éventuellement être une option. 

• Si vous n’appréciez ni la viande ni le poisson, choisissez plus fréquemment d’autres sources de proteins et veillez 

à faire des choix alimentaires variés. Vous trouvez des informations plus détaillées dans la feuille d’information 

« Alimentation végétarienne ». 

Expressão ambiental: Sustentável; sobrepesca; ecológico; etiqueta ecológica 

Limites planetários: Integridade da biosfera; ética animal 

Grupo alimentar Pescados  

 

Código: CHF006 Capítulo: Conseils pour la sélection des produits et les achats Página: 20 

CONTEÚDO:De nombreux facteurs entrent en ligne de compte au niveau du choix des aliments: préférences 

personnelles, habitudes, provenance et prix des aliments, aspects écologiques, sociaux et relatifs à la santé etc.. Les 

conseils suivants visent à donner quelques suggestions pour faire un choix sain et durable tout en se faisant plaisir. 

Expressão ambiental: Ecológico 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar geral 

 

Código: CHF007 Capítulo: Conseils pour la sélection des produits et les achats Página: 20 

CONTEÚDO: Pour l’environnement: 

• Consommer la viande avec modération (pas plus de 2 à 3 portions par semaine). Intercaler régulièrement des 

journées végétariennes dans son plan de menus. 

• Déguster le café et l’alcool avec modération. Aussi pour l’environnement.  

• Planifier ses achats et entreposer ses produits correctement, de façon à devoir jeter le moins d’aliments possibles.  

• Prêter attention à l’origine et aux conditions de production des aliments. 

• Pencher pour les produits saisonniers (par ex. : fraises en été, chou en hiver).  

• Acheter des produits régionaux ou suisses dans la mesure du possible. 

• Éviter les aliments ayant été transportés par avion. 

• Aller faire ses commissions à pied ou à vélo chaque fois que cela est possible.  

• Éviter si possible les emballages excessifs.  

• Pour partir faire ses commissions, ne pas oublier son panier, son cabas en tissu ou son sac réutilisable. 

• Utiliser des récipients réutilisables, que ce soit à la maison ou à l’extérieur. Des informations détaillées et des 

conseils pratiques pour une alimentation durable sous www.foodprints.ch. 

Expressão ambiental: Meio ambiente; sazonalidade; produção local; emissão por transporte; reuso 
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Limites planetários: Integridade da biosfera; mudanças climáticas; uso dos sistemas da terra; entidades 

novas 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: CHF008 Capítulo: Conseils pour la sélection des produits et les achats Página: 20 

CONTEÚDO: Pour l’homme et l’animal: 

• Préférer les aliments d’origine animale qui proviennent d’un mode d’élevage respectueux des animaux (par ex. 

: oeufs de poules élevées en plein air, viande de bovins sortant à l’extérieur).  

• Choisir des poissons qui ont un label (bio, FOS, MSC) ou qui proviennent des lacs et rivières du pays.  

• Eviter les espèces de poissons menacées.  

• Acheter des produits issus du commerce équitable lorsqu’ils sont disponibles. 

Expressão ambiental: Ética animal; produção local; etiqueta ecológica; espécies ameaçadas 

Limites planetários: Integridade da biosfera, sistemas da terra 

Grupo alimentar Origem animal e pescados 

 

 

 

 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: Extratos analisados 

Código: USA001 Capítulo: 1 Página: 24 

CONTEÚDO: Mercury is a heavy metal found in the form of methyl mercury in seafood in varying levels. Seafood 

choices higher in EPA and DHA but lower in methyl mercury are encouraged. [17] Seafood varieties commonly 

consumed in the United States that are higher in EPA and DHA and lower in methyl mercury include salmon, 

anchovies, herring, shad, sardines, Pacific oysters, trout, and Atlantic and Pacific mackerel (not king mackerel, 

which is high in methyl mercury). Individuals who regularly consume more than the recommended amounts of 

seafood that are in the Healthy U.S-Style Pattern should choose a mix of seafood that emphasizes choices relatively 

low in methyl mercury. 

Expressão ambiental: Metais pesados; mercúrio 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Pescados 

 

Código: USA002 Capítulo: 1 Página: 24 

CONTEÚDO: Women who are pregnant or breastfeeding should consume at least 8 and up to 12 ounces [18] of a 

variety of seafood per week, from choices that are lower in methyl mercury. Obstetricians and pediatricians should 

provide guidance on how to make healthy food choices that include seafood. Women who are pregnant or 

breastfeeding and young children should not eat certain types of fish that are high in methyl mercury. [19] 

Expressão ambiental: Mercúrio 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Pescados 

 

Código: USA003 Capítulo: 1 Página: 24 

CONTEÚDO: [17] State and local advisories provide information to guide consumers who eat fish caught from 

local waters. See the EPA website, “Fish Consumption Advisories, General Information.” Available at: 

http://water.epa.gov/scitech/swguidance/fishshellfish/fishadvisories/general.cfm. Accessed September 26, 2015.  

[19] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) and the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) provide 

joint guidance regarding seafood consumption for women who are pregnant or breastfeeding and young children. 

For more information, see the FDA and EPA websites www.FDA.gov/fishadvice; www.EPA.gov/fishadvice. 

Expressão ambiental: Mercúrio 

Limites planetários: Entidades novas 

Grupo alimentar Pescados 

 

Código: USA004 Capítulo: 2 Página: 48 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=USA
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CONTEÚDO: Shift To Consume More Fruits: To help support healthy eating patterns, most individuals in the 

United States would benefit from increasing their intake of fruits, mostly whole fruits, in nutrient-dense forms. A 

wide variety of fruits are available in the U.S. marketplace, some year-round and others seasonally. Strategies to 

help achieve this shift include choosing more fruits as snacks, in salads, as side dishes, and as desserts in place of 

foods with added sugars, such as cakes, pies, cookies, doughnuts, ice cream, and candies. 

Expressão ambiental: Sazonalidade 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: USA005 Capítulo: 3 Página: 67 

CONTEÚDO: Food Access - Having access to healthy, safe, [2] and affordable food choices is crucial for an 

individual to achieve a healthy eating pattern. Food access is influenced by diverse factors, including proximity to 

food retail outlets (e.g., distance to a store or the number of stores in an area), individual resources (e.g., income or 

personal transportation), and neighborhood-level resources (e.g., average income of the neighborhood and 

availability of public transportation). Race/ ethnicity, socioeconomic status, geographic location, and the presence 

of a disability also may affect an individual’s ability to access foods to support healthy eating patterns. 

Expressão ambiental: Produção local 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: USA006 Capítulo: 3 Página: 67 

CONTEÚDO: Innovative approaches are emerging to improve food access within communities. These include 

creating financing programs to incentivize grocery store development; increasing the availability of foods to support 

healthy eating patterns in retail outlets, including corner stores, bodegas, farmers markets, mobile markets, shelters, 

food banks, and community gardens/cooperatives; and creating new pathways for wholesale distribution through 

food hubs. 

Expressão ambiental: Horta 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

Código: USA007 Capítulo: 3 Página: 72 

CONTEÚDO: Professionals Working With Individuals—Examples Include: Teach skills like gardening, cooking, 

meal planning, and label reading that help support healthy eating patterns. 

Expressão ambiental: Horta 

Limites planetários: Sistemas da Terra 

Grupo alimentar Origem vegetal 

 

 

 

 URUGUAI: Extratos analisados 

Código: URY001 Capítulo:Los principios que orientaron la elaboración de la Guía Página: 10 

CONTEÚDO:La alimentación adecuada y saludable como derecho humano. El derecho a la alimentación adecuada 

comprende la disponibilidad y acceso estable y sustentable a alimentos en cantidad suficientes para satisfacer las 

necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada, sin 

afectar el goce de otros derechos humanos. 

Expressão ambiental: Sustentável 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: URY002 Capítulo:Los principios que orientaron la elaboración de la Guía Página: 14 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=URY
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CONTEÚDO: Cultura. La gastronomía del Uruguay representa la pluralidad de influencias culturales: una mezcla 

entre la comida de los inmigrantes europeos y las tradiciones autóctonas. La variedad de pizzas y pastas dan 

cuenta de la fuerte influencia italiana; el arroz con leche, la tortilla y las croquetas, de la influencia española. La 

carne asada es, sin lugar a dudas, la expresión más auténtica de nuestra cultura gastronómica, fundada en una 

tradición ganadera. El zapallo en almíbar, el dulce de batata, el puchero, el guiso criollo son parte de nuestra 

identidad culinaria. Por su parte, el mate, que tanto nos caracteriza, ya era consumido en la época precolombina 

por los pueblos originarios guaraníes. Fue adoptado rápidamente por los colonizadores españoles y hoy es parte de 

nuestro acervo cultural. 

Expressão ambiental: Alimentos autóctones; povos indígenas 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral 

 

Código: URY003 Capítulo:Los principios que orientaron la elaboración de la Guía Página: 17 

CONTEÚDO:La biodiversidad y sustentabilidad del ambiente. Alimentación en armonía con la biodiversidad y 

sustentabilidad del ambiente. Nuestra alimentación debe estar en armonía con los recursos naturales y asegurar la 

conservación de la diversidad biológica. La producción de alimentos ha acompañado al ser humano a lo largo de la 

historia. Los modos de producción generan impactos sociales y ambientales. Los planes de uso de suelos, la 

diversificación agrícola y ganadera, la promoción de técnicas sustentables para la producción de frutas y hortalizas 

frescas, la promoción y control del uso y manejo seguro de plaguicidas, y un adecuado manejo de residuos del 

proceso productivo son fundamentales para alcanzar la sustentabilidad del sistema alimentario. Las decisiones 

cotidianas de los hogares —convenidas por las preferencias alimentarias de las familias— pueden generar gran 

cantidad de desechos y consumo de energía y água innecesarios. 

Expressão ambiental: Diversidade biológica, meio ambiente, sustentável, recursos naturais, impactos 

ambientais, uso do solo, pesticidas, resíduos sólidos, uso de energia, uso da água 

Limites planetários: Mudanças climáticas, integridade da biosfera; uso da água, mudanças no uso da terra; 

entidades novas 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: URY004 Capítulo:Los principios que orientaron la elaboración de la Guía Página: 17 

CONTEÚDO:Para reflexionar: La producción sustentable de alimentos debe proveer los alimentos necesarios, 

preservar los recursos naturales, ser económicamente viable y contribuir a la calidad de vida de los productores, los 

trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

Expressão ambiental: Sustentável, recursos naturais 

Limites planetários: Sistemas da terra; integridade da biosfera 

Grupo alimentar geral 

 

Código: URY005 Capítulo:Los principios que orientaron la elaboración de la Guía Página: 17 

CONTEÚDO:Sustentabilidad del ambiente. Sustentabilidad: capacidad para hacer un uso consciente y responsable 

de los recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación, y sin comprometer su acceso a generaciones 

futuras. 

Expressão ambiental: Sustentável 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral  

 

Código: URY006 Capítulo:Las claves en tu día a día para alcanzar una alimentación 

saludable, compartida y placentera 

Página: 24 

CONTEÚDO:Combinar alimentos de origen vegetal —como verduras, frutas, porotos, lentejas y garbanzos, fideos, 

arroz o polenta— con alimentos de origen animal —como huevos y leche, y cantidades moderadas de carnes— se 

obtiene una alimentación nutricionalmente equilibrada. Además, contribuye a la promoción de un sistema 

alimentario más sustentable. 

Expressão ambiental: Sustentável 

Limites planetários: Integridade da biosfera 

Grupo alimentar Geral 
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Material suplementar: distribuição das codificações país a país 
 

Quadro S5 - Matriz da distribuição dos rótulos ambientais classificados em Limites Planetários segundo cada país, por grupo de alimentos. 
Legenda: A-Mudanças climáticas; B-Fluxo biogeoquímico; C-Água doce; D-Sistemas terrestres; E-Integridade da biosfera; F-Entidades inusitadas 

 Geral Água Origem vegetal Origem animal Pescados Óleos e gorduras Ultraprocessados 

Afeganistão 
  D - Produção local 

D - Sazonalidade 

    

Alemanha 
F - Embalagem 

F - Resíduos sólidos 

 E - Sustentável 

D - Sazonalidade 

E - Sustentável E - Sustentável   

Austrália 

A - Emissões de GEE 

A - Mudanças climáticas 

A - Pegada 

A - Uso de energia 

B - Compostagem 

C - Poluição da água 

C - Uso da água 

D - Degradação solo 

D - Produção local 

D - Recursos naturais 

D - Reduzir impactos 

D - Uso da terra 

E - Biodiversidade 

E - Sustentável 

F - Efluentes líquidos 

F - Embalagem 

F - Resíduos sólidos 

C - Recurso hídrico 

F - Embalagem 

D - Clima 

D - Sazonalidade 

A - Emissões de GEE 

C - Uso da água 

D - Degradação solo 

  A - Reduzir impacto 

A - Uso de energia 

C - Uso da água 

E - Sustentável 

Bangladesh C - Poluição da água  F - Pesticidas     

continua  
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Quadro S5 – Continuação 

 Geral Água Origem vegetal Origem animal Pescados Óleos e gorduras Ultraprocessados 

Bélgica  F - Embalagem F - Pesticidas     

Brasil 

A - Uso de energia 

B - Fertilizantes 

C - Uso da água 

D - Florestas 

D - Monoculturas 

D - Produção ecológica 

D - Produção local 

D - Recursos naturais 

D - Território 

D - Uso da terra 

E - Biodiversidade 

E - Sustentável 

F - Efluentes - animal 

F - Pesticidas 

F - Embalagem D - Horta 

D - Conservação 

D - Produção ecológica 

D - Produção local 

D - Sazonalidade 

D - Uso da terra 

A - Emissões de GEE 

A - Mudanças climáticas 

A - Uso de energia 

B - Fertilizantes 

C - Poluição da água 

C - Uso da água 

D - Degradação solo 

D - Desmatamento 

D - Florestas 

D - Monoculturas 

D - Recursos naturais 

D - Sistemas de criação 

D - Uso da terra 

E - Biodiversidade 

E - Sustentável 

F - Efluentes - animal 

F - Pesticidas 

  A - Emissões transporte 

A - Recurso energético 

A - Uso de energia 

B - Fertilizantes 

C - Uso da água 

D - Florestas 

D - Monoculturas 

D - Paisagem 

D - Produção ecológica 

D - Produção local 

D - Recursos naturais 

D - Território 

D - Uso da terra 

E - Biodiversidade 

E - Sustentável 

F - Aterro sanitário 

F - Biodegradável 

F - Disposição resíduos 

F - Efluentes - animal 

F - Embalagem 

F - Pesticidas 

F - Poluição ambiental 

F - Poluição do ar 

F - Resíduos sólidos 

continua  
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Quadro S5 – Continuação 

 Geral Água Origem vegetal Origem animal Pescados Óleos e gorduras Ultraprocessados 

Catar 

C - Uso da água 

D - Meio ambiente 

D - Recursos naturais 

D - Reduzir impacto 

F - Embalagem 

F - Poluição ambiental 

F - Resíduos sólidos 

 A - Emissão de GEE 

A - Mudanças climáticas 

C - Uso da água 

D - Produção local 

D - Reduzir impacto 

A - Emissão de GEE 

A - Mudanças climáticas 

C - Uso da água 

D - Produção local 

D - Reduzir impacto 

D - Meio ambiente 

D - Produção local 

F - Contaminantes 

F - Mercúrio 

 A - Uso de energia 

A - Emissão de GEE 

C - Uso da água 

F - Embalagem 

F - Reduzir impacto 

F - Resíduos sólidos 

Colômbia 

A - Uso de energia 

D  - Território 

D - Clima 

D - Ecossistemas 

D - Florestas 

D - Meio ambiente 

D - Monocultura 

D - Produção local 

D - Recursos naturais 

D - Simbiose socioecos 

E - Biodiversidade 

E - Sustentável 

F - Contaminante 

F - Poluição ambiental 

 E - Biodiversidade 

D - Sazonalidade 

D - Monoculturas 

D - OGM 

B - Fertilizantes 

D - Produção local 

E - Alimento autóctone 

D - Território 

D - Desmatamento 

D - Florestas 

D - Ordenam territorial 

D - Pastos naturais 

D - Recursos naturais 

D - Território 

D - Uso da terra 

E - Caça de subsistência 

E - Conservação 

F - Poluição ambiental 

E - Pesca artesanal 

E - Recursos pesqueiros 

  

Cuba 

C - Poluição da água 

F - Poluição do ar 

F - Poluição do solo 

 F - Dióxido nitrogênio 

F - Ozônio troposférico 

F - Poluição do ar 

    

continua 
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Quadro S5 – Continuação 

 Geral Água Origem vegetal Origem animal Pescados Óleos e gorduras Ultraprocessados 

El Salvador 

F - Resíduos sólidos D - Meio ambiente 

F - Contaminantes 

F - Embalagem 

D - Sazonalidade 

F - Contaminantes 

F - Pesticidas 

    

EUA 

  D - Sazonalidade  D - Produção local 

F - Mercúrio 

F - Metais pesados 

  

Fiji  C - Poluição da água D - Horta     

França 

D - Meio ambiente 

D - Produção ecológica 

F - Contaminantes 

F - OGM 

 D - Produção ecológica D - Produção ecológica D - Produção ecológica D - Produção ecológica D - Produção ecológica 

Índia 

C - Saneamento básico 

D - Meio ambiente 

F - Despejo industrial 

F - Metais pesados 

F - Pesticidas 

D - Horta 

D - Produção local 

D - Sazonalidade 

F - Contaminantes 

F - Pesticidas 

F - Reciclagem 

F - Reuso 

F - Pesticidas  F - Pesticidas  

Itália 

D - Produção local 

F - Contaminantes 

F - Pesticidas 

 D - Sazonalidade 

F - Contaminantes 

F - Pesticidas 

 F - Contaminantes   

Jamaica   D - Horta    D - Horta 

continua 
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Quadro S5 – Continuação 

 Geral Água Origem vegetal Origem animal Pescados Óleos e gorduras Ultraprocessados 

Líbano 

 F - Contaminantes 

F - Embalagem 

  F - Contaminantes 

F - Mercúrio 

F - Poluição ambiental 

  

Malásia 
F - Pesticidas 

F - Poluição ambiental 

C - Poluição da água 

C - Saneamento básico 

     

México 

A - Mudanças climáticas 

A - Pegada 

A - Renovável 

C - Recurso hídrico 

D - Degradação solo 

D - Desmatamento 

D - Meio ambiente 

D - Recursos naturais 

E - Alimentos autócton 

E - Conservação 

E - Povos indígenas 

E - Sustentável 

F - Contaminantes 

F - Poluição ambiental 

F - Poluição do solo 

 A - Emissões de GEE 

A - Reduzir impacto 

C - Poluição da água 

D - Degradação solo 

F - Contaminantes 

F - Poluição do ar 

A - Emissões de GEE 

A - Reduzir impacto 

C - Poluição da água 

D - Degradação do solo 

F - Contaminantes 

F - Poluição do ar 

   

Namíbia 
C - Saneamento básico 

F - Poluição ambiental 

C - Poluição da água 

 C - Recurso hídrico 
E - Alimento autóctone  E - Recursos pesqueiros   

Oman 
 C - Poluição da água 

C - Recurso hídrico 

D - Produção local     

continua 
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Quadro S5 - Continuação 

São Vincente   D - Horta     

Serra Leoa 

C - Poluição da água 

C - Saneamento básico 

D - Produção local 

E - Sustentável 

F - Contaminantes 

F - Embalagem 

F - Pesticidas 

F - Poluição ambiental 

F - Poluição do solo 

C - Poluição da água 

C - Recurso hídrico 

C - Saneamento básico 

A - Mudanças climáticas 

D - Horta 

D - Meio ambiente 

D - Uso da terra 

E - Sustentável 

E - Caça de subsistência 

F - Contaminantes 

   

Suécia 

A - Emissões GEE 

A - Mudanças climáticas 

D - Meio ambiente 

D - Recursos naturais 

E - Sustentável 

F - Contaminantes 

 A - Emissões de GEE 

A - Etiqueta ecológica 

A - Mudanças climáticas 

D - Meio ambiente 

D - Produção ecológica 

D - Reduzir impactos 

D - Sazonalidade 

F - Pesticidas 

A - Emissões de GEE 

A - Mudanças climáticas 

D - Conservação 

D - Conservação 

D - Meio ambiente 

D - Paisagem 

D - Pastos naturais 

D - Produção ecológica 

D - Sistemas de criação 

E - Espécies ameaçadas 

E - Etiqueta ecológica 

B - Eutrifização 

D - Meio ambiente 

E - Etiqueta ecológica 

F - Contaminantes 

F - Mercúrio 

D - Meio ambiente 

D - Paisagem 

D - Produção ecológica 

D - Reduzir impacto 

E - Biodiversidade 

F - Pesticidas 

A - Emissões GEE 

A - Pegada 

A - Reduzir impacto 

continua 
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Quadro S5 - Conclusão 

Suíça 

A- Emissões transporte 

D - Meio ambiente 

D - Natureza 

D - Produção local 

D - Sazonalidade 

E - Sustentável 

F - Embalagem 

F - Resíduos sólidos 

F - Reuso 

A - Emissão transporte 

D - Ecológico 

F - Embalagem 

A - Uso da terra 

D - Produção ecológica 

D - Reduzir impacto 

D - Sazonalidade 

E - Sustentável 

A - Etiqueta ecológica 

D - Meio ambiente 

D - Produção local 

D - Reduzir impacto 

D - Sistema de criação 

D - Ecológico 

D - Produção local 

E - Espécies ameaçadas 

E - Etiqueta ecológica 

E - Sobrepesca 

E - Sustentável 

  

Uruguai 

A - Renovável 

A - Uso de energia 

C - Uso da água 

D - Conservação 

D - Recursos naturais 

D - Uso da terra 

E - Biodiversidade 

E - Sustentável 

F - Contaminantes 

F - Resíduos sólidos 

      

Fonte: autor. 
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APÊNDICE 2 - PEGADA DE CARBONO E PEGADA HÍDRICA DE ALIMENTOS E 

PREPARAÇÕES CULINÁRIAS CONSUMIDOS NO BRASIL 

 

 

Material suplementar: sobre as codificações 

 

 

Material suplementar: sobre as fontes de coeficientes ambientais 

 

 

Material suplementar: Sobre os fatores nos cálculos dos alimentos cozidos 
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Material suplementar: sobre as codificações 
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Quadro S6 - Os ítens de consumo ordenados conforme os códigos da POF (2008-09) e seus códigos 

correspondentes conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul do Sistema Harmonizado (NCM-SH) 
   NCM-HS 

Código Descrição do ingrediente subgrupos nova Seção Capítulo Posição Subposição 

6300101 Arroz (polido, parboilizado, agulhinha etc.) arroz 2 10 1006 100630 

6300201 Arroz integral arroz 2 10 1006 100620 

6300701 Milho (em grão) outros cereais 2 10 1005 100590 

6300706 Canjiquinha de milho em grão outros cereais 2 11 1103 110313 

6300707 Xerem de milho outros cereais 2 11 1102 110220 

6301001 Amendoim (em grão) (in natura) outras leguminosas 2 12 1202 120220 

6301101 Ervilha em grão outras leguminosas 2 7 0708 070810 

6301201 Fava (em grão) outras leguminosas 2 7 0713 071350 

6301204 Mangalo amargo em grão outras leguminosas 2 7 0713 071360 

6301603 Feijão de corda feijão 2 7 0713 071333 

6301634 Feijão verde feijão 2 7 0713 071333 

6302001 Semente de linhaca outras leguminosas 2 12 1204 120400 

6302602 Andu outras leguminosas 2 7 0713 071360 

6302801 Grão de bico outras leguminosas 2 7 0713 071320 

6302901 Lentilha outras leguminosas 2 7 0713 071340 

6303001 Soja em grão outras leguminosas 2 12 1201 120100 

6303102 Feijão (preto, mulatinho, roxo etc.) feijão 2 7 0713 071333 

6303501 Quirera não especificada outras leguminosas 2 11 1103 110313 

6304034 Feijão verde orgânico feijão 2 7 0713 071333 

6304101 Feijão orgânico feijão 2 7 0713 071333 

6304201 Pipoca light refeições prontas 2 10 1005 100590 

6304301 Arroz orgânico arroz 2 10 1006 100630 

6304401 Arroz integral orgânico arroz 2 10 1006 100620 

6304602 Feijão soja orgânico feijão 2 7 0713 071333 

6304901 Quinoa outras leguminosas 2 7 0713 071390 

6400101 Batata-inglesa raízes e tubérculos 2 7 0701 070190 

6400303 Mandioquinha salsa (batata baroa) raízes e tubérculos 2 7 0706 070610 

6400304 Cenoura amarela (batata baroa) raízes e tubérculos 2 7 0706 070610 

6400401 Batata doce raízes e tubérculos 2 7 0714 071420 

6400501 Inhame raízes e tubérculos 2 7 0714 071490 

6400508 Quiçare raízes e tubérculos 2 7 0714 071490 

6400601 Mandioca raízes e tubérculos 2 7 0714 071410 

6400609 Aipim raízes e tubérculos 2 7 0714 071410 

6400610 Macaxeira raízes e tubérculos 2 7 0714 071410 

6400701 Cará raízes e tubérculos 2 7 0714 071490 

6400713 Inhame caraquento (cará) raízes e tubérculos 2 7 0714 071490 

6400802 Batata (não especificada) raízes e tubérculos 2 7 0701 070190 

6400908 Mandioquinha raízes e tubérculos 2 7 0706 070610 

6401001 Rabanete legumes e verduras 2 7 0706 070690 

6401101 Beterraba legumes e verduras 2 7 0706 070690 

6401201 Cenoura legumes e verduras 2 7 0706 070610 

6401301 Nabo legumes e verduras 2 7 0706 070610 

6401601 Açafrão legumes e verduras 2 7 0709 070999 

64017 Gengibre raízes e tubérculos 2 9 0910 091010 

6500101 Creme de arroz doces 4 20 2007 200799 

6500104 Arrozina cereais matinais 4 19 1901 190110 

6500105 Mucilon cereais matinais 4 19 1901 190110 

6500202 Croquinhos de arroz refeições prontas 4 19 1902 190220 

6500301 Farinha de aveia outros cereais 2 11 1104 110412 

6500401 Aveia em flocos outros cereais 2 11 1104 110412 

6500601 Fubá de milho outros cereais 2 11 1103 110313 

6500603 Farinha de milho outros cereais 2 11 1102 110220 

6500608 Puba de milho outros cereais 4 19 1905 190520 

6500609 Puba de fubá panificados doces 4 19 1905 190520 

6500613 Milho moído outros cereais 2 11 1102 110220 

6500702 Amido de milho outros cereais 2 11 1108 110812 

continua   
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Quadro S6 - Continuação 
   NCM-HS 

Código Descrição do ingrediente subgrupos nova Seção Capítulo Posição Subposição 

6500705 Amido de arroz arroz 2 11 1108 110819 

6500801 Cremogema cereais matinais 2 11 1102 110220 

6500802 Vitamilho outros cereais 2 11 1102 110220 

6500902 Sucrilhos de milho cereais matinais 4 19 1904 190410 

6500903 Cereal matinal de milho em flocos cereais matinais 4 19 1904 190410 

65010 Farinha de trigo farinha de trigo 2 11 1101 110100 

65011 Farinha de rosca farinha de trigo 2 11 1101 110100 

6501301 Germe de trigo outros cereais 2 11 1104 110430 

6501303 Fibra de trigo outros cereais 2 11 1104 110430 

6501304 Fibra de cereal trigo outros cereais 2 11 1104 110430 

6501401 Farinha de mandioca raízes e tubérculos 2 11 1106 110620 

6501410 Farinha de copioba outros cereais 2 11 1106 110620 

6501415 Farinha de agua outros cereais 2 11 1106 110620 

6501416 Cruera raízes e tubérculos 2 11 1104 110430 

6501502 Goma de mandioca raízes e tubérculos 2 11 1106 110620 

6501510 Farinha de tapioca raízes e tubérculos 2 11 1106 110620 

6501511 Farinha beiju raízes e tubérculos 2 11 1106 110620 

6501516 Tapioca de goma raízes e tubérculos 2 11 1106 110620 

6502001 Farinha láctea cereais matinais 4 19 1901 190110 

6502101 Neston cereais matinais 4 19 1904 190420 

6502102 Flocos de cereais cereais matinais 4 19 1904 190410 

6502105 Vitaflocos cereais matinais 4 19 1904 190410 

6502403 Mini pizza semipronta refeições prontas 4 19 1905 190590 

6502501 Fibra de soja outras leguminosas 2 12 1208 120810 

6502603 Mini pastel refeições prontas 4 19 1902 190220 

65029 Massa para lasanha refeições prontas 4 19 1902 190220 

6503401 Macarrão macarrão 4 19 1902 190211 

6503601 Bife vegetal outras leguminosas 2 12 1208 120810 

6503603 Carne vegetal outras leguminosas 2 12 1208 120810 

6503604 Pasta de soja outras leguminosas 2 12 1208 120810 

6503605 Carne de soja outras leguminosas 2 12 1208 120810 

65037 Farinha de amendoim outras leguminosas 2 12 1202 120220 

6503702 Amendoim moído outras leguminosas 2 12 1202 120220 

6504101 Granola cereais matinais 4 19 1904 190410 

6504601 Musli cereais matinais 4 19 1904 190410 

6504701 Mix de cereais cereais matinais 4 19 1904 190420 

6504801 Miojo refeições prontas 4 19 1902 190230 

6504802 Macarrão instantaneo refeições prontas 4 19 1902 190230 

6505101 Sustagem bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

6505601 Proteína de soja outras leguminosas 2 12 1208 120810 

6505603 Proteína vegetal outras leguminosas 2 12 1208 120810 

6505701 Complemento alimentar de qualquer sabor bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

6505902 Sucrilhos de milho light cereais matinais 4 19 1904 190410 

6506003 Mini pizza semipronta light refeições prontas 4 19 1905 190590 

6506302 Macarrão instantaneo light refeições prontas 4 19 1902 190230 

6506401 Proteína de soja orgânica outras leguminosas 2 12 1208 120810 

6600101 Coco da bahia (seco ou verde) frutas e sucos in natura 2 8 0801 080119 

66002 Coco ralado outros ingredientes 2 8 0801 080111 

6600301 Castanha portuguesa nozes e sementes 2 8 0802 080240 

6600401 Pinhão nozes e sementes 2 8 0802 080290 

6600501 Amêndoa nozes e sementes 2 8 0802 080212 

6600601 Avelã nozes e sementes 2 8 0802 080222 

6600701 Castanha do Pará nozes e sementes 2 8 0801 080121 

6600801 Castanha de caju nozes e sementes 2 8 0801 080131 

6600912 Butiá nozes e sementes 2 8 0801 080112 

6601108 Tucumã nozes e sementes 2 8 0801 080112 

6601208 Coco mucajá nozes e sementes 2 8 0801 080112 
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6601501 Noz (nogueira) nozes e sementes 2 8 0802 080232 

6601707 Juçara nozes e sementes 2 8 0801 080112 

6601709 Uaçai nozes e sementes 2 8 0801 080112 

6601712 Jussara nozes e sementes 2 8 0801 080112 

6601805 Pupunha nozes e sementes 2 8 0801 080112 

6601902 Baçaba nozes e sementes 2 8 0801 080112 

6601904 Bacabuçu nozes e sementes 2 8 0801 080112 

6602001 Castanha da Índia nozes e sementes 2 8 0801 080112 

6602201 Pistache nozes e sementes 2 8 0802 080250 

6602301 Buriti nozes e sementes 2 8 0801 080112 

6602401 Coco nozes e sementes 2 8 0801 080119 

6602601 Pataua nozes e sementes 2 8 0801 080112 

6700101 Alface legumes e verduras 2 7 0705 070519 

67002 Bertalha legumes e verduras 2 7 0709 070999 

6700301 Chicoria legumes e verduras 2 7 0705 070519 

6700304 Escarola legumes e verduras 2 7 0705 070529 

6700501 Couve legumes e verduras 2 7 0704 070421 

6700601 Couve flor legumes e verduras 2 7 0704 070410 

6700701 Espinafre legumes e verduras 2 7 0709 070970 

6700801 Mostarda (verdura) legumes e verduras 2 7 0704 070490 

6700901 Repolho legumes e verduras 2 7 0704 070490 

67010 Salsa legumes e verduras 2 7 0704 070490 

6701101 Cebolinha legumes e verduras 2 7 0703 070390 

6701301 Agrião legumes e verduras 2 7 0704 070490 

6701401 Taioba legumes e verduras 2 7 0714 071490 

6701501 Acelga legumes e verduras 2 7 0705 070519 

6701505 Beterraba branca (acelga) legumes e verduras 2 7 0705 070519 

6701601 Almeirao legumes e verduras 2 7 0705 070529 

6701602 Radite legumes e verduras 2 7 0705 070529 

6701704 Brócolis legumes e verduras 2 7 0704 070410 

6701801 Serralha legumes e verduras 2 7 0704 070490 

6701901 Caruru legumes e verduras 2 7 0704 070490 

6701906 Cuxa legumes e verduras 2 7 0704 070490 

6701907 Vinagreira legumes e verduras 2 7 0704 070490 

6701913 Cariru legumes e verduras 2 7 0704 070490 

6702001 Rucula legumes e verduras 2 7 0704 070490 

6702105 Jambu legumes e verduras 2 7 0704 070490 

6702201 Língua de vaca (verdura) legumes e verduras 2 7 0704 070490 

6702301 Alcachofra legumes e verduras 2 7 0709 070910 

6702501 Bredo legumes e verduras 2 7 0704 070490 

67026 Salsão (aipo) legumes e verduras 2 7 0705 070519 

6702801 Erva doce legumes e verduras 2 7 0705 070519 

6703003 Folha de aipim legumes e verduras 2 7 0705 070519 

6703004 Folha de macaxeira legumes e verduras 2 7 0705 070519 

6703101 Broto de Feijão legumes e verduras 2 7 0709 070999 

6703306 Moranga legumes e verduras 2 7 0709 070993 

6703701 Abobrinha legumes e verduras 2 7 0709 070993 

6703805 Jerimum legumes e verduras 2 7 0709 070993 

6703901 Abóbora legumes e verduras 2 7 0709 070993 

6704001 Pepino legumes e verduras 2 7 0707 070700 

6704101 Chuchu legumes e verduras 2 7 0709 070999 

6704201 Jiló legumes e verduras 2 7 0709 070930 

6704301 Maxixe legumes e verduras 2 7 0709 070999 

6704306 Pepininho (maxixe) legumes e verduras 2 7 0709 070999 

6704401 Palmito in natura legumes e verduras 2 7 0710 071080 

6704409 Guariroba (palmito in natura) legumes e verduras 2 7 0710 071080 

6704410 Gueiroba (palmito in natura) legumes e verduras 2 7 0710 071080 
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6704501 Pimentao legumes e verduras 2 7 0709 070960 

67047 Pimenta de cheiro legumes e verduras 2 7 0709 070960 

6705001 Quiabo legumes e verduras 2 7 0709 070990 

6705101 Tomate legumes e verduras 2 7 0702 070200 

6705201 Vagem legumes e verduras 2 7 0708 070820 

6705301 Cogumelo in natura legumes e verduras 2 7 0709 070959 

6705401 Berinjela legumes e verduras 2 7 0709 070930 

6705501 Ervilha em vagem legumes e verduras 2 7 0713 071310 

6705701 Cebola legumes e verduras 2 7 0703 070310 

67058 Catalonha legumes e verduras 2 7 0704 070490 

6706101 Jardineira (seleta) legumes e verduras 2 7 0710 071090 

6706102 Seleta (jardineira) conservas VLL 4 20 2005 200500 

6706201 Alho legumes e verduras 2 7 0703 070320 

6706301 Alho poro legumes e verduras 2 7 0703 070390 

6707301 Broto de alfafa legumes e verduras 2 7 0709 070999 

6707801 Alface orgânica legumes e verduras 2 7 0705 070519 

6707901 Tomate orgânico legumes e verduras 2 7 0702 070200 

6708001 Pimentao orgânico legumes e verduras 2 7 0709 070960 

6709701 Oregano legumes e verduras 2 7 0705 070519 

6801017 Pacova frutas e sucos in natura 2 8 0801 080112 

6801101 Banana (ouro, prata, d'água etc.) frutas e sucos in natura 2 8 0803 080300 

6801801 Laranja (pera, seleta, lima etc.) frutas e sucos in natura 2 8 0805 080590 

6801901 Lima frutas e sucos in natura 2 8 0805 080530 

6802001 Limão (comum, galego etc.) frutas e sucos in natura 2 8 0805 080530 

6802201 Tangerina frutas e sucos in natura 2 8 0805 080520 

6802202 Mexerica frutas e sucos in natura 2 8 0805 080520 

6802217 Bergamota frutas e sucos in natura 2 8 0805 080520 

6802218 Mimosa frutas e sucos in natura 2 8 0805 080520 

6802223 Tanja frutas e sucos in natura 2 8 0805 080520 

6802227 Maricota frutas e sucos in natura 2 8 0805 080520 

6802407 Laranjinha japonesa frutas e sucos in natura 2 8 0805 080590 

6802501 Cana de açúcar frutas e sucos in natura 4 17 1701 170111 

6802601 Abacaxi frutas e sucos in natura 2 8 0804 080430 

6802602 Ananas frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6802701 Abacate frutas e sucos in natura 2 8 0804 080440 

6802801 Caqui frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6802901 Figo frutas e sucos in natura 2 8 0804 080420 

6803001 Maca frutas e sucos in natura 2 8 0808 080810 

6803101 Mamão frutas e sucos in natura 2 8 0807 080720 

6803108 Papaia frutas e sucos in natura 2 8 0807 080720 

6803201 Manga frutas e sucos in natura 2 8 0804 080450 

6803215 Manguito frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6803301 Maracujá frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6803401 Melancia frutas e sucos in natura 2 8 0807 080711 

6803501 Melão frutas e sucos in natura 2 8 0807 080719 

6803601 Pera frutas e sucos in natura 2 8 0808 080820 

6803701 Pêssego frutas e sucos in natura 2 8 0809 080930 

6803801 Fruta de conde frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6803802 Pinha (fruta de conde) frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6803803 Ata frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6803901 Uva frutas e sucos in natura 2 8 0806 080610 

6803912 Uva passa frutas e sucos in natura 2 8 0806 080620 

6804001 Jenipapo frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6804101 Jaca frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6804201 Goiaba frutas e sucos in natura 2 8 0804 080450 

6804203 Araca acu (goiaba) frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6804301 Ameixa frutas e sucos in natura 2 8 0809 080940 
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6804401 Caju frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6804501 Cereja frutas e sucos in natura 2 8 0809 080920 

6804601 Caja manga frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6804602 Cajarana frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6804701 Tapereba frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6804702 Acaja (tabereba) frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6804801 Carambola frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6804901 Jaboticaba frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6805001 Graviola frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6805201 Morango frutas e sucos in natura 2 8 0810 081010 

6805301 Jambo frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6805401 Atemoia frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6805601 Mangaba frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6805701 Araça frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6805801 Nêspera frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6805901 Fruta pão frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6806001 Sapoti frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6806101 Uxi frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6806201 Tamarindo frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6806301 Cacau frutas e sucos in natura 4 18 1801 180100 

6806401 Pitomba frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6806501 Bacuri frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6806601 Inga frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6806701 Pequi frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6806801 Pitanga frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6806901 Ciriguela frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6807001 Murici frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6807101 Umbú frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6807103 Imbu frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6807202 Biriba frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6807301 Cupuaçu frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6807401 Nectarina frutas e sucos in natura 2 8 0809 080930 

6807501 Mari frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6807601 Roma frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6807701 Acerola frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6807801 Kiwi frutas e sucos in natura 2 8 0810 081050 

6808001 Abiu frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6808201 Jurubeba frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6808401 Fruta (não especificada) frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6808601 Maca orgânica frutas e sucos in natura 2 8 0808 080810 

6808901 Acerola orgânica frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6809901 Amora frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6810201 Jamelão (jamburão) frutas e sucos in natura 2 8 0810 081090 

6900304 Açúcar mascavo açúcar de mesa 4 17 1701 170111 

6900401 Rapadura açúcar de mesa 4 17 1701 170191 

6900302 Demerara açúcar de mesa 4 17 1701 170111 

6900402 Alfenim de cana açúcar de mesa 4 17 1701 170191 

6900403 Batida (rapadura) açúcar de mesa 4 17 1701 170111 

6900501 Sorvete de qualquer sabor industrializado doces 4 21 2105 210500 

6900502 Picole de qualquer sabor industrializado doces 4 21 2105 210500 

6900601 Chiclete doces 4 17 1704 170410 

6900603 Bala doces 4 17 1704 170490 

6900604 Caramelo (bala) doces 4 17 1704 170490 

6900605 Drops doces 4 17 1704 170490 

6900606 Pastilha doces 4 17 1704 170490 

6900607 Pirulito doces 4 17 1704 170490 

6900609 Goma de mascar doces 4 17 1704 170410 
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6900610 Jujuba doces 4 17 1704 170490 

6900701 Tablete de chocolate doces 4 18 1805 180500 

6900702 Barra de chocolate doces 4 18 1805 180500 

6900706 Confete doces 4 18 1805 180500 

6900801 Chocolate em pó de qualquer marca doces 4 18 1806 180610 

6900818 Ovomaltine bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

6900821 Achocolatado em pó bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

6900822 Toddynho bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

6900901 Bombom de qualquer marca doces 4 18 1805 180500 

6900904 Trufa doces 4 18 1805 180500 

6901001 Geléia de frutas de qualquer marca ou sabor conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6901002 Mousse de qualquer sabor (geléia) doces 4 19 1905 190590 

6901101 Geléia de mocoto doces 4 20 2007 200799 

6901201 Doce de frutas em pasta de qualquer sabor conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6901204 Pessegada conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6901206 Marmelada conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6901209 Figada conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6901211 Goiabada conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6901214 Caju em pasta doces 4 20 2007 200799 

6901224 Mariola conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6901301 Doce de frutas em calda de qualquer sabor conservas de frutas 4 20 2006 200600 

6901401 Doce de frutas cristalizado de qualquer sabor conservas de frutas 4 20 2006 200600 

6901501 Melado açúcar de mesa 4 17 1701 170191 

6901602 Mel açúcar de mesa 1 4 0409 040900 

6901701 Gelatina de qualquer sabor doces 4 20 2007 200799 

6901801 Adocante artificial açúcar de mesa 4 21 2106 210690 

6902004 Merengue doces 4 17 1704 170490 

6902301 Schimier de cana doces 4 20 2007 200799 

6902401 Fruta seca ou desidratada frutas e sucos in natura 2 8 0813 081340 

6902402 Passa frutas e sucos in natura 2 8 0806 080620 

6902601 Pudim de qualquer sabor doces 1 4 0410 041000 

6902607 Danette pudim doces 1 4 0410 041000 

6902901 Cuscuz outros cereais 2 11 1102 110220 

6903202 Pe de moleque doces 4 20 2007 200799 

6903208 Amendoim amanteigado doces 4 20 2008 200819 

6903303 Amendoim apimentado doces 4 20 2008 200819 

6903701 Bomba de qualquer tipo doces 4 18 1805 180500 

6904204 Leite geleificado doces 4 19 1901 190190 

6904205 Chandele de qualquer sabor doces 1 4 0403 040390 

6904302 Mumu doces 4 19 1901 190190 

6904401 Canudinho recheado doces 4 19 1905 190590 

6904502 Beiju raízes e tubérculos 2 11 1106 110620 

6904801 Picole ensacado doces 4 21 2105 210500 

6904807 Geladinho doces 4 21 2105 210500 

6905401 Algodão-doce doces 4 19 1905 190531 

6905603 Ioio creme (chocolate em creme) doces 4 18 1806 180690 

6905801 Ovo de pascoa doces 4 18 1805 180500 

6905804 Kinder ovo doces 4 18 1805 180500 

6905901 Torrone doces 4 17 1704 170490 

6906404 Polpa de coco frutas e sucos in natura 2 8 0801 080111 

6906501 Diet shake bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

6906502 Concentrado alimentar diet shake bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

6906602 Açúcar açúcar de mesa 4 17 1701 170111 

6907001 Açúcar light açúcar de mesa 4 17 1701 170113 

6907201 Barra de cereais doces 4 19 1904 190420 

6907202 Barra de cereais salgada refeições prontas 4 19 1904 190420 

6907203 Barra de cereais doce doces 4 19 1904 190420 
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6907301 Sobremesa de qualquer tipo (exceto infantil) doces 4 19 1905 190590 

6907501 Milk shake doces 4 21 2105 210500 

6907901 Geléia diet conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6908001 Doce de frutas diet conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6909301 Doce de frutas cristalizado de qualquer sabor diet conservas de frutas 2 8 0804 080410 

6909601 Sorvete de qualquer sabor industrializado light doces 4 21 2105 210500 

6909701 Sorvete de qualquer sabor industrializado diet doces 4 21 2105 210500 

6909803 Bala light doces 4 17 1704 170490 

6909901 Chiclete diet doces 4 17 1704 170490 

6909903 Bala diet doces 4 17 1704 170490 

6910002 Barra de chocolate light doces 4 18 1805 180500 

6910102 Barra de chocolate diet doces 4 18 1805 180500 

6910221 Achocolatado em pó light bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

6910321 Achocolatado em pó diet bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

6910322 Toddynho diet bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

6910401 Bombom de qualquer marca light doces 4 18 1805 180500 

6910501 Bombom de qualquer marca diet doces 4 18 1805 180500 

6910502 Bombom caramelizado de qualquer marca diet doces 4 18 1805 180500 

6910601 Geléia de frutas de qualquer marca ou sabor light conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6910604 Geléia light conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6910605 Geléia de frutas light conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6910701 Doce de frutas em barra ou pasta light conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6910702 Doce de frutas em pasta light conservas de frutas 4 20 2007 200799 

6910801 Pudim de qualquer sabor light doces 1 4 0410 041000 

6910808 Pudim danette light doces 1 4 0410 041000 

6910901 Pudim de qualquer sabor diet doces 1 4 0410 041000 

6911201 Doce de leite light doces 4 19 1901 190190 

6911301 Doce de leite diet doces 4 19 1901 190190 

6912501 Barra de cereais diet doces 4 19 1904 190420 

6912502 Barra de cereais doce diet doces 4 19 1904 190420 

6912801 Milk shake diet bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

6913001 Cocada diet doces 4 20 2007 200799 

6913101 Doce de amendoim diet doces 4 20 2008 200819 

6913103 Paçoca diet doces 4 20 2007 200799 

6913108 Amendoim amanteigado diet doces 4 20 2008 200819 

6913801 Doce a base de leite diet doces 4 19 1901 190190 

6913901 Gelatina de qualquer sabor light doces 4 20 2007 200799 

6914001 Adocante light açúcar de mesa 4 21 2106 210690 

6914002 Adocante em pó light açúcar de mesa 4 21 2106 210690 

6914003 Adocante liquido light açúcar de mesa 4 21 2106 210690 

70006 Fermento em pó outros ingredientes 4 21 2102 210230 

7001501 Mostarda molho legumes e verduras 4 21 2103 210330 

7002304 Hortelã legumes e verduras 2 7 0709 070999 

7002401 Alcaparra em conserva conservas VLL 4 20 2001 200190 

7002601 Coentro legumes e verduras 2 7 0705 070519 

7003601 Molho de soja molhos 4 21 2103 210310 

7003604 Shoyo molhos 4 21 2103 210310 

7003801 Leite de coco outros ingredientes 4 20 2009 200989 

7004301 Maionese (molho) molhos 4 21 2103 210390 

7004701 Massa de tomate molhos 4 20 2002 200210 

7004801 Molho de tomate molhos 4 20 2009 200950 

7004802 Ketc.hup molhos 4 21 2103 210320 

7004803 Catchup molhos 4 21 2103 210320 

7006101 Pimenta em pó legumes e verduras 2 9 0904 090412 

7007502 Creme de queijo queijos processados 1 4 0406 040630 

7007701 Caldo de peixe molhos 4 21 2104 210410 

7009102 Gergelim legumes e verduras 2 12 1207 120740 
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70012 Colorau outros ingredientes 2 9 0910 091099 

70033 Vinagre outros ingredientes 4 22 2209 220900 

7010301 Tomate seco legumes e verduras 2 7 0702 070200 

7010401 Maionese (molho) light molhos 4 21 2103 210390 

7010501 Molho de soja light molhos 4 21 2103 210310 

7010601 Leite de coco light outros ingredientes 4 20 2009 200989 

7079202 Vinagrete molhos 4 21 2103 210390 

7100101 Filé mignon carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100201 Contrafilé carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100205 Bisteca bovina carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100301 Alcatra carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100303 Maminha carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100304 Picanha carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100501 Patinho carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100502 Cabeca de lombo (carne bovina) carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100604 Posta branca carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100606 Tatu (lagarto redondo) carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100607 Paulista carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100608 Lombo paulista (carne bovina) carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100702 Posta vermelha carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100801 Acem carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100803 Agulha (acem) carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100905 Paleta carne vermelha 1 2 0201 020130 

7100908 Pa com osso carne vermelha 1 2 0201 020120 

7101001 Musculo bovino carne vermelha 1 2 0201 020130 

7101006 Chambaril carne vermelha 1 2 0201 020130 

7101009 Carne marica bovina carne vermelha 1 2 0201 020130 

7101011 Vazio (carne bovina) carne vermelha 1 2 0201 020130 

7101101 Peito bovino carne vermelha 1 2 0201 020130 

7101202 Fraldinha (capa de filé) carne vermelha 1 2 0201 020130 

7101203 Aba de filé carne vermelha 1 2 0201 020130 

7101301 Costela bovina carne vermelha 1 2 0201 020120 

7101704 Jacare (carne bovina de segunda c/ osso) carne vermelha 1 2 0201 020130 

7101706 Filé de segunda carne vermelha 1 2 0201 020130 

7101801 Viscera bovina carne vermelha 1 2 0206 020629 

7101806 Panelada (visceras bovinas não especificadas) carne vermelha 1 2 0206 020610 

7101901 Coração bovino carne vermelha 1 2 0206 020610 

7102001 Rim de boi carne vermelha 1 2 0206 020610 

7102102 Bofe bovino carne vermelha 1 2 0206 020610 

7102201 Miolo de boi carne vermelha 1 2 0206 020610 

7102401 Tripa bovina carne vermelha 1 2 0206 020610 

7102402 Dobradinha fresca carne vermelha 1 2 0206 020610 

7102403 Fato bovino carne vermelha 1 2 0206 020610 

7102404 Fato caprino carne vermelha 1 2 0206 020680 

7102501 Figado bovino carne vermelha 1 2 0206 020622 

7102601 Cupim carne vermelha 1 2 0201 020130 

7102701 Lingua bovina carne vermelha 1 2 0206 020621 

7102801 Rabada de boi carne vermelha 1 2 0201 020120 

7103101 Mocoto bovino carne vermelha 1 2 0206 020610 

7103104 Braco bovino carne vermelha 1 2 0201 020130 

7103105 Mao bovina carne vermelha 1 2 0206 020610 

7103301 Carre carne vermelha 1 2 0203 020319 

7103305 Bisteca suina carne vermelha 1 2 0203 020319 

7103401 Pernil suino carne vermelha 1 2 0203 020319 

7103403 Quarto suino carne vermelha 1 2 0203 020319 

7103501 Costela suina carne vermelha 1 2 0203 020319 

7103701 Lombo suino carne vermelha 1 2 0203 020319 
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7103801 Toucinho carne vermelha 1 2 0209 020900 

7103903 Miudo suino carne vermelha 1 2 0206 020641 

7103906 Arrasto suino carne vermelha 1 2 0206 020641 

7103907 Sarapatel suino fresco carne vermelha 1 2 0206 020641 

7104101 Carne suina carne vermelha 1 2 0203 020319 

7104301 Carne moida carne vermelha 1 2 0201 020130 

7104501 Tripa suina carne vermelha 1 2 0206 020630 

7104601 Figado suino carne vermelha 1 2 0206 020641 

7104701 Lingua suina carne vermelha 1 2 0206 020630 

7105001 Orelha suina fresca carne vermelha 1 2 0206 020630 

7105203 Mocoto suino carne vermelha 1 2 0206 020630 

7105401 Carne de cabrito carne vermelha 1 2 0204 020450 

7105402 Carne de bode carne vermelha 1 2 0204 020450 

7105403 Carne caprina carne vermelha 1 2 0204 020450 

7105405 Carne de caprino carne vermelha 1 2 0204 020450 

7105601 Carne de carneiro carne vermelha 1 2 0204 020443 

7105602 Carne de ovelha carne vermelha 1 2 0204 020443 

7105801 Mocoto de caprino carne vermelha 1 2 0206 020680 

7106301 Pernil carne vermelha 1 2 0203 020319 

7106401 Lagarto bovino carne vermelha 1 2 0201 020130 

7106501 Alcatra suina carne vermelha 1 2 0203 020319 

7107501 Sua suina carne vermelha 1 2 0203 020319 

7107601 Carne de outros animais aves e outras carnes 1 2 0210 021092 

7107603 Carne da paca aves e outras carnes 1 2 0210 021092 

7107611 Alligator aves e outras carnes 1 2 0210 021093 

7107615 Carne de capivara aves e outras carnes 1 2 0210 021092 

7107617 Carne de cotia aves e outras carnes 1 2 0210 021092 

7107622 Carne de jabuti aves e outras carnes 1 2 0210 021093 

7107801 Carne de primeira carne vermelha 1 2 0201 020130 

7107804 Chuleta carne vermelha 1 2 0201 020130 

7107805 Filé não especificado carne vermelha 1 2 0201 020130 

7108107 Miudo de bode carne vermelha 1 2 0206 020680 

7108301 Pe suino fresco carne vermelha 1 2 0206 020630 

7109101 Carne bovina carne vermelha 1 2 0201 020130 

7110601 Lombo não especificado carne vermelha 1 2 0203 020319 

7110801 Musculo não especificado carne vermelha 1 2 0201 020130 

7110902 Ossada não especificada carne vermelha 1 2 0201 020120 

7111202 Carne de segunda carne vermelha 1 2 0201 020130 

7111401 Contrafilé orgânico carne vermelha 1 2 0201 020130 

7111405 Bisteca orgânica carne vermelha 1 2 0201 020130 

7111702 Cabeca de lombo (carne bovina) orgânica carne vermelha 1 2 0203 020319 

7111806 Tatu (lagarto redondo) orgânico carne vermelha 1 2 0201 020130 

7200101 Peixe de mar (inteiro, em pósta etc.) peixes 1 3 0302 030250 

7200401 Peixe de mar salgado (inteiro, em pósta etc.) carnes processadas 1 3 0302 030250 

7260101 Camarão frutos do mar 1 3 0306 030627 

7261101 Siri frutos do mar 1 3 0306 030627 

7261120 Bau (siri) frutos do mar 1 3 0306 030627 

7261121 Goia frutos do mar 1 3 0306 030627 

7262101 Caranguejo frutos do mar 1 3 0306 030627 

7262105 Guaiamu frutos do mar 1 3 0306 030627 

7263101 Marisco frutos do mar 1 3 0307 030710 

7264101 Ostra frutos do mar 1 3 0307 030710 

72651 Lula frutos do mar 1 3 0307 030749 

7266101 Sururu frutos do mar 1 3 0307 030731 

7270401 Bacalhau carnes processadas 1 3 0305 030551 

7273101 Ovas de peixe (qualquer espécie) frutos do mar 4 16 1604 160431 

7400101 Peixe de água doce (inteiro, em pósta etc.) peixes 1 3 0302 030250 
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7400401 Peixe de água doce salgado (inteiro etc.) carnes processadas 1 3 0305 030552 

7444101 Tracajá frutos do mar 1 3 0302 030250 

7600101 Peixe não especificado (inteiro, em pósta etc.) peixes 1 3 0302 030250 

7600401 Peixe não especificado salgado (inteiro etc.) carnes processadas 1 3 0305 030554 

7700101 Azeitona conservas VLL 4 20 2001 200190 

7700201 Ervilha em conserva conservas VLL 4 20 2005 200540 

7700202 Petit pois conservas VLL 4 20 2005 200540 

7700401 Milho verde em conserva conservas VLL 4 20 2005 200580 

7700501 Palmito em conserva conservas VLL 4 20 2001 200190 

7700601 Cogumelo em conserva conservas VLL 4 20 2003 200310 

7700602 Champignon em conserva conservas VLL 4 20 2003 200310 

7700701 Aspargo em conserva conservas VLL 4 20 2001 200190 

7700901 Repolho em conserva conservas VLL 4 20 2001 200190 

7700902 Chucrute conservas VLL 4 20 2001 200190 

7701101 Legume não especificado em conserva conservas VLL 4 20 2001 200190 

7701404 Creme de cebola (sopa desidratada) refeições prontas 4 21 2104 210410 

7701405 Creme de legumes (sopa desidratada) refeições prontas 4 21 2104 210410 

7701501 Milho verde com ervilha em conserva conservas VLL 4 20 2005 200599 

7702001 Feijão branco com dobradinha em conserva conservas VLL 4 16 1602 160249 

7702302 Pasta de carne em conserva carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160210 

7702402 Pasta de presunto em conserva carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160210 

7702502 Pasta de galinha em conserva carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160210 

7702601 Carne bovina em conserva carnes processadas 4 16 1602 160250 

7702602 Almondega carne vermelha 1 2 0201 020130 

7702603 Kitute bovino carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160250 

7702604 Almondega ao molho em conserva carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160210 

7702704 Kitute suino carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160250 

7702705 Presuntada carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160249 

7702707 Fiambre carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160250 

7702801 Salsicha em conserva carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

7703002 Sardinha em conserva carnes processadas 4 16 1604 160413 

7703402 Atum em conserva carnes processadas 4 16 1604 160414 

7703701 Pepino em conserva conservas VLL 4 20 2001 200110 

7703902 Pasta de peixe em conserva carnes ultraprocessadas 4 16 1604 160420 

7704001 Picles conservas VLL 4 20 2001 200190 

7705201 Nabo em conserva conservas VLL 4 20 2001 200190 

7706001 Salmao em conserva carnes processadas 4 16 1604 160414 

7706104 Creme de cebola (sopa desidratada) light refeições prontas 4 21 2104 210410 

7706105 Creme de legumes (sopa desidratada) light refeições prontas 4 21 2104 210410 

7706106 Yakissoba (sopa de legumes desidratada) light refeições prontas 4 19 1902 190230 

7706302 Atum em conserva light carnes processadas 4 16 1604 160414 

7800103 Frango inteiro aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7800301 Parte de galinha ou frango não especificada aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7800302 Frango em pedaços aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7800303 Galinha em pedaços aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7800304 Carne de galinha aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7800401 Peito de galinha ou frango aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7800402 Filé de frango aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7800602 Carcaca de galinha ou frango aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7800701 Asa de galinha ou frango aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7800702 Drumete de galinha ou frango aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7800801 Pescoco de galinha ou frango aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7800901 Pé de galinha ou frango aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7801001 Miúdo de galinha ou frango aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7801101 Moela de galinha ou frango aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7801202 Coração de frango aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7801301 Figado de galinha ou frango aves e outras carnes 1 2 0207 020739 
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7801407 Canja aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7801702 Peru em pedaço não especificado aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7801801 Peito de peru aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7802101 Asa de peru aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7802701 Chester aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7802702 Tender aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7802801 Nambu aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7802901 Nuggets de frango carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160230 

7802902 Steak de frango carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160230 

78030 Poultry, quail or partridge, unknown if skin eaten aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7803201 Pe e asa de galinha ou frango aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7803301 Ovo de galinha ovos 1 4 0407 040721 

7803501 Ovo de codorna ovos 1 4 0407 040729 

7803702 Galinha de angola abatida, congelada ou viva aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7803703 Capote aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7803707 Mutum aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7803907 Pato em pedaços aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7803908 Peito de pato aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7803913 Carne de pato aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7805401 Peito de peru light aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7805501 Frango inteiro orgânico aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7805702 Filé de frango orgânico aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

7900101 Leite de vaca integral leite 1 4 0401 040120 

7900201 Leite de vaca fresco leite 1 4 0401 040110 

7900301 Leite de cabra leite 1 4 0401 040110 

7900601 Leite em pó integral leite 1 4 0402 040210 

7900710 Leite em pó desnatado leite 1 4 0402 040221 

7900801 Leite em pó leite 1 4 0401 040110 

7900901 Leite condensado doces 4 19 1901 190190 

7900903 Leite beijinho doces 4 19 1901 190190 

7901001 Creme de leite gordura animal 1 4 0401 040150 

7901101 Chantilly doces 4 19 1905 190520 

7901201 Iogurte de qualquer sabor bebidas lácteas 1 4 0403 040310 

7901203 Iogurte desnatado iogurte natural 1 4 0403 040310 

7901204 Iogurte natural iogurte natural 1 4 0403 040310 

7901301 Yakult de qualquer sabor bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

7901303 Bebida láctea bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

7901304 Leite fermentado bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

7901401 Coalhada gordura animal 1 4 0403 040390 

7901501 Manteiga gordura animal 1 4 0405 040510 

7901505 Manteiga de garrafa gordura animal 1 4 0405 040510 

7901602 Margarina com ou sem sal molhos 3 15 1517 151710 

7901701 Queijo prato queijos processados 1 4 0406 040630 

7901703 Queijo colonial queijos processados 1 4 0406 040630 

7901705 Queijo de colonia queijos processados 1 4 0406 040630 

7901801 Queijo muçarela queijos processados 1 4 0406 040630 

7901803 Muçarela queijos processados 1 4 0406 040630 

7901807 Muçarela de bufala queijos processados 1 4 0406 040630 

7901809 Queijo de búfalo queijos processados 1 4 0406 040630 

7901901 Queijo de reino queijos processados 1 4 0406 040630 

7902001 Queijo de minas queijos processados 1 4 0406 040610 

7902003 Queijo de manteiga queijos processados 1 4 0406 040630 

7902004 Quechimia conservas de frutas 4 20 2007 200799 

7902005 Queijo de coalho queijos processados 1 4 0406 040630 

7902008 Queijo canastra queijos processados 1 4 0406 040630 

7902201 Queijo ricota queijos processados 1 4 0406 040630 

7902301 Leite de soja com sabor outras bebidas 4 22 2202 220290 
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7902303 Ades original outras bebidas 4 22 2202 220290 

7902403 Queijo ralado queijos processados 1 4 0406 040620 

7902501 Queijo provolone queijos processados 1 4 0406 040630 

7902801 Queijo polenguinho queijos ultraprocessados 1 4 0406 040630 

7902901 Requeijão queijos ultraprocessados 1 4 0406 040630 

7902902 Queijo cremoso queijos processados 1 4 0406 040630 

7903001 Queijo não especificado queijos processados 1 4 0406 040690 

7903101 Leite com sabor bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

7903102 Leite achocolatado bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

7903109 Leite aromatizado bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

7903110 Bebida achocolatada bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

7903201 Nata gordura animal 1 4 0401 040150 

7903301 Queijo gorgonzola queijos processados 1 4 0406 040640 

7903402 Tofu outras leguminosas 2 12 1208 120810 

7903501 Leite de soja em pó outras bebidas 4 22 2202 220290 

7903601 Leite de vaca desnatado leite 1 4 0401 040110 

7903702 Leite de vaca semidesnatado leite 1 4 0401 040120 

7903801 Leite não especificado pasteurizado leite 1 4 0401 040110 

7903901 Iogurte de qualquer sabor light bebidas lácteas 1 4 0403 040310 

7904001 Iogurte de qualquer sabor diet bebidas lácteas 1 4 0403 040310 

7904201 Margarina light molhos 3 15 1517 151710 

7904301 Leite de vaca integral orgânico leite 1 4 0401 040110 

7904401 Leite de vaca fresco orgânico leite 1 4 0401 040110 

7904601 Leite semidesnatado de vaca orgânico leite 1 4 0401 040110 

7904701 Creme de leite orgânico gordura animal 1 4 0401 040150 

7904801 Iogurte de qualquer sabor orgânico bebidas lácteas 1 4 0403 040310 

7904803 Iogurte de qualquer sabor desnatado orgânico bebidas lácteas 1 4 0403 040310 

7904804 Iogurte natural de qualquer sabor orgânico bebidas lácteas 1 4 0403 040310 

7905103 Muçarela light queijos processados 1 4 0406 040630 

7905104 Queijo muçarela light queijos processados 1 4 0406 040630 

7905201 Leite de soja com sabor light outras bebidas 4 22 2202 220290 

7905203 Ades light outras bebidas 4 22 2202 220290 

7905601 Creme de leite light gordura animal 1 4 0401 040150 

7905901 Queijo prato light queijos processados 1 4 0406 040630 

7906001 Queijo de minas light queijos processados 1 4 0406 040630 

7906005 Queijo de coalho light queijos processados 1 4 0406 040630 

7906201 Queijo ricota light queijos processados 1 4 0406 040630 

7906303 Queijo ralado light queijos processados 1 4 0406 040620 

7906401 Queijo polenguinho light queijos ultraprocessados 1 4 0406 040630 

7906501 Requeijão light queijos ultraprocessados 1 4 0406 040630 

7906601 Queijo não especificado light queijos processados 1 4 0406 040630 

7906702 Leite achocolatado light bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

7906710 Bebida achocolatada light bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

7906801 Leite com sabor diet bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

7906802 Leite achocolatado diet bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

7906810 Bebida achocolatada diet bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

7906901 Leite de soja em pó light outras bebidas 4 22 2202 220290 

7907001 Leite em pó com sabor bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

7907101 Manteiga com ou sem sal light gordura animal 1 4 0405 040510 

7907301 Queijo de minas frescal orgânico queijos processados 1 4 0406 040630 

7907305 Queijo de coalho frescal orgânico queijos processados 1 4 0406 040630 

8000103 Pao de hamburguer pães ultraprocessados 4 19 1905 190590 

8000105 Pao de sal pão francês 2 11 1101 190590 

8000201 Pao doce pães ultraprocessados 4 19 1905 190590 

8000203 Chineque panificados doces 4 19 1905 190520 

8000218 Chineque com farofa panificados doces 4 19 1905 190520 

8000229 Pao de mel panificados doces 4 19 1905 190520 
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8000234 Panetone panificados doces 4 19 1905 190520 

8000237 Bisnaguinha pães ultraprocessados 4 19 1905 190590 

8000240 Croissant pães ultraprocessados 4 19 1905 190590 

8000501 Pao de forma industrializado de qualquer marca pães ultraprocessados 4 19 1905 190590 

8000801 Pao de queijo pães ultraprocessados 4 19 1901 190120 

8001101 Pao de milho pães ultraprocessados 4 19 1905 190590 

8001401 Pao integral pães ultraprocessados 4 19 1905 190590 

8001501 Pao não especificado pão francês 4 19 1905 190590 

8001901 Torrada de qualquer pão pães ultraprocessados 4 19 1905 190590 

8002001 Rosca doce panificados doces 4 19 1905 190520 

8002002 Rosquinha doce panificados doces 4 19 1905 190530 

8002101 Rosca salgada bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190530 

8002106 Rosquinha salgada bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8002201 Biscoito salgado bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8002205 Presuntinho biscoito bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8002212 Biscoito de polvilho panificados doces 4 19 1905 190530 

8002225 Bolacha salgada bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8002227 Chips (salgadinhos) bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8002230 Baconzitos bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8002236 Biscoito salgado integral bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8002301 Biscoito doce panificados doces 4 19 1905 190530 

8002302 Cavaco chines panificados doces 4 19 1905 190530 

8002305 Sequilho panificados doces 4 19 1905 190530 

8002306 Tareco panificados doces 4 19 1905 190530 

8002309 Solda bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8002315 Brevidade panificados doces 4 19 1905 190530 

8002334 Bolacha doce panificados doces 4 19 1905 190530 

8002335 Maria maluca (bolacha doce) panificados doces 4 19 1905 190530 

8002405 Quebra quebra panificados doces 4 19 1905 190530 

8002502 Rocambole panificados doces 4 19 1905 190590 

8002503 Cuca de qualquer tipo panificados doces 4 19 1905 190520 

8002604 Amidomil (bolinho) panificados doces 4 19 1905 190520 

8002605 Angusor de milho panificados doces 4 19 1905 190520 

8002609 Grustoli (bolinho doce) panificados doces 4 19 1905 190520 

8003501 Tortas doces de qualquer sabor panificados doces 4 19 1905 190590 

8003601 Tortas salgadas de qualquer sabor refeições prontas 4 19 1902 190220 

8003701 Sonho panificados doces 4 19 1905 190590 

8003902 Brioche panificados doces 4 19 1905 190590 

8004701 Broa panificados doces 4 19 1905 190590 

8004801 Biscoito recheado panificados doces 4 19 1905 190530 

8004807 Waffer (biscoito) panificados doces 4 19 1905 190530 

8004809 Alfajores (biscoito) panificados doces 4 19 1905 190530 

8004810 Bolacha recheada panificados doces 4 19 1905 190530 

8004813 Rosca recheada panificados doces 4 19 1905 190590 

8004814 Rosquinha recheada de qualquer sabor panificados doces 4 19 1905 190530 

8005201 Biscoito não especificado bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8006501 Pao diet (de forma industrializado) pães ultraprocessados 4 19 1905 190590 

8006601 Pao light (de forma industrializado) pães ultraprocessados 4 19 1905 190590 

8006701 Pao de queijo light pães ultraprocessados 4 19 1905 190590 

8006801 Pao integral light pães ultraprocessados 4 19 1905 190590 

8007001 Tortas doces de qualquer sabor light panificados doces 4 19 1905 190590 

8007101 Tortas doces de qualquer sabor diet panificados doces 4 19 1905 190590 

8007302 Filéos (bolinho de farinha de trigo e ovos) light refeições prontas 4 19 1902 190220 

8007402 Filéos (bolinho de farinha de trigo e ovos) diet refeições prontas 4 19 1902 190220 

8007501 Bolo de chocolate light panificados doces 4 19 1905 190520 

8007601 Bolo de chocolate diet panificados doces 4 19 1905 190520 

8007701 Bolo de laranja light panificados doces 4 19 1905 190520 
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8008001 Bolo de coco diet panificados doces 4 19 1905 190520 

8008201 Bolo de cenoura diet panificados doces 4 19 1905 190520 

8008301 Biscoito recheado light panificados doces 4 19 1905 190530 

8008305 Biscoito waffer light panificados doces 4 19 1905 190530 

8008307 Waffer (biscoito) light panificados doces 4 19 1905 190530 

8008309 Alfajores (biscoito) light panificados doces 4 19 1905 190530 

8008310 Bolacha recheada light panificados doces 4 19 1905 190530 

8008401 Biscoito recheado diet panificados doces 4 19 1905 190530 

8008408 Rosquinha recheada de qualquer sabor diet panificados doces 4 19 1905 190530 

8008410 Bolacha recheada diet panificados doces 4 19 1905 190530 

8010001 Pao doce diet panificados doces 4 19 1905 190520 

8010029 Pao de mel diet panificados doces 4 19 1905 190520 

8010034 Panetone diet panificados doces 4 19 1905 190520 

8010101 Biscoito salgado light bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8010125 Bolacha salgada light bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8010127 Chips (salgadinhos) light bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8010401 Biscoito doce light panificados doces 4 19 1905 190530 

8010434 Bolacha doce light panificados doces 4 19 1905 190530 

8010501 Biscoito doce diet panificados doces 4 19 1905 190530 

8010534 Bolacha doce diet panificados doces 4 19 1905 190530 

8100101 Carne seca carnes processadas 1 2 0210 021019 

8100102 Carne de charque carnes processadas 1 2 0210 021019 

8100103 Jaba carnes processadas 1 2 0210 021019 

8100201 Carne de sol carnes processadas 1 2 0210 021020 

8100202 Carne do sertão carnes processadas 1 2 0210 021019 

8100502 Hamburguer de carne bovina carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160250 

8100802 Copa de porco defumada carnes processadas 1 2 0210 021019 

8101005 Bacon carnes processadas 1 2 0210 021012 

8101101 Hamburguer de frango carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160250 

8102101 Salsicha no varejo carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

8102204 Linguiça (suína, bovina, mista etc..) carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

8102207 Linguiça de frango carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

8102401 Chourico carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

8102402 Morcela carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

8102403 Morcilha carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

8102501 Paio carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

8102601 Mortadela carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

8102701 Salame carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

8102702 Salaminho carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

8102801 Blanquet de peru carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160231 

8102901 Presunto carnes ultraprocessadas 1 2 0210 021019 

8103001 Hamburguer de peru carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160232 

8103101 Hamburguer não especificado carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160250 

8103601 Apresuntado carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160249 

8103901 Pururuca de porco carnes processadas 1 2 0210 021019 

8103902 Pele de porco preparada (pururuca) carnes processadas 1 2 0210 021019 

8104001 Pate (fígado, calabresa, frango etc.) carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160220 

8104101 Carne de aves defumada carnes processadas 1 2 0210 021019 

8104601 Carne salgada não especificada carnes processadas 1 2 0210 021019 

8104904 Mini chicken empanado carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160230 

8105001 Mortadela light carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

81052 Salsicha no varejo light carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

8105401 Salame light carnes ultraprocessadas 4 16 1601 160100 

8105501 Blanquet de peru light carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160231 

8105701 Hamburguer não especificado light carnes ultraprocessadas 4 16 1602 160250 

8200101 Refrigerante de cola tradicional refrigerantes 4 22 2202 220210  

8200102 Coca cola tradicional refrigerantes 4 22 2202 220210  
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8200202 Fanta laranja tradicional refrigerantes 4 22 2202 220210  

8200208 Sukita tradicional refrigerantes 4 22 2202 220210  

8200301 Refrigerante de guaraná tradicional refrigerantes 4 22 2202 220210  

8200302 Guaraná tradicional refrigerantes 4 22 2202 220210  

8200407 Sprit refrigerante tradicional refrigerantes 4 22 2202 220210  

8200505 Fanta uva tradicional refrigerantes 4 22 2202 220210  

8200701 Refrigerante de cola light refrigerantes 4 22 2202 220210  

8200702 Coca cola light refrigerantes 4 22 2202 220210  

8200801 Refrigerante de cola diet refrigerantes 4 22 2202 220210  

8200902 Minuano tradicional refrigerantes 4 22 2202 220210  

8201104 Mate tradicional refrigerantes 2 9 0902 090210 

8201202 Bidu tradicional refrigerantes 4 22 2202 220210  

8201502 Fanta laranja light refrigerantes 4 22 2202 220210  

8201601 Refrigerante de guaraná light refrigerantes 4 22 2202 220210  

8201602 Guaraná light refrigerantes 4 22 2202 220210  

8201802 Tubaina tradicional refrigerantes 4 22 2202 220210  

8201902 Tubaina light refrigerantes 4 22 2202 220210  

8202001 Caldo de cana frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8202002 Garapa frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8202101 Água de coco frutas e sucos in natura 4 20 2009 200989 

8202402 Q-suco sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8202403 Q-refresko sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8202602 Nescafe bebidas lácteas 4 21 2101 210111 

8202803 Erva mate café e cha 2 9 0902 090210 

8202804 Chimarrao café e cha 2 9 0902 090210 

8202805 Terere café e cha 2 9 0902 090210 

8203401 Levedo de cerveja legumes e verduras 2 9 0902 090210 

8203501 Refrigerante não especificado refrigerantes 4 22 2202 220210  

8203603 Cevada em pó outros cereais 2 10 1003 100390 

8204503 Chocomilk bebidas lácteas 4 22 2202 220290 

8204902 Água tonica tradicional refrigerantes 4 22 2202 220210  

8205201 Cha diet (preto, camomila, erva cidreira etc.) outras bebidas 2 9 0902 090210 

8205402 Paraguai refrigerante tradicional refrigerantes 4 22 2202 220210  

8205803 Gatorade outras bebidas 4 22 2202 220290 

8205901 Bebida energetica outras bebidas 4 22 2202 220290 

8206301 Cha (preto, camomila, erva cidreira etc.) café e cha 2 9 0902 090210 

8206402 Cafe soluvel capuccino bebidas lácteas 4 21 2101 210111 

8207401 Refrigerante de guaraná diet refrigerantes 4 22 2202 220210  

8207402 Guaraná diet refrigerantes 4 22 2202 220210  

8207601 Refrigerante de limão diet refrigerantes 4 22 2202 220210  

8207705 Fanta uva light refrigerantes 4 22 2202 220210  

82080 Água água 4 22 2202 220210 

8208104 Mate light refrigerantes 4 22 2202 220210  

8209002 Água tonica light refrigerantes 4 22 2202 220210  

8209102 Paraguai refrigerante light refrigerantes 4 22 2202 220210  

8211002 Q-suco light sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8211003 Q-refresko light sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8211102 Q-suco diet sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8212401 Cafe capuccino soluvel light bebidas lácteas 4 21 2101 210111 

8212501 Cafe capuccino soluvel diet bebidas lácteas 4 21 2101 210111 

8212902 Água tonica diet refrigerantes 4 22 2202 220210  

8212906 Refrigerante de quinino dietetico refrigerantes 4 22 2202 220210  

8213003 Cha mate orgânico café e cha 2 9 0902 090210 

8213004 Chimarrao orgânico café e cha 2 9 0902 090210 

8213601 Suco de clorofilé frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8300101 Cerveja (com ou sem álcool) bebidas alcoólicas fermentadas 4 22 2203 220300 

8300201 Chopp bebidas alcoólicas fermentadas 4 22 2203 220300 
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8300301 Aguardente bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220840 

8300302 Cachaca bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220840 

8300501 Batida de qualquer sabor bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220840 

8300701 Rum bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220840 

8300801 Vodka bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220840 

8301001 Uisque bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220830 

8301002 Whisky bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220830 

8301201 Champanhe bebidas alcoólicas fermentadas 4 22 2204 220410 

8301202 Sidra champanhe bebidas alcoólicas fermentadas 4 22 2206 220600 

8301501 Martini bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220840 

8301601 Conhaque bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220820 

8301701 Drink dreher bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220840 

8301901 Licor de qualquer sabor bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220840 

8302409 Cajuina frutas e sucos in natura 4 22 2208 220840 

8302415 Vinho bebidas alcoólicas fermentadas 4 22 2204 220429 

8302416 Catuaba bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220840 

8302901 Coquetel de frutas bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220840 

8303101 Caipirinha bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220840 

8303501 Bebida alcoólica bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2205 220510 

8303615 Vinho orgânico bebidas alcoólicas fermentadas 4 22 2204 220429 

8304301 Cerveja (com ou sem álcool) light bebidas alcoólicas fermentadas 4 22 2203 220300 

8304502 Caxiri (aguardente de mandioca) bebidas alcoólicas destiladas 4 22 2208 220840 

8400101 Azeite de oliva óleo vegetal 3 15 1509 150990 

8400301 Óleo de soja óleo vegetal 3 15 1507 150790 

8401801 Banha suina gordura animal 3 15 1501 150110 

8403001 Banha bovina gordura animal 3 15 1502 150210 

8403201 Óleo não especificado óleo vegetal 3 15 1507 150790 

8403501 Óleo de dendê óleo vegetal 3 15 1511 151190 

8500201 Salgadinho refeições prontas 4 19 1905 190590 

8500202 Pastel (queijo, carne, palmito etc..) refeições prontas 4 19 1902 190220 

8500203 Croquete refeições prontas 4 19 1902 190220 

8500205 Coxinha refeições prontas 4 19 1902 190220 

8500206 Empada (queijo, carne, camarão etc..) refeições prontas 4 19 1902 190220 

8500207 Risole (queijo, carne, camarão etc..) refeições prontas 4 19 1902 190220 

8500210 Torresmo carne vermelha 1 2 0210 021012 

8500211 Quibe refeições prontas 4 16 1602 160250 

8500213 Paçoca de carne de sol refeições prontas 1 2 0210 021019 

8500215 Angu frito outros cereais 2 11 1102 110220 

8500217 Angu de milho refeições prontas 4 19 1905 190520 

8500218 Polenta outros cereais 2 11 1102 110220 

8500222 Esfirra refeições prontas 4 19 1902 190220 

8500223 Esfirra de carne refeições prontas 4 19 1902 190220 

8500224 Esfirra de queijo refeições prontas 4 19 1902 190220 

8500225 Esfirra de ricota refeições prontas 4 19 1902 190220 

8500226 Esfirra de frango refeições prontas 4 19 1902 190220 

8500227 Enroladinho refeições prontas 4 19 1902 190220 

8500302 Cachorro quente refeições prontas 4 16 1602 160290 

8500303 Hamburguer (sanduíche) refeições prontas 4 16 1602 160290 

8500304 Cheesburguer refeições prontas 4 16 1602 160290 

8500305 Eggsburguer refeições prontas 4 16 1602 160290 

8500307 Bauru refeições prontas 4 16 1602 160290 

8500308 Americano refeições prontas 4 16 1602 160290 

8500313 Misto quente ou frio refeições prontas 4 19 1905 190590 

8500315 Sanduíche de queijo prato refeições prontas 4 19 1905 190590 

8500316 Sanduíche de salame refeições prontas 4 19 1905 190590 

8500317 Sanduíche de presunto refeições prontas 4 19 1905 190590 

8500318 Sanduíche de queijo prato com presunto refeições prontas 4 19 1905 190590 
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8500319 Sanduíche de mortadela refeições prontas 4 19 1905 190590 

8500320 Sanduíche de queijo minas refeições prontas 4 19 1905 190590 

8500321 Cheese egg refeições prontas 4 16 1602 160290 

8500322 Cheese tudo refeições prontas 4 16 1602 160290 

8500323 Sanduíche natural refeições prontas 2 11 1101 110100 

8500401 Suco frutas e sucos in natura 4 20 2009 200960 

8500402 Suco de abacaxi frutas e sucos in natura 4 20 2009 200940 

8500403 Suco de acerola frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8500404 Suco de beterraba frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8500405 Suco de cupuaçú frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8500406 Suco de goiaba sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8500407 Suco de laranja frutas e sucos in natura 4 20 2009 200919 

8500408 Suco de laranja com banana frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8500409 Suco de laranja e beterraba frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8500410 Suco de laranja e cenoura frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8500411 Suco de laranja cenoura e beterraba frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8500412 Suco de mamão frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8500413 Suco de manga sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8500414 Suco de maracuja frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8500415 Suco de melão frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8500416 Suco de morango frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8500417 Suco de pêssego sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8500418 Suco de pêssego em calda sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8500601 Refresco sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8500602 Refresco de caju sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8500603 Refresco de groselha sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8500604 Refresco de laranja sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8500605 Refresco de maracuja sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8500606 Refresco de limão sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8500801 Salada ou verdura cozida, exceto de fruta legumes e verduras 2 7 0710 071090 

8500903 Pizza refeições prontas 4 19 1905 190590 

8500906 Caneloni macarrão 4 19 1902 190211 

8500909 Ravioli macarrão 4 19 1902 190211 

8500910 Calzone macarrão 4 19 1902 190211 

8500914 Pizza calabreza refeições prontas 4 19 1905 190590 

8500915 Pizza muçarela refeições prontas 4 19 1905 190590 

8500916 Pizza presunto refeições prontas 4 19 1905 190590 

8500917 Pizza portuguesa refeições prontas 4 19 1905 190590 

8501004 Galeto aves e outras carnes 1 2 0207 020739 

8501202 Pipoca doce ou salgada refeições prontas 2 10 1005 100590 

8501302 Cafe café e cha 2 9 0901 090121 

8501303 Cafe com leite leite 2 9 0901 090121 

8501305 Cafe tipo capuccino bebidas lácteas 4 21 2101 210111 

8501402 Milho cozido outros cereais 2 7 0710 071040 

8501502 Batata palito bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8501503 Batata palha bolachas salgadas e salgadinhos 4 19 1905 190590 

8501902 Mungunza outros cereais 2 11 1102 110220 

8501903 Canjica outros cereais 2 10 1005 100590 

8502901 Farofa pronta refeições prontas 4 19 1901 190190 

8503202 Caldo de carne molhos 4 21 2104 210410 

8503801 Churrasco carne vermelha 1 2 0201 020130 

8504201 Sushi refeições prontas 4 16 1604 160420 

8504401 Salada de frutas frutas e sucos in natura 2 8 0810 081030 

8504501 Sopa (legumes, carne etc..) legumes e verduras 2 7 0710 071090 

8506801 Quiche refeições prontas 4 19 1902 190220 

8507601 Chocolate doces 4 18 1805 180500 

8507701 Gemada ovos 1 4 0407 040790 
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8507901 Suco orgânico frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8507902 Suco de abacaxi orgânico frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8507903 Suco de acerola orgânico frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8507906 Suco de goiaba orgânico sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8507907 Suco de laranja orgânico frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8507911 Suco de laranja cenoura e beterraba orgânico frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8507913 Suco de manga sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8507914 Suco de maracuja orgânico frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8507916 Suco de morango orgânico frutas e sucos in natura 4 20 2009 200990 

8507917 Suco de pêssego orgânico sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8507918 Suco de pêssego em calda orgânico sucos artificiais 4 22 2202 220290 

8508003 Pizza pronta light refeições prontas 4 19 1905 190590 

8508004 Lasanha pronta light refeições prontas 4 19 1902 190220 

8508012 Macarrão pronto light refeições prontas 4 19 1902 190220 

8508017 Pizza portuguesa light refeições prontas 4 19 1905 190590 

8508101 Farofa pronta light em pacote refeições prontas 4 19 1901 190190 

8800109 Palma frutas e sucos in natura 2 7 0709 070999 

Fonte: autor 
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Quadro S7 - Código e descrição dos tipos de preparação da POF (2008-09) 
 

Código Preparação 

1 Cru (a) 

2 Cozido 

3 Grelhado/Brasa/Churrasco 

4 Assado 

5 Frito 

6 Empanado/ à milanesa 

7 Refogado 

8 Molho vermelho 

9 Molho Branco 

10 Ao alho e óleo 

11 Com manteiga / óleo 

12 Ao vinagrete 

13 Ensopado 

14 Mingau 

15 Sopa 

99 Não se aplica 
Fonte: IBGE (2011) 
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Quadro S8 – Preparações culinárias desagregadas. 
código nome da preparação tipo de preparo código nome do ingrediente composição (%) 

6300101 arroz (polido etc.) cozido(a) 
6300101 arroz (polido etc.) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6300201 arroz integral cozido(a) 
6300201 arroz integral 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6300701 milho (em grão) ensopado 
6300701 milho (em grão) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6300701 milho (em grão) refogado(a) 
6300701 milho (em grão) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6300706 
canjiquinha de milho em 
grão 

Ensopado 
6300706 canjiquinha de milho 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6300706 
canjiquinha de milho em 

grão 
Mingau 

7900101 leite de vaca integral 91,0 

6300706 canjiquinha de milho em grão 50,0 

6906602 açúcar 16,0 

6500705 amido de arroz 16,0 

6300706 
canjiquinha de milho em 

grão 
Sopa 

6300706 canjiquinha de milho em grão 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6302602 andu cozido(a) 

6302602 andu 57,0 

82080 água 40,0 

8400301 óleo de soja 3,0 

6302901 lentilha cozido(a) 
6302901 lentilha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6304301 arroz orgânico cozido(a) 
6304301 arroz orgânico 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6304401 arroz integral orgânico cozido(a) 
6304401 arroz integral orgânico 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400101 batata-inglesa ao alho e óleo 

6400101 batata-inglesa 80,0 

6706201 alho 10,0 

8400301 óleo de soja 10,0 

6400101 batata-inglesa com manteiga/óleo 
6400101 batata-inglesa 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400101 batata-inglesa Ensopado 
6400101 batata-inglesa 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400101 batata-inglesa frito(a) 
6400101 batata-inglesa 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400101 batata-inglesa molho branco 

6400101 batata-inglesa 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

7901602 margarina 2,0 

6400101 batata-inglesa molho vermelho 

6400101 batata-inglesa 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

6400101 batata-inglesa refogado(a) 
6400101 batata-inglesa 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400101 batata-inglesa Sopa 
6400101 batata-inglesa 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400303 mandioquinha salsa Ensopado 
6400303 mandioquinha salsa 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400303 mandioquinha salsa refogado(a) 
6400303 mandioquinha salsa 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400401 batata doce Ensopado 
6400303 mandioquinha salsa 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400401 batata doce frito(a) 
6400401 batata doce 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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6400401 batata doce refogado(a) 
6400401 batata doce 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400501 inhame ensopado 
6400303 inhame 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400501 inhame frito(a) 
6400501 inhame 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400501 inhame refogado(a) 
6400501 inhame 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400501 inhame Sopa 
6400303 inhame 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400601 mandioca com manteiga/óleo 
6400601 mandioca 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400601 mandioca ensopado 
6400601 mandioca 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400601 mandioca frito(a) 
6400601 mandioca 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400601 mandioca molho vermelho 

6400601 mandioca 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

6400601 mandioca refogado(a) 
6400601 mandioca 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400601 mandioca Sopa 
6400601 mandioca 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400609 aipim com manteiga/óleo 
6400609 aipim 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400609 aipim empanado(a)/à milanesa 

6400609 aipim 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

6400609 aipim ensopado 
6400609 aipim 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400609 aipim frito(a) 
6400609 aipim 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400609 aipim molho vermelho 

6400609 aipim 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

6400609 aipim refogado(a) 
6400609 aipim 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400609 aipim sopa 
6400609 aipim 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400610 macaxeira frito(a) 
6400610 macaxeira 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400701 cará ensopado 
6400701 cará 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400701 cará frito(a) 
6400701 cará 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400701 cará mingau 

7900101 leite de vaca integral 91,0 

6400701 cará 50,0 

6500705 amido de arroz 16,0 

6906602 açúcar 16,0 
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6400701 cará refogado(a) 
6400701 cará 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400701 cará sopa 
6400701 cará 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400802 batata (não especificada) ao vinagrete 

6400802 batata (não especificada) 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6400802 batata (não especificada) ensopado 
6400802 batata (não especificada) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

 batata (não especificada) frito(a) 
6400802 batata (não especificada) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400802 batata (não especificada) molho branco 

6400802 batata (não especificada) 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

7901602 margarina 2,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

6400802 batata (não especificada) molho vermelho 

6400802 batata (não especificada) 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

6400802 batata (não especificada) refogado(a) 
6400802 batata (não especificada) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400802 batata (não especificada) sopa 
6400802 batata (não especificada) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400908 mandioquinha ensopado 
6400908 mandioquinha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400908 mandioquinha frito(a) 
6400908 mandioquinha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6400908 mandioquinha refogado(a) 
6400908 mandioquinha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6401001 rabanete ao vinagrete 

6401001 rabanete 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6401101 beterraba ao vinagrete 

6401001 beterraba 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6401101 beterraba refogado(a) 
6401101 beterraba 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6401201 cenoura ao alho e óleo 

6401201 cenoura 80,0 

8403201 óleo de soja 10,0 

6706201 alho 10,0 

6401201 cenoura ao vinagrete 

6401201 cenoura 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6401201 cenoura com manteiga/óleo 
6401201 cenoura 95,0 

7901501 manteiga 5,0 
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6401201 cenoura ensopado 
6401201 cenoura 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6401201 cenoura frito(a) 
6401201 cenoura 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6401201 cenoura molho vermelho 

6401201 cenoura 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

6401201 cenoura refogado(a) 
6401201 cenoura 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6401201 cenoura sopa 
6401201 cenoura 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6401301 nabo refogado(a) 
6401301 nabo 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6401801 batata inglesa orgânica frito(a) 
6400101 batata (não especificada) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6500108 mingau de arroz cozido(a) 

7900101 leite de vaca integral 182,0 

6906602 açúcar 32,0 

6500705 amido de arroz 32,0 

6500614 mingau de milho cozido(a) 

7900101 leite de vaca integral 182,0 

6906602 açúcar 32,0 

6500702 amido de milho 32,0 

6500702 amido de milho cozido(a) 

7900101 leite de vaca integral 182,0 

6906602 açúcar 32,0 

6500702 amido de milho 32,0 

6500705 amido de arroz cozido(a) 

7900101 leite de vaca integral 182,0 

6500705 amido de arroz 32,0 

6906602 açúcar 32,0 

6500804 creme de milho cozido(a) 

7900101 leite de vaca 50,0 

7700401 milho em conserva 33,0 

6705701 cebola crua 25,0 

65010 farinha de trigo 5,0 

7901501 manteiga 2,5 

6501505 sagu de mandioca cozido(a) 

8302415 vinho 25,0 

6501502  goma de mandioca 12,5 

6906602 açúcar 6,5 

6501515 sagu de tapioca cozido(a) 

8302415 vinho 25,0 

6501502  goma de mandioca 12,5 

6906602 açúcar 6,5 

6501516 tapioca de goma cozido(a) 
6501516 tapioca de goma 95,0 

6602401 coco ralado 50,0 

6502403 mini pizza semi-pronta frito(a) 
6502403 mini pizza semi-pronta 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6503401 macarrão ao alho e óleo 

6503401 macarrão 80,0 

8400301 óleo de soja 10,0 

6706201 alho  10,0 

6503401 macarrão ao vinagrete ao vinagrete 

6503401 macarrão 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6503401 macarrão com manteiga/óleo 

6503401 macarrão 80,0 

6706201 alho 10,0 

8400301 óleo de soja 10,0 
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6503401 macarrão empanado(a)/à milanesa 

6503401 macarrão 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

6503401 macarrão ensopado 
6503401 macarrão 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6503401 macarrão frito(a) 
6503401 macarrão 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6503401 macarrão molho branco 

6503401 macarrão 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

7901602 margarina 2,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

6503401 macarrão molho vermelho 

6503401 macarrão 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

6503401 macarrão refogado(a) 
6503401 macarrão 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6503501 purê de batata cozido(a) 

6400802 batata-inglesa 94,0 

7900101 leite de vaca pasteurizado 17,0 

8400301 óleo de soja 4,6 

6503601 bife vegetal cozido(a) 
6503601 bife vegetal  95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6503603 carne vegetal frito(a) 
6503603 proteína de soja 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6503605 carne de soja cozido(a) 
6503605 carne de soja 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6573225 macarrão com carne cozido(a) 

6503401 macarrão cozido 80,0 

7109101 carne bovina 9,5 

6705101 tomate 6,0 

6705701 cebola 1,5 

8400301 óleo de soja 1,5 

7004701 massa de tomate 1,5 

6573226 macarrão com peixe cozido(a) 

6503401 macarrão cozido 80,0 

7600101 peixe não especificado 9,5 

6705101 tomate 6,0 

8400301 óleo de soja 1,5 

7004701 massa de tomate 1,5 

6705701 cebola 1,5 

6700201 bertalha refogado(a) 
67002 bertalha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6700301 chicória ao vinagrete ao vinagrete 

6700301 chicória 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8403201 óleo de soja 1,8 

6700301 chicória refogado(a) 
6700301 chicória 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6700501 couve ao alho e óleo 

6700501 couve 80,0 

6706201 alho 10,0 

8400301 óleo de soja 10,0 
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6700501 couve ao vinagrete ao vinagrete 

6700501 couve 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6700501 couve com manteiga/óleo 
6700501 couve 95,0 

7901501 gordura, manteiga 5,0 

6700501 couve ensopado 
6700501 couve 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6700501 couve frito(a) 
6700501 couve 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6700501 couve mingau 
7900101 leite de vaca integral 91,0 

6700501 couve 50,0 

6700501 couve mingau 
6906602 açúcar 16,0 

6500705 amido de arroz 16,0 

6700501 couve molho vermelho 

6700501 couve 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

6700501 couve refogado(a) 
6700501 couve 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6700601 couve flor ao vinagrete ao vinagrete 

6700601 couve flor 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6700601 couve flor empanado(a)/à milanesa 

6700601 couve flor 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

6700601 couve flor frito(a) 
6700601 couve flor 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6700601 couve flor refogado(a) 
6700601 couve flor 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6700701 espinafre ao vinagrete ao vinagrete 

6700701 espinafre  80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6700701 espinafre refogado(a) 
6700701 espinafre 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6700801 mostarda (verdura) refogado(a) 
6700801 mostarda (verdura) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6700901 repolho ao alho e óleo ao alho e óleo 

6700901 repolho 80,0 

6706201 alho 10,0 

8400301 óleo de soja 10,0 

6700901 repolho ao vinagrete ao vinagrete 

6700901 repolho  80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 
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6700901 repolho ensopado ensopado 

6700901 repolho 80,0 

6705101 tomate 15,0 

6705701 cebola 5,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6700901 repolho frito(a) 
6700901 repolho 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6700901 repolho molho branco 

6700901 repolho 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

7901602 margarina 2,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

6700901 repolho refogado(a) 
6700901 repolho 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6700901 repolho sopa 
6700901 repolho 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6701301 agrião ao vinagrete ao vinagrete 

6701301 agrião 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6701301 agrião ensopado 
6701301 agrião 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6701401 taioba refogado(a) 
6701401 taioba 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6701501 acelga refogado(a) 
6701501 acelga 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6701601 almeirão ao vinagrete ao vinagrete 

6701601 almeirão 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6701601 almeirão refogado(a) 
6701601 almeirão 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6701602 radite ao vinagrete ao vinagrete 

6701602 radite 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6701602 radite refogado(a) 
6701602 radite 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6701704 brócolis ao alho e óleo 

6701704 brócolis 80,0 

6706201 alho 10,0 

8400301 óleo de soja 10,0 

6701704 brócolis ao vinagrete ao vinagrete 

6701704 brócolis 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6701704 brócolis empanado(a)/à milanesa 

6701704 brócolis 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

6701704 brócolis refogado(a) 
6701704 brócolis 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6701801 serralha refogado(a) 
6701801 serralha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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6702604 salsão (aipo) refogado(a) 
67026 salsão (aipo) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6703306 moranga ensopado 
6703306 moranga 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6703306 moranga refogado(a) 
6703306 moranga 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6703701 abobrinha empanado(a)/à milanesa 

6703701 abobrinha 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

6703701 abobrinha ensopado 
6703701 abobrinha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6703701 abobrinha frito(a) 
6703701 abobrinha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6703701 abobrinha refogado(a) 
6703701 abobrinha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6703901 abóbora ensopado 
6703901 abóbora 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6703901 abóbora frito(a) 
6703901 abóbora 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6703901 abóbora molho vermelho 

6703901 abóbora 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

6703901 abóbora refogado(a) 
6703901 abóbora 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6703901 abóbora sopa 
6703901 abóbora 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6704101 chuchu ao alho e óleo ao alho e óleo 

6704101 chuchu 80,0 

8403201 óleo de soja 10,0 

6706201 alho 10,0 

6704101 chuchu ao vinagrete ao vinagrete 

6704101 chuchu 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6704101 chuchu ensopado 
6704101 chuchu 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6704101 chuchu molho vermelho 
6704101 chuchu 95,0 

7004801 massa de tomate 95,0 

6704101 chuchu refogado(a) 
6704101 chuchu 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6704101 chuchu (sopa) sopa 
6704101 chuchu 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6704201 jiló com manteiga/óleo 
6704201 jiló 95,0 

7901501 gordura, manteiga 5,0 

6704201 jiló ensopado 
6704201 jiló 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6704201 jiló frito(a) 
6704201 jiló 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6704201 jiló refogado(a) 
6704201 jiló 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6704301 maxixe ensopado 
6704301 maxixe 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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6704301 maxixe refogado(a) 
6704301 maxixe 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6704306 pepininho (maxixe) ao vinagrete 

6704306 pepininho (maxixe) 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6704401 palmito in natura ensopado 
6704401 palmito in natura 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6704401 palmito in natura refogado(a) 
6704401 palmito in natura 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6704409 
guariroba (palmito in 
natura) 

molho vermelho 

6704409 guariroba (palmito in natura) 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

6704409 
guariroba (palmito in 

natura) 
refogado(a) 

6704409 guariroba (palmito in natura) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6704410 guariroba (palmito in natura) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705001 quiabo empanado(a)/à milanesa 

6705001 quiabo 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

6705001 quiabo ensopado 
6705001 quiabo 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705001 quiabo frito(a) 
6705001 quiabo 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705001 quiabo refogado(a) 
6705001 quiabo 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705201 vagem com manteiga/óleo 
6705201 vagem 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705201 vagem ensopado 
6705201 vagem 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705201 vagem refogado(a) 
6705201 vagem 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705401 berinjela ao vinagrete ao vinagrete 

6705401 berinjela   80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6705401 berinjela empanado(a)/à milanesa 

6705401 berinjela 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

6705401 berinjela ensopado 
6705401 berinjela 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705401 berinjela frito(a) 
6705401 berinjela 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705401 berinjela refogado(a) 
6705401 berinjela 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705501 ervilha em vagem refogado(a) 
6705501 ervilha em vagem 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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6705701 cebola ao vinagrete ao vinagrete 

6705701 cebola 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

6705701 cebola com manteiga/óleo 
6705701 cebola 95,0 

7901501 gordura, manteiga 5,0 

6705701 cebola frito(a) 
6705701 cebola 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705701 cebola molho vermelho 

6705701 cebola 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

6705701 cebola refogado(a) 
6705701 cebola 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705801 catalonha refogado(a) 
67058 catalonha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6801101 banana (ouro, prata etc.) com manteiga/óleo 
6801101 banana (ouro, prata etc.) 95,0 

7901501 gordura, manteiga 5,0 

6801101 banana (ouro, prata etc.) empanado(a)/à milanesa 

6801101 banana (ouro, prata etc.) 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

6801101 banana (ouro, prata etc.) ensopado 

6801101 banana (ouro, prata etc.) 80,0 

6705101 tomate 20,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705701 cebola 5,0 

6801101 banana (ouro, prata etc.) frito(a) 
6801101 banana (ouro, prata etc.) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6801101 banana (ouro, prata etc.) mingau 

7900101 leite de vaca integral 91,0 

6801101 banana (ouro, prata etc.) 50,0 

6906602 açúcar 16,0 

6500705 amido de arroz 16,0 

6801101 banana (ouro, prata etc.) sopa 

7900101 leite de vaca integral 91,0 

6801101 banana (ouro, prata etc.) 50,0 

6906602 açúcar 16,0 

6500702 amido de milho 16,0 

6901203 pasta de amendoim cozido(a) 

65037 farinha de amendoim 85,0 

6906602 açúcar 8,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

6902701 manjar (sem calda) cozido(a) 

7900101 leite de vaca integral 69,0 

7003801 leite de coco 14,0 

6500702 amido de milho 8,0 

6906602 açúcar 8,0 

6902902 cuscuz de tapioca cozido(a) 

6501510 tapioca 36,0 

7900101 leite de vaca integral 24,0 

7003801 leite de coco 24,0 

6906602 açúcar 9,0 

6602401 coco ralado 8,0 

6903001 maria mole cozido(a) 

66002 coco ralado 34,5 

6906602 açúcar 27,5 

6901701 gelatina 3,5 
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6903101 cocada cozido(a) 

6602401 coco ralado 41,1 

6906602 açúcar 41,0 

7900901 leite condensado 36,0 

6903102 quebra-queixo cozido(a) 
6906602 açúcar 50,0 

6602401 coco ralado 50,0 

6903201 doce de amendoim cozido(a) 

6906602 açúcar 40,0 

7900101 leite de vaca 40,0 

6301001 amendoim 20,0 

6903203 paçoca cozido(a) 

6503702 amendoim torrado e moído 39,0 

6501401 farinha de mandioca 38,0 

6906602 açúcar 23,0 

6903204 torrão de amendoim cozido(a) 

6906602 açúcar 43,0 

6301001 amendoim 30,0 

7900101 leite de vaca integral 23,0 

7901501 manteiga sem sal 4,0 

6903205 paçoquinha de amendoim cozido(a) 

6503702 amendoim torrado e moído 39,0 

6501401 farinha de mandioca 38,0 

6906602 açúcar 23,0 

6903207 amendoim caramelizado cozido(a) 

6503702 amendoim moído 80,0 

6906602 açúcar 80,0 

6503702 amendoim moído 80,0 

6900702 barra de chocolate 20,0 

6903601 brigadeiro cozido(a) 

7900901 leite condensado 110,0 

6900801 chocolate em pó 5,0 

7901501 manteiga 2,0 

6903801 mil folhas assado(a) 

65010 farinha de trigo 42,0 

7901602 margarina 27,0 

7900101 leite de vaca integral 19,0 

6906602 açúcar 10,0 

6500702 amido de milho 0,5 

6903901 queijadinha assado(a) 

6906602 açúcar 54,0 

65010 farinha de trigo 21,0 

6602401 coco 19,0 

7901602 margarina 19,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

7803301 ovo de galinha 4,0 

6904101 doce a base de ovos cozido(a) 

6906602 açúcar 39,0 

7803301 ovo de galinha 20,0 

6602401 coco 11,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

7901602 margarina com sal 4,0 

6904104 caçarola italiana cozido(a) 

7900101 leite de vaca pasteurizado 55,0 

7900901 leite condensado 36,0 

7803301 ovo de galinha 14,0 

6906602 açúcar 2,0 

6904105 quindim assado(a) 

7803301 ovo de galinha 45,0 

6906602 açúcar 34,0 

66002 coco ralado 17,0 

7901602 margarina 3,5 

6904108 fios de ovos cozido(a) 
6906602 açúcar 77,0 

7803301 ovo de galinha 23,0 

6904201 crèmebrûlée  assado(a) 

7901001 creme de leite 76,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

6906602 açúcar 11,5 
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6904202 pavê de qualquer sabor cozido(a) 

7901001 creme de leite 26,0 

6802601 fruta (abacaxi) 20,0 

8002301 biscoito champagne 18,0 

7803301 ovo de galinha 14,0 

7901602 margarina com sal 13,0 

6906602 açúcar 13,0 

6904203 ambrosia cozido(a) 

7900101 leite de vaca integral 49,0 

6906602 açúcar 36,5 

7803301 ovo de galinha 15,0 

6904501 sarolho cozido(a) 
6602401 coco 50,0 

6501511 fécula de mandioca 50,0 

6904601 
schimier de fruta (exceto de 

cana) 
cozido(a) 

6803001 maça 72,5 

6906602 açúcar 27,0 

6802001 limão (comum, galego etc.) 1,0 

6904701 beijo de moça cozido(a) 

65010 farinha de trigo 58,0 

7901501 manteiga sem sal 18,5 

7803301 ovo de galinha 15,0 

6906602 açúcar 9,0 

6905001 churro frito(a) 

6500601 fubá 44,0 

65010 farinha de trigo 44,0 

6906602 açúcar 6,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6905101 pamonha cozido(a) 

6300701 milho 77,0 

7003801 leite de coco 15,0 

6906602 açúcar 11,5 

6906001 arroz doce cozido(a) 

7900101 leite de vaca integral 58,0 

6300101 arroz (polido etc.) 23,0 

6906602 açúcar 12,0 

6907401 rabanada frito(a) 

7900101 leite de vaca pasteurizado 68,0 

8000105 pão de sal  25,0 

6906602 açúcar  18,0 

7803301 ovo de galinha 14,0 

8403201 óleo de soja 12,0 

6908401 pastéis de santa clara assado(a) 

6906602 açúcar 30,0 

65010 farinha de trigo 30,0 

7803301 ovo de galinha 16,0 

7901501 manteiga sem sal 12,0 

6600501 amêndoas 12,0 

6908501 suspiro assado(a) 
7803301 ovo de galinha 67,0 

6906602 açúcar 34,0 

7004801 molho de tomate cozido(a) 

6705101 tomate 50,0 

7004701 massa de tomate 10,0 

6705701 cebola 10,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7007101 
tucupi em caldo sem 
pimenta 

cozido(a) 
6706201 alho 10,0 

7002601 coentro 4,0 

7007701 caldo de peixe cozido(a) 

6705701 cebola 65,5 

8302415 vinho 11,0 

6705701 cebola 11,0 

67026 aipo 9,0 

7901501 manteiga sem sal 4,5 

7007901 caldo de tomate cozido(a) 

6705101 tomate 95,0 

8400301 óleo de soja 1,9 

6706201 alho 1,0 
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7100101 filé mignon com manteiga/óleo 
7100101 filé mignon 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100101 filé mignon empanado(a)/à milanesa 

7100101 filé mignon 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7100101 filé mignon frito(a) 
7100101 filé mignon 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100101 filé mignon molho branco 

7100101 filé mignon 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

7901602 margarina 2,0 

7100101 filé mignon molho vermelho 

7100101 filé mignon 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7100101 filé mignon refogado(a) 
7100101 filé mignon 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100201 contrafilé empanado(a)/à milanesa 

7100201 contrafilé 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7100201 contrafilé frito(a) 
7100201 contrafilé 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100201 contrafilé molho vermelho 

7100201 contrafilé 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7100201 contrafilé refogado(a) 
7100201 contrafilé 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100205 bisteca bovina empanado(a)/à milanesa 

7100205 bisteca bovina 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7100205 bisteca bovina frito(a) 
7100205 bisteca bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100205 bisteca bovina molho vermelho 

7100205 bisteca bovina 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7100205 bisteca bovina refogado(a) 
7100205 bisteca bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100301 alcatra ao vinagrete ao vinagrete 

7100301 alcatra    80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

7100301 alcatra empanado(a)/à milanesa 

7100301 alcatra 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 
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7100301 alcatra ensopado 
7100301 alcatra 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100301 alcatra frito(a) 
7100301 alcatra 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100301 alcatra molho vermelho 

7100301 alcatra 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7100301 alcatra refogado(a) 
7100301 alcatra 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100303 maminha frito(a) 
7100303 maminha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100303 maminha molho vermelho 

7100303 maminha 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7100304 picanha ensopado 
7100304 picanha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100304 picanha frito(a) 
7100304 picanha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100501 patinho empanado(a)/à milanesa 

7100501 patinho 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7100501 patinho ensopado 
7100501 patinho 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100501 patinho frito(a) 
7100501 patinho 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100501 patinho molho vermelho 

7100501 patinho 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7100502 
cabeça de lombo (carne 
bovina) 

empanado(a)/à milanesa 

7100502 cabeça de lombo (carne bovina) 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

7900101 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7100502 
cabeça de lombo (carne 
bovina) 

frito(a) 

7100502 cabeça de lombo (carne bovina) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100502 cabeça de lombo (carne bovina) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100604 posta branca frito(a) 
7100604 posta branca 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100604 posta branca molho vermelho 

7100604 posta branca 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7100606 tatu (lagarto redondo) refogado(a) 
7100606 tatu (lagarto redondo) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100608 
lombo paulista (carne 
bovina) 

ensopado 
7100608 lombo paulista (carne bovina) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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7100608 
lombo paulista (carne 
bovina) 

frito(a) 
7100608 lombo paulista (carne bovina) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100801 acém empanado(a)/à milanesa 

7100801 acém 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7100801 acém ensopado 
7100801 acém 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100801 acém frito(a) 
7100801 acém 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100801 acém refogado(a) 
7100801 acém 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100803 agulha (acém) frito(a) 
7100803 agulha (acém) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100905 paleta ensopado 
7100905 paleta 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100905 paleta frito(a) 
7100905 paleta 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7100905 paleta molho vermelho 

7100905 paleta 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7101001 músculo bovino ensopado 
7101001 músculo bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7101001 músculo bovino molho vermelho 

7101001 músculo bovino 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7101001 músculo bovino sopa 
7101001 músculo bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7101006 chambaril refogado(a) 
7101006 chambaril 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7101009 carne marica bovina frito(a) 
7101009 carne marica bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7101009 carne marica bovina refogado(a) 
7101009 carne marica bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7101011 vazio (carne bovina) frito(a) 
7101011 vazio (carne bovina) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7101101 peito bovino frito(a) 
7101101 peito bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7101202 fraldinha (capa de filé) frito(a) 
7101202 fraldinha (capa de filé) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7101203 aba de filé frito(a) 
7101203 aba de filé 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7101301 costela bovina ensopado 

7101301 costela bovina 165,0 

8400301 óleo de soja 10,0 

6705701  cebola 5,0 

7101301 costela bovina refogado(a) 
7101301 costela bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7101704 
jacaré (carne bovina de 

segunda c/ osso) 
frito(a) 

7101704 
jacaré (carne bovina de segunda c/ 

osso) 
95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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7101706 filé de segunda ao alho e óleo 

7101706 filé de segunda 80,0 

8400301 óleo de soja  10,0 

6706201  alho  10,0 

7101706 filé de segunda empanado(a)/à milanesa 

7101706 filé de segunda 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7101706 filé de segunda frito(a) 
7101706 filé de segunda 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7101801 víscera bovina frito(a) 
7101801 víscera bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7101806 
panelada (vísceras bovinas 

não especificadas) 
ensopado 

7102401 tripa bovina 29,0 

8102204 lingüiça 29,0 

7103101 mocotó 29,0 

6705701 cebola 11,5 

8400301 óleo de soja 1,5 

7101901 coração bovino frito(a) 
7101901 coração bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7102102 bofe bovino frito(a) 
7102102 bofe bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7102102 bofe bovino refogado(a) 
7102102 bofe bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7102401 tripa bovina frito(a) 
7102401 stomach, beeftripe 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7102402 dobradinha fresca ensopado 
7102402 beef, tripeorstomach 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7102402 dobradinha fresca molho vermelho 

7109101 carne bovina 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7102403 fato bovino frito(a) 
7102403 fato bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7102501 fígado bovino ao alho e óleo 

7102501 fígado bovino 80,0 

6706201  alho 10,0 

8400301 óleo de soja 10,0 

7102501 fígado bovino empanado(a)/à milanesa 

7102501 fígado bovino 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7102501 fígado bovino ensopado 
7102501 fígado bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7102501 fígado bovino frito(a) 
7102501 fígado bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7102501 fígado bovino molho vermelho 

7102501 fígado bovino 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7102501 fígado bovino refogado(a) 
7102501 fígado bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7102601 fígado bovino frito(a) 
7102601 fígado bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7102701 língua bovina ensopado 
7102701 língua bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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7102701 língua bovina frito(a) 
7102701 língua bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7102701 língua bovina molho vermelho 

7102701 língua bovina 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7103101 mocotó bovino ensopado 
7103101 mocotó bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7103101 mocotó bovino sopa 
7103101 mocotó bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7103104 braço bovino frito(a) 
7103104 carne bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7103301 carré frito(a) 
7103301 carré 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7103305 bisteca suína empanado(a)/à milanesa 

7103305 bisteca suína 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7103305 bisteca suína frito(a) 
7103305 bisteca suína 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7103305 bisteca suína refogado(a) 
7103305 bisteca suína 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7103401 pernil suíno frito(a) 
7103401 pernil suíno 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7103401 pernil suíno refogado(a) 
7103401 pernil suíno 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7103501 costela suína ensopado 
7103501 costela suína 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7103501 costela suína frito(a) 
7103501 costela suína 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7103501 costela suína molho vermelho 

7103501 costela suína 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7103501 costela suína refogado(a) 
7103501 costela suína 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7103701 lombo suíno frito(a) 
7103701 lombo suíno 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7104101 carne suína ao alho e óleo 

7104101 carne suína 80,0 

8400301 óleo de soja  10,0 

6706201 alho  10,0 

7104101 carne suína empanado(a)/à milanesa 

7104101 carne suína 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7104101 carne suína ensopado 
7104101 carne suína 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7104101 carne suína frito(a) 
7104101 carne suína 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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7104101 carne suína molho vermelho 

7104101 carne suína 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7104101 carne suína refogado(a) 
7104101 carne suína 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7104301 carne moída ao alho e óleo 

7104301 carne moída 80,0 

6706201  alho  10,0 

8400301 óleo de soja  10,0 

7104301 carne moída empanado(a)/à milanesa 

7104301 carne moída 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7104301 carne moída ensopado 
7104301 carne moída 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7104301 carne moída frito(a) 
7104301 carne moída 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7104301 carne moída molho branco 

7104301 carne moída 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

7901602 margarina 2,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

7104301 carne moída molho vermelho 

7104301 carne moída 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7104301 carne moída refogado(a) 
7104301 carne moída 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7104301 carne moída sopa 

7104301 carne moída 50,0 

6400101 batata inglesa 20,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7104302 guisado refogado(a) 

7109101 carne bovina 45,0 

6400609 mandioca 45,0 

6705701 cebola 9,0 

8400301 óleo de soja 2,0 

7104501 tripa suína frito(a) 
7104501 tripa suína 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7104601 fígado suíno frito(a) 
7104601 fígado suíno 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7104701 Línguasuína frito(a) 
7104701 línguasuína 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7104701 Línguasuína refogado(a) 
7104701 línguasuína 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7105103 sarrabulho cozido(a) 

7103101 mocotó 29,0 

7102401 tripa bovina 29,0 

8102204 lingüiça 29,0 

6705701 cebola 11,5 

8400301 óleo de soja 1,5 

7105402 carne de bode frito(a) 
7105402 carne de bode 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7105403 carne caprina ensopado 
7105403 carne caprina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7105403 carne caprina frito(a) 
7105403 carne caprina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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7105405 carne de caprino frito(a) 
7105405 carne de caprino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7105601 carne de carneiro ensopado 
7105601 carne de carneiro 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7105601 carne de carneiro frito(a) 
7105601 carne de carneiro 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7105602 carne de ovelha frito(a) 
7105602 carne de ovelha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7106301 pernil frito(a) 
7106301 pernil 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7106401 lagarto bovino frito(a) 
7106401 lagarto bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7106401 lagarto bovino molho vermelho 

7106401 lagarto bovino 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7106401 lagarto bovino refogado(a) 
7106401 lagarto bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7106501 alcatra suína frito(a) 
7106501 alcatra suína 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7107102 
brachola cozido(a) 6401201 cenoura 95,0 
  7109101 carne bovina 95,0 

7107103 
bife à rolê cozido(a) 6401201 cenoura 25,0 
  8403201 óleo de soja 3,0 

7107204 buchada de bode cozido(a) 

7101801 bucho 50,0 

6400802 batata 30,0 

6401201 cenoura 20,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 5,0 

8400301 óleo de soja 3,0 

7107501 sua suína frito(a) 
7107501 sua suína 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7107601 carne de outros animais ensopado 
7107601 carne de outros animais 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7107601 carne de outros animais frito(a) 
7107601 carne de outros animais 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7107601 carne de outros animais molho vermelho 

7107601 carne de outros animais 10,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7107601 carne de outros animais refogado(a) 
7107601 carne de outros animais 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7107603 carne da paca frito(a) 
7107603 carne da paca 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7107611 carne de jacaré frito(a) 
7107611 carne de jacaré 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7107615 carne de capivara frito(a) 
7107615 carne de capivara 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7107801 carne de primeira com manteiga/óleo 
7107801 carne de primeira 95,0 

7901501 gordura, manteiga 5,0 
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7107801 carne de primeira empanado(a)/à milanesa 

7107801 carne de primeira  80,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

65011 farinha de rosca 7,0 

7107801 carne de primeira frito(a) 
7107801 carne de primeira 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7107801 carne de primeira molho branco 

7107801 carne de primeira 80,0 

7900101 leite de vaca integral 25,0 

7901602 margarina 1,0 

65010 farinha de trigo  1,0 

7107801 carne de primeira molho vermelho 

7107801 carne de primeira 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7107801 carne de primeira refogado(a) 
7107801 carne de primeira 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7107804 chuleta frito(a) 
7107804 chuleta 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7107805 filé não especificado com manteiga/óleo 
7107805 filé não especificado 95,0 

7901501 gordura, manteiga 5,0 

7107805 filé não especificado empanado(a)/à milanesa 

7107805 filé não especificado 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7107805 filé não especificado ensopado 
7107805 filé não especificado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7107805 filé não especificado frito(a) 
7107805 filé não especificado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7107805 filé não especificado molho vermelho 

7107805 filé não especificado 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7107805 filé não especificado refogado(a) 

7107805 filé não especificado 80,0 

65011 farinha de rosca 7,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

7108301 pé suíno fresco frito(a) 
7108301 pé suíno fresco 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7109101 carne bovina ao alho e óleo 

7109101 carne bovina 80,0 

6706201 alho 10,0 

8400301 óleo de soja 10,0 

7109101 carne bovina ao vinagrete 

7109101 carne bovina   80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

7109101 carne bovina com manteiga/óleo 
7109101 carne bovina 95,0 

7901501 gordura, manteiga 5,0 

7109101 carne bovina empanado(a)/à milanesa 

7109101 carne bovina 80,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

65011 farinha de rosca 7,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 
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7109101 carne bovina ensopado 
7109101 carne bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7109101 carne bovina frito(a) 
7109101 carne bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7109101 carne bovina molho branco 

7109101 carne bovina 80,0 

7900101 leite de vaca integral 25,0 

65010 farinha de trigo 1,0 

7901602 margarina) 1,0 

7109101 carne bovina molho vermelho 

7109101 carne bovina 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7109101 carne bovina refogado(a) 
7109101 carne bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7109101 carne bovina sopa 

6400101 batata inglesa 20,0 

7109101 carne bovina 20,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7110601 lombo não especificado frito(a) 
7110601 lombo não especificado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7110601 lombo não especificado molho branco 

7110601 lombo não especificado 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

7901602 margarina 2,0 

7110801 músculo não especificado ensopado 
7110801 músculo não especificado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7110902 ossada não especificada refogado(a) 
7110902 ossada não especificada 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7110902 ossada não especificada sopa 
7110902 ossada não especificada 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7111202 carne de segunda ao alho e óleo 

7111202 carne de segunda 80,0 

6706201 alho 10,0 

8400301 óleo de soja 10,0 

7111202 carne de segunda empanado(a)/à milanesa 

7111202 carne de segunda 80,0 

65011 farinha de rosca 7,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

7111202 carne de segunda ensopado 
7111202 carne de segunda 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7111202 carne de segunda frito(a) 
7111202 carne de segunda 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7111202 carne de segunda molho vermelho 

7111202 carne de segunda 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7111202 carne de segunda refogado(a) 
7111202 carne de segunda 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7111405 bisteca orgânica frito(a) 
7111405 bisteca 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7111702 
cabeça de lombo bovino 

orgânica 
frito(a) 

7111702 lombo bovino 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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7200101 peixe de mar empanado(a)/à milanesa 

7200101 peixe de mar 80,0 

65011 farinha de rosca 7,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

7200101 peixe de mar ensopado 
7200101 peixe de mar 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7200101 peixe de mar frito(a) 
7200101 peixe de mar 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7200101 peixe de mar molho branco 

7200101 peixe de mar 80,0 

7900101 leite de vaca integral 25,0 

65010 farinha de trigo  1,0 

7901602 margarina) 1,0 

7200101 peixe de mar molho vermelho 

7200101 peixe de mar 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7200401 peixe de mar salgado empanado(a)/à milanesa 

7200101 peixe de mar 80,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

65011 farinha de rosca 7,0 

7200401 peixe de mar salgado ensopado 

7200401 peixe de mar salgado 50,0 

6705101 tomate 20,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705701 cebola 5,0 

7200401 peixe de mar salgado frito(a) 
7200101 peixe de mar salgado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7200401 peixe de mar salgado  molho branco 

7200401 peixe de mar salgado 80,0 

7900101 leite de vaca integral 25,0 

7901602 margarina 1,0 

65010 farinha de trigo 1,0 

7260101 camarão alho e óleo ao alho e óleo 

7260101 camarão 80,0 

8400301 óleo de soja 10,0 

6706201 alho 10,0 

7260101 camarão empanado(a)/à milanesa 

7260101 camarão 80,0 

65011 farinha de rosca 7,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

7260101 camarão ensopado 
7260101 camarão 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7260101 camarão frito(a) 
7260101 camarão 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7260101 camarão molho branco 

7260101 camarão 80,0 

7900101 leite de vaca integral 25,0 

65010 farinha de trigo 1,0 

7901602 margarina 1,0 

7260101 camarão molho vermelho 

7260101 camarão 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7260101 camarão refogado(a) 
7260101 camarão 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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código nome da preparação tipo de preparo código nome do ingrediente composição (%) 

7261101 siri empanado(a)/à milanesa 

7261101 siri 80,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

65011 farinha de rosca 7,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

7261101 siri refogado(a) 
7261101 camarão 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7262101 caranguejo ao vinagrete 

7262101 caranguejo 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

7263101 marisco frito(a) 
7263101 marisco 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7263101 marisco molho vermelho 

7263101 marisco 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7265101 lula empanado(a)/à milanesa 

72651 lula 80,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

65011 farinha de rosca 7,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

7266101 sururu ensopado 

7266101 sururu 80,0 

6705101 tomate 20,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705701 cebola 5,0 

7270401 bacalhau empanado(a)/à milanesa 

7270401 bacalhau 80,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

65011 farinha de rosca 7,0 

7270401 bacalhau ensopado 

7270401 bacalhau 80,0 

6705101 tomate 15,0 

6705701 cebola 5,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7270401 bacalhau frito(a) 
7270401 bacalhau 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7270401 bacalhau molho vermelho 

7270401 bacalhau 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7270401 bacalhau refogado(a) 
7270401 bacalhau 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7273101 
ovas de peixe (qualquer 
espécie) 

frito(a) 
7273101 fishandseafood, roe, herring 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7400101 peixe de água doce empanado(a)/à milanesa 

7400101 peixe de água doce 80,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

65011 farinha de rosca 7,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

7400101 peixe de água doce ensopado 
7400101 peixe de água doce 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7400101 peixe de água doce frito(a) 
7400101 peixe de água doce 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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7400101 peixe de água doce molho branco 

7400101 peixe de água doce 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

7901602 margarina 2,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

7400101 peixe de água doce molho vermelho 

7400101 peixe de água doce 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7400101 peixe de água doce refogado(a) 
7400101 peixe de água doce 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7400401 peixe de água doce salgado empanado(a)/à milanesa 

7400401 peixe de água doce salgado 80,0 

65011  farinha de rosca 7,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

7400401 peixe de água doce salgado ensopado 
7400401 peixe de água doce salgado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7400401 peixe de água doce salgado frito(a) 
7400401 peixe de água doce salgado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7400401 peixe de água doce salgado molho vermelho 

7400401 peixe de água doce salgado 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7600101 peixe não especificado empanado(a)/à milanesa 

7600101 peixe não especificado 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7600101 peixe não especificado ensopado 
7600101 peixe não especificado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7600101 peixe não especificado frito(a) 
7600101 peixe não especificado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7600101 peixe não especificado molho branco 

7600101 peixe não especificado 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

7901602 margarina 2,0 

7600101 peixe não especificado molho vermelho 

7600101 peixe não especificado 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7600101 peixe não especificado refogado(a) 
7600101 peixe não especificado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7600401 
peixe não especificado 
salgado 

empanado(a)/à milanesa 

7600401 peixe não especificado salgado 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7600401 
peixe não especificado 

salgado 
frito(a) 

7600401 peixe não especificado salgado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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7701406 yakissoba cozido(a) 

6503401 macarrão 43,0 

7003601 shoyu 21,5 

7109101 carne bovina   17,0 

6704501 pimentão 4,5 

6401201 cenoura 4,5 

6705701 cebola 4,5 

6701501 acelga 4,5 

8400301 óleo de soja 1,0 

7701501 
milho verde com ervilha 
em conserva 

frito(a) 
7701501 conserva milho com ervilha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7701901 feijoada cozido(a) 

6303102 feijão 25,0 

8100101 carne seca 16,0 

8102204 lingüiça 14,0 

6705701 cebola 7,0 

7101301 costela bovina 6,0 

8101005 bacon 2,0 

7702101 cozido cozido(a) 

8102401 lingüiça / chouriço 20,5 

7109101 carne bovina 20,5 

7800401 frango 20,5 

6700901 repolho 12,5 

6400101 batata inglesa 12,5 

6302801 grão de bico 10,0 

6705701 cebola 4,0 

7702707 fiambre frito(a) 
7702707 fiambre 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7705401 strogonoff cozido(a) 

7109101 carne bovina 70,0 

7901001 creme de leite 18,0 

6705101 tomate 12,0 

7700601 cogumelo 10,0 

6705701 cebola 5,0 

7901501 manteiga 1,5 

7800103 frango inteiro empanado(a)/à milanesa 

7800103 frango inteiro 95,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7800103 frango inteiro ensopado 
7800103 frango inteiro 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800103 frango inteiro frito(a) 
7800103 frango inteiro 95,0 
 óleo de soja 5,0 

7800103 frango inteiro molho vermelho 

7800103 frango inteiro 95,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7800103 frango inteiro refogado(a) 
7800103 frango inteiro 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800301 
parte de galinha ou frango 

não especificada 
empanado(a)/à milanesa 

7800301 
parte de galinha ou frango não 

especificada 
80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7800301 
parte de galinha ou frango 

não especificada 
ensopado 

7800301 
parte de galinha ou frango não 

especificada 
95,0 

 óleo de soja 5,0 
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7800301 
parte de galinha ou frango 
não especificada 

frito(a) 
7800301 

parte de galinha ou frango não 

especificada 
95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800301 
parte de galinha ou frango 

não especificada 
molho vermelho 

7800301 
parte de galinha ou frango não 
especificada 

80,0 

 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7800301 
parte de galinha ou frango 

não especificada 
refogado(a) 

7800301 
parte de galinha ou frango não 

especificada 
95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800302 frango em pedaços ao alho e óleo 
7800302 frango em pedaços  95,0 

8400301 óleo de soja  5,0 

7800302 frango em pedaços com manteiga/óleo 
7800302 frango em pedaços 95,0 

7901501 gordura, manteiga 5,0 

7800302 frango em pedaços empanado(a)/à milanesa 

7800302 frango em pedaços 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7800302 frango em pedaços ensopado 
7800302 frango em pedaços 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800302 frango em pedaços frito(a) 
7800302 frango em pedaços 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800302 frango em pedaços molho branco 

7800302 frango em pedaços 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

7901602 margarina 2,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

7800302 frango em pedaços molho vermelho 

7800302 frango em pedaços 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7800302 frango em pedaços refogado(a) 
7800302 frango em pedaços 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800302 frango em pedaços sopa 
7800302 frango em pedaços 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800303 galinha em pedaços empanado(a)/à milanesa 

7800304 galinha em pedaços 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7800303 galinha em pedaços ensopado 
7800303 galinha em pedaços 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800303 galinha em pedaços frito(a) 
7800303 galinha em pedaços 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800303 galinha em pedaços molho branco 

7800303 galinha em pedaços 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

7901602 margarina 2,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

7800303 galinha em pedaços molho vermelho 

7800303 galinha em pedaços 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7800303 galinha em pedaços refogado(a) 
7800303 galinha em pedaços 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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7800304 carne de galinha empanado(a)/à milanesa 

7800304 carne de galinha 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7800304 carne de galinha ensopado 
7800304 carne de galinha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800304 carne de galinha frito(a) 
7800304 carne de galinha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800304 carne de galinha molho branco 

7800304 carne de galinha 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

7901602 margarina 2,0 

7800304 carne de galinha molho vermelho 

7800304 carne de galinha 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7800304 carne de galinha refogado(a) 
7800304 carne de galinha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800304 carne de galinha sopa 
7800304 carne de galinha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800401 peito de galinha ou frango empanado(a)/à milanesa 

7800401 peito de galinha ou frango 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7800401 peito de galinha ou frango ensopado 
7800401 peito de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800401 peito de galinha ou frango frito(a) 
7800401 peito de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800401 peito de galinha ou frango molho branco 

7800401 peito de galinha ou frango 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

7901602 margarina 2,0 

7800401 peito de galinha ou frango molho vermelho 

7800401 peito de galinha ou frango 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7800401 peito de galinha ou frango refogado(a) 
7800401 peito de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800401 peito de galinha ou frango sopa 
7800401 peito de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800402 filé de frango ao alho e óleo 

7800402 filé de frango 80,0 

8400301 óleo de soja  10,0 

6706201  alho  10,0 

7800402 filé de frango empanado(a)/à milanesa 

7800402 filé de frango 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8403201 óleo de soja 8,0 

7800402 filé de frango ensopado 
7800402 filé de frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800402 filé de frango frito(a) 
7800402 filé de frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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7800402 filé de frango molho branco 

7800402 filé de frango 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

7901602 margarina 2,0 

7800402 filé de frango molho vermelho 

7800402 filé de frango 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7800402 filé de frango refogado(a) 
7800402 filé de frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800602 
carcaça de galinha ou 
frango 

ensopado 
7800602 carcaça de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800602 
carcaça de galinha ou 

frango 
frito(a) 

7800602 carcaça de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800602 
carcaça de galinha ou 
frango 

refogado(a) 
7800602 carcaça de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800701 asa de galinha ou frango empanado(a)/à milanesa 

7800701 asa de galinha ou frango 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7800701 asa de galinha ou frango ensopado 
7800701 asa de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800701 asa de galinha ou frango frito(a) 
7800701 asa de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800701 asa de galinha ou frango molho vermelho 

7800701 asa de galinha ou frango 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7800701 asa de galinha ou frango refogado(a) 
7800701 asa de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800702 
drumete de galinha ou 

frango 
frito(a) 

7800702 drumete de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800702 
drumete de galinha ou 

frango 
molho vermelho 

7800702 drumete de galinha ou frango 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7800702 
drumete de galinha ou 
frango 

refogado(a) 
7800702 drumete de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800801 
pescoço de galinha ou 

frango 
frito(a) 

7800801 pescoço de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800801 
pescoço de galinha ou 

frango 
molho branco 

7800801 pescoço de galinha ou frango 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

7901602 margarina 2,0 

7800801 
pescoço de galinha ou 
frango 

refogado(a) 
7800801 pescoço de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800901 pé de galinha ou frango ensopado 
7800901 pé de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7800901 pé de galinha ou frango frito(a) 
7800901 pé de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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7800901 pé de galinha ou frango molho vermelho 

7800901 pé de galinha ou frango 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7800901 pé de galinha ou frango refogado(a) 
7800901 pé de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7801001 miúdo de galinha ou frango frito(a) 
7801001 miúdo de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7801001 miúdo de galinha ou frango molho vermelho 

7801001 miúdo de galinha ou frango 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7801001 miúdo de galinha ou frango sopa 7801001 miúdo de galinha ou frango 95,0 

   8400301 óleo de soja 5,0 

7801101 moela de galinha ou frango ensopado 7801101 moela de galinha ou frango 95,0 

   8400301 óleo de soja 5,0 

7801101 moela de galinha ou frango frito(a) 7801101 moela de galinha ou frango 95,0 

   8400301 óleo de soja 5,0 

7801101 moela de galinha ou frango molho branco 7801101 moela de galinha ou frango 80,0 

   7900101 leite de vaca integral 30,0 

   7901602 margarina 2,0 

   65010 farinha de trigo 2,0 

7801101 moela de galinha ou frango molho vermelho 

7801101 moela de galinha ou frango 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7801101 moela de galinha ou frango refogado(a) 
7801101 moela de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7801101 moela de galinha ou frango sopa 
7801101 moela de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7801202 coração de frango ensopado 
7801202 coração de frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7801202 coração de frango frito(a) 
7801202 coração de frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7801301 fígado de galinha ou frango frito(a) 
7801301 fígado de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7801702 
peru em pedaçonão 

especificado 
ensopado 

7801702 peru em pedaçonão especificado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7801702 
peru em pedaço não 
especificado 

frito(a) 
7801702 peru em pedaço não especificado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7801801 peito de peru empanado(a)/à milanesa 

7801801 peito de peru 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7801801 peito de peru frito(a) 
7801801 peito de peru 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7802901 nuggets de frango frito(a) 
7802901 nuggets de frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7802901 nuggets de frango refogado(a) 
7802901 nuggets de frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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7802902 steak de frango empanado(a)/à milanesa 

7802902 steak de frango 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

7802902 steak de frango frito(a) 
7802902 steak de frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7803001 codorna frito(a) 
78030 aves 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7803201 
pé e asa de galinha ou 
frango 

frito(a) 
7803201 pé e asa de galinha ou frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7803301 ovo de galinha ao alho e óleo 

7803301 ovo de galinha 80,0 

6706201 alho 10,0 

8403201 óleo de soja 10,0 

7803301 ovo de galinha ao vinagrete 

7803301 ovo de galinha 80,0 

70033 vinagre 8,5 

6705101 tomate 5,6 

6705701 cebola 4,1 

8400301 óleo de soja 1,8 

7803301 ovo de galinha com manteiga/óleo 
7803301 ovo de galinha 95,0 

7901501 gordura, manteiga 5,0 

7803301 ovo de galinha ensopado 
7803301 ovo de galinha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7803301 ovo de galinha frito(a) 
7803301 ovo de galinha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7803301 ovo de galinha mingau 

7900101 leite de vaca integral 91,0 

7803301 ovo de galinha 50,0 

6906602 açúcar 16,0 

6500705 amido de arroz 16,0 

7803301 ovo de galinha molho vermelho 

7803301 ovo de galinha 80,0 

6705101 tomate 10,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

7803301 ovo de galinha refogado(a) 
7803301 ovo de galinha 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7803501 ovo de codorna frito(a) 
7803501 ovo de codorna 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7803703 capote frito(a) 
7803703 capote 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7803908 peito de pato frito(a) 
7803908 peito de pato 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

7803913 carne de pato frito(a) 
7803913 carne de pato 95,0 
 óleo de soja 5,0 

7805702 filé de frango orgânico empanado(a)/à milanesa 

7805702 filé de frango orgânico 80,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

65011  farinha de rosca 7,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

7805702 filé de frango orgânico frito(a) 
7805702 

chicken, breast, 

unknownwhenskinremoved 
95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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8002601 bolo de milho assado(a) 

6906602 açúcar 21,0 

8400301 óleo de soja 21,0 

7701501 
milho verde com ervilha em 

conserva 
21,0 

6500601 fubá de milho 21,0 

7803301 ovo de galinha 12,5 

65010 farinha de trigo 2,8 

8002701 bolo de aipim assado(a) 

6400609 aipim - 73g 73,0 

7900101 leite de vaca pasteurizado-20ml 20,0 

6900302 açúcar - 18g 18,0 

7901602 margarina com sal - 8g 8,0 

7803301 ovo de galinha - 6g 6,0 

66002 coco ralado - 6g 6,0 

8002702 bolo de tapioca assado(a) 

6501516 tapioca - 73g 73,0 

7900101 leite de vaca pasteurizado-20ml 20,0 

6900302 açúcar - 18g 18,0 

7901602 margarina com sal - 8g 8,0 

66002 coco ralado - 6g 6,0 

7803301 ovo de galinha - 6g 6,0 

8002703 bolo de macaxeira assado(a) 

6400609 macaxeira - 73g 73,0 

7900101 leite de vaca pasteurizado-20ml 20,0 

6900302 açúcar - 18g 18,0 

7901602 margarina com sal - 8g 8,0 

66002 coco ralado - 6g 6,0 

7803301 ovo de galinha - 6g 6,0 

8002704 bolo de goma assado(a) 

6400609 aipim - 73g 73,0 

7900101 leite de vaca pasteurizado-20ml 20,0 

6900302 açúcar - 18g 18,0 

7901602 margarina com sal - 8g 8,0 

66002 coco ralado - 6g 6,0 

7803301 ovo de galinha - 6g 6,0 

8002801 bolo de batata doce assado(a) 

6400401 batata doce - 73g 73,0 

7900101 leite de vaca pasteurizado-20ml 20,0 

6900302 açúcar - 18g 18,0 

7901602 margarina com sal - 8g 8,0 

66002 coco ralado - 6g 6,0 

7803301 ovo de galinha - 6g 6,0 

8002901 bolo de arroz assado(a) 

6300101 arroz cru - 73g 73,0 

7900101 leite de vaca pasteurizado-20ml 20,0 

6900302 açúcar - 18g 18,0 

7901602 margarina com sal - 8g 8,0 

66002 coco ralado - 6g 6,0 

7803301 ovo de galinha - 6g 6,0 

8003101 bolo de cará assado(a) 

6400701 cará - 73g 73,0 

7900101 leite de vaca pasteurizado-20ml 20,0 

6900302 açúcar - 18g 18,0 

7901602 margarina com sal - 8g 8,0 

66002 coco ralado - 6g 6,0 

7803301 ovo de galinha - 6g 6,0 

8003702 
filhos (bolinho de farinha 
de trigo e ovos) 

frito(a) 

7900101 leite de vaca integral 76,0 

8400301 óleo de soja 76,0 

65010 farinha de trigo 76,0 

7803301 ovo de galinha 11,5 

6906602 açúcar 2,5 
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8003801 bolo de chocolate assado(a) 

6906602  açúcar 28,0 

7901501 manteiga 28,0 

65010 farinha de trigo 27,0 

7803301  ovo de galinha 20,0 

6900821 achocolatado 19,0 

8004001 bolo de laranja assado(a) 

6801801 laranja 34,0 

7900101 leite de vaca pasteurizado  30,0 

65010  farinha de trigo  24,0 

6906602 açúcar  20,0 

7803301  ovo de  galinha 15,0 

7901501  manteiga  8,0 

8004101 bolo de coco assado(a) 

7900101 leite de vaca pasteurizado 30,0 

65010 farinha de trigo 24,0 

6906602 açúcar 20,0 

7803301 ovo de galinha 15,0 

6602401 coco ralado 14,0 

7901501 manteiga 8,0 

8004201 bolo de cenoura assado(a) 

6906602 açúcar 40,0 

65010 farinha de trigo 30,0 

7803301 ovo de galinha 20,0 

6401201 cenoura 17,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

70006 fermento em pó 1,0 

8004601 bolo de trigo assado(a) 

6900302 açúcar 30,0 

7803301 ovo de galinha 27,0 

7900101 leite de vaca pasteurizado 22,0 

7901501 manteiga 20,0 

65010 farinha de trigo 20,0 

8006101 crepe frito(a) 

7900101  leite de vaca pasteurizado 50,0 

7104301 carne moída pronta 30,0 

65010  farinha de trigo 25,0 

7004801 molho de tomate 20,0 

7803301 ovo de  galinha 15,0 

8400301  óleo vegetal 5,0 

8010601 bolo de banana assado(a) 

6801101 banana prata 34,0 

7900101 leite de vaca pasteurizado 30,0 

65010 farinha de trigo 24,0 

6906602 açúcar 20,0 

7803301 ovo de galinha 15,0 

7901501 manteiga 8,0 

8100101 carne seca frito(a) 
8100101 carne seca 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8100101 carne seca molho vermelho 

8100101 carne seca 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

8100101 carne seca refogado(a) 
8100101 carne seca 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8100102 carne de charque ensopado 
8100102 carne de charque 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8100102 carne de charque frito(a) 
8100102 carne de charque 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 
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8100102 carne de charque molho vermelho 

8100102 carne de charque 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

8100102 carne de charque refogado(a) 
8100102 carne de charque 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8100103 jabá frito(a) 
8100103 jabá 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8100103 jabá refogado(a) 
8100103 jabá 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8100201 carne de sol ensopado 

8100201 carne de sol 80,0 

6705101 tomate 15,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705701 cebola 5,0 

8100201 carne de sol frito(a) 
8100201 carne de sol 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8100202 carne do sertão frito(a) 
8100202 carne do sertão 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8100502 
hambúrguer de carne 

bovina 
frito(a) 

8100502 hambúrguer de carne bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8100502 
hambúrguer de carne 
bovina 

molho vermelho 

8100502 hambúrguer de carne bovina 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

8101101 hambúrguer de frango empanado(a)/à milanesa 

8101101 hambúrguer de frango 80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

8101101 hambúrguer de frango frito(a) 
8101101 hambúrguer de frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8102101 salsicha no varejo frito(a) 
8102101 salsicha no varejo 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8102101 salsicha no varejo molho branco 

8102101 salsicha no varejo 80,0 

7900101 leite de vaca integral 30,0 

7901602 margarina 2,0 

65010 farinha de trigo 2,0 

8102101 salsicha no varejo molho vermelho 

8102101 salsicha no varejo 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

8102101 salsicha no varejo refogado(a) 
8102101 salsicha no varejo 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8102204 lingüiça (suína, bovina etc.) empanado(a)/à milanesa 

8102204 lingüiça (suína, bovina etc.) 80,0 
 ovo de galinha 12,0 
 farinha de rosca 10,0 
 óleo de soja 8,0 

8102204 lingüiça (suína, bovina etc.) frito(a) 
8102204 lingüiça (suína, bovina etc.) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

Continua  



346 

 

Quadro S8 – continuação 
código nome da preparação tipo de preparo código nome do ingrediente composição (%) 

8102204 lingüiça (suína, bovina etc.) molho vermelho 

8102204 lingüiça (suína, bovina etc.) 80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

8102204 lingüiça (suína, bovina etc.) refogado(a) 
8102204 lingüiça (suína, bovina etc.) 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8102207 lingüiça de frango frito(a) 
8102207 lingüiça de frango 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8103001 hambúrguer de peru empanado(a)/à milanesa 

8103001 hambúrguer de peru  80,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

65011 farinha de rosca 10,0 

8400301 óleo de soja 8,0 

8103101 
Hambúrguernão 
especificado 

frito(a) 
8103101 hambúrguernãoespecificado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8104601 
carne salgada não 

especificada 
frito(a) 

8104601 carne salgada não especificada 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8104601 
carne salgada não 
especificada 

molho vermelho 

8104601 carne salgada   80,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

8104601 
carne salgada não 

especificada 
refogado(a) 

8104601 carne salgada não especificada 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8104904 mini chicken empanado frito(a) 
8104904 mini chicken empanado 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8105201 salsicha no varejo light frito(a) 
81052 salsicha no varejo light 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8273902 café com farinha cozido(a) 
65010 farinha de trigo 85,0 

8501302 café com farinha 15,0 

8500209 acarajé frito(a) 

8403501 óleode dendê 20,9 

6705701 cebola 20,8 

8400301 óleo de soja 20,8 

6301603 feijão de corda 20,8 

7260101 camarão 8,7 

6400501 inhame 6,2 

6705701 cebola 1,4 

6301001 amendoim 0,1 

64017 gengibre 0,1 

67047 pimenta de cheiro 0,1 

6706201 alho 0,1 

6600801 castanha de caju 0,1 

8500212 abará (bahia) cozido(a) 

6301603 feijão de corda 64,3 

8403501 óleode dendê 16,1 

7260101 camarão seco 6,4 

6705701 cebola 6,4 

6600801 castanha de caju 3,2 

6301001 amendoim (em grão) (in natura) 3,2 

64017 gengibre 0,3 

8500215 angu frito frito(a) 
8500215 angu frito 95,0 

7901501 gordura, manteiga 5,0 

8500218 polenta cozido(a) 
8500218 polenta 95,0 

7901501 gordura, manteiga 5,0 

Continua  



347 

 

 

 

Quadro S8 – continuação 
código nome da preparação tipo de preparo código nome do ingrediente composição (%) 

8500228 bolinho de aipim frito(a) 

6400601 aipim 50,0 

6302801 grão de bico 20,0 

7104101 carne suína 10,0 

8400301 óleo de soja 7,0 

6705101 tomate 5,0 

8500232 bolinho de bacalhau frito(a) 

6400101 batata-inglesa 67,0 

7270401 bacalhau 42,0 

65010 farinha de trigo 13,0 

8400301 óleo de soja 12,0 

7803301 ovo de galinha 10,0 

6705101 tomate 5,0 

8500501 vitamina cru(a) 

7900101 leite - 64,45g 65,0 

6801101 banana - 27,72g 27,0 

6906602 açúcar - 7,83g 8,0 

8500503 vitamina de banana cru(a) 

7900101 leite - 64,45g 65,0 

6801101 banana - 27,72g 27,0 

6906602 açúcar - 7,83g 8,0 

8500504 
vitamina de banana com 

aveia 
cru(a) 

7900101 leite 57,3 

6801101 banana 24,6 

6500301 aveia 10,3 

6906602 açúcar 7,8 

8500505 vitamina de mamão cru(a) 

7900101 leite - 53,98g 65,0 

6803101 mamão - 38,19g 27,0 

6906602 açúcar - 7,83g 8,0 

8500506 vitamina de abacate cru(a) 

7900101 leite - 79,46g 65,0 

6802701 abacate - 12,71g 27,0 

6906602 açúcar - 7,83g 8,0 

8500507 vitamina de morango cru(a) 

7900101 leite - 41,9g 65,0 

6805201 morango - 50,27g 27,0 

6906602 açúcar - 7,83g 8,0 

8500508 vitamina mista cru(a) 

7900101 leite - 64,45g 65,0 

6801101 banana - 27,72g 27,0 

6906602 açúcar - 7,83g 8,0 

8500509 vitamina de maçã cru(a) 

7900101 leite - 55,86g 65,0 

6803001 maça - 36,31g 27,0 

6906602 açúcar - 7,83g 8,0 

8500802 salada de maionese cozido(a) 

6400101 batata inglesa 70,0 

7803301 ovo de galinha 15,0 

7004301 maionese (molho) 15,0 

8500904 lasanha cozido(a) 

7104301 carne moída 40,0 

65029 massa para lasanha 20,0 

7901803 queijo muçarela 15,0 

6705101 tomate 8,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 2,0 

6705701 cebola 2,0 

8500905 nhoque cozido(a) 

6400101 batata inglesa 84,0 

65010 farinha de trigo 11,0 

7803301 ovo de galinha 3,0 

8400301 óleo de soja 2,0 
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Quadro S8 – continuação 
código nome da preparação tipo de preparo código nome do ingrediente composição (%) 

8500907 capeleti cozido(a) 

7104301 carne moída 40,0 

65010 farinha de trigo 26,0 

7803301 ovo de galinha 12,0 

6705101 tomate 10,0 

6705701 cebola 2,0 

7004701 massa de tomate 2,0 

8400301 óleo de soja 1,3 

8403201 óleo de soja 1,0 

8500913 panqueca assado(a) 

7900101 leite de vaca integral 50,0 

7104301 carne moída 50,0 

65010 farinha de trigo 25,0 

7803301 ovo de galinha 15,0 

6705101 tomate 10,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

6705701 cebola 2,5 

8400301 óleo de soja 2,5 

7004701 massa de tomate 2,5 

8500919 macarronada cozido(a) 

6503401 macarrão 80,0 

7109101 carne bovina 9,5 

6705101 tomate 6,0 

7004701 massa de tomate 1,5 

8400301 óleo de soja 1,5 

6705701 cebola 1,5 

8501004 galeto assado(a) 
8501004 galeto 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8501104 costela assado(a) 
7101301 costela bovina 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8501304 café com leite cozido(a) 
7900101 leite de vaca integral 85,0 

8501302 café 15,0 

8501904 curau  cozido(a) 

7900101 leite de vaca integral 83,0 

6300701 milho, em grão 66,0 

6906602 açúcar 8,0 

8502201 farofa   cozido(a) 

6501401 farinha de mandioca 85,0 

8400301 óleo de soja 15,0 

6705701 cebola 10,0 

8502301 
mingau (fubá, aveia, 

farinha etc.) 
cozido(a) 

7900101 leite de vaca integral 182,0 

6500702 amido de milho 32,0 

6906602 açúcar 32,0 

8502401 tacacá cozido(a) 

7260101 camarão 64,0 

6400601 mandioca 25,6 

6700301 chicória 6,1 

6702105 jambu 3,2 

6706201 alho 0,6 

67047 pimenta de cheiro 0,4 

8502501 bolinho de coco frito(a) 

65010 farinha de trigo 25,0 

7900101 leite de vaca integral 20,0 

6906602 açúcar 20,0 

7803301 ovo de galinha 15,0 

8400301 óleo de soja 15,0 

6600101 coco seco 5,0 
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Quadro S8 – continuação 
código nome da preparação tipo de preparo código nome do ingrediente composição (%) 

8502701 risoto cozido(a) 

6300101 arroz (polidoetc.) 72,0 

7800401 peito de galinha ou frango 28,0 

6700501 couve 10,0 

6705101 tomate 5,0 

6401201 cenoura 5,0 

8400301 óleo de soja 2,0 

8502801 vatapá cozido(a) 

6400501 inhame 74,0 

7260101 camarão 30,0 

6705701 cebola 16,5 

64017 gengibre 1,5 

6301001 amendoim 1,5 

6706201 alho 1,0 

8403501 óleo de dendê 1,0 

67047 pimenta de cheiro 1,0 

6600801 castanha de caju 1,0 

8503203 caldo de feijão cozido(a) 

6303102 feijão (preto etc.) 38,0 

82080 água 29,0 

6400101 batata inglesa 15,0 

6300101 arroz (polido etc..) 15,0 

8400301 óleo de soja 3,0 

8503204 caldo de mocotó cozido(a) 
7103101 mocotó 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8503501 baião de dois cozido(a) 

8100101 carne seca 53,0 

6303102 feijão (preto etc.) 21,0 

6300101 arroz (polidoetc.) 21,0 

6705701 cebola 4,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

8504801 salpicão cozido(a) 

7800401 peito de galinha ou frango 55,0 

7004301 maionese 20,0 

7803301 ovo de galinha 14,0 

6704501 pimentão 5,0 

6705701 cebola 5,0 

8505201 charuto de repolho cozido(a) 

6700901 repolho 79,5 

6300101 arroz (polido etc..) 9,2 

7104301 carne moída 1,0 

6706201 alho  1,0 

7006101 pimenta em pó 0,1 

8505401 arroz à grega cozido(a) 

6300101 arroz (polido etc.) 60,0 

6705101 Tomate 25,0 

7700201 ervilha em conserva 5,0 

6704501 Pimentão 5,0 

6803912 uva passa 4,0 

8400301 óleo de soja 1,0 

8505501 arrumadinho cozido(a) 

6303102 feijão (preto etc.) 33,0 

8102207 lingüiça de frango 20,0 

6705701 Cebola 20,0 

6700501 couve  10,0 

7103801 Toucinho 10,0 

6501401 farinha de mandioca torrada 10,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

70033 Vinagre 0,5 
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Quadro S8 – continuação 
código nome da preparação tipo de preparo código nome do ingrediente composição (%) 

8505601 bobó de camarão cozido(a) 

6400609 aipim 50,0 

7260101 camarão 35,0 

6705101 tomate 30,0 

6705701 cebola 10,0 

7003801 leite de coco 5,0 

8403501 óleode dendê 2,5 

8400301 óleo de soja 1,5 

8505701 caruru cozido(a) 

6705001 quiabo 45,0 

7260101 camarão seco 23,0 

6705701 cebola 13,5 

8403501 óleode dendê 10,0 

6600801 castanha de caju 10,0 

8500606 suco de limão 2,5 

8505801 cuscuz paulista  cozido(a) 

6500603 farinha de milho 30,0 

6705101 tomate 27,5 

6705701 cebola 18,5 

7700501 palmito em conserva 16,5 

7700201 ervilha em conserva 11,0 

7700401 milho verde em conserva 11,0 

7703002 sardinha em conserva 11,0 

7700101 azeitona 5,5 

8400301 óleo de soja 1,8 

7006101 pimenta em pó 0,5 

6706201 alho 0,2 

8505901 
empadão(queijo, frango 

etc.) 
assado(a) 

65010 farinha de trigo 41,7 

7700501  palmito em conserva 25,0 

7901001 creme de leite 25,0 

7901602 margarina 21,7 

6705701 cebola 11,7 

7901602 margarina 4,7 

8506001 farofa de banana cozido(a) 

6801101 banana  47,5 

6501401 farinha de mandioca 47,5 

8400301 óleo de soja 5,0 

8506101 feijão tropeiro cozido(a) 

6303102 feijão (pretoetc.) 33,0 

6705701 cebola 20,0 

8102207 lingüiça de frango 20,0 

6700501 couve  10,0 

7103801 toucinho 10,0 

6501401 farinha de mandioca torrada 10,0 

7803301 ovo de galinha 7,0 

70033 vinagre 0,5 

8506201 galinha com arroz cozido(a) 

7800401 peito de galinha ou frango 80,0 

6300101 arroz, tipo 1, cozido 20,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8506301 galinhada cozido(a) 

7800401 peito de galinha ou frango 80,0 

6300101 arroz, tipo 1, cozido 20,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8506401 moqueca baiana cozido(a) 

6705101 tomate 25,0 

6705701 cebola 10,0 

7003801 leite de coco 5,0 

6704501 pimentao 3,0 

8403501 óleode dendê 3,0 

7002601 coentro 1,0 

8506501 omelete cozido(a) 
7803301 ovo de galinha 95,0 

7901602 margarina 95,0 

Continua  



351 

 

 

 

Quadro S8 – continuação 
código nome da preparação tipo de preparo código nome do ingrediente composição (%) 

8506601 pirão cozido(a) 

6501401 farinha de mandioca 40,2 

8400301 óleo de soja 18,7 

6705701 cebola 5,7 

67010 salsa 2,3 

8506701 quibebe cozido(a) 
6703901 abóbora 95,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8506901 suflê assado(a) 

6700701 espinafre 60,0 

7900101 leite de vaca integral 36,0 

7803301 ovo de galinha 15,0 

65010 farinha de trigo 5,0 

7901602 margarina 5,0 

8507001 tutu cozido(a) 

6303102 feijão (preto etc..) 57,0 

82080 água 40,0 

6501401 farinha de mandioca 10,0 

8400301 óleo de soja 3,0 

8507101 moqueca capixaba refogado(a) 

6705701 cebola 20,0 

8500606 suco de limão 5,0 

7007701 caldo de peixe 3,0 

7002601 coentro 3,0 

8400101 azeite de oliva 2,0 

6706201 alho 1,0 

6701101 cebolinha 1,0 

70012 colorau 1,0 

8507201 maniçoba cozido(a) 

6400609 aipim 27,5 

7103801 toucinho 18,5 

8102204 lingüiça (suína, bovina etc.) 18,5 

7102501 costela suína 9,0 

8100201 carne de charque 9,0 

8102501 paio 9,0 

8101005 bacon 9,0 

8507301 caldo verde cozido(a) 

82080 água 55,0 

6400101 batata inglesa 24,0 

6700501 couve 11,0 

8102501 paio 8,0 

8400301 óleo de soja 2,0 

8507401 arroz de cuxá cozido(a) 

6300101 arroz (polido, agulhinha etc.) 49,5 

6700501 couve 30,0 

8400301 óleo de soja 0,5 

8507501 angu à baiana cozido(a) 

8500218 polenta 60,0 

7101901 coração bovino 10,0 

7102801 rabada de boi 10,0 

7102801 rabada de boi 10,0 

7102501 fígado bovino 10,0 

7004801 molho de tomate 10,0 

8507801 açaí com granola cru(a) 
6504101 granola 95,0 

6601709 açaí 95,0 

8508301 vaca atolada cozido(a) 
7101301 costela bovina 95,0 

6400609 aipim 95,0 

8508403 outros legumes cozidos cozido(a) 
6400101 batata inglesa 95,0 

6401201 cenoura 95,0 

8509801 café da manha cozido(a) 
7900101 leite de vaca integral 85,0 

8501302 café 15,0 
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Quadro S8 – continuação 
código nome da preparação tipo de preparo código nome do ingrediente composição (%) 

8570101 prato de comida Brasileiro cozido(a) 

7109101 carne bovina 35,0 

6300101 arroz, tipo 1, cozido 20,0 

6503401 macarrão 20,0 

6303102 feijão (preto etc..) 20,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8570102 prato de comida - nordeste cozido(a) 

7109101 carne bovina 35,0 

6300101 arroz, tipo 1, cozido 20,0 

6303102 feijão (preto etc..) 60g 20,0 

6500603 couscous, cooked 20,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8570103 prato de comida - norte cozido(a) 

7109101 carne bovina 35,0 

6300101 arroz, tipo 1, cozido 20,0 

6303102 feijão (preto etc..) 60g 20,0 

6501401 farinha de mandioca crua 10g 20,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8570104 prato de comida - sudeste cozido(a) 

7109101 carne bovina 35,0 

6705101 tomate 20,0 

6300101 arroz, tipo 1, cozido 20,0 

6303102 feijão (preto etc..) 60g 20,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8570105 prato de comida – sul cozido(a) 

7109101 carne bovina 35,0 

6303102 feijão (preto etc..) 20,0 

6503401 macarrão 20,0 

6300101 arroz, tipo 1, cozido 20,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8570106 
prato de comida – centro 
oeste 

cozido(a) 

7109101 carne bovina 35,0 

6705101 tomate 20,0 

6300101 arroz, tipo 1, cozido 20,0 

6303102 feijão (preto etc..) 60g 20,0 

8400301 óleo de soja 5,0 

8570107 arroz com feijão cozido(a) 

6303102 feijão (preto etc..) 60g 60,0 

6300101 arroz, tipo 1, cozido 30,0 

8400301 óleo de soja 10,0 

8570328 pão com manteiga cru(a) 
8000105 pao de sal 95,0 

7901501 manteiga 5,0 

8570329 pão com margarina cru(a) 
8000105 pao de sal 95,0 

7901602 margarina 95,0 

8570330 pão com ovo frito(a) 

8000105 pao de sal 50,0 

7803301 ovo de galinha 47,5 

8400301 óleo de soja 2,5 

8571110 
carne com batata, inhame, 

batata barôa ou aipim 
cozido(a) 

6400101 batata inglesa 47,5 

7109101 carne bovina 47,5 

8400301 óleo de soja 5,0 

8571111 
carne com legumes (exceto 

batata, inhame e aipim) 
cozido(a) 

7109101 carne bovina 47,5 

6703901 abóbora 47,5 

8400301 óleo de soja 5,0 

8571112 
frango com batata, inhame 
batata barôa ou aipim 

cozido(a) 

7800401 peito de galinha ou frango 47,5 

6400101 batata inglesa 47,5 

8400301 óleo de soja 5,0 

8571113 
frango com legumes 
(exceto batata, inhame e 

aipim) 

cozido(a) 

6703901 abóbora 47,5 

7800401 peito de galinha ou frango 47,5 

8400301 óleo de soja 5,0 
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Quadro S8 – conclusão 
código nome da preparação tipo de preparo código nome do ingrediente composição (%) 

8578404 abóbora com quiabo cozido(a) 

6703901 abóbora 49,1 

6705001 quiabo 49,1 

8400301 óleo de soja 1,6 

6705101 tomate 0,1 

6706201 alho 0,1 

6705701 cebola 0,1 

8579002 arroz carreteiro cozido(a) 

8100101 carne seca 68,2 

6300101 arroz (polido etc..) 27,3 

8400301 óleo de soja 4,4 

6706201 alho 0,1 

6705701 cebola 0,1 

8579003 maria izabel cozido(a) 

6300101 arroz (polido etc..) 41,0 

8100101 carne seca 41,0 

6705101 tomate 20,5 

6705701 cebola 6,0 

6704501 pimentão 4,5 

6706201 alho  0,5 

8579004 arroz de leite cozido(a) 

6300101 arroz (polido etc..) 53,0 

7900101 leite de vaca integral 35,0 

6906602 açúcar 12,0 

8579005 arroz com mandioca cozido(a) 

6400609 aipim 60,0 

6300101 arroz, tipo 1, cozido 30,0 

8400301 óleo de soja 10,0 

8579006 arroz com ovo cozido(a) 

7803301 ovo de galinha 50,0 

6300101 arroz, tipo 1, cozido 40,0 

8400301 óleo de soja 10,0 

Fonte: elaborado pelo Núcleo de Estudos em Epidemiologia Nutricional (NUPENS/USP) 
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Quadro S9 - Classificação NCM-SH ordenados pelas seções e correspondência à POF (2008-09) 

Seção I - Animais vivos e produtos do reino animal 
 

Capítulo 2 - Carnes e miudezas, comestíveis 

 Posição  Subprosição Exemplo POF-IBGE Cod. POF 

 
0201 

Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou 

refrigeradas 

020120 Costela bovina 7101301 

 020130 Filé mignon 7100101 
 

0203 
Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 

ou congeladas 
020319 Carre 7103301 

 
0204 

Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, 
refrigeradas ou congeladas 

020443 Carne de carneiro 7105601 
 020450 Carne de cabrito 7105401 

 

0206 

Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, 

suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, 
refrigeradas ou congeladas 

020610 

Panelada (visceras 

bovinas não 
especificadas) 

7101806 

 020621 Lingua bovina 7102701 

 020622 Figado bovino 7102501 
 020629 Viscera bovina 7101801 

 020630 Tripa suina 7104501 

 020641 Figado suino 7104601 
 020680 Fato caprino 7102404 

 
0207 

Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou 

congeladas, das aves da posição 0105 
020739 Frango inteiro 7800103 

 

0209 

Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de 

aves, não fundidas nem extraídas de outro modo, frescos, 

refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos 
ou defumados. 

020900 Toucinho 7103801 

 

0210 
Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em 
salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, 

comestíveis, de carnes ou de miudezas 

021012 Bacon 8101005 

 021019 Carne seca 8100101 
 021020 Carne de sol 8100201 

 021092 Carne de outros animais 7107601 

 021093 Alligator 7107611 
 

Capítulo 3 - Peixes e crustáceos, moluscos e os outros invertebrados aquáticos 

 
0302 

Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e 
outra carne de peixes da posição 0304 

030250 
Peixe de mar (inteiro, em 
pósta, em filé etc.) 

7200101 

 

0306 

Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, 

refrigerados, congelados, secos, salgados ou em 

salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou 

vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados 

ou em salmoura; farinhas, pós e “pellets” de crustáceos, 
próprios para alimentação humana 

030627 Camarão 7260101 

 

0307 

Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, 

refrigerados, congelados, secos, salgados ou em 
salmoura; invertebrados aquáticos, exceto crustáceos e 

moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 

salgados ou em salmoura; farinhas, pós e “pellets” de 
invertebrados aquáticos, exceto crustáceos, próprios para 

alimentação humana 

030710 Marisco 7263101 

 030731 Sururu 7266101 
 

030749 Lula 72651 

 Capítulo 4 - Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem 

compreendidos em outros Capítulos 

 
0401 

Leite e creme deƒ leite, não concentrados nem 

adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes 

040110 Leite de vaca fresco 7900201 
 040120 Leite de vaca integral 7900101 

 040150 Creme de leite 7901001 

 
0402 

Leite e creme de leite, concentrados ou adicionados de 
açúcar ou de outros edulcorantes 

040210 Leite em pó integral 7900601 
 040221 Leite em pó desnatado 7900710 

 

0403 

Leitelho, leite e creme de leite coalhados, iogurte, quefir 

e outros leites e cremes de leite fermentados ou 
acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de 

açúcar ou de outros edulcorantes, ou aromatizados ou 

adicionados de frutas ou de cacau 

040310 Iogurte de qualquer sabor 7901201 

 

040390 
Chandele de qualquer 

sabor 
6904205 

 
0405 

Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; 

pastas de espalhar de produtos provenientes do leite 
040510 Manteiga 7901501 

 

0406 Queijos e requeijão 

040610 Queijo de minas 7902001 
 040620 Queijo ralado 7902403 

 040630 Creme de queijo 7007502 

 040640 Queijo gorgonzola 7903301 
 040690 Queijo não especificado 7903001 

 
0407 

Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou 

cozidos. 

040721 Ovo de galinha 7803301 

 040729 Ovo de codorna 7803501 
 0409 Mel natural 040900 Mel 6901602 

 
0410 

Produtos comestíveis de origem animal, não 

especificados nem compreendidos em outras posições 
041000 Pudim de qualquer sabor 6902601 

Continua 
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Quadro S9 - Continuação 

Seção II - Produtos do reino vegetal 
 

Capítulo 7 - Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis 

 Posição  Subprosição Exemplo POF-IBGE Cod. POF 

 0701 Batatas, frescas ou refrigeradas 070190 Batata-inglesa 6400101 

 0702 Tomates, frescos ou refrigerados 070200 Tomate 6705101 
 

0703 

Cebolas, chalotas (“échalotes”), alhos, alhosporro e 

outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou 

refrigerados 

070310 Cebola 6705701 

 070320 Alho 6706201 

 070390 Cebolinha 6701101 
 

0704 

Couves, couveflor, repolho ou couve frisada, 

couverábano e produtos comestíveis semelhantes do 

gênero Brassica, frescos ou refrigerados 

070410 Couve flor 6700601 

 
070490 Couve 6700501 

 
0705 

Alfaces (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp), 

frescas ou refrigeradas 

070519 Alface 6700101 

 070529 Escarola 6700304 
 

0706 

Cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, 

aiporábano, rabanetes e raízes comestíveis semelhantes, 

frescos ou refrigerados 

070610 
Mandioquinha salsa 

(batata baroa) 
6400303 

 070690 Rabanete 6401001 

 
0707 

Pepinos e pepininhos (“cornichons”), frescos ou 

refrigerados 
070700 Pepino 6704001 

 
0708 

Legumes de vagem, com ou sem vagem, frescos ou 
refrigerados 

070810 Ervilha em grao 6301101 
 070820 Vagem 6705201 

 

0709 Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados 

070910 Alcachofra 6702301 

 070930 Jilo 6704201 
 070959 Cogumelo in natura 6705301 

 070960 Pimentao 6704501 

 070970 Espinafre 6700701 
 070990 Moranga 6703306 

 070993 Abobrinha 6703701 

 070999 Acafrao 6401601 
 

0710 
Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou 
vapor, congelados 

071040 Milho cozido 8501402 

 071080 Palmito in natura 6704401 

 071090 Jardineira (seleta) 6706101 
 

0713 
Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou 
partidos 

071310 Ervilha em vagem 6705501 

 071320 Grao de bico 6302801 

 071333 Feijao de corda 6301603 
 071340 Lentilha 6302901 

 071350 Fava (em grao) 6301201 

 071390 Mangalo amargo em grao 6301204 
 

0714 

Raízes de mandioca, de araruta e de salepo, tupinambos, 

batatasdoces e raízes ou tubérculos semelhantes, com 

elevado teor de fécula ou de inulina, frescos, refrigerados, 
congelados ou secos, mesmo cortados em pedaços ou em 

“pellets”; medula de sagüeiro 

071410 Mandioca 6400601 

 071420 Batata doce 6400401 

 
071490 Inhame 6400501 

 
Capítulo 8 - Frutas; cascas de cítricos e de melões 

 

0801 
Cocos, castanhadopará e castanha de caju, frescos ou 

secos, mesmo sem casca ou pelados 

080111 Coco ralado 66002 
 080112 Butia 6600912 

 
080119 

Coco da bahia (seco ou 

verde) 
6600101 

 080121 Castanha do para 6600701 

 080131 Castanha de caju 6600801 

 

0802 
Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem 

casca ou peladas 

080212 Amêndoa 6600501 
 080222 Avelã 6600601 

 080232 Noz (nogueira) 6601501 

 080240 Castanha portuguesa 6600301 

 080250 Pistache 6602201 

 080290 Pinhao 6600401 

 
0803 Bananas, incluindo as bananas-da-terra, frescas ou secas. 080300 

Banana (ouro, prata, 
d'água, da terra etc.) 

6801101 

 

0804 
Tâmaras, figos, abacaxis (ananases), abacates, goiabas, 
mangas e mangostões, frescos ou secos 

080410 

Doce de frutas 

cristalizado de qualquer 
sabor diet 

6909301 

 080420 Figo 6802901 

 080430 Abacaxi 6802601 
 080440 Abacate 6802701 

 080450 Manga 6803201 

 

0805 Cítricos, frescos ou secos 

080520 Tangerina 6802201 
 080530 Lima 6801901 

 
080590 

Laranja (pera, seleta, 

lima, da terra etc.) 
6801801 

Continua 
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Quadro S9 - Continuação 

 Posição  Subprosição Exemplo POF-IBGE Cod. POF 

 
0806 Uvas frescas ou secas (passas) 

080610 Uva 6803901 

 080620 Uva passa 6803912 
 

0807 Melões, melancias e mamões (papaias), frescos 

080711 Melancia 6803401 

 080719 Melão 6803501 

 080720 Mamão 6803101 
 

0808 Maçãs, pêras e marmelos, frescos 
080810 Maca 6803001 

 080820 Pera 6803601 

 
0809 

Damascos, cerejas, pêssegos (incluídos os “brugnons” e 

as nectarinas), ameixas e abrunhos, frescos 

080920 Cereja 6804501 
 080930 Pessego 6803701 

 080940 Ameixa 6804301 
 

0810 Outras frutas frescas 

081010 Morango 6805201 

 081030 Salada de frutas 8504401 

 081050 Kiwi 6807801 
 081090 Ananas 6802602 

 

0813 

Frutas secas, exceto as das posições 0801 a 0806; 

misturas de frutas secas ou de frutas de casca rija do 
presente Capítulo 

081340 Fruta seca ou desidratada 6902401 

 
Capítulo 9 - Café, chá, mate e especiarias 

 

0901 

Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas 

de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer 

proporção 

090121 Cafe com leite 8501303 

 
090122 Nescafe 8202602 

 0902 Chá, mesmo aromatizado 090210 Mate tradicional 8201104 

 

0904 

Pimenta (do gênero Piper); pimentões e pimentas dos 

gêneros Capsicum ou Pimenta, secos ou triturados ou em 
pó 

090412 Pimenta em pó 7006101 

 
0910 

Gengibre, açafrão, açafrãodaterra, tomilho, louro, caril e 

outras especiarias 
091099 Colorau 70012 

 
Capítulo 10 - Cereais 

 1003 Cevada. 100390 Cevada em pó 8203603 

 
1005 Milho 100590 

Canjiquinha de milho em 

grao 
6300706 

 

1006 Arroz 

100620 Arroz integral 6300201 

 

100630 

Arroz (polido, 

parboilizado, agulha, 
agulhinha etc.) 

6300101 

 
Capítulo 11 - Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo 

 
1101 Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio 

110100 Pao de sal 8000105 

 110100 Farinha de trigo 65010 

 
1102 

Farinhas de cereais, exceto de trigo ou de mistura de trigo 
com centeio 

110220 Xerem de milho 6300707 
 110220 Farinha de milho 6500603 

 1103 Grumos, sêmolas e “pellets”, de cereais 110313 Quirera não especificada 6303501 
 

1104 

Grãos de cereais trabalhados de outro modo (por 

exemplo, descascados, esmagados, em flocos, em 

pérolas, cortados ou partidos), com exclusão do arroz da 
posição 1006; germes de cereais, inteiros, esmagados, em 

flocos ou moídos 

110412 Farinha de aveia 6500301 

 110419 Vitaflocos 6502105 

 
110430 Germe de trigo 6501301 

 
1106 

Farinhas, sêmolas e pós, dos legumes de vagem, secos, da 
posição 0713, de sagu ou das raízes ou tubérculos da 

posição 0714 e dos produtos do Capítulo 8 

110620 Farinha de mandioca 6501401 

 
1108 Amidos e féculas; inulina 

110819 Amido de arroz 6500705 
 110812 Amido de milho 6500702 

 Capítulo 12 - Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palha e 

forragem 

 1201 Soja, mesmo triturada. 120100 Soja em grao 6303001 

 
1202 

Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, 

mesmo descascados ou triturados 
120220 

Amendoim (em grao) (in 

natura) 
6301001 

 1204 Sementes de linho (linhaça), mesmo trituradas 120400 Semente de linhaca 6302001 

 1207 Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados 120740 Gergelim 7009102 

 
1208 

Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto 
farinha de mostarda 

120810 Fibra de soja 6502501 

 

1212 

Alfarroba, algas, beterraba sacarina e canadeaçúcar, 

frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, mesmo em pó; 
caroços e amêndoas de frutos e outros produtos vegetais 

(incluídas as raízes de chicória não torradas, da variedade 

Cichorium intybus sativum) usados principalmente na 
alimentação humana, não especificados nem 

compreendidos em outras posições 

121292 Cana de açúcar 6802501 

Continua 
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Quadro S9 - Continuação 

Seção III - Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares 

elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal 
 Capítulo 15 - Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de 

origem animal ou vegetal 

 Posição  Subprosição Exemplo POF-IBGE Cod. POF 

 
1501 

Gorduras de porco (incluindo a banha) e gorduras de 
aves, exceto as das posições 02.09 ou 15.03. 

150110 Banha suina 8401801 

 
1502 

Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou 

caprina, exceto as da posição 15.03. 
150210 Banha bovina 8403001 

 
1507 

Óleo de soja e respectivas frações, mesmo refinados, mas 

não quimicamente modificados 
150790 Óleo de soja 8400301 

 
1509 

Azeite de oliva e respectivas frações, mesmo refinados, 
mas não quimicamente modificados 

150990 Azeite de oliva 8400101 

 
1511 

Óleo de palma e respectivas frações, mesmo refinados, 

mas não quimicamente modificados 
151190 Óleo de dendê 8403501 

 

1515 

Outras gorduras e óleos vegetais (incluído o óleo de 

jojoba), e respectivas frações, fixos, mesmo refinados, 

mas não quimicamente modificados 

151500 Óleo não especificado 8403201 

 

1517 

Margarina; misturas ou preparações alimentícias de 

gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de frações 

das diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, 
exceto as gorduras e óleos alimentícios, e respectivas 

frações, da posição 1516 

151710 
Margarina com ou sem 

sal 
7901602 

 

Continua 
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Quadro S9 - Continuação 

Seção IV - Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; fumo (tabaco) e 

seus sucedâneos misturados 
 

Capítulo 16 - Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos 

 Posição  Subprosição Exemplo POF-IBGE Cod. POF 

 
1601 

Enchidos e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou 
sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos 

160100 Salsicha no varejo 8102101 

 

1602 
Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de 

sangue 

160210 
Pasta de carne em 

conserva 
7702302 

 
160220 

Pate (fígado, calabresa, 

frango, presunto etc.) 
8104001 

 160230 Nuggets de frango 7802901 
 160231 Blanquet de peru 8102801 

 160232 Hamburguer de peru 8103001 

 
160249 

Feijao branco com 
dobradinha em conserva 

7702001 

 
160250 

Carne bovina em 

conserva 
7702601 

 160290 Cachorro quente 8500302 

 
1604 

Preparações e conservas de peixes; caviar e seus 

sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe 
160420 Sushi 8504201 

 
1604 

Preparações e conservas de peixes; caviar e seus 

sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe 
160413 Sardinha em conserva 7703002 

 
1604 

Preparações e conservas de peixes; caviar e seus 
sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe 

160414 Atum em conserva 7703402 

 
1604 

Preparações e conservas de peixes; caviar e seus 
sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe 

160420 
Pasta de peixe em 
conserva 

7703902 

 
Capítulo 17 - Açúcares e produtos de confeitaria 

 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose 

quimicamente pura, no estado sólido 

170111 Demerara 6900302 

 170113 Açúcar light 6907001 

 170191 Rapadura 6900401 
 170111 Batida (rapadura) 6900403 

 
1704 

Produtos de confeitaria, sem cacau (incluído o chocolate 

branco) 

170410 Chiclete 6900601 

 170490 Bala 6900603 
 

Capítulo 18 - Cacau e suas preparações 

 1801 Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado 180100 Cacau 6806301 

 
1805 

Cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros 

edulcorantes 
180500 Tablete de chocolate 6900701 

 
1806 

Chocolate e outras preparações alimentícias contendo 

cacau 
180610 

Chocolate em pó de 

qualquer marca 
6900801 

 
Capítulo 19 - Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou de leite; produtos de pastelaria 

 

1901 

Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, 

grumos, sêmolas, amidos, féculas ou de extratos de malte, 
não contendo cacau ou contendo menos de 40%, em 

peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente 

desengordurada, não especificadas nem compreendidas 
em outras posições; preparações alimentícias de produtos 

das posições 0401 a 0404, não contendo cacau ou 

contendo menos de 5%, em peso, de cacau, calculado 
sobre uma base totalmente desengordurada, não 

especificadas nem compreendidas em outras posições 

190110 Arrozina 6500104 

 190120 Pao de queijo 8000801 
 

190190 Farofa pronta 8502901 

 

1902 

Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de 
carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro 

modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, 
nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado 

190211 Macarrão 6503401 
 190220 Croquinhos de arroz 6500202 

 
190230 Miojo 6504801 

 

1904 

Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por 

torrefação (por exemplo, flocos de milho (“corn flakes”)); 
cereais (exceto milho) em grãos ou sob a forma de flocos 

ou de outros grãos trabalhados (com exceção da farinha, 

do grumo e da sêmola), précozidos ou preparados de 
outro modo, não especificados nem compreendidos em 

outras posições 

190410 Sucrilhos de milho 6500902 

 190420 Barra de cereais 6907201 
 190410 Pipoca  light 6304201 

 

190420 Neston 6502101 

 

1905 

Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de 
bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; 

hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, 

pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e 
produtos semelhantes 

190520 Puba de milho 6500608 
 190530 Rosquinha doce 8002002 

 

190590 Mini pizza semipronta 6502403 

Continua 
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Quadro S9 - Conclusão 

 
Capítulo 20 - Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas 

 Posição  Subprosição Exemplo POF-IBGE Cod. POF 

 

2001 

Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de 

plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em 
ácido acético 

200110 Pepino em conserva 7703701 

 
200190 Alcaparra em conserva 7002401 

 
2002 

Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre 

ou em ácido acético 
200210 Massa de tomate 7004701 

 

2005 

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, 

exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, 
com exceção dos produtos da posição 2006 

200500 Seleta (jardineira) 6706102 

 200540 Ervilha em conserva 7700201 

 200580 Milho verde em conserva 7700401 
 

200599 
Milho verde com ervilha 

em conserva 
7701501 

 
2006 

Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras 
partes de plantas, conservados com açúcar (passados por 

calda, glaceados ou cristalizados) 

200600 
Doce de frutas em calda 

de qualquer sabor 
6901301 

 

2007 

Doces, geléias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, 

obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou 

de outros edulcorantes 

200799 Creme de arroz 6500101 

 

2009 

Sucos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de 
produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de 

álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros 

edulcorantes 

200919 Suco de laranja 8500407 

 

2009 

Sucos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de 
produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de 

álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros 
edulcorantes 

200940 Suco de abacaxi 8500402 

 200950 Molho de tomate 7004801 
 200960 Suco 8500401 

 200989 Leite de coco 7003801 

 200990 Caldo de cana 8202001 
 

Capítulo 21 - Preparações alimentícias diversas 

 

2101 

Extratos, essências e concentrados de café, de chá ou de 
mate e preparações à base destes produtos ou à base de 

café, chá ou mate; chicória torrada e outros sucedâneos 

torrados do café e respectivos extratos, essências e 
concentrados 

210111 Cafe soluvel capuccino 8206402 

 

2102 

Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos 

monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 
3002); pós para levedar, preparados 

210230 Fermento em pó 70006 

 

2103 

Preparações para molhos e molhos preparados; 

condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda 

e mostarda preparada 

210330 Mostarda molho 7001501 

 210310 Molho de soja 7003601 
 210320 Ketchup 7004802 

 210390 Maionese (molho) 7004301 

 
2105 Sorvetes, mesmo contendo cacau 210500 

Sorvete de qualquer sabor 
industrializado 

6900501 

 
2106 

Preparações alimentícias não especificadas nem 

compreendidas em outras posições 
210690 Adocante artificial 6901801 

 
Capítulo 22 - Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 

 

2202 

Águas, incluídas as águas minerais e as águas 

gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros 

edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não 
alcoólicas, exceto sucos de frutas ou de produtos 

hortícolas, da posição 2009 

220210 Água 82080 

 220290 Sustagem 6505101 

 
220210  

Refrigerante de cola 
tradicional 

8200101 

 220290 Q-suco 8202402 

 
2203 Cervejas de malte 220300 

Cerveja (com ou sem 
álcool) 

8300101 

 

2204 

Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos 

com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 
2009 

220429 Vinho 8302415 

 
220410 Champanhe 8301201 

 
2205 

Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados 

por plantas ou substâncias aromáticas 
220510 Bebida álcoolica 8303501 

 

2206 

Outras bebidas fermentadas (sidra, perada, hidromel, por 

exemplo); misturas de bebidas fermentadas e misturas de 

bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas, não 
especificadas nem compreendidas em outras posições 

220600 Sidra champanhe 8301202 

 

2208 

Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em 

volume inferior a 80% vol; aguardentes, licores e outras 
bebidas espirituosas (alcoólicas) 

220820 Conhaque 8301601 

 220830 Uisque 8301001 
 220840 Aguardente 8300301 

 
2209 

Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido 

acético, para usos alimentares 
220900 Vinagre 70033 

Fonte: autor 
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Material suplementar: sobre as fontes de coeficientes ambientais 

 

 

Material que traz as referências bibliográficas selecionadas e a identificação de quais 

referências foram utilizadas nosistema de cálculos das pegadas de carbono e hídrica dos 

alimentos, de acordo com o item de consumo alimentar efetivamente avaliado na referência. 

Por fim, a média e o desvio padrão calculados para todos os itens de consumo alimentar a partir 

do banco de referências selecionadas, expressas por quilo de alimento sem preparo. 
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Quadro S11 – Fontes das pegadas de carbono: referências diretas 

Código HS-Subgrupo Descrição Cod. Referências carbono 

65010 110100 farinha de trigo Lantmännen, 2012b 
   Meisterlin, 2009a 
   Michaelowa, 2008a 
   Molino Grassi, 2015c 

72651 030749 lula Iribarren, 2011a 

6300101 100630 arroz (polido etc.) Blengini, 2009a 
   Brodt, 2009a 
   González, 2011a 
   Hokazono, 2009a 
   Kagi, 2010a 
   Kasmaprapruet, 2009a 
   Kok, 2001a 
   Phong, 2011a 

6300701 100590 milho (em grao) Bartl, 2012a 
   González, 2011a 
   Meul, 2012a 

6301001 120220 amendoim (em grao) (in natura) Blonk, 2008a 

6301101 070810 ervilha em grao González, 2011a 
   Meul, 2012a 
   Nguyen, 2012c 

6303001 120100 soja em grao Da Silva, 2010a 
   González, 2011a 
   Maciel, 2016a 
   Raucci, 2015a 

6303102 071333 feijao (preto etc.) Abeliotis, 2013a 
   González, 2011a 
   Kramer, 1999a 
   Romero-Gámez, 2012a 

6304901 071390 quinoa Alter Eco, 2012a 

6400101 070190 batata-inglesa Bartl, 2012a 
   González, 2011a 
   Kok, 2001a 
   Kramer, 1999a 
   Lindenthal, 2010a 
   Milà i Canals, 2008a 
   Refsgaard, 2011a 
   Röös, 2011a 
   Williams, 2010a 

6400601 071410 mandioca Usubharatana, 2015a 

6401101 070690 beterraba González, 2011a 

6401201 070610 cenoura González, 2011a 
   Miljøstyrelsen, 2006a 
   TESCO, 2012a 

6500401 110412 aveia em flocos González, 2011a 
   Lantmännen, 2008a 
   Lantmännen, 2012a 
   Roer, 2012b 

6500609 190520 puba de fuba Berners-Lee, 2012a 

6500902 190410 sucrilhos de milho Jeswani, 2015 
   TESCO, 2012a 

6501401 110620 farinha de mandioca Usubharatana, 2015a 

6502403 190590 mini pizza semipronta TESCO, 2012a 

6503401 190211 macarrão Barilla, 2011c 
   Barilla, 2013a 
   Barilla, 2013b 
   Barilla, 2013w 
   Barilla, 2014c 
   Barilla, 2014d 
   Cerere, 2014a 
   De Cecco, 2011a 
   De Cecco, 2014b 
   Lantmännen, 2012c 
   Lantmännen, 2012d 
   Lantmännen, 2012e 
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Código HS-Subgrupo Descrição Cod. Referências carbono 
   Lantmännen, 2012f 
   Röös, 2011a 
   Sgambaro, 2013a 
   Sgambaro, 2014a 
   TESCO, 2012a 
   Voiello, 2014a 

6503605 120810 carne de soja Berners-Lee, 2015a 
   Mollenhorst, 2006a 

6505601 120810 proteina de soja Braun, 2016a 

6506003 190590 mini pizza semipronta light TESCO, 2012a 

6600501 080212 amêndoa Marvinney, 2014a 
   Venkat, 2012a 

6600801 080131 castanha de caju Blonk, 2008a 
   Figueiredo MCB, 2014a 

6601501 080232 noz (nogueira) Blonk, 2008a 
   Marvinney, 2014a 
   Venkat, 2012a 

6602201 080250 pistache Marvinney, 2014a 

6700101 070519 alface González, 2011a 
   Gunady, 2012a 
   Hospido, 2009a 
   Milà i Canals, 2008a 
   Venkat, 2012a 

6700601 070410 couve flor Blonk, 2010a 

6700701 070970 espinafre Kramer, 1999a 

6700901 070490 repolho González, 2011a 
   Kramer, 1999a 

6701704 070410 brócolis González, 2011a 
   Venkat, 2012a 

6702301 070910 alcachofra Audsley, 2009a 

6703306 070993 moranga Blanke, 2012a 

6703701 070993 abobrinha González, 2011a 
   Lindenthal, 2010a 

6704001 070700 pepino González, 2011a 
   Lindenthal, 2010a 
   TESCO, 2012a 

6705101 070200 tomate Andersson, 2000a 
   Blonk, 2010a 
   Coop, 2014a 
   González, 2011a 
   Lindenthal, 2010a 
   Page, 2012a 

6705301 070959 cogumelo in natura Gunady, 2012a 

6705701 070310 cebola González, 2011a 
   Miljøstyrelsen, 2006a 
   Saunders, 2006a 

6801101 080300 banana (ouro, prata etc.) Blonk, 2010a 
   Iriarte, 2014a 
   Roibas, 2014a 
   Svanes, 2013a 

6801801 080590 laranja (pera, seleta etc.) Basset-Mens, 2014a 
   Dwivedi, 2012a 
   González, 2011a 
   Pergola, 2013a 
   Ribal, 2009a 
   Sanjuán, 2005a 

6802001 080530 limão (comum, galego etc.) Pergola, 2013a 

6802202 080520 mexerica Bartl, 2012a 

6802601 080430 abacaxi Adebah, 2010a 
   Blonk, 2010a 
   Graefe, 2013a 
   Ingwersen, 2010a 
   Ingwersen, 2012a 
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Código HS-Subgrupo Descrição Cod. Referências carbono 

6802602 081090 ananas Graefe, 2013a 

6802701 080440 abacate Bartl, 2012a 
   Graefe, 2013a 

6803001 080810 maca Assomela, 2012a 
   Assomela, 2013a 
   Assomela, 2014a 
   Bartl, 2012a 
   Basset-Mens, 2014a 
   Blonk, 2010a 
   Cerutti, 2013a 
   González, 2011a 
   McLaren, 2010a 
   Milà i Canals, 2006a 
   Mouron, 2006a 
   Saunders, 2006a 
   Venkat, 2012a 

6803201 080450 manga Basset-Mens, 2014a 
   Graefe, 2013a 

6803301 081090 maracuja Graefe, 2013a 

6803401 080711 melancia Audsley, 2009a 

6803501 080719 melão Figueiredo MCB, 2013a 

6803601 080820 pera Liu, 2010a 

6803701 080930 pessego Bartl, 2012a 
   Basset-Mens, 2014a 
   Torres, 2014a 

6803901 080610 uva Torres, 2014a 
   Venkat, 2012a 

6804401 081090 caju Figueiredo MCB, 2014a 

6804501 080920 cereja González, 2011a 

6805201 081010 morango Bartl, 2012a 
   Blonk, 2010a 
   Denstedt, 2010a 
   González, 2011a 
   Gunady, 2012a 
   Lillywhite, 2008a 
   Lindenthal, 2010a 
   Venkat, 2012a 
   Williams, 2008a 

6806301 180100 cacau Alter Eco, 2012a 

6807801 081050 kiwi McLaren, 2010a 
   Mithrarant, 2010a 
   Mowat, 2016a 
   Zeus, 2011a 

6808401 081090 fruta (não especificada) Meier, 2012a 
   Phong, 2011a 

6809901 081090 amora Graefe, 2013a 

6900304 170111 açúcar mascavo Alter Eco, 2012a 

6900501 210500 sorvete de qualquer sabor industrializado Berners-Lee, 2015a 
   Nilsson, 2011a 

6900603 170490 bala Berners-Lee, 2015a 

6900610 170490 jujuba Nilsson, 2011a 

6901001 200799 geleia de frutas de qualquer marca ou sabor Berners-Lee, 2015a 
   Röös, 2012a 

6901206 200799 marmelada Berners-Lee, 2015a 
   Werner, 2014a 

6901301 200600 doce de frutas em calda de qualquer sabor Berners-Lee, 2015a 

6901602 040900 mel Berners-Lee, 2015a 
   Kendall, 2012a 

6901801 210690 adocante artificial PURE CIRCLES , 2011a 

6902402 080620 passa Venkat, 2012a 

6902607 041000 danette pudim Berners-Lee, 2015a 

6906602 170111 açúcar Ramjeawon, 2004a 
   Renouf, 2011a 

continua 
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Quadro S11 – continuação 

Código HS-Subgrupo Descrição Cod. Referências carbono 
   Yuttitham, 2011a 

7003601 210310 molho de soja Röös, 2012a 

7004701 200210 massa de tomate TESCO, 2012a 

7004801 200950 molho de tomate Barilla, 2014a 
   Barilla, 2014b 
   Valfrutta, 2014b 

7103701 020319 lombo suino Michaelowa, 2008a 

7104101 020319 carne suina Audsley, 2012a 
   Basset-Mens, 2005a 
   Basset-Mens, 2006a 
   Blonk, 2008a 
   Blonk, 2008b 
   Cederberg, 2004a 
   Cederberg, 2009b 
   Cherubini, 2015a 
   Dalgaard, 2007a 
   Dalgaard, 2007b 
   Dolman, 2010a 
   Dourmad, 2012a 
   Dunkley, 2013a 
   Eriksson, 2005a 
   Espagnol, 2014a 
   Fiala, 2008a 
   González, 2011a 
   González, 2012a 
   Halberg, 2008a 
   Kool, 2007a 
   Lesschen, 2011a 
   Nguyen, 2010b 
   Nguyen, 2010c 
   Nguyen, 2011a 
   Nguyen, 2012a 
   Pelletier, 2010a 
   Phong, 2011a 
   Pirlo, 2016a 
   Ponsioen, 2011a 
   Reckmann, 2012a 
   Rugani, 2012a 
   Salou, 2014a 
   Usva, 2012a 
   Wiedemann, 2010a 
   Williams, 2006a 

7105602 020443 carne de ovelha Audsley, 2012a 
   Bell, 2012a 
   Biswas, 2010a 
   Blonk, 2008a 
   Blonk, 2008b 
   EBLEX, 2010a 
   Gac, 2012a 
   Ledgard, 2010a 
   Peters, 2010a 
   Ponsioen, 2011a 
   Wiederman, 2015a 
   Williams, 2006a 

7109101 020130 carne bovina Arias, 2012a 
   Audsley, 2012a 
   Beauchemin, 2010a 
   Blonk, 2008a 
   Blonk, 2008b 
   Bonesmo, 2013a 
   Capper, 2011a 
   Casey, 2006a 
   Casey, 2006b 
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Código HS-Subgrupo Descrição Cod. Referências carbono 
   Cederberg, 2003a 
   Cederberg, 2009a 
   Cederberg, 2009b 
   CEDERBERG, 2011a 
   Coop, 2013a 
   Coop, 2013b 
   Dollé, 2012a 
   Dunkley, 2013a 
   EBLEX, 2010a 
   FAO, 2010a 
   Foley, 2011a 
   González, 2011a 
   Huerta, 2016a 
   Kissinger, 2016a 
   Kok, 2001a 
   Lesschen, 2011a 
   Michaelowa, 2008a 
   Mieleitner, 2012a 
   Nguyen, 2010a 
   Nguyen, 2012b 
   Ogino, 2006a 
   Ogino, 2007a 
   Pashaei Kamali, 2015a 
   Pelletier, 2010b 
   Peters, 2010a 
   Phetteplace, 2001a 
   Ponsioen, 2011a 
   Refsgaard, 2011a 
   Ridoutt, 2012a 
   Rivera, 2015a 
   Roer, 2012a 
   Roer, 2013a 
   RUVIARO, 2015a 
   Salou, 2014a 
   Subak, 1999a 
   Usva, 2012a 
   Verge, 2008a 
   Veysset, 2010a 
   Wiederman, 2015a 
   Williams, 2006a 

7200101 030250 peixe de mar (inteiro, em pósta, em filé etc.) Almeida, 2014a 
   Aubin, 2006a 
   Aubin, 2009a 
   Ayer, 2009a 
   Blonk, 2008a 
   Buchspies, 2011a 
   Iribarren, 2010a 
   Iribarren, 2011a 
   Kok, 2001a 
   Pelletier, 2007a 
   Pelletier, 2009a 
   Ramos, 2011a 
   Tan, 2009a 
   Vásquez-Rowe, 2010a 
   Vásquez-Rowe, 2011a 
   Winther, 2009a 

7260101 030627 camarão Blonk, 2008a 
   Iribarren, 2011a 
   Ziegler, 2008a 
   Ziegler, 2011a 

7263101 030710 marisco Blonk, 2008a 
   Iribarren, 2010a 
   Iribarren, 2010b 
   Winther, 2009a 
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Quadro S11 – continuação 

Código HS-Subgrupo Descrição Cod. Referências carbono 

7270401 030551 bacalhau Blonk, 2008a 
   Findus, 2008a 
   Fulton, 2010a 
   Guttormsdòttir, 2009a 
   Svanes, 2010a 
   Svanes, 2011b 
   Winther, 2009a 

7400101 030250 peixe de água doce (inteiro, em pósta, em filé etc.) Aubin, 2009a 
   Bosma, 2011a 
   Cappell, 2007a 
   d'Orbcastel, 2009a 
   Iribarren, 2011a 
   Samuel-Fitwi, 2013a 
   Samuel-Fitwi, 2013b 
   Silvenius, 2012a 

7600101 030250 peixe não especificado (inteiro, em pósta, em filé etc.) Iribarren, 2011a 
   Phong, 2011a 
   Salou, 2014a 
   Vázquez-Rowe, 2012b 

7701404 210410 creme de cebola (sopa desidratada) Berners-Lee, 2015a 

7702603 160250 kitute bovino Berners-Lee, 2015a 

7800103 020739 frango inteiro Audsley, 2012a 
   Bengtsson, 2013a 
   Blonk, 2008a 
   Blonk, 2008b 
   Cederberg, 2009b 
   Da Silva, 2010b 
   Da Silva, 2012a 
   Da Silva, 2014a 
   Dunkley, 2013a 
   Fiala, 2008a 
   González, 2011a 
   González-García, 2014a 
   Kok, 2001a 
   Leinonen, 2012a 
   Lesschen, 2011a 
   Michaelowa, 2008a 
   Nielsen, 2011a 
   Pelletier, 2008c 
   Phong, 2011a 
   Ponsioen, 2011a 
   Salou, 2014a 
   Spahat, 2012a 
   Thévenot, 2013a 
   Tynelius, 2008a 
   Williams, 2006a 

7801702 020739 peru em pedaço não especificado Audsley, 2009a 

7802901 160230 nuggets de frango Mejia, 2016a 

7802902 160230 steak de frango TESCO, 2012a 

7803301 040721 ovo de galinha Audsley, 2012a 
   Baumgartner, 2008a 
   Berners-Lee, 2015a 
   Blonk, 2008a 
   Cederberg, 2009b 
   De Vries, 2010a 
   Dunkley, 2013a 
   González, 2011a 
   Leinonen, 2012a 
   Lesschen, 2011a 
   Salou, 2014a 
   TESCO, 2012a 
   Usva, 2012a 
   Wiedemann, 2010a 
   Williams, 2006a 
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Código HS-Subgrupo Descrição Cod. Referências carbono 

7900101 040120 leite de vaca integral Alig, 2014a 
   Audsley, 2012a 
   Bartl, 2011a 
   Basset-Mens, 2009a 
   Baumgartner, 2008a 
   Bava, 2012a 
   Belflower, 2012a 
   Berlin, 2008a 
   Blonk, 2008a 
   Bonesmo, 2013a 
   Casey, 2005a 
   Castanheira, 2010a 
   Cederberg, 2003a 
   Christie, 2011a 
   Dairy Australia, 2012a 
   Dalgaard, 2004a 
   De Léis, 2010a 
   De Léis, 2015a 
   Dollé, 2012a 
   Dunkley, 2013a 
   Eide, M.H., 2002a 
   Fantin, 2010a 
   Fantin, 2012a 
   Flysjo, 2011a 
   Flysjo, 2011b 
   Flysjo, 2014a 
   Gac, 2010a 
   González-García, 2013d 
   Granarolo, 2010b 
   Granarolo, 2010c 
   Granarolo, 2013a 
   Granarolo, 2013b 
   Guerci, 2012a 
   Guerci, 2013a 
   Haas, 2001a 
   Hagemann, 2011a 
   Hoertenhuber, 2010a 
   Hospido, 2003a 
   Kanyarushoki, 2010a 
   Kristensen, 2011a 
   Lafontaine, 2012a 
   Ledgard, 2007a 
   Lesschen, 2011a 
   Lindenthal, 2010a 
   Lovett, 2006a 
   Mathot, 2014a 
   Nguyen, 2013a 
   Notarnicola, 2014a 
   O'Brien, 2012a 
   Ogino, 2006a 
   Olesen, 2006a 
   Passos-Fonseca, 2010a 
   Phetteplace, 2001a 
   Refsgaard, 2011a 
   Roer, 2012a 
   Roer, 2013a 
   Rotz, 2010a 
   Salou, 2014a 
   Saunders, 2006a 
   Schader, 2012a 
   Schils, 2005a 
   Schmidt, 2012a 
   TESCO, 2012a 

continua 

  



390 
 

Quadro S11 – continuação 

Código HS-Subgrupo Descrição Cod. Referências carbono 
   Thoma, 2013a 
   Thomassen, 2005a 
   Thomassen, 2008a 
   Thomassen, 2008b 
   Thomassen, 2009a 
   Usva, 2012a 
   van der Werf, 2009a 
   van Middelaar, 2011a 
   Vellinga, 2010a 
   Verge, 2007a 
   Verge, 2012a 
   Wilfart, 2010a 
   Williams, 2006a 
   Yan, 2012a 

7900201 040110 leite de vaca fresco FAO, 2010a 

7900301 040110 leite de cabra Kanyarushoki, 2010a 

7900601 040210 leite em pó integral Verge, 2013a 

7900801 040110 leite em pó Berners-Lee, 2015a 

7901001 040150 creme de leite Berners-Lee, 2015a 
   Granarolo, 2014b 
   Lindenthal, 2010a 
   TESCO, 2012a 
   Verge, 2012a 

7901204 040310 iogurte natural Berlin, 2008a 
   Berners-Lee, 2015a 
   Dunkley, 2013a 
   Flysjo, 2014a 
   González-García, 2013b 
   Lindenthal, 2010a 
   Moller, 2012a 
   Verge, 2012a 

7901501 040510 manteiga Berners-Lee, 2015a 
   TESCO, 2012a 

7901602 151710 margarina com ou sem sal Berners-Lee, 2015a 
   Nilsson, 2010a 

7901801 040630 queijo muçarela Granarolo, 2013d 
   Granarolo, 2014a 

   Innovation Center for US Dairy, 

2012a 
   Kim, 2013a 

7902001 040610 queijo de minas Kanyarushoki, 2010a 

7902201 040630 queijo ricota Granarolo, 2016a 

7902303 220290 ades original Granarolo, 2016b 

7903001 040690 queijo não especificado Basset-Mens, 2007a 
   Berlin, 2002a 
   Berlin, 2008a 
   Blonk, 2008a 
   Capper, 2012a 
   Cederberg, 2009b 
   Dunkley, 2013a 
   Flysjo, 2014a 
   González-García, 2013a 
   González-García, 2013c 

   Innovation Center for US Dairy, 

2012a 
   Kim, 2013a 
   Lindenthal, 2010a 
   Michaelowa, 2008a 
   Moller, 2012a 
   van Middelaar, 2011a 
   Verge, 2012a 

7903101 220290 leite com sabor Sjörs, 2016a 

7903402 120810 tofu Röös, 2012a 
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Quadro S11 – continuação 

Código HS-Subgrupo Descrição Cod. Referências carbono 

7903501 220290 leite de soja em pó Blonk, 2008a 

7903601 040110 leite de vaca desnatado Kanyarushoki, 2010a 
   TESCO, 2012a 

7903702 040120 leite de vaca semidesnatado TESCO, 2012a 

7907101 040510 manteiga com ou sem sal light Flysjo, 2014a 
   Kanyarushoki, 2010a 
   Lindenthal, 2010a 
   Nilsson, 2010a 
   TESCO, 2012a 
   Verge, 2012a 

8000105 190590 pao de sal Andersson, 1999a 
   Lindenthal, 2010a 

8000237 190590 bisnaguinha Michaelowa, 2008a 

8000501 190590 pao de forma industrializado de qualquer marca Andersson, 1999a 
   Barilla, 2012o 
   Barilla, 2012p 
   Barilla, 2012q 
   Barilla, 2012s 
   Barilla, 2012t 
   Barilla, 2012v 
   Barilla, 2014e 
   Barilla, 2014f 
   Barilla, 2014g 
   Barilla, 2014i 
   Espinoza-Orias, 2011a 
   Kulak, 2015a 
   Lantmännen, 2010a 

8001901 190590 torrada de qualquer pão Barilla, 2012h 
   Barilla, 2013s 

8002002 190530 rosquinha doce Barilla, 2013aa 
   Barilla, 2013c 
   Barilla, 2013v 

8002201 190590 biscoito salgado Barilla, 2011a 
   Barilla, 2012c 
   Barilla, 2012i 
   Barilla, 2013g 

8002225 190590 bolacha salgada Barilla, 2012d 

8002227 190590 chips (salgadinhos) Berners-Lee, 2015a 

8002236 190590 biscoito salgado integral Barilla, 2010a 
   Barilla, 2010b 
   Barilla, 2010c 
   Barilla, 2011e 
   Barilla, 2013x 
   Barilla, 2013y 
   Barilla, 2013z 
   Barilla, 2015a 
   Barilla, 2015b 
   Barilla, 2015c 

8002301 190530 biscoito doce Barilla, 2011d 
   Barilla, 2013j 
   Barilla, 2013p 
   Barilla, 2013u 

8002334 190530 bolacha doce Barilla, 2011b 
   Barilla, 2012a 
   Barilla, 2012f 
   Barilla, 2012g 
   Barilla, 2012j 
   Barilla, 2012k 
   Barilla, 2013d 
   Barilla, 2013e 
   Barilla, 2013h 
   Barilla, 2013i 
   Barilla, 2013l 
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Código HS-Subgrupo Descrição Cod. Referências carbono 
   Barilla, 2013m 
   Barilla, 2013n 
   Barilla, 2013r 
   Barilla, 2013t 

8002502 190590 rocambole Barilla, 2012n 

8003501 190590 tortas doces de qualquer sabor Berners-Lee, 2015a 
   Lantmännen, 2010b 

8003902 190590 brioche Barilla, 2012u 
   Barilla, 2013k 
   Barilla, 2014h 

8004801 190530 biscoito recheado Barilla, 2012m 

8004810 190530 bolacha recheada Barilla, 2012m 

8004813 190590 rosca recheada Barilla, 2012b 
   Barilla, 2012e 
   Barilla, 2013f 

8005201 190590 biscoito não especificado Berners-Lee, 2012a 

8007701 190520 bolo de laranja light Barilla, 2012l 
   Barilla, 2012r 
   Barilla, 2013q 

8008310 190530 bolacha recheada light Barilla, 2013o 

8101005 021012 bacon Berners-Lee, 2015a 

8102101 160100 salsicha no varejo Sjörs, 2016a 

8102204 160100 linguiça (suína, bovina, mista etc.) Noya, 2016 

8102702 160100 salaminho Noya, 2016 

8102901 021019 presunto Michaelowa, 2008a 
   Noya, 2016 

8200101 220210 refrigerante de cola tradicional TESCO, 2012a 
   Werner, 2014a 

8200102 220210 coca cola tradicional TESCO, 2012a 

8200407 220210 sprit refrigerante tradicional TESCO, 2012a 

8200701 220210 refrigerante de cola light TESCO, 2012a 

8200702 220210 coca cola light TESCO, 2012a 

8200801 220210 refrigerante de cola diet TESCO, 2012a 

8202602 210111 nescafe HUMBERT, 2009a 

8203501 220210 refrigerante não especificado Berners-Lee, 2015a 

8203603 100390 cevada em pó González, 2011a 
   Kramer, 1999a 
   Lantmännen, 2011a 
   Meul, 2012a 
   Roer, 2012b 

8206301 090210 chá (preto, camomila, erva cidreira, capim limão etc.) Werner, 2014a 

8207601 220210 refrigerante de limão diet TESCO, 2012a 

8300101 220300 cerveja (com ou sem álcool) Berners-Lee, 2015a 
   Sjörs, 2016a 

8301002 220830 whisky Berners-Lee, 2015a 

8301202 220600 sidra champanhe Alter Eco, 2012a 

8301601 220820 conhaque Sjörs, 2016a 

8302415 220429 vinho Berners-Lee, 2015a 
   Sjörs, 2016a 

8303501 220510 bebida alcoólica Alter Eco, 2012a 

8400101 150990 azeite de oliva Apolio, 2012a 
   Assoproli, 2012a 
   Avraamides, 2008a 
   Castillo d Canena, 2014a 
   Cini, 2008a 
   De Cecco, 2012a 
   Fiore, 2009a 
   Monini, 2014b 
   Monini, 2014c 
   Monini, 2014d 
   Monini, 2014e 
   Monini, 2014f 
   Monini, 2016a 
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Quadro S11 – conclusão 

Código HS-Subgrupo Descrição Cod. Referências carbono 
   Monini, 2016b 
   Monini, 2016c 
   Polo, 2010a 
   Salomone, 2012a 
   TESCO, 2012a 
   Tsaroushas, 2015a 

8400301 150790 óleo de soja Dalgaard, 2008a 
   Schmidt, 2015a 

8403201 150790 óleo não especificado Badey, 2013a 
   Figueiredo F., 2012a 
   Schmidt, 2009a 
   Schmidt, 2010a 
   Schmidt, 2015a 
   Williams, 2010a 

8403501 151190 óleo de dendê Choo, 2011a 
   Schmidt, 2009a 
   Schmidt, 2010a 
   Schmidt, 2011a 
   Schmidt, 2015a 
   Yusoff, 2007a 

8500205 190220 coxinha TESCO, 2012a 

8500303 160290 hamburguer (sanduíche) Berners-Lee, 2015a 

8500401 200960 suco Beccali, 2009a 
   Beccali, 2010a 

8500407 200919 suco de laranja Beccali, 2009a 
   Beccali, 2010a 
   Dwivedi, 2012a 

8500601 220290 refresco Valfrutta, 2014c 
   Valfrutta, 2016d 

8500903 190590 pizza TESCO, 2012a 

8500914 190590 pizza calabreza Berners-Lee, 2015a 
   TESCO, 2012a 

8500915 190590 pizza muçarela TESCO, 2012a 

8500916 190590 pizza presunto TESCO, 2012a 

8501302 090121 cafe Werner, 2014a 

8501503 190590 batata palha Nilsson, 2011a 

8503202 210410 caldo de carne Blanke, 2012a 

8507601 180500 chocolate Alter Eco, 2012a 
   Nilsson, 2011a 

Fonte: autor 
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Quadro S12 – Fontes das pegadas hídricas: referências diretas 

Código HS-Sub Descrição Cod. Referências - água 

65010 110100 farinha de trigo Aldaya, 2009 
   Huang, 2012a 
   Mekonnen, 2011a 

67026 070519 salsão (aipo) Mekonnen, 2011a 

6300101 100630 arroz (polido, parboilizado, agulha, agulhinha etc.) Chapagain, 2009a 
   Chapagain, 2011a 

6300701 100590 milho (em grao) Bartl, 2012a 
   Huang, 2012a 
   Mekonnen, 2011a 

6301001 120220 amendoim (em grao) (in natura) Huang, 2012a 
   Mekonnen, 2011a 

6301101 070810 ervilha em grao Mekonnen, 2011a 

6301201 071350 fava (em grao) Mekonnen, 2011a 

6301603 071333 feijao de corda Mekonnen, 2011a 

6301634 071333 feijao verde Mekonnen, 2011a 

6302001 120400 semente de linhaca Mekonnen, 2011a 

6302801 071320 grao de bico Mekonnen, 2011a 

6302901 071340 lentilha Mekonnen, 2011a 

6303001 120100 soja em grao Huang, 2012a 
   Mekonnen, 2011a 

6303102 071333 feijao (preto, mulatinho, roxo, rosinha etc.) Mekonnen, 2011a 

6400101 070190 batata-inglesa Bartl, 2012a 
   Huang, 2012a 
   Mekonnen, 2011a 

6400401 071420 batata doce Mekonnen, 2011a 

6400501 071490 inhame Mekonnen, 2011a 

6400601 071410 mandioca Mekonnen, 2011a 

6401001 070690 rabanete Mekonnen, 2011a 

6401101 070690 beterraba Mekonnen, 2011a 

6401201 070610 cenoura Mekonnen, 2011a 

6500401 110412 aveia em flocos Mekonnen, 2011a 

6500601 110313 fuba de milho Mekonnen, 2011a 

6500603 110220 farinha de milho Mekonnen, 2011a 

6500702 110812 amido de milho Mekonnen, 2011a 

6500902 190410 sucrilhos de milho Jeswani, 2015 

6501401 110620 farinha de mandioca Mekonnen, 2011a 

6501510 110620 farinha de tapioca Mekonnen, 2011a 

6503401 190211 macarrão Barilla, 2011c 
   Barilla, 2013a 
   Barilla, 2013b 
   Barilla, 2013w 
   Barilla, 2014c 
   Barilla, 2014d 
   Mekonnen, 2011a 
   Voiello, 2014a 

6503601 120810 bife vegetal Mekonnen, 2011a 

6503603 120810 carne vegetal Mekonnen, 2011a 

6503604 120810 pasta de soja Mekonnen, 2011a 

6503605 120810 carne de soja Mekonnen, 2011a 

6600301 080240 castanha portuguesa Mekonnen, 2011a 

6600501 080212 amêndoa Mekonnen, 2011a 

6600601 080222 avelã Mekonnen, 2011a 

6600701 080121 castanha do para Mekonnen, 2011a 

6600801 080131 castanha de caju Mekonnen, 2011a 

6601501 080232 noz (nogueira) Mekonnen, 2011a 

6602201 080250 pistache Mekonnen, 2011a 

6602401 080119 coco Mekonnen, 2011a 

6700101 070519 alface Huang, 2012a 
   Mekonnen, 2011a 

6700601 070410 couve flor Mekonnen, 2011a 

6700701 070970 espinafre Mekonnen, 2011a 

6701401 071490 taioba Mekonnen, 2011a 
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Código HS-Sub Descrição Cod. Referências - água 

6701704 070410 brócolis Mekonnen, 2011a 

6702301 070910 alcachofra Mekonnen, 2011a 

6703306 070993 moranga Mekonnen, 2011a 

6705001 070990 quiabo Mekonnen, 2011a 

6705101 070200 tomate Aldaya, 2009 
   Chapagain, 2009b 
   Mekonnen, 2011a 
   Page, 2011b 
   Page, 2012a 

6705201 070820 vagem Mekonnen, 2011a 

6705401 070930 berinjela Mekonnen, 2011a 

6705701 070310 cebola Mekonnen, 2011a 

6706201 070320 alho Mekonnen, 2011a 

6801101 080300 banana (ouro, prata, d'água, da terra etc.) Mekonnen, 2011a 

6801801 080590 laranja (pera, seleta, lima, da terra etc.) Mekonnen, 2011a 

6802001 080530 limão (comum, galego etc.) Mekonnen, 2011a 

6802201 080520 tangerina Mekonnen, 2011a 

6802202 080520 mexerica Bartl, 2012a 

6802501 170111 cana de açúcar Mekonnen, 2011a 

6802601 080430 abacaxi Mekonnen, 2011a 

6802701 080440 abacate Bartl, 2012a 
   Mekonnen, 2011a 

6802901 080420 figo Mekonnen, 2011a 

6803001 080810 maçã Assomela, 2012a 
   Assomela, 2013a 
   Assomela, 2014a 
   Bartl, 2012a 
   Mekonnen, 2011a 

6803108 080720 papaia Mekonnen, 2011a 

6803401 080711 melancia Huang, 2012a 
   Mekonnen, 2011a 

6803501 080719 melão Figueiredo MCB, 2014b 
   Mekonnen, 2011a 

6803601 080820 pera Mekonnen, 2011a 

6803701 080930 pêssego Bartl, 2012a 
   Mekonnen, 2011a 

6803901 080610 uva Mekonnen, 2011a 

6804201 080450 goiaba Mekonnen, 2011a 

6804301 080940 ameixa Mekonnen, 2011a 

6804401 081090 caju Mekonnen, 2011a 

6804501 080920 cereja Mekonnen, 2011a 

6805201 081010 morango Bartl, 2012a 
   Manzardo, 2012a 
   Mekonnen, 2011a 

6806301 180100 cacau Mekonnen, 2011a 

6807801 081050 kiwi Mekonnen, 2011a 

6808401 081090 fruta (não especificada) Mekonnen, 2011a 

6900304 170111 açúcar mascavo Mekonnen, 2011a 

6900801 180610 chocolate em pó de qualquer marca Mekonnen, 2011a 

6901501 170191 melado Mekonnen, 2011a 

6901801 210690 adocante artificial PURE CIRCLES, 2011a 

6902401 081340 fruta seca ou desidratada Mekonnen, 2011a 

6902402 080620 passa Mekonnen, 2011a 

6906602 170111 açúcar Kangboon, 2012a 
   Mekonnen, 2011a 

7002304 070999 hortelã Mekonnen, 2011a 

7003601 210310 molho de soja Mekonnen, 2011a 

7003801 200989 leite de coco Mekonnen, 2011a 

7004701 200210 massa de tomate Aldaya, 2009 
   Mekonnen, 2011a 

7004801 200950 molho de tomate Barilla, 2014a 
   Barilla, 2014b 
   Mekonnen, 2011a 

continua  
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Código HS-Sub Descrição Cod. Referências - água 

7004802 210320 ketchup Mekonnen, 2011a 

7006101 090412 pimenta em pó Mekonnen, 2011a 

7009102 120740 gergelim Mekonnen, 2011a 

7010301 070200 tomate seco Mekonnen, 2011a 

7103903 020641 miudo suino Mekonnen, 2012a 

7104101 020319 carne suina Mekonnen, 2012a 

7105602 020443 carne de ovelha Mekonnen, 2012a 
   Ridoutt, 2012b 

7109101 020130 carne bovina Coop, 2013a 
   Coop, 2013b 
   Mekonnen, 2012a 

7801702 020739 peru em pedaço não especificado Mekonnen, 2012a 

7803301 040721 ovo de galinha Mekonnen, 2012a 

7803913 020739 carne de pato Mekonnen, 2012a 

7900101 040120 leite de vaca integral Alvarenga, 2014a 
   Granarolo, 2013a 
   Granarolo, 2013b 
   Mekonnen, 2012a 

7900601 040210 leite em pó integral Mekonnen, 2012a 

7900710 040221 leite em pó desnatado Mekonnen, 2012a 

7901001 040150 creme de leite Granarolo, 2014b 
   Mekonnen, 2012a 

7901201 040310 iogurte de qualquer sabor Mekonnen, 2012a 

7901204 040310 iogurte natural Mekonnen, 2012a 

7901303 220290 bebida lactea Mekonnen, 2012a 

7901602 151710 margarina com ou sem sal Jefferies, 2012a 

7901801 040630 queijo muçarela Gran Moravia, 2012a 
   Granarolo, 2013d 
   Granarolo, 2014a 
   Mekonnen, 2012a 

7901803 040630 muçarela Aldaya, 2009 

7902001 040610 queijo de minas Mekonnen, 2012a 

7902201 040630 queijo ricota Granarolo, 2016a 

7902303 220290 ades original Granarolo, 2016b 
   Mekonnen, 2012a 

7902403 040620 queijo ralado Mekonnen, 2012a 

7903001 040690 queijo não especificado Mekonnen, 2012a 

7903301 040640 queijo gorgonzola Mekonnen, 2012a 

7903402 120810 tofu Mekonnen, 2011a 

7903501 220290 leite de soja em pó Mekonnen, 2011a 

7903601 040110 leite de vaca desnatado Mekonnen, 2012a 

7903702 040120 leite de vaca semidesnatado Mekonnen, 2012a 

7907101 040510 manteiga com ou sem sal light Mekonnen, 2012a 

8000105 190590 pao de sal Mekonnen, 2011a 

8000501 190590 pao de forma industrializado de qualquer marca Barilla, 2012o 
   Barilla, 2012p 
   Barilla, 2012q 
   Barilla, 2012s 
   Barilla, 2012t 
   Barilla, 2012v 
   Barilla, 2014e 
   Barilla, 2014f 
   Barilla, 2014g 
   Barilla, 2014i 

8001901 190590 torrada de qualquer pão Barilla, 2012h 
   Barilla, 2013s 

8002002 190530 rosquinha doce Barilla, 2013aa 
   Barilla, 2013c 
   Barilla, 2013v 

8002201 190590 biscoito salgado Barilla, 2011a 
   Barilla, 2012c 
   Barilla, 2012i 
   Barilla, 2013g 
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Quadro S12 – continuação 

Código HS-Sub Descrição Cod. Referências - água 

8002225 190590 bolacha salgada Barilla, 2012d 

8002236 190590 biscoito salgado integral Barilla, 2010a 
   Barilla, 2010b 
   Barilla, 2010c 
   Barilla, 2011e 
   Barilla, 2013x 
   Barilla, 2013y 
   Barilla, 2013z 
   Barilla, 2015a 
   Barilla, 2015b 
   Barilla, 2015c 

8002301 190530 biscoito doce Barilla, 2011d 
   Barilla, 2013j 
   Barilla, 2013p 
   Barilla, 2013u 

8002334 190530 bolacha doce Barilla, 2011b 
   Barilla, 2012a 
   Barilla, 2012f 
   Barilla, 2012g 
   Barilla, 2012j 
   Barilla, 2012k 
   Barilla, 2013d 
   Barilla, 2013e 
   Barilla, 2013h 
   Barilla, 2013i 
   Barilla, 2013l 
   Barilla, 2013m 
   Barilla, 2013n 
   Barilla, 2013r 
   Barilla, 2013t 

8002502 190590 rocambole Barilla, 2012n 

8003902 190590 brioche Barilla, 2012u 
   Barilla, 2013k 
   Barilla, 2014h 

8004801 190530 biscoito recheado Barilla, 2012m 

8004810 190530 bolacha recheada Barilla, 2012m 

8004813 190590 rosca recheada Barilla, 2012b 
   Barilla, 2012e 
   Barilla, 2013f 

8007701 190520 bolo de laranja light Barilla, 2012l 
   Barilla, 2012r 
   Barilla, 2013q 

8008310 190530 bolacha recheada light Barilla, 2013o 

8101005 021012 bacon Mekonnen, 2012a 

8102204 160100 linguiça (suína, bovina, mista etc.) Noya, 2016 

8102702 160100 salaminho Noya, 2016 

8102901 021019 presunto Mekonnen, 2012a 
   Noya, 2016 

8200101 220210  refrigerante de cola tradicional Ercin, 2011b 

8203603 100390 cevada em pó Mekonnen, 2011a 

8206301 090210 cha (preto, camomila, erva cidreira, capim limão etc.) Mekonnen, 2011a 

8300101 220300 cerveja (com ou sem álcool) Mekonnen, 2011a 

8301201 220410 champanhe Mekonnen, 2011a 

8301202 220600 sidra champanhe Mekonnen, 2011a 

8301501 220840 martini Mekonnen, 2011a 

8301601 220820 conhaque Mekonnen, 2011a 

8302415 220429 vinho Mekonnen, 2011a 

8303501 220510 bebida alcoólica Mekonnen, 2011a 

8400101 150990 azeite de oliva Mekonnen, 2011a 
   Monini, 2014f 
   Monini, 2016a 
   Monini, 2016b 
   Monini, 2016c 
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Quadro S12 – conclusão 

Código HS-Sub  Descrição Cod. Referências - água 

8400301 150790  óleo de soja Mekonnen, 2011a 

8401801 150110  banha suina Mekonnen, 2012a 
    Mollenhorst, 2006a 

8403201 150790  óleo não especificado Mekonnen, 2011a 

8403501 151190  óleo de dendê Mekonnen, 2011a 

8500401 200960  suco Mekonnen, 2011a 

8500402 200940  suco de abacaxi Mekonnen, 2011a 

8500407 200919  suco de laranja Mekonnen, 2011a 

8500915 190590  pizza muçarela Aldaya, 2009 

8501302 090121  cafe Mekonnen, 2011a 

8507601 180500  chocolate Mekonnen, 2011a 

Fonte: autor 
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Quadro S13 - Pegada de carbono (CF) e pegada hídrica (WF) por quilo (kg) dos ítens de consumo alimentar sem 

preparo: média e desvio padrão (SD) dos fatores registradosno banco de indicadores ambientais de alimentos 

  CF 

(gCO2e*kg-1) 

 WF 

(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

6300101 Arroz (polido, parboilizado, agulha etc.) 2402 1034  1372 680 

6300201 Arroz integral 2445 1044  1372 680 

6300701 Milho (em grão) 558 140  1247 366 

6300706 Canjiquinha de milho em grão 597 212  1312 327 

6300707 Xerem de milho 597 212  1522 380 

6301001 Amendoim (em grão) (in natura) 1333 -  2974 1096 

6301101 Ervilha em grão 446 66  1196 721 

6301201 Fava (em grão) 455 460  3806 2529 

6301204 Mangalo amargo em grão 455 460  3801 1649 

6301603 Feijão de corda 282 236  1788 - 

6301634 Feijão verde 282 236  516 - 

6302001 Semente de linhaça 1641 1664  4480 973 

6302602 Andu 455 460  3801 1649 

6302801 Grão de bico 455 460  4177 - 

6302901 Lentilha 455 460  5874 - 

6303001 Soja em grão 423 201  2053 206 

6303102 Feijão (preto, mulatinho, roxo, rosinha etc.) 282 236  4206 982 

6303501 Quirera não especificada 597 212  1312 327 

6304034 Feijão verde orgânico 282 236  3528 1624 

6304101 Feijão orgânico 282 236  3528 1624 

6304201 Pipoca light 558 140  1247 366 

6304301 Arroz orgânico 2402 1034  1372 680 

6304401 Arroz integral orgânico 2445 1044  1372 680 

6304602 Feijão soja orgânico 282 236  3528 1624 

6304901 Quinoa 1400 -  3801 1649 

6400101 Batata-inglesa 224 132  539 283 

6400303 Mandioquinha salsa (batata baroa) 294 353  195 0 

6400304 Cenoura amarela (batata baroa) 294 353  195 0 

6400401 Batata doce 77 -  419 51 

6400501 Inhame 77 -  478 132 

6400508 Quicare 77 -  579 229 

6400601 Mandioca 77 -  507 80 

6400609 Aipim 77 -  507 80 

6400610 Macaxeira 77 -  507 80 

6400701 Cará 77 -  579 229 

6400713 Inhame caraquento (cará) 77 -  579 229 

6400802 Batata (não especificada) 224 132  539 283 

6400908 Mandioquinha 294 353  195 0 

6401001 Rabanete 110 -  1246 - 

6401101 Beterraba 110 -  132 - 

6401201 Cenoura 294 353  195 0 

6401301 Nabo 294 353  195 0 

6401601 Açafrão 297 290  288 - 

64017 Gengibre 330 0  9534 4890 
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Quadro S13 - Continuação 

  CF 

(gCO2e*kg-1) 

 WF 

(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

6500101 Creme de arroz 2948 940  1287 1488 

6500104 Arrozina 1771 1060  1624 847 

6500105 Mucilon 1771 1060  1624 847 

6500202 Croquinhos de arroz 3600 -  1755 407 

6500301 Farinha de aveia 733 166  3527 1372 

6500401 Aveia em flocos 733 166  3527 1372 

6500601 Fubá de milho 597 212  1312 327 

6500603 Farinha de milho 597 212  1522 380 

6500608 Puba de milho 2572 88  2039 113 

6500609 Puba de fubá 2610 -  2039 113 

6500613 Milho moído 597 212  1522 380 

6500702 Amido de milho 597 212  2029 506 

6500705 Amido de arroz 597 212  2029 506 

6500801 Cremogema 597 212  1522 380 

6500802 Vitamilho 597 212  1522 380 

6500902 Sucrilhos de milho 2903 372  1772 - 

6500903 Cereal matinal de milho em flocos 2903 372  1772 - 

65010 Farinha de trigo 645 330  1529 527 

65011 Farinha de rosca 645 330  1529 527 

6501301 Germe de trigo 733 166  3527 1372 

6501303 Fibra de trigo 733 166  3527 1372 

6501304 Fibra de cereal trigo 733 166  3527 1372 

6501401 Farinha de mandioca 594 -  1860 309 

6501410 Farinha de copioba 594 -  2086 459 

6501415 Farinha de água 594 -  2086 459 

6501416 Cruera 733 166  3527 1372 

6501502 Goma de mandioca 594 -  2086 459 

6501510 Farinha de tapioca 594 -  2536 398 

6501511 Farinha beiju 594 -  2086 459 

6501516 Tapioca de goma 594 -  2086 459 

6502001 Farinha láctea 1771 1060  1624 847 

6502101 Neston 2903 372  1772 - 

6502102 Flocos de cereais 2903 372  1772 - 

6502105 Vitaflocos 2903 372  1772 - 

6502403 Mini pizza semipronta 5600 -  1256 628 

6502501 Fibra de soja 3240 1530  2273 1236 

6502603 Mini pastel 3600 -  1755 407 

65029 Massa para lasanha 3600 -  1755 407 

6503401 Macarrão 1435 922  1755 407 

6503601 Bife vegetal 3240 1530  2000 - 

6503603 Carne vegetal 3240 1530  2300 - 

6503604 Pasta de soja 3240 1530  579 10 

6503605 Carne de soja 4500 566  3809 65 

65037 Farinha de amendoim 1333 -  2974 1096 

6503702 Amendoim moído 1333 -  2974 1096 
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Quadro S13 - Continuação 

  CF 

(gCO2e*kg-1) 

 WF 

(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

6504101 Granola 2903 372  1772 - 

6504601 Musli 2903 372  1772 - 

6504701 Mix de cereais 2903 372  1772 - 

6504801 Miojo 1554 1009  1755 407 

6504802 Macarrão instantaneo 1554 1009  1755 407 

6505101 Sustagem 794 213  1714 1502 

6505601 Proteína de soja 2400 -  2273 1236 

6505603 Proteína vegetal 3240 1530  2273 1236 

6505701 Complemento alimentar de qualquer sabor 794 213  1714 1502 

6505902 Sucrilhos de milho light 2903 372  1772 - 

6506003 Mini pizza semipronta light 3800 -  1256 628 

6506302 Macarrão instantaneo light 1554 1009  1755 407 

6506401 Proteína de soja orgânica 3240 1530  2273 1236 

6600101 Coco da bahia (seco ou verde) 1853 585  1470 777 

66002 Coco ralado 1853 585  1470 777 

6600301 Castanha portuguesa 2296 1215  2750 - 

6600401 Pinhão 2296 1215  8369 3814 

6600501 Amêndoa 2120 508  10730 4646 

6600601 Avelã 2296 1215  7886 3718 

6600701 Castanha do Pará 1853 585  257 - 

6600801 Castanha de caju 1853 585  23857 13631 

6600912 Butiá 1853 585  1470 777 

6601108 Tucumã 1853 585  1470 777 

6601208 Coco mucajá 1853 585  1470 777 

6601501 Noz (nogueira) 1194 844  7933 3534 

6601707 Juçara 1853 585  1470 777 

6601709 Uacai 1853 585  1470 777 

6601712 Jussara 1853 585  1470 777 

6601805 Pupunha 1853 585  1470 777 

6601902 Bacaba 1853 585  1470 777 

6601904 Bacabuçu 1853 585  1470 777 

6602001 Castanha da Índia 1853 585  1470 777 

6602201 Pistache 3830 -  11363 - 

6602301 Buriti 1853 585  1470 777 

6602401 Coco 1853 585  1470 777 

6602601 Pataua 1853 585  1470 777 

6700101 Alface 269 116  327 76 

67002 Bertalha 297 290  288 - 

6700301 Chicória 269 116  311 85 

6700304 Escarola 269 108  311 85 

6700501 Couve 280 125  283 3 

6700601 Couve-flor 278 -  285 0 

6700701 Espinafre 198 -  292 0 

6700801 Mostarda (verdura) 107 18  283 3 

6700901 Repolho 107 18  283 3 
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Quadro S13 - Continuação 

  CF 

(gCO2e*kg-1) 

 WF 

(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

67010 Salsa 107 18  283 3 

6701101 Cebolinha 209 121  1062 1327 

6701301 Agrião 107 18  283 3 

6701401 Taioba 77 -  882 - 

6701501 Acelga 269 116  311 85 

6701505 Beterraba branca (acelga) 269 116  311 85 

6701601 Almeirao 269 108  311 85 

6701602 Radite 269 108  311 85 

6701704 Brócolis 362 12  280 - 

6701801 Serralha 107 18  283 3 

6701901 Caruru 107 18  283 3 

6701906 Cuxa 107 18  283 3 

6701907 Vinagreira 107 18  283 3 

6701913 Cariru 107 18  283 3 

6702001 Rúcula 107 18  283 3 

6702105 Jambu 107 18  283 3 

6702201 Língua de vaca (verdura) 107 18  283 3 

6702301 Alcachofra 480 -  818 - 

6702501 Bredo 107 18  283 3 

67026 Salsão (aipo) 269 116  195 - 

6702801 Erva doce 269 116  311 85 

6703003 Folha de aipim 269 116  311 85 

6703004 Folha de macaxeira 269 116  311 85 

6703101 Broto de feijão 297 290  288 - 

6703306 Moranga 435 408  336 - 

6703701 Abobrinha 160 99  336 - 

6703805 Jerimum 297 290  336 - 

6703901 Abóbora 297 290  336 - 

6704001 Pepino 371 382  675 916 

6704101 Chuchu 297 290  288 - 

6704201 Jiló 350 236  362 - 

6704301 Maxixe 297 290  288 - 

6704306 Pepininho (maxixe) 297 290  288 - 

6704401 Palmito in natura 407 447  2551 2075 

6704409 Guariroba (palmito in natura) 407 447  2551 2075 

6704410 Gueiroba (palmito in natura) 407 447  2551 2075 

6704501 Pimentão 350 236  423 201 

67047 Pimenta de cheiro 350 236  423 201 

6705001 Quiabo 297 290  576 - 

6705101 Tomate 593 452  105 80 

6705201 Vagem 446 66  547 - 

6705301 Cogumelo in natura 475 -  423 201 

6705401 Berinjela 350 236  362 - 

6705501 Ervilha em vagem 455 460  3801 1649 

6705701 Cebola 209 121  367 81 
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Quadro S13 - Continuação 

  CF 

(gCO2e*kg-1) 

 WF 

(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

67058 Catalonha 107 18  283 3 

6706101 Jardineira (seleta) 407 447  2551 2075 

6706102 Seleta (jardineira) 1730 735  1287 1488 

6706201 Alho 209 121  2104 1691 

6706301 Alho poro 209 121  1062 1327 

6707301 Broto de alfafa 297 290  288 - 

6707801 Alface orgânica 269 116  311 85 

6707901 Tomate orgânico 593 452  767 1444 

6708001 Pimentao orgânico 350 236  423 201 

6709701 Orégano 269 116  311 85 

6801017 Pacova 1853 585  1470 777 

6801101 Banana (ouro, prata, d'água, da terra etc.) 954 431  1203 346 

6801801 Laranja (pera, seleta, lima, da terra etc.) 276 75  736 367 

6801901 Lima 120 -  607 61 

6802001 Limão (comum, galego etc.) 120 -  607 61 

6802201 Tangerina 556 -  632 165 

6802202 Mexerica 556 -  570 - 

6802217 Bergamota 556 -  611 122 

6802218 Mimosa 556 -  611 122 

6802223 Tanja 556 -  611 122 

6802227 Maricota 556 -  611 122 

6802407 Laranjinha japonesa 276 75  736 367 

6802501 Cana-de-açúcar 767 702  173 51 

6802601 Abacaxi 362 403  223 55 

6802602 Ananás 60 -  2411 1670 

6802701 Abacate 335 233  1025 134 

6802801 Caqui 587 598  2411 1670 

6802901 Figo 295 295  2612 1214 

6803001 Maça 252 206  346 468 

6803101 Mamão 1020 438  349 157 

6803108 Papaia 1020 438  349 157 

6803201 Manga 90 70  933 - 

6803215 Manguito 587 598  2411 1670 

6803301 Maracujá 120 -  2411 1670 

6803401 Melancia 1330 -  230 90 

6803501 Melão 710 -  198 55 

6803601 Pera 109 -  988 114 

6803701 Pêssego 376 212  1404 439 

6803801 Fruta-de-conde 587 598  2411 1670 

6803802 Pinha (fruta-de-conde) 587 598  2411 1670 

6803803 Ata 587 598  2411 1670 

6803901 Uva 189 70  523 148 

6803912 Uva passa 667 -  1921 724 

6804001 Jenipapo 587 598  2411 1670 

6804101 Jaca 587 598  2411 1670 
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Quadro S13 - Continuação 

  CF 

(gCO2e*kg-1) 

 WF 

(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

6804201 Goiaba 90 70  933 - 

6804203 Araçá açu (goiaba) 587 598  2411 1670 

6804301 Ameixa 368 164  2180 - 

6804401 Caju 1440 -  3857 91 

6804501 Cereja 355 134  1507 137 

6804601 Cajá manga 587 598  2411 1670 

6804602 Cajarana 587 598  2411 1670 

6804701 Tapereba 587 598  2411 1670 

6804702 Acajá (tabereba) 587 598  2411 1670 

6804801 Carambola 587 598  2411 1670 

6804901 Jaboticaba 587 598  2411 1670 

6805001 Graviola 587 598  2411 1670 

6805201 Morango 698 463  506 289 

6805301 Jambo 587 598  2411 1670 

6805401 Atemoia 587 598  2411 1670 

6805601 Mangaba 587 598  2411 1670 

6805701 Araça 587 598  2411 1670 

6805801 Nêspera 587 598  2411 1670 

6805901 Fruta-pão 587 598  2411 1670 

6806001 Sapoti 587 598  2411 1670 

6806101 Uxi 587 598  2411 1670 

6806201 Tamarindo 587 598  2411 1670 

6806301 Cacau 3100 -  25459 7822 

6806401 Pitomba 587 598  2411 1670 

6806501 Bacuri 587 598  2411 1670 

6806601 Ingá 587 598  2411 1670 

6806701 Pequi 587 598  2411 1670 

6806801 Pitanga 587 598  2411 1670 

6806901 Ciriguela 587 598  2411 1670 

6807001 Murici 587 598  2411 1670 

6807101 Umbu 587 598  2411 1670 

6807103 Imbu 587 598  2411 1670 

6807202 Biriba 587 598  2411 1670 

6807301 Cupuaçu 587 598  2411 1670 

6807401 Nectarina 376 212  1404 439 

6807501 Mari 587 598  2411 1670 

6807601 Romã 587 598  2411 1670 

6807701 Acerola 587 598  2411 1670 

6807801 Kiwi 1328 368  514 0 

6808001 Abiu 587 598  2411 1670 

6808201 Jurubeba 587 598  2411 1670 

6808401 Fruta (não especificada) 865 487  966 6 

6808601 Maça orgânica 252 206  346 468 

6808901 Acerola orgânica 587 598  2411 1670 

6809901 Amora 170 -  2411 1670 
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Quadro S13 - Continuação 

  CF 

(gCO2e*kg-1) 

 WF 

(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

6810201 Jamelão (jamburao) 587 598  2411 1670 

6900302 Demerara 767 702  893 709 

6900304 Açúcar mascavo 1800 -  1091 - 

6900401 Rapadura 767 702  365 152 

6900402 Alfenim de cana 767 702  365 152 

6900403 Batida (rapadura) 767 702  893 709 

6900501 Sorvete de qualquer sabor industrializado 2350 354  3898 7595 

6900502 Picolé de qualquer sabor industrializado 2350 354  3898 7595 

6900601 Chiclete 3295 997  735 637 

6900603 Bala 4000 -  735 637 

6900604 Caramelo (bala) 3295 997  735 637 

6900605 Drops 3295 997  735 637 

6900606 Pastilha 3295 997  735 637 

6900607 Pirulito 3295 997  735 637 

6900609 Goma de mascar 3295 997  735 637 

6900610 Jujuba 2590 -  735 637 

6900701 Tablete de chocolate 2333 1167  16416 1103 

6900702 Barra de chocolate 2333 1167  16416 1103 

6900706 Confete 2333 1167  16416 1103 

6900801 Chocolate em pó de qualquer marca 2525 1027  24910 1030 

6900818 Ovomaltine 794 213  1714 1502 

6900821 Achocolatado em pó 794 213  1714 1502 

6900822 Toddynho 794 213  1714 1502 

6900901 Bombom de qualquer marca 2333 1167  16416 1103 

6900904 Trufa 2333 1167  16416 1103 

6901001 Geléia de frutas de qualquer marca ou sabor 3495 417  1287 1488 

6901002 Mousse de qualquer sabor (geléia) 1777 1221  1256 628 

6901101 Geléia de mocoto 2948 940  1287 1488 

6901201 Doce de frutas em pasta de qualquer sabor 2948 940  1287 1488 

6901204 Pessegada 2948 940  1287 1488 

6901206 Marmelada 2400 1131  1287 1488 

6901209 Figada 2948 940  1287 1488 

6901211 Goiabada 2948 940  1287 1488 

6901214 Caju em pasta 2948 940  1287 1488 

6901224 Mariola 2948 940  1287 1488 

6901301 Doce de frutas em calda de qualquer sabor 1600 -  1287 1488 

6901401 Doce de frutas cristalizado de qualquer sabor 1600 -  1287 1488 

6901501 Melado 767 702  365 152 

6901602 Mel 1998 1701  3703 2490 

6901701 Gelatina de qualquer sabor 2948 940  1287 1488 

6901801 Adoçante artificial 44570 -  17481 - 

6902004 Merengue 3295 997  735 637 

6902301 Schimier de cana 2948 940  1287 1488 

6902401 Fruta seca ou desidratada 736 541  5329 1539 

6902402 Passa 667 -  1921 724 
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Quadro S13 - Continuação 

  CF 

(gCO2e*kg-1) 

 WF 

(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

6902601 Pudim de qualquer sabor 3200 -  3703 2490 

6902607 Danette pudim 3200 -  3703 2490 

6902901 Cuscuz 597 212  1522 380 

6903202 Pe de moleque 2948 940  1287 1488 

6903208 Amendoim amanteigado 1602 1125  1287 1488 

6903303 Amendoim apimentado 1602 1125  1287 1488 

6903701 Bomba de qualquer tipo 2333 1167  16416 1103 

6904204 Leite geleificado 1771 1060  1624 847 

6904205 Chandele de qualquer sabor 2226 1056  1465 112 

6904302 Mumu 1771 1060  1624 847 

6904401 Canudinho recheado 1777 1221  1256 628 

6904502 Beiju 594 -  2086 459 

6904801 Picole ensacado 2350 354  3898 7595 

6904807 Geladinho 2350 354  3898 7595 

6905401 Algodão-doce 1673 497  2220 1079 

6905603 Ioio creme (chocolate em creme) 2525 1027  24910 1030 

6905801 Ovo de pascoa 2333 1167  16416 1103 

6905804 Kinder ovo 2333 1167  16416 1103 

6905901 Torrone 3295 997  735 637 

6906404 Polpa de coco 1853 585  1470 777 

6906501 Diet shake 794 213  1714 1502 

6906502 Concentrado alimentar diet shake 794 213  1714 1502 

6906602 Açúcar 422 167  1204 719 

6907001 Açúcar light 767 702  893 709 

6907201 Barra de cereais 2903 372  1772 - 

6907202 Barra de cereais salgada 2903 372  1772 - 

6907203 Barra de cereais doce 2903 372  1772 - 

6907301 Sobremesa de qualquer tipo (exceto infantil) 1777 1221  1256 628 

6907501 Milk shake 2350 354  3898 7595 

6907901 Geléia diet 2948 940  1287 1488 

6908001 Doce de frutas diet 2948 940  1287 1488 

6909301 Doce de frutas cristalizado de qualquer sabor diet 295 295  1252 1153 

6909601 Sorvete de qualquer sabor industrializado light 2350 354  3898 7595 

6909701 Sorvete de qualquer sabor industrializado diet 2350 354  3898 7595 

6909803 Bala light 3295 997  735 637 

6909901 Chiclete diet 3295 997  735 637 

6909903 Bala diet 3295 997  735 637 

6910002 Barra de chocolate light 2333 1167  16416 1103 

6910102 Barra de chocolate diet 2333 1167  16416 1103 

6910221 Achocolatado em pó light 794 213  1714 1502 

6910321 Achocolatado em pó diet 794 213  1714 1502 

6910322 Toddynho diet 794 213  1714 1502 

6910401 Bombom de qualquer marca light 2333 1167  16416 1103 

6910501 Bombom de qualquer marca diet 2333 1167  16416 1103 

6910502 Bombom caramelizado de qualquer marca diet 2333 1167  16416 1103 
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 WF 
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Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

6910601 Geléia de frutas de qualquer marca ou sabor light 2948 940  1287 1488 

6910604 Geléia light 2948 940  1287 1488 

6910605 Geléia de frutas light 2948 940  1287 1488 

6910701 Doce de frutas em barra ou pasta light 2948 940  1287 1488 

6910702 Doce de frutas em pasta light 2948 940  1287 1488 

6910801 Pudim de qualquer sabor light 3200 -  3703 2490 

6910808 Pudim danette light 3200 -  3703 2490 

6910901 Pudim de qualquer sabor diet 3200 -  3703 2490 

6911201 Doce de leite light 1771 1060  1624 847 

6911301 Doce de leite diet 1771 1060  1624 847 

6912501 Barra de cereais diet 2903 372  1772 - 

6912502 Barra de cereais doce diet 2903 372  1772 - 

6912801 Milk shake diet 794 213  1714 1502 

6913001 Cocada diet 2948 940  1287 1488 

6913101 Doce de amendoim diet 1602 1125  1287 1488 

6913103 Paçoca diet 2948 940  1287 1488 

6913108 Amendoim amanteigado diet 1602 1125  1287 1488 

6913801 Doce a base de leite diet 1771 1060  1624 847 

6913901 Gelatina de qualquer sabor light 2948 940  1287 1488 

6914001 Adoçante light 44570 -  17481 - 

6914002 Adoçante em pó light 44570 -  17481 - 

6914003 Adoçante liquido light 44570 -  17481 - 

70006 Fermento em pó 7313 15076  3898 7595 

7001501 Mostarda molho 1560 -  503 183 

7002304 Hortelã 297 290  288 - 

7002401 Alcaparra em conserva 808 481  4136 3083 

7002601 Coentro 269 116  311 85 

7003601 Molho de soja 1560 -  620 11 

7003604 Shoyo 1560 -  620 11 

7003801 Leite de coco 943 361  3281 1710 

7004301 Maionese (molho) 1560 -  503 183 

7004701 Massa de tomate 1500 -  528 240 

7004801 Molho de tomate 1300 223  509 388 

7004802 Ketchup 1560 -  385 211 

7004803 Catchup 1560 -  385 211 

7006101 Pimenta em pó 330 0  3857 3479 

7007502 Creme de queijo 8180 2938  6219 3128 

7007701 Caldo de peixe 2900 141  3898 7595 

7009102 Gergelim 1641 1664  8110 1784 

70012 Colorau 330 0  9534 4890 

70033 Vinagre 1331 1639  929 939 

7010301 Tomate seco 593 452  3082 1689 

7010401 Maionese (molho) light 1560 -  503 183 

7010501 Molho de soja light 1560 -  620 11 

7010601 Leite de coco light 943 361  3281 1710 
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7079202 Vinagrete 1560 -  503 183 

7100101 Filé mignon 21055 13477  18667 6245 

7100201 Contrafilé 21055 13477  18667 6245 

7100205 Bisteca bovina 21055 13477  18667 6245 

7100301 Alcatra 21055 13477  18667 6245 

7100303 Maminha 21055 13477  18667 6245 

7100304 Picanha 21055 13477  18667 6245 

7100501 Patinho 21055 13477  18667 6245 

7100502 Cabeca de lombo (carne bovina) 21055 13477  18667 6245 

7100604 Posta branca 21055 13477  18667 6245 

7100606 Tatu (lagarto redondo) 21055 13477  18667 6245 

7100607 Paulista 21055 13477  18667 6245 

7100608 Lombo paulista (carne bovina) 21055 13477  18667 6245 

7100702 Posta vermelha 21055 13477  18667 6245 

7100801 Acem 21055 13477  18667 6245 

7100803 Agulha (acem) 21055 13477  18667 6245 

7100905 Paleta 21055 13477  18667 6245 

7100908 Pá com osso 21018 13359  18667 6245 

7101001 Músculo bovino 21055 13477  18667 6245 

7101006 Chambaril 21055 13477  18667 6245 

7101009 Carne marica bovina 21055 13477  18667 6245 

7101011 Vazio (carne bovina) 21055 13477  18667 6245 

7101101 Peito bovino 21055 13477  18667 6245 

7101202 Fraldinha (capa de filé) 21055 13477  18667 6245 

7101203 Aba de filé 21055 13477  18667 6245 

7101301 Costela bovina 21018 13359  18667 6245 

7101704 Jacare (carne bovina de segunda c/ osso) 21055 13477  18667 6245 

7101706 Filé de segunda 21055 13477  18667 6245 

7101801 Viscera bovina 11935 12039  1389 0 

7101806 Panelada (visceras bovinas não especificadas) 11935 12039  1389 0 

7101901 Coracao bovino 11935 12039  1389 0 

7102001 Rim de boi 11935 12039  1389 0 

7102102 Bofe bovino 11935 12039  1389 0 

7102201 Miolo de boi 11935 12039  1389 0 

7102401 Tripa bovina 11935 12039  1389 0 

7102402 Dobradinha fresca 11935 12039  1389 0 

7102403 Fato bovino 11935 12039  1389 0 

7102404 Fato caprino 11935 12039  1389 0 

7102501 Fígado bovino 11935 12039  1389 0 

7102601 Cupim 21055 13477  18667 6245 

7102701 Língua bovina 11935 12039  1389 0 

7102801 Rabada de boi 21018 13359  18667 6245 

7103101 Mocoto bovino 11935 12039  1389 0 

7103104 Braco bovino 21055 13477  18667 6245 

7103105 Mao bovina 11935 12039  1389 0 
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Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

7103301 Carre 4100 1744  6869 1088 

7103305 Bisteca suína 4100 1744  6869 1088 

7103401 Pernil suíno 4100 1744  6869 1088 

7103403 Quarto suíno 4100 1744  6869 1088 

7103501 Costela suína 4100 1744  6869 1088 

7103701 Lombo suíno 4885 -  6869 1088 

7103801 Toucinho 11935 12039  11878 7821 

7103903 Miudo suíno 11935 12039  1389 0 

7103906 Arrasto suíno 11935 12039  1389 0 

7103907 Sarapatel suíno fresco 11935 12039  1389 0 

7104101 Carne suína 4083 1760  6869 1088 

7104301 Carne moída 21055 13477  18667 6245 

7104501 Tripa suína 11935 12039  1389 0 

7104601 Fígado suíno 11935 12039  1389 0 

7104701 Língua suína 11935 12039  1389 0 

7105001 Orelha suína fresca 11935 12039  1389 0 

7105203 Mocoto suíno 11935 12039  1389 0 

7105401 Carne de cabrito 13737 3820  7751 3779 

7105402 Carne de bode 13737 3820  7751 3779 

7105403 Carne caprina 13737 3820  7751 3779 

7105405 Carne de caprino 13737 3820  7751 3779 

7105601 Carne de carneiro 14017 3824  7751 3779 

7105602 Carne de ovelha 14017 3824  7751 3779 

7105801 Mocoto de caprino 11935 12039  1389 0 

7106301 Pernil 4100 1744  6869 1088 

7106401 Lagarto bovino 21055 13477  18667 6245 

7106501 Alcatra suína 4100 1744  6869 1088 

7107501 Sua suína 4100 1744  6869 1088 

7107601 Carne de outros animais 8650 3128  7357 672 

7107603 Carne da paca 8650 3128  7357 672 

7107611 Alligator 8650 3128  7357 672 

7107615 Carne de capivara 8650 3128  7357 672 

7107617 Carne de cotia 8650 3128  7357 672 

7107622 Carne de jabuti 8650 3128  7357 672 

7107801 Carne de primeira 21055 13477  18667 6245 

7107804 Chuleta 21055 13477  18667 6245 

7107805 Filé não especificado 21055 13477  18667 6245 

7108107 Miudo de bode 11935 12039  1389 0 

7108301 Pe suíno fresco 11935 12039  1389 0 

7109101 Carne bovina 21055 13477  18667 6245 

7110601 Lombo não especificado 4100 1744  6869 1088 

7110801 Músculo não especificado 21055 13477  18667 6245 

7110902 Ossada não especificada 21018 13359  18667 6245 

7111202 Carne de segunda 21055 13477  18667 6245 

7111401 Contrafilé orgânico 21055 13477  18667 6245 
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Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

7111405 Bisteca orgânica 21055 13477  18667 6245 

7111702 Cabeca de lombo (carne bovina) orgânica 4100 1744  6869 1088 

7111806 Tatu (lagarto redondo) orgânico 21055 13477  18667 6245 

7200101 Peixe de mar (inteiro, em pósta etc.) 4295 3919    

7200401 Peixe de mar salgado (inteiro, em pósta etc.) 4187 3578    

7260101 Camarão 17858 9587    

7261101 Siri 17858 9587    

7261120 Baú (siri) 17858 9587    

7261121 Goia 17858 9587    

7262101 Caranguejo 17858 9587    

7262105 Guaiamu 17858 9587    

7263101 Marisco 4611 6281    

7264101 Ostra 4611 6281    

72651 Lula 6883 481    

7266101 Sururu 5585 4613    

7270401 Bacalhau 2918 1199    

7273101 Ovas de peixe (qualquer especie) 8569 11889  12800 3960 

7400101 Peixe de água doce (inteiro, em pósta, em filé etc.) 3720 2371    

7400401 Peixe de água doce salgado (inteiro, em pósta etc.) 2896 807    

7444101 Tracaja 4187 3578    

7600101 Peixe não especificado (inteiro, em pósta etc.) 4114 1895    

7600401 Peixe não especificado salgado (inteiro etc.) 2896 807    

7700101 Azeitona 625 -  7688 - 

7700201 Ervilha em conserva 1730 735  1287 1488 

7700202 Petit pois 1730 735  1287 1488 

7700401 Milho verde em conserva 1730 735  1287 1488 

7700501 Palmito em conserva 808 481  4136 3083 

7700601 Cogumelo em conserva 3328 2082  1287 1488 

7700602 Champignon em conserva 3328 2082  1287 1488 

7700701 Aspargo em conserva 606 266  2360 297 

7700901 Repolho em conserva 808 481  4136 3083 

7700902 Chucrute 808 481  4136 3083 

7701101 Legume não especificado em conserva 1600 -  4136 3083 

7701404 Creme de cebola (sopa desidratada) 3000 -  3898 7595 

7701405 Creme de legumes (sopa desidratada) 2900 141  3898 7595 

7701501 Milho verde com ervilha em conserva 1730 735  1287 1488 

7702001 Feijão branco com dobradinha em conserva 8552 12179  12800 3960 

7702302 Pasta de carne em conserva 8552 12179  12800 3960 

7702402 Pasta de presunto em conserva 8552 12179  12800 3960 

7702502 Pasta de galinha em conserva 8552 12179  12800 3960 

7702601 Carne bovina em conserva 14500 -  12800 3960 

7702602 Almondega 21055 13477  18667 6245 

7702603 Kitute bovino 14500 -  12800 3960 

7702604 Almondega ao molho em conserva 8552 12179  12800 3960 

7702704 Kitute suíno 14500 -  12800 3960 
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7702705 Presuntada 8552 12179  12800 3960 

7702707 Fiambre 14500 -  12800 3960 

7702801 Salsicha em conserva 14550 4596  12800 3960 

7703002 Sardinha em conserva 3500 -  12800 3960 

7703402 Atum em conserva 3500 -  12800 3960 

7703701 Pepino em conserva 808 481  4136 3083 

7703902 Pasta de peixe em conserva 3500 -  12800 3960 

7704001 Picles 808 481  4136 3083 

7705201 Nabo em conserva 808 481  4136 3083 

7706001 Salmão em conserva 3500 -  12800 3960 

7706104 Creme de cebola (sopa desidratada) light 2900 141  3898 7595 

7706105 Creme de legumes (sopa desidratada) light 2900 141  3898 7595 

7706106 Yakissoba (sopa de legumes desidratada) light 1554 1009  1755 407 

7706302 Atum em conserva light 3500 -  12800 3960 

7800103 Frango inteiro 3506 1905  4474 0 

7800301 Parte de galinha ou frango não especificada 3513 1877  4474 0 

7800302 Frango em pedaços 3513 1877  4474 0 

7800303 Galinha em pedaços 3513 1877  4474 0 

7800304 Carne de galinha 3513 1877  4474 0 

7800401 Peito de galinha ou frango 3513 1877  4474 0 

7800402 Filé de frango 3513 1877  4474 0 

7800602 Carcaca de galinha ou frango 3513 1877  4474 0 

7800701 Asa de galinha ou frango 3513 1877  4474 0 

7800702 Drumete de galinha ou frango 3513 1877  4474 0 

7800801 Pescoco de galinha ou frango 3513 1877  4474 0 

7800901 Pe de galinha ou frango 3513 1877  4474 0 

7801001 Miudo de galinha ou frango 3513 1877  4474 0 

7801101 Moela de galinha ou frango 3513 1877  4474 0 

7801202 Coracao de frango 3513 1877  4474 0 

7801301 Fígado de galinha ou frango 3513 1877  4474 0 

7801407 Canja 3513 1877  4474 0 

7801702 Peru em pedaço não especificado 3760 -  4474 0 

7801801 Peito de peru 3513 1877  4474 0 

7802101 Asa de peru 3513 1877  4474 0 

7802701 Chester 3513 1877  4474 0 

7802702 Tender 3513 1877  4474 0 

7802801 Nambu 3513 1877  4474 0 

7802901 Nuggets de frango 2000 -  12800 3960 

7802902 Steak de frango 8554 12445  12800 3960 

78030 Poultry, quail or partridge, unknown if skin eaten 3513 1877  4474 0 

7803201 Pe e asa de galinha ou frango 3513 1877  4474 0 

7803301 Ovo de galinha 3120 1200  3038 196 

7803501 Ovo de codorna 3120 1200  3038 196 

7803702 Galinha de angola abatida, congelada ou viva 3513 1877  4474 0 

7803703 Capote 3513 1877  4474 0 
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7803707 Mutum 3513 1877  4474 0 

7803907 Pato em pedaços 3513 1877  4474 0 

7803908 Peito de pato 3513 1877  4474 0 

7803913 Carne de pato 3513 1877  4474 - 

7805401 Peito de peru light 3513 1877  4474 0 

7805501 Frango inteiro orgânico 3513 1877  4474 0 

7805702 Filé de frango orgânico 3513 1877  4474 0 

7900101 Leite de vaca integral 1351 926  1309 350 

7900201 Leite de vaca fresco 3400 -  1204 0 

7900301 Leite de cabra 1322 -  1204 0 

7900601 Leite em pó integral 10100 -  5597 0 

7900710 Leite em pó desnatado 10100 -  5597 0 

7900801 Leite em pó 11900 -  1204 0 

7900901 Leite condensado 1771 1060  1624 847 

7900903 Leite beijinho 1771 1060  1624 847 

7901001 Creme de leite 5725 2570  3502 2784 

7901101 Chantilly 2572 88  2039 113 

7901201 Iogurte de qualquer sabor 1905 891  1399 0 

7901203 Iogurte desnatado 1905 891  1394 8 

7901204 Iogurte natural 1905 891  1385 - 

7901301 Yakult de qualquer sabor 794 213  1714 1502 

7901303 Bebida láctea 794 213  1399 0 

7901304 Leite fermentado 794 213  1714 1502 

7901401 Coalhada 2226 1056  1465 112 

7901501 Manteiga 6025 7177  4218 2693 

7901505 Manteiga de garrafa 8739 6324  4218 2693 

7901602 Margarina com ou sem sal 1570 479  1324 - 

7901701 Queijo prato 8180 2938  6219 3128 

7901703 Queijo colonial 8180 2938  6219 3128 

7901705 Queijo de colonia 8180 2938  6219 3128 

7901801 Queijo muçarela 9225 2056  6760 3297 

7901803 Muçarela 8180 2938  7117 - 

7901807 Muçarela de bufala 8180 2938  6219 3128 

7901809 Queijo de búfalo 8180 2938  6219 3128 

7901901 Queijo de reino 8180 2938  6219 3128 

7902001 Queijo de minas 8350 -  3749 0 

7902003 Queijo de manteiga 8180 2938  6219 3128 

7902004 Quechimia 2948 940  1287 1488 

7902005 Queijo de coalho 8180 2938  6219 3128 

7902008 Queijo canastra 8180 2938  6219 3128 

7902201 Queijo ricota 4000 -  2620 - 

7902301 Leite de soja com sabor 794 213  1714 1502 

7902303 Ades original 940 -  528 407 

7902403 Queijo ralado 8859 2580  5966 0 

7902501 Queijo provolone 8180 2938  6219 3128 
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7902801 Queijo polenguinho 8180 2938  6219 3128 

7902901 Requeijão 8180 2938  6219 3128 

7902902 Queijo cremoso 8180 2938  6219 3128 

7903001 Queijo não especificado 9230 2597  5966 0 

7903101 Leite com sabor 550 -  1714 1502 

7903102 Leite achocolatado 794 213  1714 1502 

7903109 Leite aromatizado 794 213  1714 1502 

7903110 Bebida achocolatada 794 213  1714 1502 

7903201 Nata 5725 2570  3502 2784 

7903301 Queijo gorgonzola 8859 2580  5966 0 

7903402 Tofu 1560 -  2554 44 

7903501 Leite de soja em pó 893 -  3809 65 

7903601 Leite de vaca desnatado 1106 178  1204 0 

7903702 Leite de vaca semidesnatado 1408 -  1244 0 

7903801 Leite não especificado pasteurizado 3767 4649  1204 0 

7903901 Iogurte de qualquer sabor light 1905 891  1394 8 

7904001 Iogurte de qualquer sabor diet 1905 891  1394 8 

7904201 Margarina light 1570 479  1324 - 

7904301 Leite de vaca integral orgânico 3767 4649  1204 0 

7904401 Leite de vaca fresco orgânico 3767 4649  1204 0 

7904601 Leite semidesnatado de vaca orgânico 3767 4649  1204 0 

7904701 Creme de leite orgânico 5725 2570  3502 2784 

7904801 Iogurte de qualquer sabor orgânico 1905 891  1394 8 

7904803 Iogurte de qualquer sabor desnatado orgânico 1905 891  1394 8 

7904804 Iogurte natural de qualquer sabor orgânico 1905 891  1394 8 

7905103 Muçarela light 8180 2938  6219 3128 

7905104 Queijo muçarela light 8180 2938  6219 3128 

7905201 Leite de soja com sabor light 794 213  1714 1502 

7905203 Ades light 794 213  1714 1502 

7905601 Creme de leite light 5725 2570  3502 2784 

7905901 Queijo prato light 8180 2938  6219 3128 

7906001 Queijo de minas light 8180 2938  6219 3128 

7906005 Queijo de coalho light 8180 2938  6219 3128 

7906201 Queijo ricota light 8180 2938  6219 3128 

7906303 Queijo ralado light 8859 2580  5966 0 

7906401 Queijo polenguinho light 8180 2938  6219 3128 

7906501 Requeijão light 8180 2938  6219 3128 

7906601 Queijo não especificado light 8180 2938  6219 3128 

7906702 Leite achocolatado light 794 213  1714 1502 

7906710 Bebida achocolatada light 794 213  1714 1502 

7906801 Leite com sabor diet 794 213  1714 1502 

7906802 Leite achocolatado diet 794 213  1714 1502 

7906810 Bebida achocolatada diet 794 213  1714 1502 

7906901 Leite de soja em pó light 794 213  1714 1502 

7907001 Leite em pó com sabor 794 213  1714 1502 
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7907101 Manteiga com ou sem sal light 9342 6427  4218 2693 

7907301 Queijo de minas frescal orgânico 8180 2938  6219 3128 

7907305 Queijo de coalho frescal orgânico 8180 2938  6219 3128 

8000103 Pão de hambúrguer 1777 1221  1256 628 

8000105 Pão de sal 588 56  1870 - 

8000201 Pão doce 1777 1221  1256 628 

8000203 Chineque 2572 88  2039 113 

8000218 Chineque com farofa 2572 88  2039 113 

8000229 Pão de mel 2572 88  2039 113 

8000234 Panetone 2572 88  2039 113 

8000237 Bisnaguinha 930 -  1256 628 

8000240 Croissant 1777 1221  1256 628 

8000501 Pão de forma industrializado de qualquer marca 1112 398  878 220 

8000801 Pão de queijo 1771 1060  1624 847 

8001101 Pão de milho 1777 1221  1256 628 

8001401 Pão integral 1777 1221  1256 628 

8001501 Pão não especificado 1777 1221  1256 628 

8001901 Torrada de qualquer pão 1570 99  1326 105 

8002001 Rosca doce 2572 88  2039 113 

8002002 Rosquinha doce 1942 383  2730 869 

8002101 Rosca salgada 1673 497  2220 1079 

8002106 Rosquinha salgada 1777 1221  1256 628 

8002201 Biscoito salgado 1552 96  1511 675 

8002205 Presuntinho biscoito 1777 1221  1256 628 

8002212 Biscoito de polvilho 1673 497  2220 1079 

8002225 Bolacha salgada 1449 8  975 10 

8002227 Chips (salgadinhos) 3900 -  1256 628 

8002230 Baconzitos 1777 1221  1256 628 

8002236 Biscoito salgado integral 993 363  655 250 

8002301 Biscoito doce 1691 218  3051 776 

8002302 Cavaco chines 1673 497  2220 1079 

8002305 Sequilho 1673 497  2220 1079 

8002306 Tareco 1673 497  2220 1079 

8002309 Solda 1777 1221  1256 628 

8002315 Brevidade 1673 497  2220 1079 

8002334 Bolacha doce 1537 489  1730 709 

8002335 Maria maluca (bolacha doce) 1673 497  2220 1079 

8002405 Quebra quebra 1673 497  2220 1079 

8002502 Rocambole 2060 158  2033 1000 

8002503 Cuca de qualquer tipo 2572 88  2039 113 

8002604 Amidomil (bolinho) 2572 88  2039 113 

8002605 Angusor de milho 2572 88  2039 113 

8002609 Grustoli (bolinho doce) 2572 88  2039 113 

8003501 Tortas doces de qualquer sabor 3000 2121  1256 628 

8003601 Tortas salgadas de qualquer sabor 3600 -  1755 407 
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(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

8003701 Sonho 1777 1221  1256 628 

8003902 Brioche 1644 167  1917 829 

8004701 Broa 1777 1221  1256 628 

8004801 Biscoito recheado 1817 -  1720 - 

8004807 Waffer (biscoito) 1673 497  2220 1079 

8004809 Alfajores (biscoito) 1673 497  2220 1079 

8004810 Bolacha recheada 1547 -  2462 - 

8004813 Rosca recheada 2384 266  1853 447 

8004814 Rosquinha recheada de qualquer sabor 1673 497  2220 1079 

8005201 Biscoito não especificado 2250 -  1256 628 

8006501 Pão diet (de forma industrializado) 1777 1221  1256 628 

8006601 Pão light (de forma industrializado) 1777 1221  1256 628 

8006701 Pão de queijo light 1777 1221  1256 628 

8006801 Pão integral light 1777 1221  1256 628 

8007001 Tortas doces de qualquer sabor light 1777 1221  1256 628 

8007101 Tortas doces de qualquer sabor diet 1777 1221  1256 628 

8007302 Filéos (bolinho de farinha de trigo e ovos) light 3600 -  1755 407 

8007402 Filéos (bolinho de farinha de trigo e ovos) diet 3600 -  1755 407 

8007501 Bolo de chocolate light 2572 88  2039 113 

8007601 Bolo de chocolate diet 2572 88  2039 113 

8007701 Bolo de laranja light 2559 104  2039 113 

8008001 Bolo de coco diet 2572 88  2039 113 

8008201 Bolo de cenoura diet 2572 88  2039 113 

8008301 Biscoito recheado light 1673 497  2220 1079 

8008305 Biscoito waffer light 1673 497  2220 1079 

8008307 Waffer (biscoito) light 1673 497  2220 1079 

8008309 Alfajores (biscoito) light 1673 497  2220 1079 

8008310 Bolacha recheada light 2943 -  5466 - 

8008401 Biscoito recheado diet 1673 497  2220 1079 

8008408 Rosquinha recheada de qualquer sabor diet 1673 497  2220 1079 

8008410 Bolacha recheada diet 1673 497  2220 1079 

8010001 Pão doce diet 2572 88  2039 113 

8010029 Pão de mel diet 2572 88  2039 113 

8010034 Panetone diet 2572 88  2039 113 

8010101 Biscoito salgado light 1777 1221  1256 628 

8010125 Bolacha salgada light 1777 1221  1256 628 

8010127 Chips (salgadinhos) light 1777 1221  1256 628 

8010401 Biscoito doce light 1673 497  2220 1079 

8010434 Bolacha doce light 1673 497  2220 1079 

8010501 Biscoito doce diet 1673 497  2220 1079 

8010534 Bolacha doce diet 1673 497  2220 1079 

8100101 Carne seca 7875 3995  7356 751 

8100102 Carne de charque 7875 3995  7356 751 

8100103 Jabá 7875 3995  7356 751 

8100201 Carne de sol 8650 3128  7357 672 
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Quadro S13 - Continuação 

  CF 

(gCO2e*kg-1) 

 WF 

(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

8100202 Carne do sertão 7875 3995  7356 751 

8100502 Hambúrguer de carne bovina 14500 -  12800 3960 

8100802 Copa de porco defumada 7875 3995  7356 751 

8101005 Bacon 10200 -  7360 0 

8101101 Hambúrguer de frango 14500 -  12800 3960 

8102101 Salsicha no varejo 2700 -  12800 3960 

8102204 Linguíça (suína, bovina, mista etc.) 17800 -  15600 - 

8102207 Linguíça de frango 14550 4596  12800 3960 

8102401 Chouriço 14550 4596  12800 3960 

8102402 Morcela 14550 4596  12800 3960 

8102403 Morcilha 14550 4596  12800 3960 

8102501 Paio 14550 4596  12800 3960 

8102601 Mortadela 14550 4596  12800 3960 

8102701 Salame 14550 4596  12800 3960 

8102702 Salaminho 11300 -  10000 - 

8102801 Blanquet de peru 8441 12365  12800 3960 

8102901 Presunto 7875 3995  7356 751 

8103001 Hambúrguer de peru 8441 12365  12800 3960 

8103101 Hambúrguer não especificado 14500 -  12800 3960 

8103601 Apresuntado 8552 12179  12800 3960 

8103901 Pururuca de porco 7875 3995  7356 751 

8103902 Pele de porco preparada (pururuca) 7875 3995  7356 751 

8104001 Patê (fígado, calabresa, frango, presunto etc.) 8552 12179  12800 3960 

8104101 Carne de aves defumada 7875 3995  7356 751 

8104601 Carne salgada não especificada 7875 3995  7356 751 

8104904 Mini chicken empanado 8441 12365  12800 3960 

8105001 Mortadela light 2700 -  12800 3960 

81052 Salsicha no varejo light 2700 -  12800 3960 

8105401 Salame light 2700 -  12800 3960 

8105501 Blanquet de peru light 8441 12365  12800 3960 

8105701 Hambúrguer não especificado light 14500 -  12800 3960 

8200101 Refrigerante de cola tradicional 688 442  450 - 

8200102 Coca cola tradicional 375 -  450 - 

8200202 Fanta laranja tradicional 451 287  450 - 

8200208 Sukita tradicional 451 287  450 - 

8200301 Refrigerante de guaraná tradicional 451 287  450 - 

8200302 Guaraná tradicional 451 287  450 - 

8200407 Sprit refrigerante tradicional 327 -  450 - 

8200505 Fanta uva tradicional 451 287  450 - 

8200701 Refrigerante de cola light 274 -  450 - 

8200702 Coca cola light 274 -  450 - 

8200801 Refrigerante de cola diet 274 -  450 - 

8200902 Minuano tradicional 451 287  450 - 

8201104 Mate tradicional 330 -  8130 765 

8201202 Bidu tradicional 451 287  450 - 
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Quadro S13 - Continuação 

  CF 

(gCO2e*kg-1) 

 WF 

(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

8201502 Fanta laranja light 451 287  450 - 

8201601 Refrigerante de guaraná light 451 287  450 - 

8201602 Guaraná light 451 287  450 - 

8201802 Tubaina tradicional 451 287  450 - 

8201902 Tubaina light 451 287  450 - 

8202001 Caldo de cana 943 361  1080 928 

8202002 Garapa 943 361  1080 928 

8202101 Água de coco 943 361  3281 1710 

8202402 Q-suco 478 61  1714 1502 

8202403 Q-refresko 478 61  1714 1502 

8202602 Nescafé 935 320  3898 7595 

8202803 Erva mate 330 -  8130 765 

8202804 Chimarrão 330 -  8130 765 

8202805 Tererê 330 -  8130 765 

8203401 Levedo de cerveja 330 -  8130 765 

8203501 Refrigerante não especificado 900 -  450 - 

8203603 Cevada em pó 498 182  1423 - 

8204503 Chocomilk 794 213  1714 1502 

8204902 Água tônica tradicional 451 287  450 - 

8205201 Cha diet (preto, camomila, erva cidreira etc.) 330 -  8130 765 

8205402 Paraguai refrigerante tradicional 451 287  450 - 

8205803 Gatorade 478 61  1714 1502 

8205901 Bebida energética 478 61  1714 1502 

8206301 Chá (preto, camomila, erva cidreira etc.) 330 -  8130 765 

8206402 Café solúvel capuccino 935 320  3898 7595 

8207401 Refrigerante de guaraná diet 451 287  450 - 

8207402 Guaraná diet 451 287  450 - 

8207601 Refrigerante de limão diet 260 -  450 - 

8207705 Fanta uva light 451 287  450 - 

82080 Água 451 287  450 - 

8208104 Mate light 451 287  450 - 

8209002 Água tônica light 451 287  450 - 

8209102 Paraguai refrigerante light 451 287  450 - 

8211002 Q-suco light 478 61  1714 1502 

8211003 Q-refresko light 478 61  1714 1502 

8211102 Q-suco diet 478 61  1714 1502 

8212401 Café capuccino solúvel light 935 320  3898 7595 

8212501 Café capuccino solúvel diet 935 320  3898 7595 

8212902 Água tônica diet 451 287  450 - 

8212906 Refrigerante de quinino dietético 451 287  450 - 

8213003 Chá mate orgânico 330 -  8130 765 

8213004 Chimarrão orgânico 330 -  8130 765 

8213601 Suco de clorofila 943 361  1080 928 

8300101 Cerveja (com ou sem álcool) 1245 219  375 109 

8300201 Chopp 1245 219  375 109 
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  CF 

(gCO2e*kg-1) 

 WF 

(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

8300301 Aguardente 5295 3246  625 211 

8300302 Cachaça 5295 3246  625 211 

8300501 Batida de qualquer sabor 5295 3246  625 211 

8300701 Rum 5295 3246  625 211 

8300801 Vodka 5295 3246  625 211 

8301001 Uisque 3000 -  650 200 

8301002 Whisky 3000 -  650 200 

8301201 Champanhe 2200 141  686 258 

8301202 Sidra champanhe 1400 -  686 258 

8301501 Martini 5295 3246  625 211 

8301601 Conhaque 7590 -  686 258 

8301701 Drink dreher 5295 3246  625 211 

8301901 Licor de qualquer sabor 5295 3246  625 211 

8302409 Cajuína 5295 3246  625 211 

8302415 Vinho 2200 141  558 172 

8302416 Catuaba 5295 3246  625 211 

8302901 Coquetel de frutas 5295 3246  625 211 

8303101 Caipirinha 5295 3246  625 211 

8303501 Bebida alcoólica 3000 -  869 - 

8303615 Vinho orgânico 2200 141  558 172 

8304301 Cerveja (com ou sem álcool) light 1245 219  375 109 

8304502 Caxiri (aguardente de mandioca) 5295 3246  625 211 

8400101 Azeite de oliva 3029 1755  9766 3847 

8400301 Óleo de soja 1692 470  4242 73 

8401801 Banha suína 2696 1824  4400 105 

8403001 Banha bovina 2696 1824  9745 9855 

8403201 Óleo não especificado 2268 2294  10683 11473 

8403501 Óleo de dendê 2620 1291  5062 564 

8500201 Salgadinho 1777 1221  1256 628 

8500202 Pastel (queijo, carne, palmito etc.) 3600 -  1755 407 

8500203 Croquete 3600 -  1755 407 

8500205 Coxinha 3600 -  1755 407 

8500206 Empada (queijo, carne, camarão etc.) 3600 -  1755 407 

8500207 Risole (queijo, carne, camarão etc.) 3600 -  1755 407 

8500210 Torresmo 10200 -  7360 0 

8500211 Quibe 14500 -  12800 3960 

8500213 Paçoca de carne de sol 7875 3995  7356 751 

8500215 Angu frito 597 212  1522 380 

8500217 Angu de milho 2572 88  2039 113 

8500218 Polenta 597 212  1522 380 

8500222 Esfirra 3600 -  1755 407 

8500223 Esfirra de carne 3600 -  1755 407 

8500224 Esfirra de queijo 3600 -  1755 407 

8500225 Esfirra de ricota 3600 -  1755 407 

8500226 Esfirra de frango 3600 -  1755 407 
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  CF 

(gCO2e*kg-1) 

 WF 

(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

8500227 Enroladinho 3600 -  1755 407 

8500302 Cachorro quente 9000 -  12800 3960 

8500303 Hambúrguer (sanduíche) 9000 -  12800 3960 

8500304 Cheesburguer 9000 -  12800 3960 

8500305 Eggsburguer 9000 -  12800 3960 

8500307 Bauru 9000 -  12800 3960 

8500308 Americano 9000 -  12800 3960 

8500313 Misto quente ou frio 1777 1221  1256 628 

8500315 Sanduíche de queijo prato 1777 1221  1256 628 

8500316 Sanduíche de salame 1777 1221  1256 628 

8500317 Sanduíche de presunto 1777 1221  1256 628 

8500318 Sanduíche de queijo prato com presunto 1777 1221  1256 628 

8500319 Sanduíche de mortadela 1777 1221  1256 628 

8500320 Sanduíche de queijo minas 1777 1221  1256 628 

8500321 Cheese egg 9000 -  12800 3960 

8500322 Cheese tudo 9000 -  12800 3960 

8500323 Sanduíche natural 645 330  1529 527 

8500401 Suco 650 71  957 586 

8500402 Suco de abacaxi 943 361  1035 336 

8500403 Suco de acerola 943 361  1080 928 

8500404 Suco de beterraba 943 361  1080 928 

8500405 Suco de cupuaçu 943 361  1080 928 

8500406 Suco de goiaba 478 61  1714 1502 

8500407 Suco de laranja 780 298  868 212 

8500408 Suco de laranja com banana 943 361  1080 928 

8500409 Suco de laranja e beterraba 943 361  1080 928 

8500410 Suco de laranja e cenoura 943 361  1080 928 

8500411 Suco de laranja cenoura e beterraba 943 361  1080 928 

8500412 Suco de mamão 943 361  1080 928 

8500413 Suco de manga 478 61  1714 1502 

8500414 Suco de maracujá 943 361  1080 928 

8500415 Suco de melão 943 361  1080 928 

8500416 Suco de morango 943 361  1080 928 

8500417 Suco de pêssego 478 61  1714 1502 

8500418 Suco de pêssego em calda 478 61  1714 1502 

8500601 Refresco 478 61  1714 1502 

8500602 Refresco de caju 478 61  1714 1502 

8500603 Refresco de groselha 478 61  1714 1502 

8500604 Refresco de laranja 478 61  1714 1502 

8500605 Refresco de maracujá 478 61  1714 1502 

8500606 Refresco de limão 478 61  1714 1502 

8500801 Salada ou verdura cozida, exceto de fruta 407 447  2551 2075 

8500903 Pizza 4400 -  1256 628 

8500906 Caneloni 1435 922  1755 407 

8500909 Ravioli 1435 922  1755 407 
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Quadro S13 - Conclusão 

  CF 

(gCO2e*kg-1) 

 WF 

(litros*kg-1) 

Código Descrição do ítem de consumo média SD  média SD 

8500910 Calzone 1435 922  1755 407 

8500914 Pizza calabreza 5700 1414  1256 628 

8500915 Pizza muçarela 4000 -  1600 - 

8500916 Pizza presunto 4200 -  1256 628 

8500917 Pizza portuguesa 1777 1221  1256 628 

8501004 Galeto 3513 1877  4474 0 

8501202 Pipoca doce ou salgada 558 140  1247 366 

8501302 Café 330 -  14836 3088 

8501303 Café com leite 330 -  14836 3088 

8501305 Café tipo capuccino 935 320  3898 7595 

8501402 Milho cozido 407 447  2551 2075 

8501502 Batata palito 1777 1221  1256 628 

8501503 Batata palha 2200 -  1256 628 

8501902 Mungunzá 597 212  1522 380 

8501903 Canjica 558 140  1247 366 

8502901 Farofa pronta 1771 1060  1624 847 

8503202 Caldo de carne 2800 -  3898 7595 

8503801 Churrasco 21055 13477  18667 6245 

8504201 Sushi 3500 -  12800 3960 

8504401 Salada de frutas 736 541  1121 1306 

8504501 Sopa (legumes, carne etc.) 407 447  2551 2075 

8506801 Quiche 3600 -  1755 407 

8507601 Chocolate 2333 1167  16416 1103 

8507701 Gemada 3360 1260  3084 184 

8507901 Suco orgânico 943 361  1080 928 

8507902 Suco de abacaxi orgânico 943 361  1080 928 

8507903 Suco de acerola orgânico 943 361  1080 928 

8507906 Suco de goiaba orgânico 478 61  1714 1502 

8507907 Suco de laranja orgânico 943 361  1080 928 

8507911 Suco de laranja cenoura e beterraba orgânico 943 361  1080 928 

8507913 Suco de manga 478 61  1714 1502 

8507914 Suco de maracujá orgânico 943 361  1080 928 

8507916 Suco de morango orgânico 943 361  1080 928 

8507917 Suco de pêssego orgânico 478 61  1714 1502 

8507918 Suco de pêssego em calda orgânico 478 61  1714 1502 

8508003 Pizza pronta light 1777 1221  1256 628 

8508004 Lasanha pronta light 3600 -  1755 407 

8508012 Macarrão pronto light 3600 -  1755 407 

8508017 Pizza portuguesa light 1777 1221  1256 628 

8508101 Farofa pronta light em pacote 1771 1060  1624 847 

8800109 Palma 297 290  288 - 

Fonte: autora  
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Material suplementar: sobre os fatores nos cálculos dos alimentos cozidos 

 

 

Os fatores de correção e os índices de conversão usados na conversão dos itens de consumo 

inteiros e crus em alimentos cozidos. As preparações culinárias desagregadas em seus 

ingredientes base, passos necessários para vincular os itens de consumo que fazem parte da 

dieta. Por fim, as emissões de carbono proveniente da queima do gás de cozinha. 
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Quadro S14 - Fatores de correção (FC) e índice de conversão (IC) aplicados aos ítens de consumo 
Código Descrição do ingrediente subgrupos nova FC IC 

6300101 Arroz (polido, parboilizado, agulhinha etc.) arroz 1 2,8 

6300201 Arroz integral arroz 1 2,8 

6300701 Milho (em grão) outros cereais 0,678 1,94 

6300706 Canjiquinha de milho em grão outros cereais 0,678 1,94 

6300707 Xerem de milho outros cereais 0,678 1,94 

6301001 Amendoim (em grão) (in natura) outras leguminosas 1 1 

6301101 Ervilha em grão outras leguminosas 1 2,63 

6301201 Fava (em grão) outras leguminosas 1 2,63 

6301204 Mangalo amargo em grão outras leguminosas 1 2,63 

6301603 Feijão de corda feijão 1 2,58 

6301634 Feijão verde feijão 1 2,58 

6302001 Semente de linhaca outras leguminosas 1 1 

6302602 Andu outras leguminosas 1 2,63 

6302801 Grão de bico outras leguminosas 1 2,63 

6302901 Lentilha outras leguminosas 1 2,63 

6303001 Soja em grão outras leguminosas 1 2,63 

6303102 Feijão (preto, mulatinho, roxo etc.) feijão 1 2,58 

6303501 Quirera não especificada outras leguminosas 0,678 1,94 

6304034 Feijão verde orgânico feijão 1 2,58 

6304101 Feijão orgânico feijão 1 2,58 

6304201 Pipoca light refeições prontas 1 1,94 

6304301 Arroz orgânico arroz 1 2,8 

6304401 Arroz integral orgânico arroz 1 2,8 

6304602 Feijão soja orgânico feijão 1 2,58 

6304901 Quinoa outras leguminosas 1 1,94 

6400101 Batata-inglesa raízes e tubérculos 0,779 0,77 

6400303 Mandioquinha salsa (batata baroa) raízes e tubérculos 0,858 0,77 

6400304 Cenoura amarela (batata baroa) raízes e tubérculos 0,858 0,77 

6400401 Batata doce raízes e tubérculos 0,822 0,77 

6400501 Inhame raízes e tubérculos 0,789 0,77 

6400508 Quiçare raízes e tubérculos 0,789 0,77 

6400601 Mandioca raízes e tubérculos 0,732 0,77 

6400609 Aipim raízes e tubérculos 0,732 0,77 

6400610 Macaxeira raízes e tubérculos 0,732 0,77 

6400701 Cará raízes e tubérculos 0,779 0,77 

6400713 Inhame caraquento (cará) raízes e tubérculos 0,779 0,77 

6400802 Batata (não especificada) raízes e tubérculos 1 0,77 

6400908 Mandioquinha raízes e tubérculos 0,858 0,77 

6401001 Rabanete legumes e verduras 0,779 0,98 

6401101 Beterraba legumes e verduras 0,834 0,98 

6401201 Cenoura legumes e verduras 0,858 1,17 

6401301 Nabo legumes e verduras 0,858 0,98 

6401601 Acafrão legumes e verduras 1 1 

64017 Gengibre raízes e tubérculos 1 0,98 

6500101 Creme de arroz doces 0,7 1 

6500104 Arrozina cereais matinais 0,7 1 

6500105 Mucilon cereais matinais 0,7 1 

6500202 Croquinhos de arroz refeições prontas 1 1 

6500301 Farinha de aveia outros cereais 1 1,94 

6500401 Aveia em flocos outros cereais 1 1,94 

6500601 Fubá de milho outros cereais 1 1,94 

6500603 Farinha de milho outros cereais 1 1,94 

6500608 Puba de milho outros cereais 1 1,94 

6500609 Puba de fubá panificados doces 1 1,94 

6500613 Milho moído outros cereais 1 1,94 

6500702 Amido de milho outros cereais 1 1,94 

6500705 Amido de arroz arroz 1 1,94 

6500801 Cremogema cereais matinais 0,7 1 

Continua 
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Quadro S14 - Continuação 
Código Descrição do ingrediente subgrupos nova FC IC 

6500802 Vitamilho outros cereais 0,7 1 

6500902 Sucrilhos de milho cereais matinais 1 1 

6500903 Cereal matinal de milho em flocos cereais matinais 1 1 

65010 Farinha de trigo farinha de trigo 1 1,37 

65011 Farinha de rosca farinha de trigo 1 1,94 

6501301 Germe de trigo outros cereais 1 1,94 

6501303 Fibra de trigo outros cereais 1 1,94 

6501304 Fibra de cereal trigo outros cereais 1 1,94 

6501401 Farinha de mandioca raízes e tubérculos 1 1 

6501410 Farinha de copioba outros cereais 1 1 

6501415 Farinha de agua outros cereais 1 1 

6501416 Cruera raízes e tubérculos 1 1 

6501502 Goma de mandioca raízes e tubérculos 1 1 

6501510 Farinha de tapioca raízes e tubérculos 1 1 

6501511 Farinha beiju raízes e tubérculos 1 1 

6501516 Tapioca de goma raízes e tubérculos 1 1 

6502001 Farinha lactea cereais matinais 1 1 

6502101 Neston cereais matinais 1 1 

6502102 Flocos de cereais cereais matinais 1 1 

6502105 Vitaflocos cereais matinais 1 1 

6502403 Mini pizza semipronta refeições prontas 1 1 

6502501 Fibra de soja outras leguminosas 1 1,94 

6502603 Mini pastel refeições prontas 1 1 

65029 Massa para lasanha refeições prontas 1 1 

6503401 Macarrão macarrão 1 2,3 

6503601 Bife vegetal outras leguminosas 1 2,63 

6503603 Carne vegetal outras leguminosas 1 2,63 

6503604 Pasta de soja outras leguminosas 1 2,63 

6503605 Carne de soja outras leguminosas 1 2,63 

65037 Farinha de amendoim outras leguminosas   

6503702 Amendoim moído outras leguminosas 1 1 

6504101 Granola cereais matinais 1 1 

6504601 Musli cereais matinais 1 1 

6504701 Mix de cereais cereais matinais 1 1 

6504801 Miojo refeições prontas 1 2,3 

6504802 Macarrão instantaneo refeições prontas 1 2,3 

6505101 Sustagem bebidas lácteas 1 1 

6505601 Proteína de soja outras leguminosas 1 2,63 

6505603 Proteína vegetal outras leguminosas 1 2,63 

6505701 Complemento alimentar de qualquer sabor bebidas lácteas 1 8,3 

6505902 Sucrilhos de milho light cereais matinais 1 1 

6506003 Mini pizza semipronta light refeições prontas 1 1 

6506302 Macarrão instantaneo light refeições prontas 1 2,3 

6506401 Proteína de soja orgânica outras leguminosas 1 2,63 

6600101 Coco da bahia (seco ou verde) frutas e sucos in natura 0,104 1 

66002 Coco ralado outros ingredientes 1 1 

6600301 Castanha portuguesa nozes e sementes 0,567 1 

6600401 Pinhão nozes e sementes 0,567 1 

6600501 Amêndoa nozes e sementes 0,567 1 

6600601 Avelã nozes e sementes 0,567 1 

6600701 Castanha do Pará nozes e sementes 0,567 1 

6600801 Castanha de caju nozes e sementes 0,567 1 

6600912 Butiá nozes e sementes 0,104 1 

6601108 Tucumã nozes e sementes 0,104 1 

6601208 Coco mucaja nozes e sementes 0,104 1 

6601501 Noz (nogueira) nozes e sementes 0,567 1 

6601707 Juçara nozes e sementes 1 1 

6601709 Uaçai nozes e sementes 1 1 

Continua 
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Quadro S14 - Continuação 
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6601712 Jussara nozes e sementes 1 1 

6601805 Pupunha nozes e sementes 0,104 1 

6601902 Baçaba nozes e sementes 0,104 1 

6601904 Bacabuçu nozes e sementes 0,104 1 

6602001 Castanha da Índia nozes e sementes 0,567 1 

6602201 Pistache nozes e sementes 0,66 1 

6602301 Buriti nozes e sementes 1 1 

6602401 Coco nozes e sementes 0,51 1 

6602601 Pataua nozes e sementes 0,104 1 

6700101 Alface legumes e verduras 0,822 1 

67002 Bertalha legumes e verduras 0,94 1 

6700301 Chicoria legumes e verduras 0,86 1,03 

6700304 Escarola legumes e verduras 0,86 1,03 

6700501 Couve legumes e verduras 0,715 1 

6700601 Couve flor legumes e verduras 0,81 1,03 

6700701 Espinafre legumes e verduras 0,86 1 

6700801 Mostarda (verdura) legumes e verduras 0,86 1,03 

6700901 Repolho legumes e verduras 0,834 1,09 

67010 Salsa legumes e verduras 0,834 1,03 

6701101 Cebolinha legumes e verduras 0,92 0,98 

6701301 Agrião legumes e verduras 0,662 1,03 

6701401 Taioba legumes e verduras 0,715 1 

6701501 Acelga legumes e verduras 0,9 1,03 

6701505 Beterraba branca (acelga) legumes e verduras 0,9 1,03 

6701601 Almeirao legumes e verduras 0,86 1,03 

6701602 Radite legumes e verduras 0,86 1,03 

6701704 Brócolis legumes e verduras 0,9 1,03 

6701801 Serralha legumes e verduras 0,9 1,03 

6701901 Caruru legumes e verduras 0,828 1,03 

6701906 Cuxa legumes e verduras 0,828 1,03 

6701907 Vinagreira legumes e verduras 0,828 1,03 

6701913 Cariru legumes e verduras 0,828 1,03 

6702001 Rucula legumes e verduras 0,662 1,03 

6702105 Jambu legumes e verduras 0,885 1 

6702201 Língua de vaca (verdura) legumes e verduras 0,662 1,03 

6702301 Alcachofra legumes e verduras 0,864 1,03 

6702501 Bredo legumes e verduras 0,828 1,03 

67026 Salsão (aipo) legumes e verduras 0,81 1,03 

6702801 Erva doce legumes e verduras 0,92 1,03 

6703003 Folha de aipim legumes e verduras 0,715 1 

6703004 Folha de macaxeira legumes e verduras 0,715 1 

6703101 Broto de Feijão legumes e verduras 1 0,98 

6703306 Moranga legumes e verduras 0,754 1,3 

6703701 Abobrinha legumes e verduras 0,77 0,98 

6703805 Jerimum legumes e verduras 0,754 1,3 

6703901 Abóbora legumes e verduras 0,68 1,3 

6704001 Pepino legumes e verduras 0,756 0,98 

6704101 Chuchu legumes e verduras 0,724 0,7 

6704201 Jiló legumes e verduras 0,858 0,98 

6704301 Maxixe legumes e verduras 0,754 0,98 

6704306 Pepininho (maxixe) legumes e verduras 0,754 0,98 

6704401 Palmito in natura legumes e verduras 1 0,98 

6704409 Guariroba (palmito in natura) legumes e verduras 1 0,98 

6704410 Gueiroba (palmito in natura) legumes e verduras 1 0,98 

6704501 Pimentao legumes e verduras 0,834 0,98 

67047 Pimenta de cheiro legumes e verduras 1 0,98 

6705001 Quiabo legumes e verduras 0,828 0,98 

6705101 Tomate legumes e verduras 0,912 1 
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6705201 Vagem legumes e verduras 0,895 0,98 

6705301 Cogumelo in natura legumes e verduras 1 0,98 

6705401 Berinjela legumes e verduras 0,828 0,68 

6705501 Ervilha em vagem legumes e verduras 1 0,98 

6705701 Cebola legumes e verduras 0,9 0,98 

67058 Catalonha legumes e verduras 0,92 1,03 

6706101 Jardineira (seleta) legumes e verduras 1 1 

6706102 Seleta (jardineira) conservas VLL 1 1 

6706201 Alho legumes e verduras 0,858 0,98 

6706301 Alho poro legumes e verduras 0,81 0,98 

6707301 Broto de alfafa legumes e verduras 1 1,03 

6707801 Alface orgânica legumes e verduras 0,822 1 

6707901 Tomate orgânico legumes e verduras 0,912 1 

6708001 Pimentao orgânico legumes e verduras 0,834 0,98 

6709701 Oregano legumes e verduras 1 1 

6801017 Pacova frutas e sucos in natura 0,688 1 

6801101 Banana (ouro, prata, d'água etc.) frutas e sucos in natura 0,688 1 

6801801 Laranja (pera, seleta, lima etc.) frutas e sucos in natura 0,642 1 

6801901 Lima frutas e sucos in natura 0,642 1 

6802001 Limão (comum, galego etc.) frutas e sucos in natura 0,455 1 

6802201 Tangerina frutas e sucos in natura 0,71 1 

6802202 Mexerica frutas e sucos in natura 0,71 1 

6802217 Bergamota frutas e sucos in natura 0,71 1 

6802218 Mimosa frutas e sucos in natura 0,71 1 

6802223 Tanja frutas e sucos in natura 0,71 1 

6802227 Maricota frutas e sucos in natura 0,71 1 

6802407 Laranjinha japonesa frutas e sucos in natura 0,642 1 

6802501 Cana de açúcar frutas e sucos in natura 0,78 1 

6802601 Abacaxi frutas e sucos in natura 0,646 1 

6802602 Ananas frutas e sucos in natura 0,646 1 

6802701 Abacate frutas e sucos in natura 0,654 1 

6802801 Caqui frutas e sucos in natura 0,885 1 

6802901 Figo frutas e sucos in natura 0,885 1 

6803001 Maca frutas e sucos in natura 0,88 1 

6803101 Mamão frutas e sucos in natura 0,709 1 

6803108 Papaia frutas e sucos in natura 0,709 1 

6803201 Manga frutas e sucos in natura 0,603 1 

6803215 Manguito frutas e sucos in natura 0,603 1 

6803301 Maracujá frutas e sucos in natura 0,488 1 

6803401 Melancia frutas e sucos in natura 0,587 1 

6803501 Melão frutas e sucos in natura 0,7 1 

6803601 Pera frutas e sucos in natura 0,867 1 

6803701 Pêssego frutas e sucos in natura 0,885 1 

6803801 Fruta de conde frutas e sucos in natura 0,488 1 

6803802 Pinha (fruta de conde) frutas e sucos in natura 0,488 1 

6803803 Ata frutas e sucos in natura 0,488 1 

6803901 Uva frutas e sucos in natura 0,805 1 

6803912 Uva passa frutas e sucos in natura 0,805 1 

6804001 Jenipapo frutas e sucos in natura 0,654 1 

6804101 Jaca frutas e sucos in natura 0,57 1 

6804201 Goiaba frutas e sucos in natura 0,88 1 

6804203 Araca acu (goiaba) frutas e sucos in natura 0,88 1 

6804301 Ameixa frutas e sucos in natura 0,885 1 

6804401 Caju frutas e sucos in natura 0,885 1 

6804501 Cereja frutas e sucos in natura 0,88 1 

6804601 Caja manga frutas e sucos in natura 0,885 1 

6804602 Cajarana frutas e sucos in natura 0,885 1 

6804701 Tapereba frutas e sucos in natura 0,885 1 
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6804702 Acaja (tabereba) frutas e sucos in natura 0,885 1 

6804801 Carambola frutas e sucos in natura 0,885 1 

6804901 Jaboticaba frutas e sucos in natura 0,805 1 

6805001 Graviola frutas e sucos in natura 0,603 1 

6805201 Morango frutas e sucos in natura 0,885 1 

6805301 Jambo frutas e sucos in natura 0,885 1 

6805401 Atemoia frutas e sucos in natura 0,488 1 

6805601 Mangaba frutas e sucos in natura 0,885 1 

6805701 Araça frutas e sucos in natura 0,88 1 

6805801 Nêspera frutas e sucos in natura 0,88 1 

6805901 Fruta pão frutas e sucos in natura 1 1 

6806001 Sapoti frutas e sucos in natura 0,88 1 

6806101 Uxi frutas e sucos in natura 0,88 1 

6806201 Tamarindo frutas e sucos in natura 0,88 1 

6806301 Cacau frutas e sucos in natura 0,72 1 

6806401 Pitomba frutas e sucos in natura 0,84 1 

6806501 Bacuri frutas e sucos in natura 0,88 1 

6806601 Inga frutas e sucos in natura 0,895 1,03 

6806701 Pequi frutas e sucos in natura 0,88 1 

6806801 Pitanga frutas e sucos in natura 0,84 1 

6806901 Ciriguela frutas e sucos in natura 0,885 1 

6807001 Murici frutas e sucos in natura 0,885 1 

6807101 Umbú frutas e sucos in natura 0,885 1 

6807103 Imbu frutas e sucos in natura 0,885 1 

6807202 Biriba frutas e sucos in natura 0,603 1 

6807301 Cupuaçu frutas e sucos in natura 0,654 1 

6807401 Nectarina frutas e sucos in natura 0,885 1 

6807501 Mari frutas e sucos in natura 0,885 1,03 

6807601 Roma frutas e sucos in natura 0,71 1 

6807701 Acerola frutas e sucos in natura 0,885 1 

6807801 Kiwi frutas e sucos in natura 0,885 1 

6808001 Abiu frutas e sucos in natura 0,885 1 

6808201 Jurubeba frutas e sucos in natura 0,92 1 

6808401 Fruta (não especificada) frutas e sucos in natura 0,9 1 

6808601 Maca orgânica frutas e sucos in natura 0,88 1 

6808901 Acerola orgânica frutas e sucos in natura 0,885 1 

6809901 Amora frutas e sucos in natura 0,88 1 

6810201 Jamelão (jamburão) frutas e sucos in natura 0,87 1 

6900304 Açúcar mascavo açúcar de mesa 1 1 

6900401 Rapadura açúcar de mesa 1 1 

6900302 Demerara açúcar de mesa 1 1 

6900402 Alfenim de cana açúcar de mesa 1 1 

6900403 Batida (rapadura) açúcar de mesa 1 1 

6900501 Sorvete de qualquer sabor industrializado doces 1 1 

6900502 Picole de qualquer sabor industrializado doces 1 1 

6900601 Chiclete doces 1 1 

6900603 Bala doces 1 1 

6900604 Caramelo (bala) doces 1 1 

6900605 Drops doces 1 1 

6900606 Pastilha doces 1 1 

6900607 Pirulito doces 1 1 

6900609 Goma de mascar doces 1 1 

6900610 Jujuba doces 1 1 

6900701 Tablete de chocolate doces 1 1 

6900702 Barra de chocolate doces 1 1 

6900706 Confete doces 1 1 

6900801 Chocolate em pó de qualquer marca doces 1 1 

6900818 Ovomaltine bebidas lácteas 1 1 
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6900821 Achocolatado em pó bebidas lácteas 1 1 

6900822 Toddynho bebidas lácteas 1 1 

6900901 Bombom de qualquer marca doces 1 1 

6900904 Trufa doces 1 1 

6901001 Geléia de frutas de qualquer marca ou sabor conservas de frutas 1 1 

6901002 Mousse de qualquer sabor (geléia) doces 1 1 

6901101 Geléia de mocoto doces 1 1 

6901201 Doce de frutas em pasta de qualquer sabor conservas de frutas 1 1 

6901204 Pessegada conservas de frutas 1 1 

6901206 Marmelada conservas de frutas 1 1 

6901209 Figada conservas de frutas 1 1 

6901211 Goiabada conservas de frutas 1 1 

6901214 Caju em pasta doces 1 1 

6901224 Mariola conservas de frutas 1 1 

6901301 Doce de frutas em calda de qualquer sabor conservas de frutas 1 1 

6901401 Doce de frutas cristalizado de qualquer sabor conservas de frutas 1 1 

6901501 Melado açúcar de mesa 1 1 

6901602 Mel açúcar de mesa 1 1 

6901701 Gelatina de qualquer sabor doces 1 33,33 

6901801 Adocante artificial açúcar de mesa 1 1 

6902004 Merengue doces 1 1 

6902301 Schimier de cana doces 1 1 

6902401 Fruta seca ou desidratada frutas e sucos in natura 1 1 

6902402 Passa frutas e sucos in natura 1 1 

6902601 Pudim de qualquer sabor doces 1 1 

6902607 Danette pudim doces 1 1 

6902901 Cuscuz outros cereais 1 1 

6903202 Pe de moleque doces 1 1 

6903208 Amendoim amanteigado doces 1 1 

6903303 Amendoim apimentado doces 1 1 

6903701 Bomba de qualquer tipo doces 1 1 

6904204 Leite geleificado doces 1 1 

6904205 Chandele de qualquer sabor doces 1 1 

6904302 Mumu doces 1 1 

6904401 Canudinho recheado doces 1 1 

6904502 Beiju raízes e tubérculos 1 1 

6904801 Picole ensacado doces 1 1 

6904807 Geladinho doces 1 1 

6905401 Algodão-doce doces 1 1 

6905603 Ioio creme (chocolate em creme) doces 1 1 

6905801 Ovo de pascoa doces 1 1 

6905804 Kinder ovo doces 1 1 

6905901 Torrone doces 1 1 

6906404 Polpa de coco frutas e sucos in natura 1 3,45 

6906501 Diet shake bebidas lácteas 1 5 

6906502 Concentrado alimentar diet shake bebidas lácteas 1 5 

6906602 Açúcar açúcar de mesa 1 1 

6907001 Açúcar light açúcar de mesa 1 1 

6907201 Barra de cereais doces 1 1 

6907202 Barra de cereais salgada refeições prontas 1 1 

6907203 Barra de cereais doce doces 1 1 

6907301 Sobremesa de qualquer tipo (exceto infantil) doces 1 1 

6907501 Milk shake doces 1 1 

6907901 Geléia diet conservas de frutas 1 1 

6908001 Doce de frutas diet conservas de frutas 1 1 

6909301 Doce de frutas cristalizado de qualquer sabor diet conservas de frutas 1 1 

6909601 Sorvete de qualquer sabor industrializado light doces 1 1 

6909701 Sorvete de qualquer sabor industrializado diet doces 1 1 
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6909803 Bala light doces 1 1 

6909901 Chiclete diet doces 1 1 

6909903 Bala diet doces 1 1 

6910002 Barra de chocolate light doces 1 1 

6910102 Barra de chocolate diet doces 1 1 

6910221 Achocolatado em pó light bebidas lácteas 1 1 

6910321 Achocolatado em pó diet bebidas lácteas 1 1 

6910322 Toddynho diet bebidas lácteas 1 1 

6910401 Bombom de qualquer marca light doces 1 1 

6910501 Bombom de qualquer marca diet doces 1 1 

6910502 Bombom caramelizado de qualquer marca diet doces 1 1 

6910601 Geléia de frutas de qualquer marca ou sabor light conservas de frutas 1 1 

6910604 Geléia light conservas de frutas 1 1 

6910605 Geléia de frutas light conservas de frutas 1 1 

6910701 Doce de frutas em barra ou pasta light conservas de frutas 1 1 

6910702 Doce de frutas em pasta light conservas de frutas 1 1 

6910801 Pudim de qualquer sabor light doces 1 1 

6910808 Pudim danette light doces 1 1 

6910901 Pudim de qualquer sabor diet doces 1 1 

6911201 Doce de leite light doces 1 1 

6911301 Doce de leite diet doces 1 1 

6912501 Barra de cereais diet doces 1 1 

6912502 Barra de cereais doce diet doces 1 1 

6912801 Milk shake diet bebidas lácteas 1 1 

6913001 Cocada diet doces 1 1 

6913101 Doce de amendoim diet doces 1 1 

6913103 Paçoca diet doces 1 1 

6913108 Amendoim amanteigado diet doces 1 1 

6913801 Doce a base de leite diet doces 1 1 

6913901 Gelatina de qualquer sabor light doces 1 33,33 

6914001 Adocante light açúcar de mesa 1 1 

6914002 Adocante em pó light açúcar de mesa 1 1 

6914003 Adocante liquido light açúcar de mesa 1 1 

70006 Fermento em pó outros ingredientes 1 1 

7001501 Mostarda molho legumes e verduras 1 1 

7002304 Hortelã legumes e verduras 1 1 

7002401 Alcaparra em conserva conservas VLL 1 0,98 

7002601 Coentro legumes e verduras 1 1 

7003601 Molho de soja molhos 1 1 

7003604 Shoyo molhos 1 1 

7003801 Leite de coco outros ingredientes 1 1 

7004301 Maionese (molho) molhos 1 1 

7004701 Massa de tomate molhos 1 1 

7004801 Molho de tomate molhos 1 1 

7004802 Ketc.hup molhos 1 1 

7004803 Catchup molhos 1 1 

7006101 Pimenta em pó legumes e verduras 1 1 

7007502 Creme de queijo queijos processados 1 1 

7007701 Caldo de peixe molhos 1 1 

7009102 Gergelim legumes e verduras 1 1 

70012 Colorau outros ingredientes 1 1 

70033 Vinagre outros ingredientes 1 1 

7010301 Tomate seco legumes e verduras 1 1 

7010401 Maionese (molho) light molhos 1 1 

7010501 Molho de soja light molhos 1 1 

7010601 Leite de coco light outros ingredientes 1 1 

7079202 Vinagrete molhos 1 1 

7100101 Filé mignon carne vermelha 0,823 0,7 
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7100201 Contrafilé carne vermelha 0,823 0,7 

7100205 Bisteca bovina carne vermelha 0,823 0,7 

7100301 Alcatra carne vermelha 0,823 0,7 

7100303 Maminha carne vermelha 0,823 0,7 

7100304 Picanha carne vermelha 0,823 0,7 

7100501 Patinho carne vermelha 0,823 0,7 

7100502 Cabeca de lombo (carne bovina) carne vermelha 0,823 0,7 

7100604 Posta branca carne vermelha 0,823 0,7 

7100606 Tatu (lagarto redondo) carne vermelha 0,823 0,7 

7100607 Paulista carne vermelha 0,823 0,7 

7100608 Lombo paulista (carne bovina) carne vermelha 0,823 0,7 

7100702 Posta vermelha carne vermelha 0,823 0,7 

7100801 Acem carne vermelha 0,823 0,7 

7100803 Agulha (acem) carne vermelha 0,823 0,7 

7100905 Paleta carne vermelha 0,823 0,7 

7100908 Pa com osso carne vermelha 0,823 0,7 

7101001 Musculo bovino carne vermelha 0,823 0,7 

7101006 Chambaril carne vermelha 0,823 0,7 

7101009 Carne marica bovina carne vermelha 0,823 0,7 

7101011 Vazio (carne bovina) carne vermelha 0,823 0,7 

7101101 Peito bovino carne vermelha 0,82 0,7 

7101202 Fraldinha (capa de filé) carne vermelha 0,82 0,7 

7101203 Aba de filé carne vermelha 0,82 0,7 

7101301 Costela bovina carne vermelha 0,789 0,7 

7101704 Jacare (carne bovina de segunda c/ osso) carne vermelha 0,823 0,7 

7101706 Filé de segunda carne vermelha 0,823 0,7 

7101801 Viscera bovina carne vermelha 1 0,87 

7101806 Panelada (visceras bovinas não especificadas) carne vermelha 1 0,87 

7101901 Coração bovino carne vermelha 0,82 0,87 

7102001 Rim de boi carne vermelha 1 0,87 

7102102 Bofe bovino carne vermelha 1 0,87 

7102201 Miolo de boi carne vermelha 1 0,87 

7102401 Tripa bovina carne vermelha 1 0,87 

7102402 Dobradinha fresca carne vermelha 1 0,87 

7102403 Fato bovino carne vermelha 1 0,87 

7102404 Fato caprino carne vermelha 1 0,87 

7102501 Figado bovino carne vermelha 1 0,87 

7102601 Cupim carne vermelha 0,82 0,7 

7102701 Lingua bovina carne vermelha 0,82 0,87 

7102801 Rabada de boi carne vermelha 0,82 0,7 

7103101 Mocoto bovino carne vermelha 1 0,7 

7103104 Braco bovino carne vermelha 1 0,7 

7103105 Mao bovina carne vermelha 1 0,7 

7103301 Carre carne vermelha 0,864 0,68 

7103305 Bisteca suina carne vermelha 0,864 0,68 

7103401 Pernil suino carne vermelha 0,864 0,68 

7103403 Quarto suino carne vermelha 0,864 0,68 

7103501 Costela suina carne vermelha 0,864 0,68 

7103701 Lombo suino carne vermelha 1 0,68 

7103801 Toucinho carne vermelha 1 1 

7103903 Miudo suino carne vermelha 1 0,87 

7103906 Arrasto suino carne vermelha 1 0,87 

7103907 Sarapatel suino fresco carne vermelha 1 0,87 

7104101 Carne suina carne vermelha 0,864 0,68 

7104301 Carne moida carne vermelha 0,864 0,7 

7104501 Tripa suina carne vermelha 1 0,87 

7104601 Figado suino carne vermelha 1 0,87 

7104701 Lingua suina carne vermelha 0,855 0,87 
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7105001 Orelha suina fresca carne vermelha 0,855 0,68 

7105203 Mocoto suino carne vermelha 1 0,7 

7105401 Carne de cabrito carne vermelha 0,834 0,78 

7105402 Carne de bode carne vermelha 0,834 0,78 

7105403 Carne caprina carne vermelha 0,834 0,78 

7105405 Carne de caprino carne vermelha 0,834 0,78 

7105601 Carne de carneiro carne vermelha 0,834 0,78 

7105602 Carne de ovelha carne vermelha 0,834 0,78 

7105801 Mocoto de caprino carne vermelha 1 0,7 

7106301 Pernil carne vermelha 0,864 0,68 

7106401 Lagarto bovino carne vermelha 1 0,7 

7106501 Alcatra suina carne vermelha 0,864 0,68 

7107501 Sua suina carne vermelha 0,855 0,68 

7107601 Carne de outros animais aves e outras carnes 0,823 0,78 

7107603 Carne da paca aves e outras carnes 0,823 0,78 

7107611 Alligator aves e outras carnes 0,823 0,78 

7107615 Carne de capivara aves e outras carnes 0,823 0,78 

7107617 Carne de cotia aves e outras carnes 0,823 0,78 

7107622 Carne de jabuti aves e outras carnes 0,823 0,78 

7107801 Carne de primeira carne vermelha 0,823 0,7 

7107804 Chuleta carne vermelha 0,823 0,7 

7107805 Filé não especificado carne vermelha 0,823 0,7 

7108107 Miudo de bode carne vermelha 1 0,87 

7108301 Pe suino fresco carne vermelha 0,855 0,68 

7109101 Carne bovina carne vermelha 0,823 0,78 

7110601 Lombo não especificado carne vermelha 1 0,68 

7110801 Musculo não especificado carne vermelha 0,823 0,7 

7110902 Ossada não especificada carne vermelha 1 0,7 

7111202 Carne de segunda carne vermelha 0,823 0,78 

7111401 Contrafilé orgânico carne vermelha 0,823 0,7 

7111405 Bisteca orgânica carne vermelha 0,823 0,7 

7111702 Cabeca de lombo (carne bovina) orgânica carne vermelha 0,823 0,7 

7111806 Tatu (lagarto redondo) orgânico carne vermelha 0,823 0,7 

7200101 Peixe de mar (inteiro, em pósta etc.) peixes 0,84 0,85 

7200401 Peixe de mar salgado (inteiro, em pósta etc.) carnes processadas 0,84 0,85 

7260101 Camarão frutos do mar 0,72 0,51 

7261101 Siri frutos do mar 0,72 0,51 

7261120 Bau (siri) frutos do mar 0,72 0,51 

7261121 Goia frutos do mar 0,72 0,51 

7262101 Caranguejo frutos do mar 0,72 0,51 

7262105 Guaiamu frutos do mar 0,72 0,51 

7263101 Marisco frutos do mar 0,72 0,51 

7264101 Ostra frutos do mar 0,72 0,51 

72651 Lula frutos do mar 0,72 0,51 

7266101 Sururu frutos do mar 0,72 0,51 

7270401 Bacalhau carnes processadas 0,906 0,85 

7273101 Ovas de peixe (qualquer espécie) frutos do mar 1 1 

7400101 Peixe de água doce (inteiro, em pósta etc.) peixes 0,84 0,85 

7400401 Peixe de água doce salgado (inteiro etc.) carnes processadas 0,84 0,85 

7444101 Tracajá frutos do mar 0,78 0,78 

7600101 Peixe não especificado (inteiro, em pósta etc.) peixes 0,84 0,85 

7600401 Peixe não especificado salgado (inteiro etc.) carnes processadas 0,84 0,85 

7700101 Azeitona conservas VLL 0,567 1 

7700201 Ervilha em conserva conservas VLL 1 0,98 

7700202 Petit pois conservas VLL 1 0,98 

7700401 Milho verde em conserva conservas VLL 0,7 1 

7700501 Palmito em conserva conservas VLL 1 0,98 

7700601 Cogumelo em conserva conservas VLL 1 0,98 

Continua 



431 

 

 

 

Quadro S14 - Continuação 
Código Descrição do ingrediente subgrupos nova FC IC 

7700602 Champignon em conserva conservas VLL 1 0,98 

7700701 Aspargo em conserva conservas VLL 1 0,98 

7700901 Repolho em conserva conservas VLL 0,834 1,09 

7700902 Chucrute conservas VLL 0,834 1,09 

7701101 Legume não especificado em conserva conservas VLL 1 1 

7701404 Creme de cebola (sopa desidratada) refeições prontas 1 6 

7701405 Creme de legumes (sopa desidratada) refeições prontas 1 6 

7701501 Milho verde com ervilha em conserva conservas VLL 1 1 

7702001 Feijão branco com dobradinha em conserva conservas VLL 1 1 

7702302 Pasta de carne em conserva carnes ultraprocessadas 1 1 

7702402 Pasta de presunto em conserva carnes ultraprocessadas 1 1 

7702502 Pasta de galinha em conserva carnes ultraprocessadas 1 1 

7702601 Carne bovina em conserva carnes processadas 1 0,78 

7702602 Almondega carne vermelha 1 0,78 

7702603 Kitute bovino carnes ultraprocessadas 1 0,78 

7702604 Almondega ao molho em conserva carnes ultraprocessadas 1 0,78 

7702704 Kitute suino carnes ultraprocessadas 1 0,68 

7702705 Presuntada carnes ultraprocessadas 1 0,68 

7702707 Fiambre carnes ultraprocessadas 1 0,68 

7702801 Salsicha em conserva carnes ultraprocessadas 1 1 

7703002 Sardinha em conserva carnes processadas 1 0,85 

7703402 Atum em conserva carnes processadas 0,84 0,85 

7703701 Pepino em conserva conservas VLL 1 0,98 

7703902 Pasta de peixe em conserva carnes ultraprocessadas 1 1 

7704001 Picles conservas VLL 1 0,98 

7705201 Nabo em conserva conservas VLL 1 0,98 

7706001 Salmao em conserva carnes processadas 1 0,85 

7706104 Creme de cebola (sopa desidratada) light refeições prontas 1 6 

7706105 Creme de legumes (sopa desidratada) light refeições prontas 1 6 

7706106 Yakissoba (sopa de legumes desidratada) light refeições prontas 1 6 

7706302 Atum em conserva light carnes processadas 1 0,85 

7800103 Frango inteiro aves e outras carnes 0,855 0,8 

7800301 Parte de galinha ou frango não especificada aves e outras carnes 0,855 0,8 

7800302 Frango em pedaços aves e outras carnes 0,855 0,8 

7800303 Galinha em pedaços aves e outras carnes 0,855 0,8 

7800304 Carne de galinha aves e outras carnes 0,855 0,8 

7800401 Peito de galinha ou frango aves e outras carnes 0,855 0,8 

7800402 Filé de frango aves e outras carnes 0,855 0,8 

7800602 Carcaca de galinha ou frango aves e outras carnes 0,76 0,8 

7800701 Asa de galinha ou frango aves e outras carnes 0,855 0,8 

7800702 Drumete de galinha ou frango aves e outras carnes 0,855 0,8 

7800801 Pescoco de galinha ou frango aves e outras carnes 0,855 0,8 

7800901 Pé de galinha ou frango aves e outras carnes 0,855 0,8 

7801001 Miúdo de galinha ou frango aves e outras carnes 1 0,87 

7801101 Moela de galinha ou frango aves e outras carnes 1 0,87 

7801202 Coração de frango aves e outras carnes 1 0,87 

7801301 Figado de galinha ou frango aves e outras carnes 1 0,87 

7801407 Canja aves e outras carnes 0,855 0,8 

7801702 Peru em pedaço não especificado aves e outras carnes 1 0,8 

7801801 Peito de peru aves e outras carnes 1 1 

7802101 Asa de peru aves e outras carnes 0,855 0,8 

7802701 Chester aves e outras carnes 0,76 1 

7802702 Tender aves e outras carnes 0,76 1 

7802801 Nambu aves e outras carnes 0,76 0,8 

7802901 Nuggets de frango carnes ultraprocessadas 1 0,8 

7802902 Steak de frango carnes ultraprocessadas 1 0,8 

78030 Poultry, quail or partridge, unknown if skin eaten aves e outras carnes 0,76 0,8 

7803201 Pe e asa de galinha ou frango aves e outras carnes 0,76 0,8 

Continua 



432 
 

Quadro S14 - Continuação 
Código Descrição do ingrediente subgrupos nova FC IC 

7803301 Ovo de galinha ovos 0,904 1 

7803501 Ovo de codorna ovos 0,9 1 

7803702 Galinha de angola abatida, congelada ou viva aves e outras carnes 0,855 0,8 

7803703 Capote aves e outras carnes 0,855 0,8 

7803707 Mutum aves e outras carnes 0,855 0,8 

7803907 Pato em pedaços aves e outras carnes 0,855 0,8 

7803908 Peito de pato aves e outras carnes 0,855 0,8 

7803913 Carne de pato aves e outras carnes 0,855 0,8 

7805401 Peito de peru light aves e outras carnes 1 0,8 

7805501 Frango inteiro orgânico aves e outras carnes 0,76 0,8 

7805702 Filé de frango orgânico aves e outras carnes 0,855 0,8 

7900101 Leite de vaca integral leite 1 1 

7900201 Leite de vaca fresco leite 1 1 

7900301 Leite de cabra leite 1 1 

7900601 Leite em pó integral leite 1 8,3 

7900710 Leite em pó desnatado leite 1 8,3 

7900801 Leite em pó leite 1 8,3 

7900901 Leite condensado doces 1 1 

7900903 Leite beijinho doces 1 1 

7901001 Creme de leite gordura animal 1 1 

7901101 Chantilly doces 1 1 

7901201 Iogurte de qualquer sabor bebidas lácteas 1 1 

7901203 Iogurte desnatado iogurte natural 1 1 

7901204 Iogurte natural iogurte natural 1 1 

7901301 Yakult de qualquer sabor bebidas lácteas 1 1 

7901303 Bebida láctea bebidas lácteas 1 1 

7901304 Leite fermentado bebidas lácteas 1 1 

7901401 Coalhada gordura animal 1 1 

7901501 Manteiga gordura animal 1 1 

7901505 Manteiga de garrafa gordura animal 1 1 

7901602 Margarina com ou sem sal molhos 1 1 

7901701 Queijo prato queijos processados 1 1 

7901703 Queijo colonial queijos processados 1 1 

7901705 Queijo de colonia queijos processados 1 1 

7901801 Queijo muçarela queijos processados 1 1 

7901803 Muçarela queijos processados 1 1 

7901807 Muçarela de bufala queijos processados 1 1 

7901809 Queijo de búfalo queijos processados 1 1 

7901901 Queijo de reino queijos processados 1 1 

7902001 Queijo de minas queijos processados 1 1 

7902003 Queijo de manteiga queijos processados 1 1 

7902004 Quechimia conservas de frutas 1 1 

7902005 Queijo de coalho queijos processados 1 1 

7902008 Queijo canastra queijos processados 1 1 

7902201 Queijo ricota queijos processados 1 1 

7902301 Leite de soja com sabor outras bebidas 1 1 

7902303 Ades original outras bebidas 1 1 

7902403 Queijo ralado queijos processados 1 1 

7902501 Queijo provolone queijos processados 1 1 

7902801 Queijo polenguinho queijos ultraprocessados 1 1 

7902901 Requeijão queijos ultraprocessados 1 1 

7902902 Queijo cremoso queijos processados 1 1 

7903001 Queijo não especificado queijos processados 1 1 

7903101 Leite com sabor bebidas lácteas 1 1 

7903102 Leite achocolatado bebidas lácteas 1 1 

7903109 Leite aromatizado bebidas lácteas 1 1 

7903110 Bebida achocolatada bebidas lácteas 1 1 

7903201 Nata gordura animal 1 1 
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7903301 Queijo gorgonzola queijos processados 1 1 

7903402 Tofu outras leguminosas 1 2,63 

7903501 Leite de soja em pó outras bebidas 1 8,3 

7903601 Leite de vaca desnatado leite 1 1 

7903702 Leite de vaca semidesnatado leite 1 1 

7903801 Leite não especificado pasteurizado leite 1 1 

7903901 Iogurte de qualquer sabor light bebidas lácteas 1 1 

7904001 Iogurte de qualquer sabor diet bebidas lácteas 1 1 

7904201 Margarina light molhos 1 1 

7904301 Leite de vaca integral orgânico leite 1 1 

7904401 Leite de vaca fresco orgânico leite 1 1 

7904601 Leite semidesnatado de vaca orgânico leite 1 1 

7904701 Creme de leite orgânico gordura animal 1 1 

7904801 Iogurte de qualquer sabor orgânico bebidas lácteas 1 1 

7904803 Iogurte de qualquer sabor desnatado orgânico bebidas lácteas 1 1 

7904804 Iogurte natural de qualquer sabor orgânico bebidas lácteas 1 1 

7905103 Muçarela light queijos processados 1 1 

7905104 Queijo muçarela light queijos processados 1 1 

7905201 Leite de soja com sabor light outras bebidas 1 1 

7905203 Ades light outras bebidas 1 1 

7905601 Creme de leite light gordura animal 1 1 

7905901 Queijo prato light queijos processados 1 1 

7906001 Queijo de minas light queijos processados 1 1 

7906005 Queijo de coalho light queijos processados 1 1 

7906201 Queijo ricota light queijos processados 1 1 

7906303 Queijo ralado light queijos processados 1 1 

7906401 Queijo polenguinho light queijos ultraprocessados 1 1 

7906501 Requeijão light queijos ultraprocessados 1 1 

7906601 Queijo não especificado light queijos processados 1 1 

7906702 Leite achocolatado light bebidas lácteas 1 1 

7906710 Bebida achocolatada light bebidas lácteas 1 1 

7906801 Leite com sabor diet bebidas lácteas 1 1 

7906802 Leite achocolatado diet bebidas lácteas 1 1 

7906810 Bebida achocolatada diet bebidas lácteas 1 1 

7906901 Leite de soja em pó light outras bebidas 1 8,3 

7907001 Leite em pó com sabor bebidas lácteas 1 8,3 

7907101 Manteiga com ou sem sal light gordura animal 1 1 

7907301 Queijo de minas frescal orgânico queijos processados 1 1 

7907305 Queijo de coalho frescal orgânico queijos processados 1 1 

8000103 Pao de hamburguer pães ultraprocessados 1 1 

8000105 Pao de sal pão francês 1 1 

8000201 Pao doce pães ultraprocessados 1 1 

8000203 Chineque panificados doces 1 1 

8000218 Chineque com farofa panificados doces 1 1 

8000229 Pao de mel panificados doces 1 1 

8000234 Panetone panificados doces 1 1 

8000237 Bisnaguinha pães ultraprocessados 1 1 

8000240 Croissant pães ultraprocessados 1 1 

8000501 Pao de forma industrializado de qualquer marca pães ultraprocessados 1 1 

8000801 Pao de queijo pães ultraprocessados 1 1 

8001101 Pao de milho pães ultraprocessados 1 1 

8001401 Pao integral pães ultraprocessados 1 1 

8001501 Pao não especificado pão francês 1 1 

8001901 Torrada de qualquer pão pães ultraprocessados 1 1 

8002001 Rosca doce panificados doces 1 1 

8002002 Rosquinha doce panificados doces 1 1 

8002101 Rosca salgada bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 

8002106 Rosquinha salgada bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 
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8002201 Biscoito salgado bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 

8002205 Presuntinho biscoito bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 

8002212 Biscoito de polvilho panificados doces 1 1 

8002225 Bolacha salgada bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 

8002227 Chips (salgadinhos) bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 

8002230 Baconzitos bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 

8002236 Biscoito salgado integral bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 

8002301 Biscoito doce panificados doces 1 1 

8002302 Cavaco chines panificados doces 1 1 

8002305 Sequilho panificados doces 1 1 

8002306 Tareco panificados doces 1 1 

8002309 Solda bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 

8002315 Brevidade panificados doces 1 1 

8002334 Bolacha doce panificados doces 1 1 

8002335 Maria maluca (bolacha doce) panificados doces 1 1 

8002405 Quebra quebra panificados doces 1 1 

8002502 Rocambole panificados doces 1 1 

8002503 Cuca de qualquer tipo panificados doces 1 1 

8002604 Amidomil (bolinho) panificados doces 1 1 

8002605 Angusor de milho panificados doces 1 1 

8002609 Grustoli (bolinho doce) panificados doces 1 1 

8003501 Tortas doces de qualquer sabor panificados doces 1 1 

8003601 Tortas salgadas de qualquer sabor refeições prontas 1 1 

8003701 Sonho panificados doces 1 1 

8003902 Brioche panificados doces 1 1 

8004701 Broa panificados doces 1 1 

8004801 Biscoito recheado panificados doces 1 1 

8004807 Waffer (biscoito) panificados doces 1 1 

8004809 Alfajores (biscoito) panificados doces 1 1 

8004810 Bolacha recheada panificados doces 1 1 

8004813 Rosca recheada panificados doces 1 1 

8004814 Rosquinha recheada de qualquer sabor panificados doces 1 1 

8005201 Biscoito não especificado bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 

8006501 Pao diet (de forma industrializado) pães ultraprocessados 1 1 

8006601 Pao light (de forma industrializado) pães ultraprocessados 1 1 

8006701 Pao de queijo light pães ultraprocessados 1 1 

8006801 Pao integral light pães ultraprocessados 1 1 

8007001 Tortas doces de qualquer sabor light panificados doces 1 1 

8007101 Tortas doces de qualquer sabor diet panificados doces 1 1 

8007302 Filéos (bolinho de farinha de trigo e ovos) light refeições prontas 1 1 

8007402 Filéos (bolinho de farinha de trigo e ovos) diet refeições prontas 1 1 

8007501 Bolo de chocolate light panificados doces 1 1 

8007601 Bolo de chocolate diet panificados doces 1 1 

8007701 Bolo de laranja light panificados doces 1 1 

8008001 Bolo de coco diet panificados doces 1 1 

8008201 Bolo de cenoura diet panificados doces 1 1 

8008301 Biscoito recheado light panificados doces 1 1 

8008305 Biscoito waffer light panificados doces 1 1 

8008307 Waffer (biscoito) light panificados doces 1 1 

8008309 Alfajores (biscoito) light panificados doces 1 1 

8008310 Bolacha recheada light panificados doces 1 1 

8008401 Biscoito recheado diet panificados doces 1 1 

8008408 Rosquinha recheada de qualquer sabor diet panificados doces 1 1 

8008410 Bolacha recheada diet panificados doces 1 1 

8010001 Pao doce diet panificados doces 1 1 

8010029 Pao de mel diet panificados doces 1 1 

8010034 Panetone diet panificados doces 1 1 

8010101 Biscoito salgado light bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 
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8010125 Bolacha salgada light bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 

8010127 Chips (salgadinhos) light bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 

8010401 Biscoito doce light panificados doces 1 1 

8010434 Bolacha doce light panificados doces 1 1 

8010501 Biscoito doce diet panificados doces 1 1 

8010534 Bolacha doce diet panificados doces 1 1 

8100101 Carne seca carnes processadas 0,768 0,7 

8100102 Carne de charque carnes processadas 0,768 0,7 

8100103 Jaba carnes processadas 0,768 0,7 

8100201 Carne de sol carnes processadas 0,768 0,7 

8100202 Carne do sertão carnes processadas 0,768 0,7 

8100502 Hamburguer de carne bovina carnes ultraprocessadas 1 0,7 

8100802 Copa de porco defumada carnes processadas 1 0,68 

8101005 Bacon carnes processadas 1 1 

8101101 Hamburguer de frango carnes ultraprocessadas 1 0,7 

8102101 Salsicha no varejo carnes ultraprocessadas 1 1,1 

8102204 Linguiça (suína, bovina, mista etc..) carnes ultraprocessadas 1 0,68 

8102207 Linguiça de frango carnes ultraprocessadas 1 0,68 

8102401 Chouriço carnes ultraprocessadas 1 1 

8102402 Morcela carnes ultraprocessadas 1 1 

8102403 Morcilha carnes ultraprocessadas 1 1 

8102501 Paio carnes ultraprocessadas 1 0,68 

8102601 Mortadela carnes ultraprocessadas 1 1 

8102701 Salame carnes ultraprocessadas 1 1 

8102702 Salaminho carnes ultraprocessadas 1 1 

8102801 Blanquet de peru carnes ultraprocessadas 1 1 

8102901 Presunto carnes ultraprocessadas 1 1 

8103001 Hamburguer de peru carnes ultraprocessadas 1 0,7 

8103101 Hamburguer não especificado carnes ultraprocessadas 1 0,7 

8103601 Apresuntado carnes ultraprocessadas 1 1 

8103901 Pururuca de porco carnes processadas 1 1 

8103902 Pele de porco preparada (pururuca) carnes processadas 1 1 

8104001 Pate (fígado, calabresa, frango etc.) carnes ultraprocessadas 1 1 

8104101 Carne de aves defumada carnes processadas 1 0,8 

8104601 Carne salgada não especificada carnes processadas 0,768 0,78 

8104904 Mini chicken empanado carnes ultraprocessadas 1 0,8 

8105001 Mortadela light carnes ultraprocessadas 1 1 

81052 Salsicha no varejo light carnes ultraprocessadas 1 1 

8105401 Salame light carnes ultraprocessadas 1 1 

8105501 Blanquet de peru light carnes ultraprocessadas 1 1 

8105701 Hamburguer não especificado light carnes ultraprocessadas 1 0,7 

8200101 Refrigerante de cola tradicional refrigerantes 1 1 

8200102 Coca cola tradicional refrigerantes 1 1 

8200202 Fanta laranja tradicional refrigerantes 1 1 

8200208 Sukita tradicional refrigerantes 1 1 

8200301 Refrigerante de guaraná tradicional refrigerantes 1 1 

8200302 Guaraná tradicional refrigerantes 1 1 

8200407 Sprit refrigerante tradicional refrigerantes 1 1 

8200505 Fanta uva tradicional refrigerantes 1 1 

8200701 Refrigerante de cola light refrigerantes 1 1 

8200702 Coca cola light refrigerantes 1 1 

8200801 Refrigerante de cola diet refrigerantes 1 1 

8200902 Minuano tradicional refrigerantes 1 1 

8201104 Mate tradicional refrigerantes 1 1 

8201202 Bidu tradicional refrigerantes 1 1 

8201502 Fanta laranja light refrigerantes 1 1 

8201601 Refrigerante de guaraná light refrigerantes 1 1 

8201602 Guaraná light refrigerantes 1 1 
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8201802 Tubaina tradicional refrigerantes 1 1 

8201902 Tubaina light refrigerantes 1 1 

8202001 Caldo de cana frutas e sucos in natura 1 1 

8202002 Garapa frutas e sucos in natura 1 1 

8202101 Água de coco frutas e sucos in natura 1 1 

8202402 Q-suco sucos artificiais 1 3 

8202403 Q-refresko sucos artificiais 1 3 

8202602 Nescafe bebidas lácteas 1 333 

8202803 Erva mate café e cha 1 333 

8202804 Chimarrao café e cha 1 333 

8202805 Terere café e cha 1 333 

8203401 Levedo de cerveja legumes e verduras 1 1,94 

8203501 Refrigerante não especificado refrigerantes 1 1 

8203603 Cevada em pó outros cereais 1 333 

8204503 Chocomilk bebidas lácteas 1 1 

8204902 Água tonica tradicional refrigerantes 1 1 

8205201 Cha diet (preto, camomila, erva cidreira etc.) outras bebidas 1 1 

8205402 Paraguai refrigerante tradicional refrigerantes 1 1 

8205803 Gatorade outras bebidas 1 1 

8205901 Bebida energetica outras bebidas 1 1 

8206301 Cha (preto, camomila, erva cidreira etc.) café e cha 1 333 

8206402 Cafe soluvel capuccino bebidas lácteas 1 5 

8207401 Refrigerante de guaraná diet refrigerantes 1 1 

8207402 Guaraná diet refrigerantes 1 1 

8207601 Refrigerante de limão diet refrigerantes 1 1 

8207705 Fanta uva light refrigerantes 1 1 

82080 Água água 1 1 

8208104 Mate light refrigerantes 1 1 

8209002 Água tonica light refrigerantes 1 1 

8209102 Paraguai refrigerante light refrigerantes 1 1 

8211002 Q-suco light sucos artificiais 1 3 

8211003 Q-refresko light sucos artificiais 1 3 

8211102 Q-suco diet sucos artificiais 1 22 

8212401 Cafe capuccino soluvel light bebidas lácteas 1 5 

8212501 Cafe capuccino soluvel diet bebidas lácteas 1 5 

8212902 Água tonica diet refrigerantes 1 1 

8212906 Refrigerante de quinino dietetico refrigerantes 1 1 

8213003 Cha mate orgânico café e cha 1 333 

8213004 Chimarrao orgânico café e cha 1 333 

8213601 Suco de clorofilé frutas e sucos in natura 1 1 

8300101 Cerveja (com ou sem álcool) bebidas alcoólicas fermentadas 1 1 

8300201 Chopp bebidas alcoólicas fermentadas 1 1 

8300301 Aguardente bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8300302 Cachaca bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8300501 Batida de qualquer sabor bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8300701 Rum bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8300801 Vodka bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8301001 Uisque bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8301002 Whisky bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8301201 Champanhe bebidas alcoólicas fermentadas 1 1 

8301202 Sidra champanhe bebidas alcoólicas fermentadas 1 1 

8301501 Martini bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8301601 Conhaque bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8301701 Drink dreher bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8301901 Licor de qualquer sabor bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8302409 Cajuina frutas e sucos in natura 1 1 

8302415 Vinho bebidas alcoólicas fermentadas 1 1 

8302416 Catuaba bebidas alcoólicas destiladas 1 1 
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8302901 Coquetel de frutas bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8303101 Caipirinha bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8303501 Bebida alcoólica bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8303615 Vinho orgânico bebidas alcoólicas fermentadas 1 1 

8304301 Cerveja (com ou sem álcool) light bebidas alcoólicas fermentadas 1 1 

8304502 Caxiri (aguardente de mandioca) bebidas alcoólicas destiladas 1 1 

8400101 Azeite de oliva óleo vegetal 1 1 

8400301 Óleo de soja óleo vegetal 1 1 

8401801 Banha suina gordura animal 1 1 

8403001 Banha bovina gordura animal 1 1 

8403201 Óleo não especificado óleo vegetal 1 1 

8403501 Óleo de dendê óleo vegetal 1 1 

8500201 Salgadinho refeições prontas 1 1 

8500202 Pastel (queijo, carne, palmito etc..) refeições prontas 1 1 

8500203 Croquete refeições prontas 1 1 

8500205 Coxinha refeições prontas 1 1 

8500206 Empada (queijo, carne, camarão etc.) refeições prontas 1 1 

8500207 Rizole (queijo, carne, camarão etc.) refeições prontas 1 1 

8500210 Torresmo carne vermelha 1 1 

8500211 Quibe refeições prontas 1 1 

8500213 Paçoca de carne de sol refeições prontas 1 1 

8500215 Angu frito outros cereais 1 1 

8500217 Angu de milho refeições prontas 1 1 

8500218 Polenta outros cereais 1 1 

8500222 Esfirra refeições prontas 1 1 

8500223 Esfirra de carne refeições prontas 1 1 

8500224 Esfirra de queijo refeições prontas 1 1 

8500225 Esfirra de ricota refeições prontas 1 1 

8500226 Esfirra de frango refeições prontas 1 1 

8500227 Enroladinho refeições prontas 1 1 

8500302 Cachorro quente refeições prontas 1 1 

8500303 Hamburguer (sanduíche) refeições prontas 1 1 

8500304 Cheesburguer refeições prontas 1 1 

8500305 Eggsburguer refeições prontas 1 1 

8500307 Bauru refeições prontas 1 1 

8500308 Americano refeições prontas 1 1 

8500313 Misto quente ou frio refeições prontas 1 1 

8500315 Sanduíche de queijo prato refeições prontas 1 1 

8500316 Sanduíche de salame refeições prontas 1 1 

8500317 Sanduíche de presunto refeições prontas 1 1 

8500318 Sanduíche de queijo prato com presunto refeições prontas 1 1 

8500319 Sanduíche de mortadela refeições prontas 1 1 

8500320 Sanduíche de queijo minas refeições prontas 1 1 

8500321 Cheese egg refeições prontas 1 1 

8500322 Cheese tudo refeições prontas 1 1 

8500323 Sanduíche natural refeições prontas 1 1 

8500401 Suco frutas e sucos in natura 1 3 

8500402 Suco de abacaxi frutas e sucos in natura 1 3 

8500403 Suco de acerola frutas e sucos in natura 1 3 

8500404 Suco de beterraba frutas e sucos in natura 1 3 

8500405 Suco de cupuaçú frutas e sucos in natura 1 3 

8500406 Suco de goiaba sucos artificiais 1 3 

8500407 Suco de laranja frutas e sucos in natura 1 3 

8500408 Suco de laranja com banana frutas e sucos in natura 1 3 

8500409 Suco de laranja e beterraba frutas e sucos in natura 1 3 

8500410 Suco de laranja e cenoura frutas e sucos in natura 1 3 

8500411 Suco de laranja cenoura e beterraba frutas e sucos in natura 1 3 

8500412 Suco de mamão frutas e sucos in natura 1 3 

Continua 
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Quadro S14 - Conclusão 
Código Descrição do ingrediente subgrupos nova FC IC 

8500413 Suco de manga sucos artificiais 1 3 

8500414 Suco de maracuja frutas e sucos in natura 1 3 

8500415 Suco de melão frutas e sucos in natura 1 3 

8500416 Suco de morango frutas e sucos in natura 1 3 

8500417 Suco de pêssego sucos artificiais 1 3 

8500418 Suco de pêssego em calda sucos artificiais 1 3 

8500601 Refresco sucos artificiais 1 1 

8500602 Refresco de caju sucos artificiais 1 1 

8500603 Refresco de groselha sucos artificiais 1 1 

8500604 Refresco de laranja sucos artificiais 1 1 

8500605 Refresco de maracuja sucos artificiais 1 1 

8500606 Refresco de limão sucos artificiais 1 1 

8500801 Salada ou verdura cozida, exceto de fruta legumes e verduras 1 1 

8500903 Pizza refeições prontas 1 1 

8500906 Caneloni macarrão 1 1 

8500909 Ravioli macarrão 1 1 

8500910 Calzone macarrão 1 1 

8500914 Pizza calabreza refeições prontas 1 1 

8500915 Pizza muçarela refeições prontas 1 1 

8500916 Pizza presunto refeições prontas 1 1 

8500917 Pizza portuguesa refeições prontas 1 1 

8501004 Galeto aves e outras carnes 1 1 

8501202 Pipoca doce ou salgada refeições prontas 1 1 

8501302 Cafe café e cha 1 1 

8501303 Cafe com leite leite 1 1 

8501305 Cafe tipo capuccino bebidas lácteas 1 1 

8501402 Milho cozido outros cereais 1 1 

8501502 Batata palito bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 

8501503 Batata palha bolachas salgadas e salgadinhos 1 1 

8501902 Mungunza outros cereais 1 1 

8501903 Canjica outros cereais 1 1 

8502901 Farofa pronta refeições prontas 1 1 

8503202 Caldo de carne molhos 1 1 

8503801 Churrasco carne vermelha 1 1 

8504201 Sushi refeições prontas 1 1 

8504401 Salada de frutas frutas e sucos in natura 1 1 

8504501 Sopa (legumes, carne etc..) legumes e verduras 1 1 

8506801 Quiche refeições prontas 1 1 

8507601 Chocolate doces 1 1 

8507701 Gemada ovos 1 1 

8507901 Suco orgânico frutas e sucos in natura 1 3 

8507902 Suco de abacaxi orgânico frutas e sucos in natura 1 3 

8507903 Suco de acerola orgânico frutas e sucos in natura 1 3 

8507906 Suco de goiaba orgânico sucos artificiais 1 3 

8507907 Suco de laranja orgânico frutas e sucos in natura 1 3 

8507911 Suco de laranja cenoura e beterraba orgânico frutas e sucos in natura 1 3 

8507913 Suco de manga sucos artificiais 1 3 

8507914 Suco de maracuja orgânico frutas e sucos in natura 1 3 

8507916 Suco de morango orgânico frutas e sucos in natura 1 3 

8507917 Suco de pêssego orgânico sucos artificiais 1 3 

8507918 Suco de pêssego em calda orgânico sucos artificiais 1 3 

8508003 Pizza pronta light refeições prontas 1 1 

8508004 Lasanha pronta light refeições prontas 1 1 

8508012 Macarrão pronto light refeições prontas 1 1 

8508017 Pizza portuguesa light refeições prontas 1 1 

8508101 Farofa pronta light em pacote refeições prontas 1 1 

8800109 Palma frutas e sucos in natura 1 0,98 

Fonte: adaptado de NUPENS  
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Quadro S15 –Tempo de preparo no forno e no fogão de grupos de alimentos selecionados e pegada de carbono 

atribuída à queima do gás envolvida neste preparo. 
Grupos de alimentos selecionados Tipo de preparo Forno Fogão CF 

  Tempo de preparo(min) (g CO2e*100g-1) 

Alimentos in natura ou minimamente processados e 
preparações culinárias à base desses alimentos 

    

arroz cozido(a) 0 20 12,7 

feijão cozido(a) 0 30 19,0 

outras leguminosas cozido(a) 0 20 12,7 

outras leguminosas frito(a) 0 10 6,3 

frutas assado(a) 15 0 16,5 

frutas com manteiga/óleo 0 10 6,3 

frutas cozido(a) 0 10 6,3 

frutas empanado(a)/à milanesa 0 5 3,2 

frutas frito(a) 0 5 3,2 

legumes e verduras assado(a) 20 0 22,0 

legumes e verduras cozido(a) 0 15 9,5 

legumes e verduras empanado(a)/à milanesa 0 15 9,5 

legumes e verduras ensopado 0 15 9,5 

legumes e verduras frito(a) 0 5 3,2 

legumes e verduras molho vermelho 0 15 9,5 

legumes e verduras refogado(a) 0 15 9,5 

legumes e verduras sopa 0 15 9,5 

raízes e tubérculos ao alho e óleo 0 20 12,7 

raízes e tubérculos ao vinagrete 0 20 12,7 

raízes e tubérculos assado(a) 20 0 22,0 

raízes e tubérculos com manteiga/óleo 0 20 12,7 

raízes e tubérculos cozido(a) 0 20 12,7 

raízes e tubérculos cozido(a) 0 20 12,7 

raízes e tubérculos empanado(a)/à milanesa 0 20 12,7 

raízes e tubérculos ensopado 0 20 12,7 

raízes e tubérculos frito(a) 0 10 6,3 

raízes e tubérculos molho branco 0 20 12,7 

raízes e tubérculos molho vermelho 0 20 12,7 

raízes e tubérculos refogado(a) 0 20 12,7 

raízes e tubérculos sopa 0 20 12,7 

milho, trigo, aveia ou macarrão ao alho e óleo 0 20 12,7 

milho, trigo, aveia ou macarrão ao vinagrete 0 20 12,7 

milho, trigo, aveia ou macarrão assado(a) 20 0 22,0 

milho, trigo, aveia ou macarrão com manteiga/óleo 0 20 12,7 

milho, trigo, aveia ou macarrão cozido(a) 0 20 12,7 

milho, trigo, aveia ou macarrão cozido(a) 0 20 12,7 

milho, trigo, aveia ou macarrão empanado(a)/à milanesa 0 20 12,7 

milho, trigo, aveia ou macarrão ensopado 0 20 12,7 

milho, trigo, aveia ou macarrão frito(a) 0 10 6,3 

milho, trigo, aveia ou macarrão molho branco 0 20 12,7 

milho, trigo, aveia ou macarrão molho vermelho 0 20 12,7 

milho, trigo, aveia ou macarrão refogado(a) 0 20 12,7 

milho, trigo, aveia ou macarrão sopa 0 20 12,7 

Continua  
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Quadro S15 - Continuação 
Grupos e subgrupos de alimentos Tipo de preparo Forno Fogão CF 

  Tempo de preparo(min) (g CO2e*100g-1) 

Alimentos in natura ou minimamente processados e 

preparações culinárias à base desses alimentos 

    

carne vermelha ao alho e óleo 0 15 9,5 

carne vermelha ao vinagrete 0 30 19,0 

carne vermelha assado(a) 60 0 65,9 

carne vermelha com manteiga/óleo 0 30 19,0 

carne vermelha cozido(a) 0 30 19,0 

carne vermelha cozido(a) 0 30 19,0 

carne vermelha empanado(a)/à milanesa 0 30 19,0 

carne vermelha ensopado 0 30 19,0 

carne vermelha frito(a) 0 15 9,5 

carne vermelha molho branco 0 30 19,0 

carne vermelha molho vermelho 0 30 19,0 

carne vermelha refogado(a) 0 30 19,0 

carne vermelha sopa 0 20 12,7 

aves e outras carnes ao alho e óleo 0 15 9,5 

aves e outras carnes assado(a) 60 0 65,9 

aves e outras carnes com manteiga/óleo 0 20 12,7 

aves e outras carnes cozido(a) 0 20 12,7 

aves e outras carnes cozido(a) 0 20 12,7 

aves e outras carnes empanado(a)/à milanesa 0 20 12,7 

aves e outras carnes ensopado 0 20 12,7 

aves e outras carnes frito(a) 0 15 9,5 

aves e outras carnes molho branco 0 20 12,7 

aves e outras carnes molho vermelho 0 20 12,7 

aves e outras carnes refogado(a) 0 20 12,7 

aves e outras carnes sopa 0 20 12,7 

peixes assado(a) 25 0 27,5 

peixes cozido(a) 0 20 12,7 

peixes cozido(a) 0 25 15,9 

peixes empanado(a)/à milanesa 0 20 12,7 

peixes ensopado 0 25 15,9 

peixes frito(a) 0 5 3,2 

peixes molho branco 0 25 15,9 

peixes molho vermelho 0 25 15,9 

peixes refogado(a) 0 25 15,9 

frutos do mar ao alho e óleo 0 10 6,3 

frutos do mar ao vinagrete 0 10 6,3 

frutos do mar assado(a) 20 0 22,0 

frutos do mar cozido(a) 0 15 9,5 

frutos do mar cozido(a) 0 15 9,5 

frutos do mar empanado(a)/à milanesa 0 5 3,2 

frutos do mar ensopado 0 15 9,5 

frutos do mar frito(a) 0 5 3,2 

frutos do mar molho branco 0 15 9,5 

Continua  
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Quadro S15 - Continuação 
Grupos e subgrupos de alimentos Tipo de preparo Forno Fogão CF 

  Tempo de preparo(min) (g CO2e*100g-1) 

frutos do mar molho vermelho 0 15 9,5 

frutos do mar refogado(a) 0 15 9,5 

Ovos ao alho e óleo 0 5 3,2 

Ovos ao vinagrete 0 5 3,2 

Ovos assado(a) 20 0 22,0 

Ovos com manteiga/óleo 0 15 9,5 

Ovos cozido(a) 0 15 9,5 

Ovos cozido(a) 0 15 9,5 

Ovos ensopado 0 5 3,2 

Ovos frito(a) 0 5 3,2 

Ovos molho vermelho 0 5 3,2 

Ovos refogado(a) 0 5 3,2 

Leite mingau 0 20 12,7 

Leite molho branco 0 15 9,5 

café e chá aquecimento 0 5 3,2 

outros cereais cozido(a) 0 20 12,7 

outros cereais refogado(a) 0 20 12,7 

Ingredientes culinários     

Óleo vegetal ao alho e óleo 0 5 3,2 

Óleo vegetal empanado(a)/à milanesa 0 5 3,2 

Óleo vegetal frito(a) 0 5 3,2 

Alimentos processados     

conservas de verduras, legumes e leguminosas frito(a) 0 10 6,3 

carnes processadas aquecimento 0 20 12,7 

carnes processadas assado(a) 20 20 34,7 

carnes processadas cozido(a) 0 20 12,7 

carnes processadas empanado(a)/à milanesa 0 20 12,7 

carnes processadas ensopado 0 20 12,7 

carnes processadas frito(a) 0 20 12,7 

carnes processadas molho branco 0 20 12,7 

carnes processadas molho vermelho 0 20 12,7 

carnes processadas refogado(a) 0 20 12,7 

Alimentos ultraprocessados     

carnes ultraprocessadas ao alho e óleo 0 15 9,5 

carnes ultraprocessadas aquecimento 0 20 12,7 

carnes ultraprocessadas assado(a) 30 0 33,0 

carnes ultraprocessadas com manteiga/óleo 0 20 12,7 

carnes ultraprocessadas cozido(a) 0 20 12,7 

carnes ultraprocessadas empanado(a)/à milanesa 0 15 9,5 

carnes ultraprocessadas ensopado 0 20 12,7 

carnes ultraprocessadas frito(a) 0 15 9,5 

carnes ultraprocessadas molho branco 0 20 12,7 

carnes ultraprocessadas molho vermelho 0 20 12,7 

carnes ultraprocessadas refogado(a) 0 20 12,7 

Continua 
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Quadro S15 - Conclusão 
Grupos e subgrupos de alimentos Tipo de preparo Forno Fogão CF 

  Tempo de preparo(min) (g CO2e*100g-1) 

Molhos molho vermelho 0 10 6,3 

refeições prontas assado(a) 30 0 33,0 

refeições prontas cozido(a) 0 20 12,7 

refeições prontas frito(a) 0 10 6,3 

refeições prontas sopa 0 20 12,7 

1. os fatores de emissão calculados por minuto de queima no uso de forno (11gCO2eq*min-1) e fogão (6,3gCO2eq*min-1) levaram em conta 

os dados a seguir: 

A queima de 1kg gás liquefeito de petróleo (GLP) emite 2,93kg de CO2eq - BRASIL, Balanço energético nacional, MCT, 2011.  
Taxa de queima do fogão = 0,13 kg*h-1 - PATHAK et al. Carbon footprints of Indian food items - Agriculture, Ecosystems and Environment, 

139, pp.66-72, 2010. 

Taxa de queima do forno 0,225 kg*min-1 - Perguntas frequentes: Qual é o consumo de gás, tendo o forno aceso (fogão doméstico) por 1 hora 
em (i) fogo baixo, (ii) fogo médio e (iii) fogo alto? Site da Liquigás-PETROBRAS. 

Tempo de cozimento: Calculadora de assados- http://delicitas.com.br/calculadora-de-assados-temperatura-para-assar-carne/#.Wp_k6UxFwhd 

 
 

 

  

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/textogeral/emissao_corporativos.html
https://www.liquigas.com.br/wps/portal/!ut/p/z1/hZDNDoJADISfhQNHaV1F0RuJUYREhYM_vRgwuBCBJStKeHuJnFSE3trO104GCI5Amf-MuV_EIvOTuj_R5OxskDFrxXBr2DqyjW27u6nLttMx7IGA7gUc-oRUr_FPmfjN42LJkHnebuZai6HjTd58x_mG73jQy1OfRfq80WKxS2CsdbCBeCKCJlczC0YGB5LhNZSh1B6yHkdFkd_n
http://delicitas.com.br/calculadora-de-assados-temperatura-para-assar-carne/%23.Wp_k6UxFwhd
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APÊNDICE 3 - PEGADA DE CARBONO E PEGADA HÍDRICA DO CONSUMO 

ALIMENTAR DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

Material suplementar: classificação NOVA 

 

 

Material suplementar: cálculos ilustrativos de custos ambientais 
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Material suplementar: classificação NOVA 

Quadro S16 – Definição dos grupos de alimentos conforme classificação NOVA 

Classe Definição Exemplos 

Alimentos in natura ou 

minimamente 

processados e 

preparações culinárias à 

base desses alimentos 

Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e 

não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Alimentos 

minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram 

submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou 

indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, 

pasteurização, refrigeração, congelamento e processos similares que não 

envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias 

ao alimento original. 

Legumes, verduras, frutas, batata, mandioca e outras raízes e tubérculos in natura ou 

embalados, fracionados, refrigerados ou congelados; arroz branco, integral ou 

parboilizado, a granel ou embalado; milho em grão ou na espiga, grãos de trigo e de outros 

cereais; feijão de todas as cores, lentilhas, grão de bico e outras leguminosas; cogumelos 

frescos ou secos; frutas secas, sucos de frutas e sucos de frutas pasteurizados e sem adição 

de açúcar ou outras substâncias; castanhas, nozes, amendoim e outras oleaginosas sem 

sal ou açúcar; cravo, canela, especiarias em geral e ervas frescas ou secas; farinhas de 

mandioca, de milho ou de trigo e macarrão ou massas frescas ou secas feitas com essas 

farinhas e água; carnes de boi, de porco e de aves e pescados frescos, resfriados ou 

congelados; leite pasteurizado, ultrapasteurizado (‘longa vida’) ou em pó, iogurte (sem 

adição de açúcar); ovos; chá, café, e água potável. 

Ingredientes culinários São produtos extraídos de alimentos in natura ou da natureza por processos 

como prensagem, moagem, trituração, pulverização e refino. São usados 

nas cozinhas das casas e em refeitórios e restaurantes para temperar e 

cozinhar alimentos e para criar preparações culinárias variadas e 

saborosas, incluindo caldos e sopas, saladas, tortas, pães, bolos, doces e 

conservas. 

Óleos de soja, de milho, de girassol ou de oliva, manteiga, banha de porco, gordura de 

coco, açúcar de mesa branco, demerara ou mascavo, sal de cozinha refinado ou grosso. 

Alimentos processados Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal 

ou açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura para 

tornálos duráveis e mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados 

diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos 

originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de 

preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente 

processados. 

Cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola couve-flor preservados em salmoura ou em 

solução de sal e vinagre; extrato ou concentrados de tomate (com sal e ou açúcar); frutas 

em calda e frutas cristalizadas; carne seca e toucinho; sardinha e atum enlatados; queijos; 

e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. 

Alimentos 

ultraprocessados 

Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas 

inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos 

(óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas de constituintes de 

alimentos (gorduras hidrogenadas, amido modifcado) ou sintetizadas em 

laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão 

(corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos 

usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes). 

Técnicas de manufatura incluem extrusão, moldagem, e pré-

processamento por fritura ou cozimento. 

Vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas em geral, cereais açucarados para 

o desjejum matinal, bolos e misturas para bolo, barras de cereal, sopas, macarrão e 

temperos ‘instantâneos’, molhos, salgadinhos “de pacote”, refrescos e refrigerantes, 

iogurtes e bebidas lácteas adoçados e aromatizados, bebidas energéticas, produtos 

congelados e prontos para aquecimento como pratos de massas, pizzas, hambúrgueres e 

extratos de carne de frango ou peixe empanados do tipo nuggets, salsichas e outros 

embutidos, pães de forma, pães para hambúrguer ou hot dog, pães doces e produtos 

panifcados cujos ingredientes incluem substâncias como gordura vegetal hidrogenada, 

açúcar, amido, soro de leite, emulsifcantes e outros aditivos 

Fonte: adaptado do Guia alimentar para a população brasileira (BRASIL, 2014) 
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Material suplementar: cálculos ilustrativos dos custos ambientais 

 

1 bujão de gás = 13 kg 

A queima de 1 kg de gás gera 2,93 kg CO2eq. BRASIL, Balanço energético nacional, MCT, 

2011.  

Fator anual médio da rede nacional interligada (2017) = 0,0927 tonCO2eq – (BRASIL, MCTIC, 

https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/textogeral/emissao_corporati

vos.html ) 

Consumo residencial médio mensal de energia elétrica = 160 kWh (BRASIL, Anuário 

estatístico de energia elétrica, Empresa de Pesquisa Energética, MME, 2017) 

Número de moradores por domicílio no Brasil = 3,34 moradores (IBGE, Censo Demográfico 

2010). https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm  

 

 

 

  

https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/textogeral/emissao_corporativos.html
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/textogeral/emissao_corporativos.html
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm
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ANEXO 1: Currículo Lattes 
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ANEXO 2: Parecer do comitê de ética 
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