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RESUMO 

 

Nos dias atuais pode-se perceber uma crescente preocupação da população com o 
aumento de doenças relacionadas ao consumo de lipídios e sódio presentes em 
alimentos consumidos diariamente, em que, os derivados cárneos representam uma 
grande parte destes alimentos. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi destacar a 
importância do controle da ingestão de lipídios e sódio como segurança nutricional em 
prol da saúde dos consumidores. Foram coletados dados referentes aos níveis de 
sódio e gordura constantes em rótulos de diferentes tipos e marcas de derivados 
cárneos. Foi possível detectar que determinadas marcas já estão investindo na 
redução de sódio e gordura produzindo derivados cárneos mais saudáveis aos 
consumidores. Também foi realizada uma pesquisa de comportamento de consumo, 
aplicada a 120 pessoas de diferentes faixas etárias e diferentes rendas em Cruz Alta 
e cidades da região. Verificou-se que a maior parte dos entrevistados possui algum 
grau de conhecimento e esses buscam ler os rótulos dos produtos, optando por uma 
alimentação mais saudável, consumindo porções menores de derivados cárneos ou 
opções desses produtos que possuam menores teores de sódio e gordura. Salienta-
se que existe a possibilidade de os entrevistados possuírem alguma doença causada 
pelo consumo excessivo de sódio e gordura, porém não tem noção disso, por não 
fazerem exames periódicos de saúde. Verifica-se que algumas marcas de derivados 
cárneos apresentam teores de sódio e gordura altos, enquanto outras marcas já 
consideram essa tendência, reduzindo os teores desses elementos em seus produtos.  
Da mesma forma, conclui-se que o gênero, o nível de conhecimento, a renda e o preço 
interferem na escolha dos consumidores com relação à qualidade nutricional dos 
derivados cárneos, sendo este um comportamento de consumo que as empresas 
devem considerar.   
 

Palavras-chave: Comportamento de Consumo. Doenças Metabólicas. Embutidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Nowadays we can see a growing concern of the population with the increase of 
diseases related to the consumption of lipids and sodium present in foods consumed 
daily, in which, the meat derivatives represent a great part of these foods. Thus the 
objective of this work was to highlight the importance of the control of lipid and sodium 
intake as nutritional safety for the health of consumers. We collected data on the levels 
of sodium and fat contained in labels of different types and brands of meat derivatives. 
It was possible to detect that certain brands are already investing in the reduction of 
sodium and fat producing meaty derivatives more healthy to the consumers. A 
consumer behavior survey was also conducted, applied to 120 people of different age 
groups and different incomes in Cruz Alta and cities in the region. It has been deduced 
that most of the interviewees have some degree of knowledge and they seek to read 
the labels of the products, opting for a healthier diet, consuming smaller portions of 
meat derivatives or options of these products that have lower levels of sodium and fat. 
However, there is a possibility that the interviewees may have some disease caused 
by excessive consumption of sodium and fat, but they are not aware of this because 
they do not perform periodic health examinations. Some brands of meat products have 
high sodium and fat content, while other brands already consider this tendency, 
reducing the levels of these elements in their products. Likewise, it is concluded that 
gender, level of knowledge, income and price interfere in the choice of consumers 
regarding the nutritional quality of meat products, which is a consumption behavior that 
companies should consider. 
 

Keywords: Consumption Behavior. Metabolic Diseases. Sausages. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É crescente a preocupação da população com o aumento de doenças 

relacionadas à ingestão de lipídios e sódio presentes em alimentos consumidos 

diariamente, em que, os derivados cárneos representam uma grande parte destes 

alimentos. Assim, a segurança nutricional tem um papel muito importante na 

manutenção da saúde das pessoas e deve ser vista como um fator determinante de 

qualidade pelas indústrias. Tem-se observado um crescimento do mercado de 

alimentos saudáveis, com menos sódio e gorduras, visto que o consumo elevado de 

sódio e gordura pode levar a diversos problemas de saúde, destacando-se a 

obesidade, pressão arterial elevada, diabetes entre outros. 

 Neste contexto, este trabalho busca discutir questões relativas a este tema, ao 

mesmo tempo em que propõe fazer um levantamento de informações no que se refere 

à adição de gordura e sódio em derivados cárneos, visando uma redução potencial 

nos fatores de risco de doenças associadas aos mesmos.  

Desta forma, inicialmente, serão avaliados os teores de lipídios e níveis de 

sódio presentes nas formulações de alguns derivados cárneos, baseando-se nas 

informações nutricionais contidas nos rótulos dos produtos comercializados e 

consumidos. Em um segundo momento, foi estruturada e aplicada uma pesquisa de 

campo, direto com os consumidores, com a finalidade de determinar a impressão, 

expectativas e comportamento de consumo, considerando as características de teor 

lipídico e níveis de sódio presente nos derivados cárneos, a segurança nutricional e 

a manutenção da saúde. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Destacar a importância do controle da ingestão de lipídios e sódio como 

segurança nutricional em prol da saúde dos consumidores.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Buscar informações sobre doenças metabólicas relacionadas ao consumo 

em excesso de gordura e sódio provenientes de derivados cárneos. 

 

 Determinar a quantidade de lipídios e sódio presentes em derivados 

cárneos, baseado nas informações de rótulos encontrados em mercados 

de Cruz Alta e região. 

 

 Determinar o comportamento de consumo, considerando as características 

de teor lipídico e níveis de sódio presente em derivados cárneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 SEGURANÇA NUTRICIONAL 

 

A segurança nutricional resume-se ao direito que todos os indivíduos têm ao 

consumo permanente de alimentos de boa qualidade em quantidade suficiente e sem 

riscos a saúde, previsto no Art. 3º da Lei Orgânica da Segurança Alimentar- LOSAN 

(BRASIL, 2006).  

A garantia da Segurança Alimentar e Nutricional deve ser base para o modelo 

de produção e consumo de alimentos, dessa maneira deve-se evitar, o quanto for 

possível, o uso de agrotóxicos e produtos químicos que oferecem algum tipo de risco 

à saúde de quem os manipula ou consome (BRASIL, 2006). 

 A mídia, por sua vez, deve evitar publicidade que conduz ao consumo de 

alimentos que não sejam bons para a saúde ou que levem a maus hábitos alimentares, 

principalmente em crianças e adolescentes (MATTOS et al., 2010). 

Abrangendo ações diversificadas, a Segurança Alimentar e Nutricional objetiva 

também a garantia de acesso à terra urbana e rural, o acesso aos bens da natureza, 

a agua para consumo e produção de alimentos, a prevenção e controle da obesidade, 

bem como o fortalecimento da agricultura familiar e da produção orgânica e 

agroecológica (BRASIL, 2006). 

A segurança nutricional relacionada com o consumo de sódio visa limitar de 

300-500 mg de sódio por pessoa diariamente. Porém, a maior parte da população 

consome níveis acima dessa quantidade, o que pode causar problemas de 

hipertensão arterial (SICHIER et al., 2000). 

Alguns dados pesquisados sugerem que uma redução de 100mmol/dia está 

relacionada com diferenças da pressão sistólica de 5mmHg em jovens de 15 a 19 

anos e 100/mmHg em idosos de 60 á 69 anos. Estima-se que a redução de 50/mmol 

diário reduziria 50% dos casos de tratamentos hipertensivos, 22% no número de 

mortes por acidente vascular encefálico e 16% de mortes por doenças coronarianas 

(RONDON; BRUM, 2003). 

O consumo em excesso de gordura saturada proveniente principalmente de 

alimentos de origem animal, também põe em risco a segurança nutricional. Desse 

modo pode provocar: aumento da lipoproteína de baixa densidade (LDL), infarto do 
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miocárdio, aterosclerose, hipertensão arterial, o recomendado é de no máximo 10% 

do total de calorias diárias (POOL, WICHMANNN, CONSTANTIN, 2015).  

 

3.2 DERIVADOS CÁRNEOS 

 

Derivados cárneos, com base na legislação brasileira, são obtidos a partir de 

carne fresca devidamente fiscalizada, que passe um ou mais tipos de processos que 

modificam suas propriedades originais, através de tratamento físico, químico, ou 

biológico ou até mesmo a combinação de todos eles. Esses processos podem ser 

cozimento, defumação, salga, ou apenas adição de condimentos e temperos, 

possibilitando a elaboração de novos produtos, a redução de perecibilidade e 

possíveis problemas com transporte e armazenamento, além de aumentar a vida de 

prateleira (BEVENIDES; NASSU; 2015). 

Processar a carne não significa modifica-la em relação as qualidades 

nutricionais, se apenas forem feitos cortes para comercialização em porções sem 

aditivos, isso agrega valor ao produto atendendo as expectativas de quem consome 

diversificando o produto (BEVENIDES, NASSU, 2015). 

Os derivados cárneos classificam-se de acordo com a sua composição e 

processamento em crus, curados, pré-cozidos e fermentados. 

A composição dos derivados cárneos crus consiste basicamente em tecido 

muscular moído ou triturado (cru), proveniente de diferentes espécies de animais, com 

quantidades variáveis de gordura. Passam pelo processo de salga e não são curados, 

pode se utilizar outros aditivos em pequenas porções apenas para melhorar suas 

características (SILVA, 2017). Como exemplo tem-se hambúrgueres, almôndegas e 

linguiça frescal. 

Os derivados cárneos curados são obtidos a partir da cura feita em peças ou 

produtos os quais são tratados com pequenas quantidades de nitrito e nitrato de sódio 

e cloreto de sódio sólido ou dissolvido na forma de salmoura. Os produtos curados 

podem ser crus ou cozidos. Como exemplo tem-se carne curada, presunto cru, jerked 

beef, presunto cozido e bacon (SILVA, 2017). 

Os derivados cárneos cozidos são compostos pela mistura de carne, gordura e 

ingredientes não cárneos (aditivos), gerando uma massa cárnea que é embutida em 

envoltórios ou tripas (naturais ou artificiais) e submetida ao tratamento térmico. A 
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coagulação das proteínas é induzida pelo calor melhorando a textura dos produtos. O 

tratamento térmico também possibilita a melhora da estabilidade microbiológica do 

produto. Como exemplo tem-se mortadela, frankfurter, patê, embutidos de sangue e 

embutidos de fígado (SILVA, 2017). 

Os derivados cárneos pré-cozidos são obtidos pela mistura de carne, gordura, 

pele, sangue, fígado e outros subprodutos comestíveis. Pode-se utilizar o tratamento 

térmico de pré-cozimento da matéria-prima crua ou cozimento do produto final (SILVA, 

2017). 

Quanto aos derivados cárneos fermentados, apresentam na sua formulação 

tecido muscular magro e gordura, com adição de sais, nitrito, açúcares e condimentos. 

São embutidos em envoltórios (tripas) naturais e artificiais e passam pelo processo de 

fermentação com tempo variado dependendo do produto, e secagem (SILVA, 2017).  

 

 

3.3 LIPÍDIOS DIETÉTICOS 

 

Os lipídios abrangem uma série de substâncias químicas, entre elas destacam-

se os triglicerídeos, os ácidos graxos e seus derivados, os fosfolipídios, os 

glicolipídios, os esteróis e os carotenos. Essas moléculas fornecem em torno de nove 

calorias por grama e constituem a principal reserva de energia em seres humanos, 

podendo ser armazenados em grande quantidade no organismo (SILVA, ALMEIDA, 

JAIDE, 2004). 

As gorduras formam cerca de 50% das membranas celulares e, dessa forma, 

estão presentes em todos os tecidos do corpo. São responsáveis por funções como 

combustível metabólico, reserva energética e composição das membranas celulares, 

além de promoverem absorção de vitaminas lipossolúveis e formação de hormônios 

(SILVA, ALMEIDA, JAIDE, 2004). 

O consumo de lipídios na dieta é indispensável, porém com o aumento do 

consumo de produtos processados ricos em gordura, combinado com o baixo gasto 

energético, os triglicerídeos são armazenados no tecido adiposo podendo levar ao 

quadro de obesidade e outros problemas de saúde (FRANCISCHI et al., 2000). 

As recomendações para uma dieta saudável com metas para a redução do 

risco de doenças metabólicas estabelecem que os lipídios devam fornecer entre 15 e 

30% das calorias totais da dieta. Já, as gorduras saturadas não devem ser mais que 
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10% do total desse valor e a ingestão de colesterol deve ser limitada em menos de 

300 mg/dia (WHO, 2003). 

Porém, o conteúdo de colesterol de alguns produtos cárneos emulsionados 

(como salsichas, mortadelas, etc.), reestruturados (hambúrgueres, presuntos, 

apresuntados, empanados, etc.) e outros, podem variar consideravelmente. Esse fato 

pode ocorrer na medida em que se alteram o teor e a qualidade da gordura das 

formulações, parecendo ser significante só para os produtos com níveis muito 

elevados de gordura na matéria-prima. Nestes produtos, uma diminuição no teor de 

gordura pode ser feita utilizando-se cortes mais magros, diminuindo calorias e 

colesterol (HOELSCHER et al., 1987). 

O desafio tecnológico para substituir ou reduzir teores de gordura em produtos 

cárneos tem sido buscado através de diferentes estratégias tecnológicas, 

ocasionando variação na composição do produto final por introdução de ingredientes 

funcionais que podem contribuir na redução das calorias, melhora da textura e das 

propriedades de ligação de água (YANG et al., 2001). 

 

 

3.4 CLORETO DE SÓDIO 

 

Atualmente, apesar de muitas pessoas verem o sal como prejudicial para a 

saúde, sabe-se que ele é extremamente necessário para o organismo, além de ser 

um dos principais conservantes dos alimentos, impedindo o crescimento de bactérias. 

O sal não é ruim para a saúde desde que consumido em quantidades certas, o grande 

problema é o consumo de alimentos processados que apresentam grande quantidade 

desse constituinte (SAUDE DICA, 2014). 

Geralmente, este elemento é consumindo além do necessário e, mesmo 

quando se consome algum alimento com baixo teor de sódio na sua composição, 

costuma-se adicionar sal. Uma colher de chá de sal adicionado em um alimento 

representa cerca de 2300 miligramas, ou 2,3 gramas de sódio. O cloreto de sódio, 

conhecido popularmente como sal de cozinha, apresenta diversas funções no 

organismo humano, ajudando o corpo a manter o equilíbrio de fluidos e a controlar a 

pressão arterial normal (SAUDE DICA, 2014).  

O sal é um componente essencial na formulação da maioria dos alimentos 

consumidos pela população mundial, grande parte na forma de derivados cárneos. É 



15 
 

composto por íons de sódio e cloro os quais são necessários em algumas funções do 

organismo humano, se consumidos em quantidades ideais. O balanço eletrolítico, a 

transmissão de impulsos nervosos e enervação dos músculos corporais são regulados 

através da combinação entre sódio e potássio. Já o cloro é necessário para manter o 

equilíbrio ácido-base (BENEDICTI, 2014). 

O sódio e o cloreto são minerais diferentes, mas, normalmente são encontrados 

juntos em grande parte dos alimentos, representando cerca de 90% do consumo de 

sódio no mundo (SAUDE DICA, 2014).  

O consumo excessivo de cloreto de sódio na dieta pode levar a alguns 

problemas de saúde, como pressão arterial elevada, doenças cardíacas e acidente 

vascular cerebral. Pessoas que já apresentam pressão arterial elevada, diabetes, ou 

doença renal crônica, assim como idosos, são mais sensíveis aos efeitos da mesma 

(BRASIL, 2012). 

A deficiência de cloreto de sódio não é sentida, apenas nos casos de diarreia 

persistente ou vômitos, uso excessivo de diuréticos, ou problemas nos rins ou outros 

quadros de saúde em que se tem a perda de sódio pelo organismo. Essa deficiência 

de sódio resulta em sintomas como dores de cabeça, náuseas, vômitos, tonturas, 

caibras musculares, desorientação e desmaio (BRASIL, 2012). 

Derivados cárneos que apresentam adição de sódio em seu processamento 

representam cerca de 20,8% da ingestão de sódio, correspondendo a 0,54 gramas de 

sódio ou 1,38 gramas de sal por dia. O recomendado para o consumo médio diário é 

de 5 gramas (NASCIMENTO, et al., 2007). 

O sódio é adicionado aos derivados cárneos para intensificar sabor, conservar 

e reter água das proteínas, o que dificulta sua substituição (ROÇA, 2017).  

Existem aditivos de tecnologia como o nitrito e nitrato que também influenciam 

no teor de sódio dos alimentos, eles são substâncias inorgânicas  encontradas como 

conservantes de carnes e embutidos. A principal preocupação do uso de nitritos e 

nitratos em alimentos é decorrente dos efeitos tóxicos por excesso na dieta e pela 

formação endógena de composto n-nitrosos como a N-nitrosodimetilamina e 

monometilnitrosamina, que apresentam efeitos carcinógenos, teratogênicos e 

mutagênicos (IAMARINO, et al.,2015). 
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3.5 NORMATIZAÇÃO LEGAL 

 

 O cloreto de sódio está presente em aditivos de derivados cárneos, como 

conservantes, intensificadores de sabor e/ou aroma, corantes, entre outros. Já os 

nitritos e nitratos são classificados como conservadores conforme consta no Decreto 

55.971 de 25/03/1965. Suas funções são conservar o produto mantendo suas 

características, diminuir a taxa de desenvolvimento de rancidez e inibir a taxa de 

crescimento de microrganismos patogênicos (IAMARINO et al., 2015). 

Conforme disposto no Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de Origem 

Animal  (RIISPOA) os seguintes órgãos e portarias regulamentam a adição de aditivos 

em derivados cárneos: 

 Comitê Codex sobre aditivos alimentares; 

 Agencia nacional de vigilância sanitária- Lei nº 9.782/99, Art 8º; 

 GAL- Regulamentos normas e procedimentos- aditivos; 

 Portaria SVS/MS nº 540, 27/10/1997; 

 Comitê executivo conjunto de especialistas em aditivos. 

 Portaria Anvisa 1.004/1998; 

 RDC Anvisa nº 259/2002. 

 

Os artigos do decreto nº 1255, de 25 de junho de 1962 normatizam os padrões 

de gordura e sódio em derivados cárneos. 

De acordo com Brasil (2010), os derivados cárneos são considerados como 

alimentos com nível elevado de gordura saturada. Estes produtos geralmente 

apresentam uma quantidade igual ou superior a 5g de gordura saturada por 100g 

de alimento. Já um alimento considerado com quantidade elevada de sódio é 

aquele contém proporção igual ou superior a 600 mg para 100 g de alimento da 

maneira como está disposto para comercialização.  
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3.6 COMPORTAMENTO DE CONSUMO 

 

Com a industrialização dos produtos cárneos, grande parcela da população 

vem consumindo teores de sal e gordura muito acima do que o organismo necessita, 

levando a obesidade e uma série de problemas de saúde (FEITEIRO, 2017). 

O habito de consumir muito sal está relacionado ao aumento no risco de 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como hipertensão arterial, doenças 

cardiovasculares e doenças renais, entre outras. As DCNT são responsáveis por 63% 

dos óbitos no mundo e 72% dos óbitos no Brasil. Um terço destas mortes ocorre em 

pessoas com idade inferior a 60 anos (BRASIL, 2014). 

O alto nível na ingestão de colesterol presente em produtos processados pode 

estar associado à obesidade, atingindo pessoas de todas as idades, visto que o 

mesmo está ligado em como a gordura se distribui no corpo. A ingestão de gordura 

encontrada na composição de derivados cárneos, se consumida em excesso causa 

aumento do colesterol LDL, (lipoproteína de baixa densidade) o que pode levar a 

obstrução das veias. Indivíduos que apresentam muita gordura na região abdominal 

geralmente apresentam colesterol alto (BRASIL, 2014). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 LOCAL E ÉPOCA DE REALIZAÇÃO 

 

O trabalho foi realizado em cidades da região de Cruz Alta RS, Brasil, no 

segundo semestre de 2017, como Trabalho de Conclusão de Curso, Bacharelado em 

Ciência de Alimentos, pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. 

 Durante os meses de agosto e setembro foram coletados, em diversos 

supermercados locais, dados referentes aos níveis de sódio e gordura constantes em 

rótulos de diferentes tipos e marcas de derivados cárneos. 

Foi realizada durante o mês de outubro uma pesquisa de comportamento de 

consumo, aplicada a 120 pessoas de diferentes faixas etárias e rendas em Cruz Alta 

e cidades da região. Os locais escolhidos para aplicar a pesquisa foram os 

supermercados com maior fluxo de clientes e que comercializam derivados cárneos.  

 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE LIPÍDIOS E NÍVEIS DE CLORETO DE SÓDIO 

 

Os dados relativos aos teores de lipídios e cloreto de sódio presentes nos 

derivados cárneos foram obtidos a partir das informações nutricionais tabuladas nos 

rótulos dos produtos comumente consumidos: mortadelas, empanados, mini chicken, 

linguiças, apresuntados, presuntos, salames tipo italiano, salsichas e embutidos de 

peito de frango defumado. Após, essas informações foram devidamente quantificadas 

e tabuladas em planilhas do Microsoft Excel, obtendo-se os valores médios de cada 

variável analisada, os quais foram comparados entre diferentes marcas comerciais, 

de acordo com o produto. 

As quantidades ideais para o consumo, especificadas em normativas pela 

legislação, foram consideradas como valores de referência, o que permitiu uma 

comparação entre as marcas comerciais com os valores recomendados pela 

legislação. Após foi feito um comparativo entre as quantidades ideais de consumo, 

destes elementos para uma dieta saudável e as quantidades realmente consumidas 

pela ingestão das porções diárias de cada produto. 
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Também foi considerada a diversidade de marcas de alguns derivados cárneos 

ofertadas nos referidos estabelecimentos comerciais, associando essa com a opção 

de escolha de consumo. 

Os representantes dos mercados foram notificados anteriormente para que 

houvesse conscientização de que a pesquisa seria realizada.  

 

 

4.3 PESQUISA DE IMPRESSÃO, EXPECTATIVAS E COMPORTAMENTO DE 

CONSUMO 

 

A pesquisa de comportamento de consumo foi realizada em Cruz Alta e em 

algumas cidades da região com intuito de saber se os consumidores realmente se 

preocupam com uma dieta saudável e se esses tem consciência dos possíveis 

problemas de saúde causados pelo consumo excessivo de gordura e sódio, 

provenientes de derivados cárneos. 

Foram entrevistados 120 consumidores no total, cujas respostas foram 

tabuladas, e quantificadas para avaliação dos resultados obtidos. Nos questionários 

aplicados (Apêndice), foram levados em consideração os aspectos: 

 

1. Sexo; 

2. Faixa etária; 

3. Escolaridade; 

4. Renda mensal; 

5. Costume em consumir derivados cárneos diariamente; 

6. Tipo de produto, quantidade e frequência de consumo; 

7. Preferência comercial; 

8. Critérios de eleição do consumo; 

9. Consciência de possíveis problemas do consumo excessivo de gordura e sódio; 

10. Preocupação com a qualidade e inspeção dos produtos consumidos; 

11. Conhecimento dos níveis adequados de consumo de gordura e sódio para uma 

dieta saudável; 

12. Ocorrência de doenças relacionadas com a ingestão de gordura e sódio. 
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O projeto foi encaminhado para registro junto ao Comitê de Ética institucional, 

assim como, foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) na 

aplicação dos questionários da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise dos teores de sódio e gorduras em diferentes derivados cárneos de 

diferentes marcas. 

 

Na Tabela 1 estão apresentados os teores de sódio e gordura de três 

variedades de mortadela, com três diferentes marcas para cada variedade. 

Foi observado que as mortadelas de frango das marcas Seara e Excelsior 

apresentaram uma quantidade de sódio relativamente menor que a da marca Minu, o 

que é desejável. Da mesma forma, a mortadela de Frango da marca Excelsior 

apresentou níveis de gorduras totais e saturadas bem menores que as outras duas 

marcas, o que também é um aspecto positivo, visto que o nível de ingestão de 

gorduras saturadas deve ser controlado. Dessa forma destaca-se com uma melhor 

qualidade nutricional a mortadela de frango da Excelsior, podendo ser considerada a 

mais indicada para o consumo. 

 

Tabela 1- Variação dos teores de sódio e gordura em mortadelas de frango, com 

toucinho e sem toucinho de diferentes marcas, em porção de 100 gramas. 

 
Marca Sódio (mg) Gorduras totais 

(g) 
Gorduras 

saturadas (g) 

Seara      1050,0           15,5            4,5 

 

Minu 1300,0 14,5 4,8 
 

Excelsior 1050,0 12,0 1,3 

Confiança 1365,0          20,0 5,0 

Frimesa 2505,0 18,5 11,8 

Perdigão 1180,0 27,5 10,0 

Excelsior 1180,0 12,0 4,0 

Confiança 1365,0 20,0 6,0 

Quinta do 
vale 

1013,0 14,3 8,5 

Fonte: Autora (2017) 
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O teor de sódio presente na mortadela com toucinho da marca Frimesa é muito 

superior ao das marcas Confiança e Perdigão e, entre estas se verificou um menor 

teor de sódio na marca Perdigão (Tabela 1). Quanto aos níveis de gorduras saturadas 

nas mortadelas com toucinho, verificou-se que a marca Confiança possui o menor 

teor. Dessa forma, foi possível identificar que entre as mortadelas com toucinho a da 

marca Confiança apresenta níveis mais balanceados, considerando os teores de 

sódio e de gordura, sendo a mais indicada para o consumo. 

        Já quando se comparam os teores de sódio e gordura presentes na mortadela 

sem toucinho, verifica-se que a marca Confiança apresenta valores mais elevados, 

tanto de sódio como de gorduras totais. A marca Excelsior apresentou níveis menores 

de sódio e gorduras, ficando como melhor opção de consumo de mortadela sem 

toucinho. 

 Na Tabela 2 são apresentados os valores da composição de sódio e gordura 

em empanado de frango de diferentes marcas comerciais. Verifica-se que a Sadia foi 

a marca que apresentou o menor teor de sódio em seus empanados de frango, 

demonstrando uma preocupação da empresa neste sentido, Já considerando o teor  

de gorduras totais, a marca Perdigão apresentou um valor maior em relação às 

marcas Sadia e Seara. Entretanto, a diferença verificada entre os teores de gordura 

total e gordura saturada, indicam os teores de gordura insaturada, sendo esta 

considerada de boa qualidade nutricional. No caso dos empanados de frango, o maior 

teor de gordura insaturada foi obtido para o produto da marca Perdigão, sendo este 

um aspecto importante a ser destacado. 

 

Tabela 2- Variação dos teores de sódio e gordura em empanado de frango de 
diferentes marcas, para porção de 100 gramas. 

 
Marca Sódio (mg) 

Gorduras totais 
(g) 

Gorduras 
saturadas (g) 

Empanado de 
frango 

Sadia 455,0 7,0 5,8 

 Seara 635,0 11,0 4,2 
 

 Perdigão 650,0 16,0 4,5 
Fonte: Autora (2017) 
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  Para a variação dos teores de sódio e gordura presentes em mini chickens 

tradicionais, os valores estão representados na Tabela 3. Observa-se que a marca 

que apresentou menor teor de sódio foi a marca Perdigão enquanto que a marca com 

maior teor foi a Seara, ficando a marca Lebon com valores intermediários quanto ao 

teor de sódio, de acordo com as informações nutricionais contidas nos rótulos dos 

referidos produtos. Em relação a quantidade de gorduras contidas nos mini chickens, 

verificou-se um maior valor para gorduras totais para marca Perdigão (15,4g), 

entretanto apenas 5,2g destas correspondem a gorduras saturadas.  A marca Seara 

foi a que apresentou o menor valor para as gorduras saturadas. Já a marca Lebon, 

apresentou valores intermediários em comparação com as demais marcas em relação 

ao teor de gorduras, tanto totais quanto saturada. 

 

Tabela 3- Variação dos teores de sódio e gordura presentes em mini chicken 
(tradicional) de diferentes marcas, para porção de 100 gramas. 

 
Marca Sódio (mg) 

Gorduras totais 
(g) 

Gorduras 
saturadas (g) 

Mini chicken 
(tradicional) 

Perdigão 336,0 15,4 5,2 

 Lebon 569,0 10,8 5,4 
 

 Seara 608,0 11,5 3,1 
Fonte: Autora (2017) 

 

 Na Tabela 4 estão apresentados os teores de sódio e gordura em linguiças 

toscana, de frango e suína de diferentes marcas comerciais. A linguiça toscana da 

marca Lebon  apresentou os valores mais altos em todos os quesitos avaliados, 

principalmente em relação a quantidade de sódio, podendo ser considerada a pior 

opção para uma alimentação saudável. Já a marca Seara apresentou valores 

intermediários em comparação as demais marcas. A marca Sadia, por apresentar 

quantidades moderadas de sódio e de gordura menores pode ser considerada a 

melhor opção para ser incluída na dieta. 
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Tabela 4- Variação dos teores de sódio e gordura em linguiças toscana, frango e suína 
de diferentes marcas, em porção de 100 gramas. 

 
Marca Sódio (mg) 

Gorduras totais 
(g) 

Gorduras 
saturadas (g) 

Sadia 630,0 18,0 5,4 

Seara 850,0 20,0 5,0 

Lebon 1356,0 27,8 8,0 

Lebon 720,0 15,6 0,8 

 

Seara 1050,0 17,0 5,0 
 

Pena Branca 556,0 11,6 6,6 

Languiru 810,0 26,0 4,2 

 

Perdigão 766,0 20,0 5,8 
 

Sadia 884,0 26,0 4,2 

Fonte: autora (2017). 

 

 Verifica-se (Tabela 4) que entre as linguiças de frango a da marca Seara 

apresentou a maior quantidade de sódio e gordura totais, representando a pior 

alternativa de consumo desse tipo de linguiça. A linguiça de frango da marca Lebon 

apresentou a menor quantidade de gorduras saturadas, entretanto com relação ao 

teor de sódio ficou em uma situação intermediaria, considerando-se as marcas 

avaliadas. Já a linguiça de frango da marca Pena Branca apresentou uma maior 

quantidade de gorduras saturadas, mas menor teor de sódio na sua formulação. 

Com relação às linguiças suínas, verificou-se (Tabela 4) que as marcas 

Languiru e Sadia se equiparam quanto aos teores de sódio (com pequena variação), 

gorduras totais e gorduras saturadas. Já as linguiças suínas da marca Perdigão 

apresentaram menores valores para o teor de sódio e gorduras totais. 

 Na Tabela 5 constam os teores de sódio e gorduras em apresuntados de 

diferentes marcas. Destaca-se com os piores valores para todos os quesitos avaliados 

o apresuntado da marca Excelsior. A marca Frimesa possui o menor valor de gordura 

saturada, e gorduras totais, no entanto, apresenta valores intermediários em relação 

ao teor de sódio. Quanto ao apresuntado da marca Sadia, verificou-se um menor teor 
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de sódio e valores intermediário, mas considerados baixos de gorduras saturadas e 

totais, sendo essa considerada uma boa opção de consumo, no caso de 

apresuntados.    

 

Tabela 5- Variação dos níveis de sódio e gordura presentes em apresuntado de 
diferentes marcas, para porção de 100 gramas. 

 
Marca Sódio (mg) 

Gorduras totais 
(g) 

Gorduras 
saturadas (g) 

 
Apresuntado 

Sadia 810,0 4,3 1,6 

 
 Frimesa 886,7 3,0 1,0 

 
 Excelsior 1160,0 7,0 3,0 

Fonte: autora (2017). 

 

 A variação de sódio e gordura presentes no presunto de diferentes marcas 

pode ser verificada na Tabela 6. A marca Satiare apresentou os piores valores, dentre 

as 3 marcas analisadas, para a quantidade de sódio e gorduras saturadas. A marca 

Cotripal apresentou um teor de sódio intermediário, mas também o maior valor de 

gorduras totais em relação as outras marcas avaliadas. A marca Sadia pode ser 

considerada a melhor opção de presunto por apresentar os menores teores de sódio 

e gorduras na sua composição. 

 

Tabela 6- Variação dos teores de sódio e gordura presentes em presunto de diferentes 
marcas, para porção de 100 gramas. 

 
Marca Sódio (mg) 

Gorduras totais 
(g) 

Gorduras 
saturadas (g) 

Presunto 
Sadia 

 
725,0 2,0 0,8 

 Satiare 1100,0 0,6 1,8 
 

 Cotripal 755,0 2,5 0,8 

Fonte: autora (2017). 

 

Na Tabela 7 estão apresentados os valores de sódio e gordura presentes em 

salames tipo italiano de diferentes marcas. A Sadia foi a marca que exibiu a maior 
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quantidade de sódio e gorduras saturadas dentre as 3 marcas avaliadas. A marca 

Santa Clara apresentou um teor intermediário de sódio e a menor quantidade de 

gordura saturada na sua formulação. Já a marca Seara a foi a que apresentou o menor 

teor de sódio dentre as 3 marcas com um teor de gordura saturada intermediário.  

 

Tabela 7- Variação dos teores de sódio e gordura presentes em salame tipo italiano 
de diferentes marcas, para porção de 100 gramas. 

 
Marca Sódio (mg) 

Gorduras totais 
(g) 

Gorduras 
saturadas (g) 

 
Sadia 2063,0 27,5 8,8 

Salame tipo 
italiano 

Sta. Clara 
 

2025,0 25,0 7,0 

 Seara 1740,0 32,5 7,5 

Fonte: autora (2017). 

 

Verifica-se (Tabela 8) a variação dos teores de sódio e gorduras em salsichas 

(hot dog) de três diferentes marcas. A Frimesa, apresentou os maiores teores de 

sódio, gorduras totais e saturadas dentre as três marcas avaliadas. Já as marcas 

Excelsior e Perdigão apresentaram valores de sódio e gorduras totais e saturadas 

praticamente idênticos, ambas podendo ser consideradas como melhores opções 

para consumo desse tipo de salsichas. 

 

Tabela 8- Variação dos teores de sódio e gordura presentes em salsicha (hot dog) de 
diferentes marcas, para porção de 100 gramas. 

 
Marca Sódio (mg) 

Gorduras totais 
(g) 

Gorduras 
saturadas (g) 

Salsicha 
(hot dog) 

Excelsior 1120,0 13,8 4,2 

 Frimesa 1134,0 16,6 6,2 
 

 Perdigão 1120,0 14,0 4,2 

Fonte: autora (2017). 

 

 Na Tabela 9, constam os teores de sódio e gordura presentes em embutido de 

peito de frango defumado de diferentes marcas. A Aurora apresentou um maior teor 

de sódio dentre as três marcas avaliadas, mas em contrapartida destaca-se uma baixa 

quantidade de gorduras totais e ausência de gorduras saturadas. A Quinta do Vale se 
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destacou como uma boa opção de embutido de peito de frango por possuir teor de 

sódio intermediário e possuir o menor teor de gorduras entre as marcas avaliadas. 

 

Tabela 9- Variação dos teores de sódio e gordura presentes em embutido de peito de 
frango defumado de diferentes marcas, para porção de 100 gramas. 

 
Marca Sódio (mg) 

Gorduras totais 
(g) 

Gorduras 
saturadas (g) 

Excelsior 1057,0 3,0 1,7 

Aurora 1240,0 1,0 0,0 
Quinta do 

Vale 
1163,0 0,5 0,0 

Fonte: autora (2017). 

  

Considerando-se os dados levantados neste estudo verifica-se que 

determinadas marcas comerciais de derivados cárneos já estão investindo na redução 

de sódio e gordura de seus produtos atendendo essa demanda dos consumidores que 

primam por uma dieta menos nociva e mais saudável, constituindo uma tendência de 

mercado que confere maior competitividade e lucros para as empresas do ramo de 

embutidos cárneos. 

Quando confrontamos os dados apresentados neste estudo, com os valores 

constantes na legislação brasileira vigente, verifica-se que com exceção da mortadela 

de frango da marca Excelsior, todas as outras ultrapassaram os níveis de sódio 

requeridos, o qual é de no máximo 600mg para 100g do produto. 

          Quanto ao teor de gordura saturada, apenas a mortadela de frango da marca 

Excelsior apresentou teor bem abaixo do considerado excessivo, enquanto que para 

os demais tipos e marcas de mortadelas avaliadas os teores de gordura saturada 

ficaram próximos ou ultrapassaram o limite máximo permitido.  

Com relação aos empanados de frango, apenas uma marca estava abaixo do 

limite máximo de sódio permitido, entretanto, a mesma extrapolou no limite de gordura 

saturada, enquanto que as demais extrapolaram o limite máximo de sódio, mas, 

ficaram dentro do limite de gordura saturada. 

Quanto aos mini chickens, duas marcas apresentaram um nível de sódio abaixo 

do considerado excessivo. Em compensação, ambas apresentaram um maior teor de 

gordura saturada do que o estabelecido na legislação. 
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Destaca-se que todas as linguiças do tipo toscana ultrapassaram os níveis 

máximos permitidos de sódio e de gordura saturada. 

Quanto às linguiças de frango, uma marca apresentou teor de sódio abaixo do 

limite máximo estabelecido, enquanto as outras duas marcas extrapolaram este valor. 

Com relação à quantidade de gordura saturada, uma marca de linguiça de frango 

apresentou uma quantidade bem abaixo do valor máximo recomendado, enquanto 

que as outras duas marcas ficaram acima do limite máximo estabelecido. 

Na linguiça suína, todas as marcas ultrapassaram o limite de sódio. Em 

contrapartida, duas das três marcas avaliadas ficaram com quantidade abaixo do nível 

máximo de gordura saturada considerado excessivo.  

No apresuntado, todas as marcas ultrapassaram o nível máximo de sódio 

recomendado, entretanto, as mesmas apresentaram teores de gordura saturada 

abaixo do nível considerado em excesso. 

Para o presunto, todas as marcas apresentaram níveis de sódio elevados, 

porém, todos os produtos ficaram com teores de gordura saturada abaixo do 

considerado excessivo.  

Todas as marcas de salames tipo italiano avaliadas ultrapassaram os níveis 

considerados excessivos de sódio e gordura saturada. 

Para as salsichas (hot dog), em todas as marcas avaliadas, os teores de sódio 

foram extrapolados, enquanto que duas das marcas avaliadas apresentaram teores 

de gordura saturada um pouco abaixo do considerado excessivo. 

Para o embutido de peito de frango defumado, todas as marcas avaliadas 

ultrapassaram os níveis de sódio, porém, todas ficaram com teores de gordura 

saturada, se não nulo, bem abaixo do limite.  

Nenhuma marca destacou-se por possuir formulação adequada em toda linha 

de embutidos. Destaca-se que a resolução sobre rotulagem nutricional RDC 360/2003 

da Anvisa determina que é admitida uma tolerância máxima de 20% a mais de aditivos 

que o valor informado no rótulo (BRASIL 2003). 

Também se coloca que algumas marcas, mesmo apresentando alto teor de 

gordura total em seus produtos, apresentaram baixa quantidade de gordura saturada, 

o que supostamente infere uma maior  proporção de gordura insaturada, o que é 

desejável. Porém este dado não está presente nos rótulos. 
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5.2 Determinação de expectativa, impressão e comportamento de consumo de 
derivados cárneos. 
 

De acordo com o questionário realizado para obtenção de dados sobre 

comportamento de consumo de derivados cárneos verifica-se na Figura 1 o percentual 

de gênero (a), faixa etária (b), escolaridade (c) e renda mensal (d) dos participantes 

que constituíram a pesquisa. 

No Gráfico a (Figura 1), pode-se observar que a maioria dos participantes da 

pesquisa era do sexo feminino (74,17%), 40% dos participantes apresentavam até 25 

anos de idade (Gráfico b), 49,2% possuíam ensino superior incompleto (Gráfico c) e 

que 38,33% dos participantes tinham renda mensal de um até dois salários mínimos, 

enquanto que 29,17% tinha renda mensal inferior a um salário mínimo, como mostra 

o Gráfico D. 

 

Figura 1- Estratificação de acordo com o sexo (a), faixa etária (b), escolaridade (c) e 
renda mensal (d) de pessoas que responderam ao questionário. 
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(c)                                                                (d) 

Fonte: autora (2017) 

 

Pode-se constatar (Figura 1) quase a totalidade dos entrevistados foi do sexo 

feminino, indicando serem as mulheres os maiores consumidores ou, no mínimo, 

compradores de derivados cárneos. Outro fator muito importante constatado é que o 

consumo de derivados cárneos está ligado ao nível de educação e ao poder aquisitivo 

de cada indivíduo.   

Verifica-se na Figura 2 (Gráfico a) que a maioria dos entrevistados consome 

derivados cárneos (99,17%), representando quase a totalidade. O produto com maior 

porcentagem de consumo foi o presunto com 81,7%, enquanto que o produto com 

menor porcentagem de consumo foi o patê com 25,83% (Gráfico b), levando em 

consideração que os participantes poderiam optar por quantos produtos desejassem 

dentro das alternativas mencionadas no questionário. Como mostra o Gráfico c 

(Figura 2), a metade dos participantes consome derivados cárneos de uma a duas 

vezes ao dia o que é considerado um bom resultado, visto que consumos maiores não 

são recomendados. 
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Figura 2- Consumo diário de derivados cárneos, tipos de produtos consumidos e 
número de vezes de consumo diário. 

 

(a)                                                             (b) 

                                  

      Fonte: autora (2017)                             (c)                                                            

 

Verificou-se que normalmente as pessoas fazem consumo de algum derivado 
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preço (Gráfico c) e preocupação com a qualidade e inspeção dos produtos (Gráfico 

d). Conforme apresentado no Gráfico a, mais da metade dos entrevistados não possui 

preferência por determinadas marcas. Nos dados do Gráfico b, 46,7% dos 

entrevistados escolheram a opção preço como fator de escolha, e ainda boa parte das 

pessoas optou pelos itens qualidade nutricional (40,83%) e qualidade sanitária (30%). 

Verifica-se no Gráfico c, que 85% dos participantes responderam que optam pela 

qualidade ao invés do menor preço, contradizendo de certa forma os dados 

observados no Gráfico b. 

 

Figura 3- Preferência por marcas, escolha do produto e qualidade ao invés de preço. 

                                                                                     

(a)                                                              (b) 

                                                                                                                                 

 (c)                                                              

Fonte: Autora (2017).      
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 Percebeu-se através da interpretação dos dados constantes na Figura 3, que 

existem controvérsias em relação às escolhas dos participantes, uma vez que, ao 

serem questionados de, “Por que escolhiam os produtos?” (Gráfico b), a maioria dos 

entrevistados respondeu que o preço era mais importante, entretanto, observa-se no 

Gráfico c que a maioria dos participantes escolheu a qualidade ao invés do menor 

preço. Assim, pode-se constatar que os dados fornecidos pelas pessoas não são 

totalmente confiáveis, ou ainda, que estes realmente acreditam que existe a 

possibilidade de adquirirem produtos que possuam todas as características desejáveis 

(preço baixo, alta qualidade nutricional e sanitária). Contudo, o fato é que não se têm 

no mercado atual, opções de derivados cárneos que ofereçam todas essas 

características. Ao investirem em qualidade as indústrias alimentícias poderão ter 

maiores gastos, sendo esses repassados aos consumidores por meio do preço de 

seus produtos.  

  A Figura 4 exibe os Gráficos sobre a preocupação com a leitura de rótulos e 

tabelas nutricionais (Gráfico a), conhecimento dos níveis adequados de consumo de 

sódio e gordura (Gráfico b) e doenças relacionadas com a ingestão de sódio e gordura 

(Gráfico c). No Gráfico a, verifica-se que a maior parte dos entrevistados (65%) 

costuma ler rótulos e tabelas nutricionais e, consequentemente, como mostra o 

(Gráfico b) a maioria dos entrevistados (62,5%) tem conhecimento dos níveis 

adequados de consumo de sódio e gordura e ainda, o que possivelmente confirma o 

baixo percentual de participantes (16,7%) que relataram apresentar algum tipo de 

doença relacionada ao consumo de sódio e gorduras, muito embora a confiabilidade 

deste dado careça de mais informações para ser considerado procedente. 
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Figura 4- Conhecimento dos níveis adequados de consumo de sódio e gordura. 

 

(a)                                                                (b) 

                                           

                  Fonte: Autora (2017).                             (c) 
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Existe uma parcela de consumidores (em torno de 35%) que não se preocupa 

com o consumo de sódio e gordura, nem com as informações dos rótulos. Como as 

doenças relacionadas à má alimentação são silenciosas (assintomáticas), podemos 

ter uma boa parcela da população com problemas de saúde, sem ter conhecimento e 

sem tomar os cuidados necessários. 

Em relação à quantidade diária de derivados cárneos consumidos pelos 

entrevistados, não houve uniformização das respostas, visto que os participantes 

responderam de forma variada (em gramas, fatias, pouca, média e/ou grande 

quantidade). Assim foi estabelecido, de forma dedutiva, que pouca quantidade 

consistia em aproximadamente 30 a 150g, média quantidade de 150 a 300g e grande 

quantidade, acima de 300g de qualquer tipo de derivado cárneo.  Dessa forma, através 

da análise dos dados coletados, pode-se constatar que a maioria dos entrevistados 

(85%), consome pouca quantidade de derivados cárneos diariamente, que cerca de 

12% dos entrevistados consome média quantidade e que apenas 3% consome grande 

quantidade de derivados cárneos diariamente. 

Em uma pesquisa já realizada sobre comportamento de consumo de derivados 

cárneos (FERNANDES, 2017), constatou-se também maior participação de pessoas 

do sexo feminino jovens, na qual os entrevistados assim como neste estudo levaram 

o preço como fator determinante na escolha do produto. 
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5  CONCLUSÃO 

 

Por meio dos dados o nesse obtidos trabalho, conclui-se  que de 15 marcas 

avaliadas , nenhuma apresentou formulação adequada (baixos níveis de sódio e 

gorduras saturadas) em toda linha de seus derivados cárneos pesquisados. 

Existem grandes diferenças nas quantidades de sódio e gorduras de mesmos 

produtos cárneos, porém de diferentes marcas comerciais. 

Determinadas marcas comerciais de produtos cárneos já estão melhorando a 

qualidade nutricional de seus produtos, reduzindo os níveis de sódio e de gorduras, 

visando uma melhor competitividade no mercado ávido por uma alimentação mais 

saudável. 

O perfil de consumidores dos derivados cárneos da região de Cruz Alta teve 

como maior índice de participação do público feminino e com um bom nível de 

conhecimento. 

Mesmo com renda relativamente baixa os entrevistados conseguem ter acesso 

a uma boa gama de derivados cárneos, isso se deve a diversidade de marcas e 

produtos oferecidos pelo mercado. 

Os entrevistados, em grande parte, responderam optar pelo preço, apesar 

disso, não abriram mão da qualidade nutricional e sanitária dos produtos, por 

possuírem conhecimento dos níveis adequados de sódio e lipídios para consumo e 

terem o costume de lerem rótulos e tabelas nutricionais. 
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APÊNDICE 

 

QUESTIONARIO DE ESTRATIFICAÇÃO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Questionário de estratificação, determinação de expectativa, impressão e 

comportamento de consumo de derivados cárneos. 

1. Qual seu sexo? 

( ) Masculino ( ) Feminino 

 

2. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 25 

( ) De 26 a 30 anos 

( ) De 31 a 40 anos 

( ) De 41 a 50 anos 

( ) Mais de 50 anos 

 

3. Escolaridade?  

( ) Nunca estudou 

( ) Fundamental incompleto 

( ) Fundamental completo 

( ) Ensino médio incompleto 

( ) Ensino médio completo 

( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino superior completo 

( ) Pós-graduação 

 

4. Renda mensal? 

( ) Até 1 salário mínimo  

( ) De 1 até 2 salários mínimos   

( ) De 2 até 3 salários mínimos  

( ) Acima de 3 salários mínimos  

 

5. Costuma consumir derivados cárneos diariamente? 

( ) Sim ( ) Não  

 

6. Quais os produtos que consome? 

    ( ) Presunto ( ) Salsicha ( ) Linguiça ( ) Hambúrguer   ( ) Mortadela ( ) Patê 

    ( ) Empanados ( ) Outro – Qual:__________________________________ 
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7. Quantas vezes você consome derivados cárneos por dia? 

( ) Até 1 vez 

( ) De 1 a 2 vezes 

( ) De 2 a 3 vezes 

( ) De 3 a 4 vezes 

( ) Acima de 4 vezes 
 

 

8. Em que quantidade? ___________________________________________ 

 

 

9. Possui preferência por determinadas marcas? 

( ) Sim ( ) Não 

 

10. Por que você escolhe o produto? 

( ) Preço  ( ) Disponibilidade  ( ) Qualidade nutricional  ( ) Qualidade Sanitária   ( 

) Outras causas – Quais:________________________________________ 

 

11. Você opta pela qualidade do produto ao invés do menor preço? 

( ) Sim ( ) Não – Porquê:_______________________________________ 

 

12. Você tem consciência dos possíveis problemas do consumo excessivo de 

sódio (sal) e gordura?  

( ) Sim   ( ) Não  

 

13. Você se preocupa com a qualidade e inspeção dos produtos consumidos (ler 

rótulo, tabela nutricional)? 

( ) Sim   ( ) Não  

 

14. Você possui conhecimento dos níveis adequados de consumo de gordura 

e sódio para uma dieta saudável? 
 

( ) Sim   ( ) Não 

 

15. Possui doenças relacionadas com a ingestão de sódio e gordura 

(hipertensão arterial, diabetes, colesterol)? 
 

( ) Sim   ( ) Não – Qual: ___________________________________ 

 


