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caminha lento feito lagarta.
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e voraz contenta-se com cotidiano orvalho
deixado nas folhas vívidas das manhãs.
Depois pensa que sabe
e se fecha em si mesmo:
faz muralhas,
cava trincheiras,
ergue barricadas.
Defendendo o que pensa saber
levanta certeza na forma de muro,
orgulha-se do seu casulo.
Até que maduro
explode em voos
rindo do tempo que imaginava saber
ou guardava preso o que sabia.
Voa alto sua ousadia
reconhecendo o suor dos séculos
no orvalho de cada dia.
Mas o voo mais belo
descobre um dia não ser eterno.
É tempo de acasalar: voltar à terra com seus ovos à
espera de novas e prosaicas lagartas.
O conhecimento é assim:
ri de si mesmo
e de suas certezas.
É meta de forma
metamorfose
movimento
fluir do tempo
que tanto cria como arrasa
a nos mostrar que para o voo
é preciso tanto o casulo
como a asa.

Mauro Iasi (Meta amor fases)

RESUMO
A mudança no comportamento e hábitos alimentares nas últimas décadas é preocupante,
visto a crescente substituição do consumo de alimentos in natura e minimamente processados
para alimentos industrializados. As doenças crônicas não transmissíveis (DNTs), como
câncer, obesidade e doenças cardiovasculares, associadas à alimentos industrializados é
uma preocupação em nível mundial. Este trabalho abordou a análise e correlação dos dados
disponíveis na literatura científica, buscando levantar pontos de reflexão e sugestão de
melhoria para a indústria e órgãos regulamentadores que minimize o desenvolvimento de
DNTs a partir do processamento de determinados alimentos.Dessa forma, utilizando-se da
classificação do sistema NOVA, juntamente com a definição do universo de estudos de
alimentos industrializados (que incluem os alimentos processados e ultraprocessados),
realizou-se uma análise de perfil de consumo de alimentos no Brasil. Observou-se que a dieta
no Brasil é composta por cerca de 56% de alimentos in natura ou minimamente processados,
5% de ingredientes culinários processados e 39% de alimentos industrializados. Dentre os
alimentos industrializados, os ultraprocessados mais consumidos são biscoitos, refrigerantes
e sanduíches, e dentre os processados são pães e queijos. Definiu-se também os alimentos
in natura, os itens de cesta básica e alimentos sazonais mais consumidos. Deste modo,
buscou-se associar os dados levantados com os riscos das DNTs de cada item, objetivando
o desenvolvimento de um modelo de programação matemática multiperíodo, com time slots
trimestrais para a discretização do tempo, a partir do software General Algebraic Modeling
System (GAMS) com objetivo de fornecer uma solução matemática ótima de dieta nutricional
ao longo do ano de forma a disponibilizar uma dieta que minimize o risco de desenvolvimento
de DNTs, a partir do consumo de alimentos, e que esteja dentro do orçamento estabelecido.
Constatou-se que quanto menor o orçamento disponibilizado para alimentação, maior é o
consumo de alimentos processados e ultraprocessados e os riscos de desenvolvimento de
DNTs (câncer, obesidade e doenças cardiovasculares, respectivamente) nestas soluções
ótimas de modelo.Além disso observou-se que quanto menor o percentual da dieta de
alimentos in natura e minimamente processados, maior o custo com alimentação, e quanto
maior o consumo de industrializados, menor o custo com alimentação. O aumento do
consumo de alimentos industrializados devido ao menor poder de compra, principalmente no
atual cenário pandêmico causado pelo coronavírus, favorece riscos de desenvolvimento de
DNTs configurando-se como um problema de saúde pública. A precariedade de recursos das
classes baixas traz uma reflexão sobre o direito humano à alimentação adequada e o sistema
nacional de segurança alimentar e nutricional brasileiro, bem como questionamentos sobre o
aumento dos custos da cesta básica por região. Conclui-se que a modelagem matemática se
apresenta como uma ferramenta acessível que pode auxiliar no mapeamento de uma dieta
saudável, que atenda aos requisitos nutricionais recomendados pela área de saúde e que
minimize os possíveis riscos de desenvolvimento de DNT, podendo ser utilizada pela indústria
e por profissionais de saúde. Por fim, ressalta-se a importância de cooperação das áreas de
Ciência e Tecnologia de Alimentos e de Saúde Pública no que concerne o estudo de DNTs
causadas por alimentos.

Palavras Chaves: Alimentos industrializados; Ultraprocessados; NOVA; Nutrição; Doenças
crônicas não transmissíveis; Programação Matemática.

ABSTRACT
Industrial food consumption and mathematical modeling:
An approach focused on the development of chronic noncommunicable
diseases
The changes in behavior and eating habits in recent decades are concerning, given the
reduction of the consumption of fresh and minimally processed foods to industrialized foods.
Chronic non-communicable diseases (NCDs), such as cancer, obesity and cardiovascular
diseases, associated with processed foods are global problems. This thesis addressed the
analysis and correlation of data available in the scientific literature, seeking to raise points of
reflection and suggestions for the improvement of the industry and food regulatory agencies
that minimize the development of NCDs from the processing of certain foods. Thus, using the
classification of the NOVA system, with a definition of the universe of studies on processed
foods (which include processed and ultra-processed foods), an analysis of the profile of food
consumption in Brazil was carried out. It was found that the diet in Brazil is composed of about
56% of fresh or minimally processed foods, 5% of processed culinary ingredients and 39% of
processed foods. The most consumed ultra-processed foods are crackers, soft drinks and
sandwiches, and the most consumed processed ones are breads and cheeses. The most
consumed fresh foods, basic food items and seasonal foods were also defined for the analysis.
Thus, we tried to associate the data collected with the risks of NCDs for each food to develop
a multiperiod mathematical programming model with quarterly breaks for time discretization in
a year. Then, using the General Algebraic Modeling System Software (GAMS), a mathematical
optimal nutritional diet solution was developed to provide a diet that minimizes the risk of
developing NCDs from food consumption and that is within the established budget. It was
found that the smaller the budget, the greater the consumption of processed and ultraprocessed foods and the greater the risks of developing NCDs (cancer, obesity and
cardiovascular diseases, respectively). Furthermore, it was observed that the lower the
percentage of fresh and minimally processed foods in the diet, the higher the expenses. The
increasing consumption of industrialized foods due to lower purchasing power, especially in
the current pandemic scenario caused by the coronavírus favors the risk of developing NCDs,
setting itself as a public health problem. Few resources from lower social classes bring a
reflection on the human right to adequate food and the national system of food and nutrition
security in Brazil, as well as questions about the increase in the cost of the basic food by
region. This mathematical modeling is an accessible tool that can help map a healthy diet that
meets the nutritional requirements recommended by the health area, minimizes the possible
risks of developing NCDs and can be used by industry and health professionals. Finally, this
thesis emphasizes the importance of cooperation between the areas of Food Science and
Public Health regarding the study of NCDs caused by food.

Keywords: Industrialized food; Ultraprocessed food; NOVA; Nutrition; Noncommunicable diseases; Mathematical Programming.
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1 INTRODUÇÃO
As mudanças no comportamento e no padrão alimentar da população nas
últimas décadas do século XX propiciaram uma dieta caracterizada por uma alta
ingestão

de

alimentos

processados

e

ultraprocessados

com

relevantes

consequências para a nutrição global, saúde pública e meio ambiente.
Uma classificação de alimentos que passou a ser amplamente utilizada nas
pesquisas mundiais relacionadas à Saúde Pública é o sistema NOVA, desenvolvido
por Monteiro et al. (2018), pesquisador e epidemiologista da Universidade de São
Paulo (USP). Neste sistema, os alimentos são classificados em quatro grupos:
•

Grupo I – Alimentos in natura ou minimamente processados;

•

Grupo II – Ingredientes culinários processados;

•

Grupo III – Alimentos processados (AP);

•

Grupo IV – Alimentos ultraprocessados (AUP).
Os alimentos do grupo I compõem, há muito tempo, a dieta básica humana. Já

os alimentos dos grupos II, III e IV representam processamentos de alimentos com
importante e essencial papel na nutrição e evolução humana, desde o início do uso
do fogo entre 1.5 e 2 milhões de anos atrás até a atualidade (ULIJASZEK et al., 2012;
MONTEIRO et al., 2019; BAKER et al., 2020; NUPENS, 2021).
Ressalta-se que a NOVA é comumente utilizada no ramo de Nutrição, no
entanto não é habitualmente utilizada no ramo de Ciência e Tecnologia de Alimentos
visto a dificuldade de diferenciação de processamento que classifique os alimentos
em APs e AUPs. Sendo assim, de forma a conciliar as classificações utilizadas pelas
áreas de Saúde Pública e de Engenharia de Alimentos, considerou-se no seguinte
trabalho que os grupos III e IV são compostos por alimentos industrializados.
A indústria alimentícia começou a tomar mais forma durante os períodos
colonial e mercantil-industrial, com a consolidação da produção em massa e o
comércio global de commodities alimentares não perecíveis (como açúcar, café, chás,
temperos e cacau) (KIPLE; ORNELAS, 2000).
O desenvolvimento dos produtos enlatados e dos sistemas de refrigeração
pelos cientistas Jacob Perkins e James Harrison em 1834 e 1857, respectivamente, e
o desenvolvimento dos transportes e equipamentos movidos a vapor também foram
revolucionários para essa indústria (MCMICHAEL, 2009; BAKER et al., 2020).
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A partir da década de 1950, os alimentos industrializados, caracterizados no
seguinte estudo pelos alimentos processados e ultraprocessados, tornaram-se parte
significativa da dieta populacional de diversos países, em especial nos países de alta
renda como os Estados Unidos da América (EUA) e Canadá.
O consumo de alimentos industrializados expandiu mundialmente a partir da
década de 1970 com a globalização dos sistemas alimentares, inclusive para os
países de mais baixa renda como o Brasil, China, Índia e África do Sul – que juntos
representam mais de dois terços da população mundial (BAKER; FRIEL, 2014;
BAKER et al., 2020).
Essa “transição nutricional”, de uma dieta tradicional para uma dieta com
relativo consumo desses produtos, tem importantes implicações para a saúde global,
visto que, segundo diversos autores, esses novos hábitos alimentares estão ligados a
diversas doenças crônicas não transmissíveis como:
•

Obesidade (LOUZADA et al., 2015; MENDONÇA et al., 2016; BLEICH e
VERCAMMEN, 2018; HALL et al., 2019; BESLAY et al., 2020; CANHADA et
al., 2020; SANDOVAL-INSAUSTI et al., 2020);

•

Doenças cardiovasculares (RANJBAR et al., 2015; RAUBER et al., 2015;
MENDONÇA et al., 2017; SROUR et al., 2019; OTENG; KERSTEN, 2020);

•

Diabetes (MALIK et al., 2010; BASU et al., 2013; HU, 2013; IMMAMURA et al.,
2015; SROUR et al., 2020);

•

Câncer (FIOLET et al., 2018; SROUR et al., 2019);

•

Depressão (ADJIBADE et al., 2019; GOMEZ-DONOSO et al., 2020);

•

Distúrbios gastrointestinais (SCHNABEL et al., 2019), entre outras.
Apesar da importância para a nutrição global e saúde pública, há poucas

análises sistemáticas de tendências e padrões de consumo de produtos
industrializados, especialmente para crianças e adolescentes.
Dessa forma, este estudo aborda estudos científicos anteriores de forma a
extrair de uma literatura mais ampla e um conjunto de dados mais abrangente para
analisar as seguintes questões-chave:
- Em primeiro lugar, quais as doenças crônicas não transmissíveis (DNTs)
relacionadas ao consumo de alimentos industrializados?
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- Em segundo lugar, qual o atual cenário de consumo de alimentos processados
e ultraprocessados no Brasil?
- Em terceiro lugar, qual o impacto do consumo dos alimentos industrializados,
em especial, dos ultraprocessados industrializados, nas DNTs relacionadas à dieta,
incluindo os potenciais vetores de DNTs na cadeia de alimentos?
- E em quarto e último lugar, em decorrência das tendências de consumo é
possível desenvolver uma lógica matemática que possa propor de forma simples,
objetiva e fundamentada o consumo mais saudável de produtos industrializados na
dieta (que minimizem o desenvolvimento de DNTs e que atenda aos orçamentos
destinados à alimentação)?
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2 OBJETIVO
2.1 Geral

Este trabalho tem como objetivo analisar o consumo de alimentos
industrializados que podem ser correlacionados ao desenvolvimento de doenças
crônicas não transmissíveis e desenvolver um modelo matemático baseado em
programação linear para apoiar decisões no consumo de alimentos no Brasil a fim de
promover uma solução matemática ótima de dieta saudável, levando em conta o
orçamento destinado à alimentação e os alimentos da cesta básica, alimentos in
natura

e,

principalmente,

alimentos

industrializados

(processados

e

ultraprocessados).
2.2 Específicos
2.2.1 Pesquisa e análise de consumo de alimentos e sua relação com a saúde

•

Realizar levantamento teórico, por meio da busca de informações na
literatura científica, sobre a relação entre alimentos industrializados e o
potencial desenvolvimento de DNTs a partir do consumo destes;

•

Analisar a transição nutricional e o aumento de determinados AUP no
contexto globalizado;

•

Classificar, conforme a NOVA, os alimentos a serem selecionados para
a elaboração do modelo matemático.

•

Analisar dados em pesquisas e traçar o perfil de consumo de produtos
in

natura,

componentes

da

cesta

básica,

processados

e

ultraprocessados (industrializados) no cenário econômico brasileiro.
2.2.2 Modelagem matemática

•

Descrever o problema a ser otimizado;

•

Listar todas as hipóteses e premissas utilizadas para representar
matematicamente o problema;

•

Realizar levantamento dos dados utilizados;

•

Desenvolver a modelagem do problema real e implementar na
plataforma GAMS (General Algebraic Modeling System), o qual servirá
como suporte para determinar a solução matemática ótima do modelo
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de dieta mais saudável, com menor risco de desenvolvimento de DNTs
e com custo viável.
2.2.3 Análise do modelo matemático

•

Analisar os outputs do modelo através das variações nutricionais,
orçamentárias e inflacionárias para comparar as soluções ótimas de
dietas a partir destas.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Dada a natureza ampla e multifacetada do assunto, realizou-se pesquisas
estruturadas e ramificadas para obter as informações relacionadas à/ao:
•

História da alimentação e sua relação com a sociedade;

•

Importância do processamento de alimentos;

•

Desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e sua relação
com o consumo de produtos alimentícios por adultos, crianças e
adolescentes;

•

Informações de mercado destes produtos, no Brasil e no mundo.

Sendo assim, recorreu-se à busca de informações correlacionadas,
principalmente, às áreas de saúde e de economia que embasam a importância dessa
análise. Utilizou-se as seguintes bases de dados:
•

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) - Portal Brasileiro da Informação Científica;

•

Google Acadêmico;

•

Pubmed - National Library of Medicine;

•

Livros, teses, dissertações e anais de congressos;

•

Sites

e

publicações

de

órgãos

governamentais

nacionais

e

internacionais.
Dentre os delimitadores da pesquisa, considerou-se:
•

Como principais descritores: “alimentos processados”, “alimentos
ultraprocessados”, “nutrição” e “doenças crônicas não transmissíveis”,
bem como a combinação de palavras-chave derivadas de estruturas
conceituais de sistemas alimentares e seus correspondentes na língua
inglesa;

•

Ordenação de relevância e número de citações;

•

Data de publicação para dados quantitativos e qualitativos de DNTs:
2010-2021;

•

Data de publicação de materiais científicos relacionados às demais
esferas abordadas: 2000-2021;

•

Idiomas: Português e Inglês.
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3.1 Alimentação, sociedade e cultura

A alimentação é uma das principais necessidades básicas do ser humano.
Além de envolver questões biológicas, é um complexo sistema simbólico de
significados sociais, culturais, políticos, econômicos, éticos, estéticos, entre muitos
outros (PROENÇA, 2010; CARNEIRO, 2017).
A fome biológica distingue-se dos apetites e das expressões dos vários desejos
humanos, e sua satisfação não consiste apenas no ato de se levar a comida à boca,
mas se materializa em hábitos, costumes, rituais, etiquetas que, por sua vez, possuem
uma intrínseca relação com o poder (CARNEIRO, 2017).
Segundo Carneiro (2017, pág. 1) A distinção social pelo gosto, a
construção dos papéis sexuais, as restrições e imposições
dietéticas religiosas, as identidades étnicas, nacionais e
regionais são todas perpassadas por regulamentações
alimentares.

Dessa forma, pode-se definir que os alimentos são fontes de informações, pois,
através destes, é possível identificar características de uma sociedade, de uma
cultura, de uma religião ou de uma filosofia de vida, uma classe social ou até um
acontecimento ou uma época (REINHARDT, 2000).
A História da Alimentação abrange, portanto, mais do que a história dos
alimentos, de sua produção, distribuição, processo de preparo, produção e consumo.
As mudanças dos hábitos alimentares e dos contextos que os cercam envolve a
correlação de inúmeros fatores (CARNEIRO, 2017).
Assim sendo, a história dos alimentos se insere numa dimensão universal que
pode ser encaixada no ramo de estudo da Antropologia da Alimentação, já que se
justapõem com as formas de processamento, desde a história da coleta, da caça e da
agricultura até a indústria moderna, com as formas de distribuição – que envolve
desde os primórdios de troca até o advento do comércio mundial e com as inúmeras
formas de consumo de alimentos (CARNEIRO, 2017).
Segundo Contreras e Garcia (2011), os estudos do campo da antropologia da
alimentação se consolidaram na área acadêmica apenas na década de 1960,
possibilitando uma reflexão histórica de caráter multi e interdisciplinar envolvendo
disciplinas como Medicina, Nutrição, Agronomia, Geografia, Sociologia, Engenharias
e Economia.
Reinhardt (2000) afirma que a partir de então foi apenas no final da década de
1970 e no decorrer dos anos 80 e 90 que os especialistas da Idade Média e Idade
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Moderna aprofundaram os estudos das práticas distintas das escolhas alimentares
dos povos ou das diferentes classes sociais e compararam as práticas culinárias, os
gostos, as aversões e as evoluções histórica, social e econômica (FLANDRIN;
MONTANARI, 1998; REINHARDT, 2000).
Em paralelo também se iniciaram as pesquisas relacionadas a produção,
distribuição e consumo de alimentos industrializados. Para Reinhardt (2000, pág.39)
as preferências alimentares, a significação simbólica do alimento, as proibições
dietéticas e religiosas, os hábitos culinários, o comportamento à mesa, as relações
que a alimentação mantém, em cada sociedade com os mitos, a cultura e as estruturas
sociais.
3.1.1 Processo de globalização

A globalização consiste num processo de intensificação da integração
econômica, social, cultural e política mundial impulsionada, principalmente, pelas
facilidades de transporte e difusão de informações vinculadas aos avanços
tecnológicos das telecomunicações e a utilização da internet, o intercâmbio de
produtos e a interação entre as pessoas (PROENÇA, 2010).
No contexto globalizado, é evidente a mudança no comportamento e no padrão
alimentar da população decorrentes de fatores como:
•

Aceleração do ritmo de trabalho;

•

Autonomia (que representa a aspiração das pessoas à diversidade, tanto
de produtos como de serviço e local da alimentação, numa tentativa de
rompimento com as tradições);

•

Conveniência e praticidade de consumo de produtos alimentícios
industrializados;

•

Desestruturação das refeições;

•

Cosmopolitismo;

•

Refinamento das preferências e dos modismos;

•

Inserção da mulher no mercado de trabalho e as mudanças estruturais
familiares, entre outros.

Esses e muitos outros fatores contribuíram de forma significativa para a
mudança da dieta da população, caracterizada, por sua vez, como uma dieta com alto
consumo de alimentos industrializados, combinada, muitas vezes, a um consumo
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insuficiente de frutas e vegetais (BORTOLINI; GUBERT; SANTOS, 2012; KOZAN et
al., 2017).
O processamento básico de alimentos tem um importante e essencial papel na
evolução humana e na nutrição através da transformação da comida usando cada um
dos clássicos elementos, começando pelo fogo (nos processos de assar e grelhar que
é utilizado há 1.5 e 2 milhões de anos), em seguida pela água (nos processos de
fervura e refoga), pelo ar (no processo de assamento) e pela terra (no processo de
fermentação) (POLLAN, 2013).
Segundo Pollan (2013, pág. 452), o ato de cozinhar e
transformar os alimentos preserva uma intrínseca relação dos
seres humanos com a natureza. Cozinhar desintoxica muitos
alimentos fontes, aumenta seu valor nutritivo e fornece um
espaço para os humanos compartilharem, ouvirem e comerem
juntos.

No entanto, uma das questões mais evidentes sobre a alimentação no contexto
globalizado é o processo de distanciamento humano em relação aos alimentos. A
própria industrialização pode ser percebida como um processo dessa desconexão na
medida que, muitas vezes, dificulta o entendimento da origem e ou das informações
alimentares e nutricionais (POLLAN, 2008; PROENÇA, 2010).
Assim, por exemplo, os rótulos, que têm inquestionável importância em
políticas públicas e segurança alimentar, podem causar depreciação pela falta de
reconhecimento dos nomes dos produtos químicos citados na lista de ingredientes,
como componentes alimentares (POLLAN, 2008; PROENÇA, 2010).
3.1.2 Importância do processamento de alimentos

Os alimentos processados podem ser definidos como alimentos modificados
do seu estado original por meio de uma grande variedade de tipos de processos e
com diversas finalidades, como, por exemplo:
•

Processo:

aquecimento,

centrifugação,

cocção,

concentração,

congelamento, defumação, desidratação, emulsificação, esterilização,
extração, extrusão, fatiamento, fermentação, filtragem, lavagem,
maceração, moagem, pasteurização, pressurização, entre outros (ITAL,
2021).
•

Finalidade: Segurança alimentar, qualidade, vida de prateleira, eficiência
no uso de recursos, sustentabilidade alimentar, entre outros.

24

Esse processamento pode ser realizado no lar, nos serviços de alimentação e
na indústria, ou seja, a classificação por tipo de processamento, no que abrange os
grupos III e IV da NOVA, é de certa forma imprecisa do ponto de vista do ramo de
Ciência e Tecnologia de Alimentos (ITAL, 2021). Portanto definiu-se que no seguinte
trabalho esses dois grupos serão classificados, em geral, como alimentos
industrializados (AI) os processados e ultraprocessados.
O AI é o alimento processado por meio de atividade industrial por
processamento que utiliza máquinas, equipamentos e força de trabalho contratada
(em geral). Ressalta-se que esses alimentos não são exclusividade das grandes
empresas, ou seja, eles podem ser produzidos em pequena e ou grande escalas.
Desde 2009, entretanto, a área de Saúde Pública vem aprofundando os
estudos de correlação entre o desenvolvimento de doenças crônicas e o consumo de
alimentos processados da indústria, motivo ao qual grande parte dos estudos
científicos se voltam à análise de alimentos ultraprocessados classificados conforme
a NOVA.
3.2 Doenças crônicas

As doenças crônicas, caracterizadas por lento desenvolvimento e longa
duração, podem ser classificadas, basicamente, em dois tipos:
•

Doença crônica de causa infecciosa (DCI): causada por microrganismos
invasores tais como vírus, bactérias e protozoários (FIGUEIREDO;
CECCON; FIGUEIREDO, 2021).

•

Doença crônica não transmissível (DNT): caracterizada pela ausência
de microrganismos, longo período de latência e que pode resultar em
incapacidades funcionais (FIGUEIREDO; CECCON; FIGUEIREDO,
2021).

A Tabela 1 apresenta alguns exemplos de doenças crônicas infecciosas e não
transmissíveis.
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Tabela 1 – Exemplos de doenças crônicas infecciosas e não transmissíveis
DCI
Doença de Chagas causada pelo
protozoário Trypanossoma cruzi em sua
fase crônica
Doença Covid-19 em sua fase crônica
causada pelo coronavírus Sars-CoV-2
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(AIDS 1) causada pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV 2)
Tuberculose, doença pulmonar causada
pela bactéria Mycobacterium tuberculosis ou
bacilo de Koch

DNT
Câncer
Doenças cardiovasculares
Doenças respiratórias

Diabetes mellitus

Fonte: FIGUEIREDO; CECCON; FIGUEIREDO, 2021.

Segundo o relatório de acompanhamento da Organização Mundial da Saúde
(OMS), 71% das principais causas de óbitos no mundo são decorrentes de DNTs, o
que equivale à morte anual de cerca de 41 milhões de pessoas (WHO, 2021a).
Em relação às mortes prematuras devido as DNTs, 15 milhões de pessoas vão
à óbito anualmente, ou seja, estima-se que a cada 2 segundos morrem adultos entre
30 e 70 anos sendo que pessoas de baixa renda são afetadas desproporcionalmente
mais pelas DNTs e condições de saúde mental quando comparadas à demais classes
sociais (WHO, 2021a).
A Figura 1 representa o infográfico elaborado pela OMS referente ao total de
mortalidade por DNTs a cada 100.000 habitantes no mundo.

1
2

AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Tradução livre.
HIV: Human Immunodeficiency Virus. vírus da imunodeficiência humana. Tradução livre.
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Figura 1– Infográfico de taxa de mortalidade devido às DNTs no mundo

Fonte: WHO, 2021d.

Observa-se altíssimas taxas de mortalidade na Guiana (América Latina), Mali,
Nigéria e Egito (África), Iêmen, Afeganistão e Turcomenistão (Oriente Médio) e
Mongólia (Ásia). Enquanto as altas e médias taxas de mortalidade por DNTs
concentram-se majoritariamente no continente africano, Ásia e nos países localizados
entre o sudeste asiático e a Austrália.
Apesar da América Latina, Eurásia e América do Norte apresentarem
comparativamente menor mortalidade por DNTs, esses números são preocupantes
principalmente quando relacionados às taxas crescentes de obesidade nestas
regiões, visto que o sobrepeso e a obesidade são os principais precursores de DNTs
(WHO, 2021b).
Assim sendo, a OMS estabeleceu os cinco principais riscos de doenças
crônicas não transmissíveis (Figura 2): doenças cardiovasculares, doenças
respiratórias crônicas, câncer, diabetes e condições de saúde mental (WHO, 2020a).
Figura 2 - Principais DNTs no mundo

Fonte: Adaptado de WHO, 2021e.
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Aspectos comportamentais tais como dietas pouco saudáveis, falta de atividade
física, consumo prejudicial de tabaco ou álcool, por sua vez, levam ao excesso de
peso e obesidade, aos aumentos da pressão arterial e dos níveis de colesterol até se
desenvolver, por fim, uma DNT (WHO, 2020a). Sendo assim, as DNTs são um
importante desafio de saúde pública em todos os países.
No Brasil, considerando a população com cerca de 207.700.000 habitantes,
74% dos óbitos ocorrem devido às DNTs - valor que correspondente a 975.000 óbitos,
considerando a população estimada do mesmo ano (WHO, 2020a).
Neste contexto, dentre as medidas referentes ao combate de dietas não
saudáveis estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, encontram-se
parcialmente alcançadas no país:
•

As políticas de redução de consumo de sal/sódio (a incluir reformulações
de produtos alimentícios, mudança de comportamento das campanhas
de comunicação, fornecimento de alternativas com baixo teor de sódio e
mudança da legislação referente à rotulagem) e;

•

As políticas de limitação de utilização de ácidos graxos saturados e
gorduras trans nos alimentos industrializados (WHO, 2020a).

Já em relação às medidas consideradas totalmente alcançadas, encontram-se
a limitação do marketing de produtos alimentícios para crianças – que ainda encontra
falhas pelo estudo realizado pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC, 2019) - e
as restrições de substitutos do leite materno (WHO, 2020a).
3.2.1 DNTs em crianças e adolescentes

O estudo das causas de doenças crônicas não transmissíveis em crianças e
adolescentes são especialmente importantes, visto que estes são sujeitos do presente
e do futuro. Segundo a OMS, dois terços dos óbitos prematuros de adultos resultantes
de DNTs no mundo estão associadas a condições e comportamentos da infância e
juventude (WHO, 2020b).
Comportamentos de risco de DNTs nessa faixa etária são comuns, dentre
estes, o consumo de dietas pouco saudáveis (WHO, 2020a; WHO, 2020b).
O sobrepeso e a obesidade de crianças e adolescentes é considerada pela
OMS um dos mais graves problemas de saúde pública do século XXI. Dados
divulgados mostram que, mundialmente:
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•

Desde a década de 1970, período de início da globalização dos sistemas
alimentares, o número de pessoas obesas triplicou (BAKER; FRIEL,
2014; BAKER et al., 2020; WHO, 2021b);

•

Em 2016, mais de 340 milhões de crianças e adolescentes na faixa de 5
a 19 anos apresentavam sobrepeso ou obesidade (WHO, 2021b);

•

Em 2019, estimou-se que cerca de 38 milhões de crianças menores que
5 anos apresentavam sobrepeso ou obesidade, refletindo nas
tendências das subsequentes faixas etárias (WHO, 2021b).

Pode-se afirmar que a principal causa de sobrepeso e obesidade está
relacionada com a quantidade de calorias consumidas e utilizadas, no entanto, esta
não é a única causa. São tão relevantes quanto as:
•

Mudanças nos padrões de alimentação, com aumentos significativos no
consumo de AUP;

•

Diminuição de atividade física, frequentemente associadas às
mudanças ambientais e sociais;

•

Desenvolvimento e falta de políticas de apoio em setores como saúde,
transporte, planejamento urbano, meio ambiente, processamento de
alimentos, distribuição, marketing e educação (LUITEN et al., 2016;
WHO, 2021b).

Dentre as consequências relacionadas à obesidade em crianças e
adolescentes, destacam-se doenças cardiovasculares, câncer e obesidade,
priorizadas nesta revisão (LUITEN et al., 2016; BESLAY et al., 2020; WHO, 2021b).
Essas DNTs estão associadas a morte prematura e possíveis incapacidades
na vida adulta, marcadores precoces de doenças cardiovasculares, resistência à
insulina e efeitos psicológicos, por exemplo (BESLAY et al., 2020).
3.2.2 Alimentos ultraprocessados e saúde: evidências científicas

A produção de evidências do impacto de AUP na saúde tem profunda relação
com a história da classificação NOVA (um nome, não uma sigla). Em 2010 foi
publicado o primeiro artigo científico que trouxe a primeira proposta da classificação
de alimentos segundo as características do processamento industrial (MONTEIRO et
al., 2010). Este artigo já destacava o conjunto de AUP como aqueles cujas
características tinham maior potencial de trazer riscos para a saúde.
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A partir de então, começaram a ser publicados diversos artigos científicos que
evidenciavam uma deterioração do perfil nutricional da alimentação devido ao
aumento do consumo de AUP e sua associação com os dados crescentes de DNTs.
Em 2015 houve uma evolução significativa na geração de conhecimento: começaram
a ser publicados os primeiros grandes estudos transversais representativos de vários
países já com dados de consumo individual de alimentos. Já de 2016 a 2019, foram
publicados os primeiros estudos longitudinais feitos a partir das análises de coorte,
com destaque também para os estudos randomizados que evidenciavam a relação de
consumo de AUP e saúde.
De 2020 a 2021 somou-se mais de 400 artigos publicados na literatura
abordando AUP e saúde. Ressalta-se que essas evidências de correlação foram
constatadas em diversos países, tais quais:
•

Brasil (CANELLA et al., 2014; LOUZADA et al., 2015; CUNHA et al.,
2018; MONTEIRO et al., 2018);

•

Chile (TAILLIE et al., 2019);

•

Colômbia (PARRA et al., 2019);

•

México (MARRÓN-PONCE et al., 2019);

•

Estados Unidos (STALLINGS-SMITH et al., 2018);

•

Canadá (MOUBARAC et al., 2013; MOUBARAC et al., 2017;
NARDOCCI et al, 2018);

•

Reino Unido (ADAMS; WHITE, 2015; RAUBER et al., 2018);

•

França (ADJIBADE et al., 2019; FIOLET et al., 2018; SCHNABEL et al.,
2019; SROUR et al., 2019);

•

Taiwan (CHEN et al., 2018);

•

Austrália (MACHADO et al., 2019), entre outros.

Além disso, em 2020 houve o lançamento do estudo longitudinal da coorte
Nutrinet Brasil que acompanha 200 mil pessoas de todas as regiões do país para
identificar características da alimentação brasileira que aumentam ou diminuem o
risco de DNTs, trazendo um grande potencial na produção do conhecimento a partir
dessa temática, considerando os hábitos alimentares do país (LOUZADA et al., 2021).
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3.3 A classificação NOVA

A classificação denominada NOVA consiste numa categorização de alimentos
baseada em como e por que os produtos alimentícios são submetidos a
processamentos industriais antes de serem adquiridos ou consumidos.
Essa classificação foi elaborada por pesquisadores do Núcleo de Pesquisas
Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens) da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (USP) a partir dos anos 2000, onde até então raramente
se falava sobre a correlação dos efeitos do processamento de alimentos e a saúde
humana (NUPENS, 2021).
Assim, com intuito inicial de evidenciar alterações no processamento industrial
de alimentos e correlacioná-los à pandemia de obesidade que iniciou-se nos EUA na
década de 1980 (e que prevalece na maioria dos países do mundo no século XXI), a
NOVA foi sugerida (NUPENS, 2021).
Esse sistema de classificação é embasado pelos relatórios técnicos da OMS,
promoveu fundamento científico para a criação das recomendações do Guia Alimentar
para a População Brasileira (com a atual versão de 2014), que promoveu impacto
direto nas políticas públicas de nutrição e saúde no Brasil e em outros países como
Canadá, Equador, Uruguai, Peru e Israel (NUPENS, 2021).
Ressalta-se que anteriormente à NOVA, prevalecia no Brasil a classificação
dos alimentos segundo a categorização da popular pirâmide alimentar, um ícone do
guia alimentar americano (MONTEIRO, 2010; NUPENS, 2021).
Nesse antigo modelo, os alimentos eram classificados em diferentes grupos
por serem fontes de carboidratos, proteínas e gorduras. No entanto, essa classificação
tornou-se desatualizada em um contexto marcado por doenças crônicas – e não mais
apenas deficiências de nutrientes – além das evidentes mudanças nos padrões
alimentares da população e dos novos tipos de processamentos.
Dessa forma, a classificação NOVA organiza os alimentos em 4 categorias
discutidas em detalhe nos próximos tópicos: in natura ou minimamente processados,
ingredientes processados, processados e ultraprocessados (Figura 3).
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Figura 3 - Classificação NOVA

Fonte: A autora.

3.3.1 Grupo I: Alimentos in natura ou minimamente processados

Definição e características: Os alimentos in natura são aqueles obtidos
diretamente da natureza, sem que tenham sofrido qualquer alteração. Esse termo
inclui partes comestíveis de plantas como sementes, frutas, folhas e raízes, e também
inclui partes comestíveis de animais como ovos, leite e músculo. Também inclui
cogumelos e algas (POF, 2019; NUPENS, 2021).
Definição e características: Os alimentos minimamente processados são
alimentos in natura submetidos a algum processamento antes de chegar ao
consumidor final, desde que esse processo não os descaracterize e desde que não
sejam adicionados ingredientes aos mesmos. De acordo com o IBGE (POF, 2019,
pág. 28), esse termo inclui processos como:
[...] remoção de partes não comestíveis ou não desejadas dos
alimentos, secagem, desidratação, trituração ou moagem,
fracionamento, torra, cocção apenas com água, pasteurização,
refrigeração ou congelamento, acondicionamento em
embalagens, empacotamento a vácuo, e fermentação não
alcoólica.

Majoritariamente, esses processos visam o aumento da vida de prateleira dos
alimentos in natura, facilitar o preparo culinário ou modificar o sabor dos alimentos
sem descaracterizá-los (POF, 2019).
Assim, alguns exemplos de alimentos minimamente processados são: feijão,
lentilha, grão de bico e outras leguminosas secos; arroz branco, integral ou
parabolizado; farinhas de milho, trigo e suas derivações; leite pasteurizado,
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ultrapasteurizado ou em pó; carnes resfriadas ou congeladas; iogurte sem adição de
açúcares; entre outros (Figura 4) (POF, 2019; NUPENS, 2021).
Figura 4 – Exemplos de alimentos in natura e minimamente processados

Fonte: ISTOCK, 2020.

3.3.2 Grupo II: Ingredientes culinários processados

Quando a alimentação se baseia nas opções classificadas no Grupo I, é
frequente a necessidade de cozinhar, assar, fritar, grelhar e temperar os alimentos. É
nesta etapa que entram os alimentos do segundo grupo da classificação NOVA
(NUPENS, 2021).
Ingredientes culinários processados são essenciais para converter alimentos in
natura ou minimamente processados em receitas e refeições. Consistem em
substâncias extraídas de alimentos do primeiro grupo por procedimentos físicos como
prensagem, centrifugação e concentração. Esse termo inclui, por exemplo, azeites
obtidos de azeitonas e oleaginosas, manteiga obtida de leite, gorduras de porco e
coco, açúcares obtidos da cana, da beterraba, da maçã entre outros, mel, rapadura,
sal marinho e de rochas refinado ou grosso, etc (Figura 5) (POF, 2019; NUPENS,
2021).
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Figura 5 – Exemplo de ingredientes culinários processados

Fonte: GETTYIMAGE, 2021.

3.3.3 Grupo III: Alimentos processados

Definição e características: A categoria de alimentos processados é composta
por itens do primeiro e do segundo grupo. Esses alimentos são modificados por
processos industriais relativamente simples, podendo também serem adaptados para
a produção doméstica (POF, 2019; NUPENS, 2021).
Esse termo inclui, por exemplo, conservas de legumes, de cereais ou de
pescados; extratos ou concentrados com adição de sal, como o de tomate; carnes
salgadas, secas ou defumadas; frutas em calda ou cristalizadas; queijos; pães feitos
com farinha, levedura, água e sal; bebidas alcoólicas fermentadas, como cerveja e
vinho; entre outros (Figura 6) (POF, 2019; NUPENS, 2021).
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Figura 6 – Exemplo de alimentos processados

Fonte: FREEPIK, 2021.

3.3.4 Grupo IV: Alimentos ultraprocessados

Alimentos ultraprocessados — que podem ser comidas e bebidas — são
formulações elaboradas a partir de substâncias extraídas de alimentos do Grupo I
(como caseína, soro de leite, isolado proteico de soja e de outros alimentos e
hidrolisado de proteínas), substâncias sintetizadas a partir de constituintes de
alimentos (como óleos hidrogenados ou interestereficados, amidos modificados e
outras substâncias não naturalmente presentes nos alimentos) e aditivos com função
de modificar as características organolépticas dos produtos - cor, odor, sabor ou
textura – bem como mascarar as características indesejáveis dos produtos (como
saborizantes, aromatizantes, corantes, emulsificantes, espessantes) (POF, 2019;
NUPENS, 2021).
Para Nupens (2021):
Apesar das alegações comumente vistas nas embalagens dos
ultraprocessados, os alimentos in natura são uma pequena
porcentagem de sua composição ou estão simplesmente
ausentes, como no caso de produtos “sabor morango” ou “sabor
uva”.

35

Além disso, esse grupo de alimentos também utiliza substâncias do Grupo II
(como sal, açúcares, óleos e gorduras).
Dessa forma, os AUP são desenvolvidos pela indústria para obtenção de
produtos com alta lucratividade de modo a poderem substituir todos os outros grupos
alimentares da NOVA, visto que os ingredientes são de baixo custo, têm maior vida
de prateleira e são de marcas reconhecidas pelos consumidores, (POF, 2019;
NUPENS, 2021). Na Figura 7 são apresentados alguns exemplos desse grupo de
alimentos.
Segundo Nupens (2021) sua conveniência (imperecíveis,
prontos para consumir), hiper palatabilidade (sabor de
intensidade extrema), promoção e apropriação pelas
corporações transnacionais e marketing agressivo dão aos
alimentos ultraprocessados enormes vantagens de mercado
sobre todos os outros grupos alimentares.

Figura 7 – Exemplos de alimentos ultraprocessados

Fonte: IDEC, 2021a.
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3.4 Estudos de correlação: AUP e DNTs

Segundo Carlos Monteiro et al. (2021), até meados do século XXI, a área de
Nutrição se preocupou com a relação entre alguns nutrientes à algumas doenças
específicas, sendo um marco inicial para correlacionar a alimentação e a saúde. No
entanto, não são apenas os nutrientes que podem influenciar o estado de saúde: há
outros componentes da alimentação que também influenciam esse estado.
Assim sendo, para entender como os AUP influenciam as doenças crônicas, é
necessário considerar quatro componentes:
•

Nutrientes;

•

Alimentos;

•

Refeições;

•

Modos de comer.

•

Analisar a transição nutricional e o aumento de determinados AUP no
contexto globalizado;

3.4.1 Componentes alimentares
3.4.1.1.

Nutrientes

Os nutrientes são substâncias químicas presentes nos alimentos e são
necessários ao corpo humano para obtenção tanto de energia quanto de material para
manutenção e síntese de tecidos do organismo. Além disso, os nutrientes também
fornecem propriedades funcionais que tem relação direta com a saúde e no
desempenho físico e mental do sujeito (ROSSI; POLTRONIERI, 2019).
Assim sendo, os nutrientes são:
•

Carboidratos;

•

Lipídios;

•

Proteínas;

•

Minerais;

•

Vitaminas;

•

Fibras;

Água, pigmentos, fitoquímicos e antioxidantes são considerados outros
componentes alimentares (ROSSI; POLTRONIERI, 2019).
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3.4.1.2.

Alimentos

Os alimentos são mais do que nutrientes. Cada alimento é composto por
diferentes nutrientes importantes para o metabolismo e podem ser classificados de
acordo com a quantidade necessária para o organismo em:
•

Macronutrientes: nutrientes que devem ser ingeridos em maior
quantidade na alimentação diária, tal como carboidratos, proteínas e
gorduras;

•

Micronutrientes: nutrientes que devem ser ingeridos em menor
quantidade na alimentação diária, tal como minerais, vitaminas e fibras.

Exemplos de fontes alimentares de macro e micronutrientes que compõe a
alimentação humana são apresentadas nas Tabelas 2 e 3.
Tabela 2 – Fontes alimentares de macronutrientes
Tipo de nutriente

Fontes alimentares
- Simples: açúcar, mel, xarope de milho, melado, frutose, alimentos feitos
com açúcar (balas, pirulitos e outras guloseimas), bebidas açúcaradas;
Carboidratos
- Complexos: cereais, incluindo os integrais (arroz, trigo, centeio, cevada,
milho), massas e produtos de panificação feitos com farinhas obtidas de
cereais, legumes, leguminosas e frutas.
- Proteínas de origem animal: peixe, frango, carne vermelha, ovos, leite e
derivados (queijo, iogurte);
- Proteínas de origem vegetal: feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, chia,
Proteínas
quinoa, amaranto, castanha do Brasil, castanha de caju, castanha de baru,
amêndoas, nozes, semente de girassol, semente de abóbora, macadâmia,
avelã.
- Proteínas derivadas de fungos: cogumelos comestíveis.
- Gorduras derivadas de alimentos de origem animal: presentes nos
cárneos de maneira geral e em produtos como banha de porco, bacon,
linguiça, salsicha, salame, presunto, blanquet; em leites e derivados como
creme de leite, nata e queijos; ovos.
Gorduras/Lipídeos
- Gorduras derivadas de alimentos de origem vegetal: óleo de milho, óleo
de soja, óleo de algodão, óleo de canola, óleo de gergelim, gordura de
coco, gordura de palma, azeite de oliva, gorduras vegetais hidrogenadas
como a margarina, abacate, coco, oleaginosas.
Fonte: Adaptado de ROSSI; POLTRONIERI, 2019.
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Tabela 3 – Fontes alimentares de micronutrientes
Tipo de nutriente
Minerais

Fontes alimentares
Presentes em alimentos de origem vegetal e animal e em cereais.
Presentes em alimentos de origem vegetal e animal, sendo as maiores
Vitaminas
fontes encontradas em alimentos in natura e minimamente processados.
- Solúveis: gomas, mucilagens, pectinas e algumas hemiceluloses;
- Insolúveis: celulose, ligninas, amido resistente e várias hemiceluloses.
- Exemplos: produtos feitos à base de cereais integrais como aveia,
Fibras
cevada, farelo de aveia, centeio; frutas com casca e bagaço como pêra,
maçã, laranja, manga, ameixa; hortaliças como repolho, cenoura, couve,
repolho; leguminosas como feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, fava, soja;
sementes como chia, quinoa, linhaça, amaranto, psílio.
Fonte: Adaptado de ROSSI; POLTRONIERI, 2019.

Nutrientes em matrizes alimentares diferentes, ou seja, em diferentes
alimentos, podem ter um efeito completamente diferente. Por exemplo, a sacarose
(açúcar) está presente em frutas (como a laranja) e em bebidas ultraprocessadas
(como refrigerantes e bebidas açucaradas) (MONTEIRO et al., 2021).
A laranja possui nutrientes (como a sacarose) no interior de suas células
somado a vários outros compostos químicos, como as fibras, resultando numa
complexa matriz alimentar. Já numa bebida açucarada, como o refrigerante, tem-se o
açúcar diluído em água com alguns aditivos (MONTEIRO et al., 2021).
Além de nutrientes, os alimentos podem ter um efeito na saúde porque os
alimentos não contêm apenas nutrientes. Os alimentos contêm uma série de
compostos químicos que interagem com o nosso metabolismo e que podem nos
proteger de doenças, como os antioxidantes, os compostos fenólicos, entre outras
substâncias (citadas anteriormente) que não são, de fato, nutrientes, mas que estão
presentes nos alimentos. Ou seja, se for considerado só os nutrientes para a
correlação de alimentos e saúde não é possível considerar essas outras substâncias
(MONTEIRO et al., 2021).
Os alimentos podem ser veículos de substâncias benéficas à saúde, como os
compostos fenólicos, mas também podem ser veículos de substâncias problemáticas
como alguns aditivos e contaminantes apresentados a seguir nos respectivos
mecanismos. Esse é mais um motivo que demonstra a necessidade correlacionar o
alimento em si às DNTs ao invés de considerar apenas os nutrientes presentes.
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3.4.1.3.

Refeições

Assim como alimentos são mais do que nutrientes, as refeições são mais do
que alimentos individuais (MONTEIRO et al., 2021).
Estudos sugerem a existência de sinergia entre os alimentos, ou seja, existe
uma sinergia entre determinadas substâncias que podem causar danos à saúde. Por
exemplo, a presença de trimetilamina na carne vermelha, cujo efeito é associado a
doenças cardiovasculares, pode ser neutralizado pela alicina uma substância
presente no alho. Portanto a ingestão de carne vermelha preparada com alho e a
ingestão da carne vermelha sem alho proporcionam efeitos distintos no organismo
(MONTEIRO al., 2021; LOUZADA et al., 2021). Deste modo, é importante levar em
consideração como as pessoas combinam os alimentos e estruturam suas dietas
(MONTEIRO et al., 2021).
3.4.1.4.

Modos de comer

Finalmente, os modos de comer são muito importantes. Ao alimentar-se, o
onde, quando e fazendo o que podem influenciar, sobretudo, a capacidade do
oreganismo de regular o balanço energético. Assim também é necessário considerar
nutrientes, alimentos e refeições de modo geral (MONTEIRO et al., 2021).
Os alimentos, refeições e modos de comer compõe o que se chama de padrão
alimentar. Por exemplo:
•

Um padrão com alimentos in natura, minimamente processados e
ingredientes culinários nas refeições (geralmente consumidos à mesa e
em companhia) e outro;

•

Padrão alimentar com alimentos predominantemente ultraprocessados
nas refeições (geralmente consumidos no local de trabalho ou estudo e
de forma individual).

Esses dois padrões alimentares se distinguem, principalmente, em relação ao
papel do processamento de alimentos por trás dessa dieta (MONTEIRO et al., 2021).
3.4.2 Características das dietas ultraprocessadas

Os AUP fundamentalmente têm suas matrizes alimentares modificadas. De
maneira geral, esses alimentos são calóricos, com alto teor de açúcar, alto teor de
gorduras saturadas, maior propensão a ter gorduras trans (relacionadas, em especial,
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a doenças cardiovasculares), alto teor de sódio e com baixos teores de fibras e
micronutrientes, o que eclode numa combinação oposta à uma dieta saudável (POTI,
2015; WHO, 2020).
No entanto, é de extrema importância reconhecer que o processamento de
alimentos tem proporcionado muitos benefícios à sociedade:
•

Há alimentos industrializados nutritivos e saudáveis no mercado
(MONTEIRO et al., 2010; MONTEIRO et al., 2018; BAKER et al., 2020);

•

Processos como a pasteurização, por exemplo, diminuem o risco de
contaminação microbiana (BAKER et al., 2020);

•

A aplicação de calor à comida antes do consumo torna muitos alimentos
mais fáceis de digerir, além de que o preparo dos alimentos com o fogo
contribuiu significativamente para a evolução humana (BAKER et al.,
2020);

•

Alguns fitonutrientes, como o licopeno, ficam significativamente mais
biodisponíveis após processamento térmico (TOMAS et al., 2017).

•

O enriquecimento e fortificação de alimentos processados fornece
micronutrientes que certas populações vulneráveis podem ter problemas
para consumir as quantidades ideais – que podem causar enfermidades
– como é a questão da inserção de iodo no sal, cuja deficiência pode
levar ao bócio e a problemas no desenvolvimento do feto durante a
gestação.

Além disso, muitos alimentos processados e AUP são projetados para atender
a subpopulações específicas com dificuldades para mastigar e engolir, como pessoas
que vivem com disfagia (MARTORELL; DE ROMANA; 2017; VAN GOOL; 2018).
Processar alimentos não é inerentemente ruim, mas a substituição crescente
do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados por processados e
ultraprocessados, bem como as doenças que podem ser relacionadas a estes, justifica
a preocupação (MONTEIRO et al., 2010).
Algumas características da relação dos AUP com o desenvolvimento das DNTs
podem ser estruturadas em 5 mecanismos:
•

Perfil desequilibrado de nutrientes;

•

Ausência/deficiência de compostos bioativos (CBA);
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•

Nutrientes e CBA dissociados na matriz alimentar;

•

Aditivos;

•

Contaminantes.

Para compor a narrativa sobre os mecanismos de associação entre alimentos
e saúde, os principais estudos desse tema estão apresentados na Tabela 4.
Tabela 4– Principais referências sobre potenciais vetores de DNTs
Referência
ANVISA, 2020
BUCKLEY
2019

et

al.,

CHASSAING et al.,
2017.
GAYRARD
2019

et

DOI1

Estudo

al.,

GIBIS, 2016
IDEC, 2021b
MARTINO;
LIMBERGEN;
CAHILL, 2017
OLIVEIRA et al., 2017
PANEL EUROPEAN
FOOD
SAFETY
AUTHORITY, 2015
SMALL;
DIFELICEANTONIO,
2019
STALLINGS-SMITH
et al., 2018
SUEZ et al., 2015

Bisfenol A - Regulamentação.
Consumo
de
alimentos
ultraprocessados
e exposição a ftalatos e bisfenóis nos EUA: Pesquisa de exame
nacional de saúde e nutrição.
Emulsionantes dietéticos afetam diretamente a microbiota intestinal
humana aumentando seu potencial pró-inflamatório e capacidade
de induzir inflamação intestinal

-

Biodisponibilidade sistêmica de bisfenol A e bisfenol S em suínos.

10.1289/ehp4599

Aminas aromáticas heterocíclicas em produtos de carne cozida:
causas, formação, ocorrência e avaliação de risco.
Veneno no pacote.

10.1111/15414337.12186
-

O papel da carragena e da carboximetilcelulose
desenvolvimento da inflamação intestinal.

no

10.3389/fped.2017.
00096

Bisfenol A: Possíveis efeitos e danos no organismo - Revisão da
literatura.

10.26694/jibi.v2i2.5
699

Acrilamida em alimentos.

-

Alimentos processados e recompensa: Alimentos processados
comprometem a fidelidade da sinalização intestinal do cérebro de
reforço alimentar.
Explorando a associação entre hidrocarbonetos aromáticos
policíclicos e diabetes entre adultos nos Estados Unidos.
Adoçantes artificiais não calóricos e o microbioma: descobertas e
desafios: Intestino, Micróbios.

10.1016/j.envint.20
19.105057
10.1136/gutjnl2016-313099

10.1126/science.aa
v0556. 603
10.1016/j.envres.20
18.06.041
10.1080/19490976.
2015.1017700

Fonte: A autora.
3.4.2.1.

1º Mecanismo: Perfil desequilibrado de nutrientes

Os AUP são intrinsecamente desequilibrados em nutrientes (MONTEIRO, et
al., 2019). Ao incluir cada vez mais esses alimentos na dieta, há um potencial de
exceder a quantidade de açúcar no final do dia, de gorduras não saudáveis e ficar
aquém da ingestão de fibras e proteínas (MONTEIRO et al., 2021).
3.4.2.1.1.

Açúcar

Os carboidratos, a incluir os açúcares, são compostos ternários (carbono,
oxigénio e hidrogénio). O oxigénio e o hidrogênio apresentam a mesma proporção que

DOI: Digital Object Identifier: Identificador de Objeto Digital – Tradução livre. Consiste num código único
formado por um padrão de letras e números que identificam e validam determinada publicação científica
1
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na água. Todos os carboidratos apresentam a mesma fórmula empírica (CH20)n
compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio (CH20)n (DOS SANTOS, 2019; ROSSI;
POLTRONIERI, 2019). As principais funções dos carboidratos são:
•

Fonte primária de energia;

•

Componentes do DNA e RNA;

•

Agentes de sinalização celular;

•

Compostos das membranas mucosas dentro das cavidades corporais.

De acordo com o número de unidades moleculares, esses macronutrientes
podem ser classificados em:
•

Monossacarídeos: a estrutura é composta por uma cadeia de carbono
linear e simples. Podem ser classificados de acordo com o número de
carbonos que possuem, como trioses, tetroses, pentoses, hexoses,
heptoses e assim em diante. Os monossacarídeos mais comuns são as
pentoses, como é o caso da ribose e da desoxirribose, e as hexoses,
que podem ser representadas pela glicose, frutose e galactose
(SANTOS, 2021).

•

Oligossacarídeos: a estrutura é composta por 2 a 10 monossacarídeos.
Entre os oligossacarídeos, encontram-se os dissacarídeos, formados
por 2 unidades de monossacarídeos como a sacarose (glicose +
frutose), a lactose (galactose + glicose) e a maltose (glicose + glicose)
(ROSSI; POLTRONIERI, 2019; SANTOS, 2021).

•

Polissacarídeos:

a

estrutura

é

composta

por

10

ou

mais

monossacarídeos. Exemplos de polissacarídeos incluem amido e
glicogênio, os quais são formas de armazenamento de carboidratos em
vegetais e animais (ROSSI; POLTRONIERI, 2019; SANTOS, 2021);
A primeira questão a ser pontuada sobre açúcares é: o organismo humano é
programado para gostar de alimentos e bebidas doces. Durante muito tempo, os
pesquisadores de nutrição presumiam que o poder da atração exercida pelo açúcar
compelia a ingerir mais alimentos do que o necessário e isso prejudicava a saúde do
organismo (MOSS, 2013).
No entanto, em 1960, Anthony Sclafani realizou uma experiência com ratos em
que ele os alimentava com o cereal doce Froot Loops, da Kellogg. Como é sabido,
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ratos em geral evitam espaços abertos e iluminados, porém quando Sclafani começou
a colocar o cereal em ambientes pouco enclausurados e com iluminação, os ratos
rapidamente começaram a ir para esses lugares em busca do cereal. Sclafani fez
outros testes com doces ultraprocessados ricos em açúcar, como leite condensado e
chocolate. E observou que os ratos se tornaram obesos rapidamente (MOSS, 2013).
Os detalhes da experiência de Sclafani foram publicados em um artigo de 1976,
considerado por muitos cientistas a primeira prova experimental das compulsões por
comida. Desde então, desenvolveu-se toda uma nova linha de pesquisa para ligar o
açúcar à compulsão alimentar (MOSS, 2013).
Atualmente, recomenda-se que os açúcares adicionados aos AUP não devem
ultrapassar 25g. A OMS estabelece um limite máximo de consumo de 50g ao dia
(PINHEIRO, 2019). De acordo com o Ministério da Saúde, o brasileiro consume em
média 80 g de açúcar ao dia (PINHEIRO, 2019)
3.4.2.1.2.

Gordura

As gorduras ou lipídeos consistem em compostos químicos extraídos dos
tecidos animais e vegetais, que têm como característica serem insolúveis em água e
solúveis em solventes orgânicos como benzina e éter. São moléculas orgânicas
formadas a partir da associação entre ácidos graxos e álcool, tais como óleos e
gorduras (ROSSI; POLTRONIERI, 2019; SANTOS, 2021).
Esse macronutriente é fundamental para o bom funcionamento do organismo e
provêm, majoritariamente, dos triglicerídeos da dieta. As gorduras são bons
fornecedores de energia (cerca de 9 kcal/g), valor superior ao fornecido pelos
carbohidratos e proteínas (4 kcal/g), no entanto, a ingestão excessiva destas pode
redundar no armazenamento facilitado deste macronutriente nos adipócitos (DOS
SANTOS, 2019).
As três principais classes de lipídeos são os triglicerídeos (gorduras e óleos),
fosfolipídios (fundamentalmente estruturais, por exemplo membranas celulares) e
esteróis (por exemplo colesterol) (DOS SANTOS, 2019).
Embora os lipídeos sejam essenciais para uma dieta equilibrada, os consumos
excessivos de alguns tipos de gorduras podem ter efeitos negativos sobre a saúde,
como é o caso da gordura trans (DOS SANTOS, 2019). De maneira

sintética, a

gordura trans consiste em ácido graxo insaturado, o qual apresenta, pelo menos, uma
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dupla ligação na posição trans (LAMOUNIER, 2008 apud SARMENTO et al., 2020),
conforme observa-se na Figura 8.
Figura 8 – Configurações cis e trans de uma dupla ligação.

Fonte: TINOCO et al., 2007 apud SARMENTO et al., 2020.

A gordura trans pode ser compreendida como dois tipos específicos desse
lipídeo:
•

O primeiro tipo é advindo da gordura saturada formada por um processo de
hidrogenação de caráter natural, como ocorre no rúmen de animais
(LAMOUNIER, 2008 apud SARMENTO et al., 2020). Desse modo, alimentos
de origem animal, tais como carne ou leite, possuem uma quantidade pequena
dessa gordura.

•

O segundo tipo de gordura trans, e a mais preocupante, é aquela originária do
processo industrial de hidrogenação. Um exemplo disso é a hidrogenação
provocada por aquecimento de óleos vegetais líquidos para a solidificação da
margarina para confeitaria (SARMENTO et al., 2020).
Além disso, salienta-se que o aquecimento e reaquecimento de gorduras e

óleos, especialmente, óleos de soja refinados, óleos de amendoim, azeite, óleo de
colza (Canadian Oil Low Acid –CANOLA), manteiga, e óleo vegetal parcialmente
hidrogenado, favorecem alterações químicas capazes de gerar ácidos graxos trans
(BHARDWAJ et al., 2016 apud SARMENTO et al., 2020).
O consumo de uma dieta rica em gorduras, em especial ácidos graxos
saturados, está sendo fortemente associado ao desenvolvimento de doenças
cardiovasculares (SARMENTO et al., 2020). A maior parte das recomendações
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nutricionais aconselha não exceder os 30% do aporte calórico total sob a forma de
gorduras (DOS SANTOS, 2019).
Já no contexto das patologias relacionadas ao consumo de gordura trans, as
doenças mais evidentes são: doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes,
infertilidade feminina e masculina e crescimento de tumores (SARMENTO et al.,
2020).
3.4.2.1.3.

Sódio

O Sódio é um elemento químico de símbolo Na, número atômico 11 e massa
de 22,99 u.a, na tabela periódica é classificado como um metal alcalino do grupo 1.
Possui coloração levemente prateada, em temperatura ambiente é sólido, macio e
extremamente reativo a água. Uma das formas mais comuns que encontramos o sódio
é em uma combinação química com o Cloro, formando assim o Cloreto de Sódio
(NaCl), também denominado sal de cozinha (PEDROLO, 2016).
O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco para
hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e insuficiência renal (SARNO et al.,
2013). E os alimentos industriais, de maneira geral, são ricos em sódio, visto que o
mesmo é uma das formas mais comum e barata de conservação.
A Organização Mundial de Saúde recomenda que o consumo de sal não
ultrapasse 5g por dia — ou 2g de sódio, mineral que compõe o sal. No entanto, no
estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o brasileiro consome, em
média, 9,34g por dia, quase o dobro da quantidade recomendada (PINHEIRO, 2020).
Neste estudo, apenas 2,39% dos voluntários apresentaram níveis inferiores aos
5 gramas diários preconizados pela OMS — geralmente mulheres e indivíduos mais
velhos.
Segundo Szwarcwald, (2019 apud PINHEIRO, 2020), a
diminuição no consumo de sal é considerada hoje uma das
intervenções de melhor custo-efetividade contra as doenças
crônicas não transmissíveis no país, sobretudo pela
possibilidade de diminuir a pressão arterial da população.

3.4.2.1.4.

Fibra

As fibras alimentares são compostos vegetais que podem ser classificados em
fibras dietéticas e fibras funcionais (MONTEIRO et al., 2021). Quando ingeridas, as
fibras são resistentes à hidrólise, à digestão e à absorção no intestino delgado e
sofrem fermentação completa ou parcial no intestino grosso de humanos.
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Para Maniezo (2014), as fibras alimentares atuam sobretudo no
trato gastrintestinal, servindo como substrato para a microflora
naturalmente presente no intestino grosso, cuja manutenção é
benéfica para a saúde. Além disso, as fibras modulam a
velocidade de digestão e a absorção dos nutrientes,
promovendo um trânsito intestinal normal, e ajudam na
prevenção de algumas doenças, como câncer, diabetes, doença
diverticular do cólon, dentre outras.

Gorduras saturadas e sódio em excesso, por exemplo, podem levar a doenças
crônicas. Outros, como as fibras, podem ser benéficos para a prevenção destas.
Um documento publicado em 2019 pela Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e a Agricultura (MONTEIRO, et al., 2019), cita um estudo em que se
compara as dietas de sete países, a incluir o Brasil, no qual a população está dividida
em cinco quintis, indo do menor consumo de AUP para o maior consumo de AUP.
O consumo mínimo de fibras indicado é de 25g/2000Kcal (Monteiro et al.,
2021). As únicas populações em que a média de consumo de fibras está próximo ou
acima da recomendação são Brasil, Chile, México e Colômbia. Já no Reino Unido,
nenhuma parte da população alcança o consumo mínimo de fibras.
O gráfico da Figura 9 mostra que existe uma tendência claramente inversa de
redução de fibras na dieta à medida que se aumenta o consumo de alimentos
ultraprocessados.
Figura 9 – Densidade de fibra (g/2000 kcal) na dieta conforme participação de alimentos
ultraprocessados (% da energia total) em sete países.

Fonte: MONTEIRO et al., 2021.
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Outro estudo também citado pelo documento da FAO (MONTEIRO, et al., 2019)
analisa a relação entre o consumo de ultraprocessados e a densidade energética da
dieta em cinco países, também a incluir o Brasil.
Esta relação da participação dos ultraprocessados (% da energia total) e a
densidade energética (kca/g), pode ser exemplificada no gráfico da Figura 10 de
Monteiro et al., 2021.
Conforme pode-se observar, a relação entre essas variáveis é mais estreita.
Assim a densidade energética da dieta pode ser predita a partir da participação de
alimentos ultraprocessados, ou seja, é o alimento ultraprocessado que vai dizer qual
a densidade energética total da dieta.
Figura 10 – Densidade energética na dieta conforme participação de alimentos
ultraprocessados em cinco países

Fonte: MONTEIRO et al., 2021.

3.4.2.1.5.

Proteína

O corpo humano é formado majoritariamente por água e por grande parte de
proteínas. Cerca de 75% da matéria sólida do corpo é constituída por proteínas ou
possui proteínas como componentes importantes (DOS SANTOS, 2019).
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As proteínas são compostos quaternários de Oxigênio, Hidrogênio, Carbono e
Azoto. Os elementos estruturais das proteínas são os aminoácidos (AA) que se
subdividem em:
•

Essenciais: são aqueles que não são sintetizados e precisam ser obtidos
a partir do alimento, tais como Valina, Leucina, Isoleucina, Triptofano,
Metionina, Fenilalanina, Treonina e Lisina (a Histidina é um AA essencial
na infância);

•

Não-essenciais: são aqueles que o organismo é capaz de sintetizar, tais
como Alanina, Arginina, Ácido Aspártico, Aspargina, Ácido Glutâmico,
Cistina, Cisteína, Glicina, Glutamina, Hidroxiprlina, Prolina, Serina e
Tirosina) (DOS SANTOS, 2019).

Etimologicamente, a palavra aminoácido deriva de amino (de amônia) e de
ácido (do ácido acético). As proteínas são construídas ligando aminoácidos. O
terminal ácido de um AA liga-se à parte amino de outro. Nesse processo de ligação é
produzido água (DOS SANTOS, 2019).
Além disso, as proteínas também podem ser classificadas em:
•

Estruturais: são aquelas que sustentam a estrutura dos tecidos, tais
como Queratina (cabelo, unhas, córnea ocular), Colágeno (pele,
ligamentos, córnea ocular), Miosina e Activa (músculos) e Glicoproteínas
(cartilagens e ligamentos);

•

Químicas: são aquelas que constituem substâncias químicas vitais para
o funcionamento do organismo tais como Hemoglobina (transporte de
oxigênio) e Anticorpos (neutralizadores de substâncias tóxicas) (DOS
SANTOS, 2019).

Uma dieta saudável deve ser constituída, entre 12 a 15%, por proteínas. De
uma forma geral a dieta ocidental possui um aporte adequado de proteínas (DOS
SANTOS, 2019)
3.4.2.2.

2º Mecanismo: Ausência/deficiência de compostos bioativos (CBA)

Alguns vegetais produzem compostos químicos que exercem uma alta
atividade biológica no organismo, os quais são chamados de compostos bioativos
(CBA) (OLIVEIRA et al., 2018).
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Os compostos bioativos podem ser nutrientes, os quais são essenciais para as
funções do organismo, e não nutrientes, que não são essenciais às funções do
organismo, mas melhoram a saúde tendo um papel ativo e ou protetor (OLIVEIRA et
al., 2018).
Os fitoquímicos são compostos bioativos que assumem o papel de não
nutrientes ativos. Quando entram na célula, eliminam de modo direto os radicais livres,
levando à geração de “sinais de estresse químicos ou eletrofílicos”, que regulam
inúmeras vias de sinalização celular (FINLEY et al., 2011 apud OLIVEIRA et al., 2018).
A quantidade excessiva de radicais livres no organismo pode desencadear um
estresse oxidativo, que está relacionado a processos inflamatórios e diversas doenças
degenerativas (OLIVEIRA et al., 2018).
Entre os fitoquímicos mais importantes estão os terpenóides, os compostos
nitrogenados

(alcalóides,

aminoácidos,

peptídeos,

aminas,

entre

outros),

carotenóides, tocoferóis, ácido ascórbico e os compostos fenólicos (ZHAO; CHEN;
BRINTON apud OLIVEIRA et al., 2018; CASSIDY; BINGHAM; SETCHELL, 1995 apud
OLIVEIRA et al., 2018)
As classes dos compostos fenólicos apresentam uma grande diversidade e
suas atividades antioxidantes têm sido amplamente estudadas.

Os fitoestrógenos

são compostos fenólicos não esteroidais originados ou derivados do metabolismo in
vivo de precursores presentes em muitas plantas das quais o homem se alimenta
(ZAMIN et al., 2004). As principais classes destes compostos são:
•

Isoflavonas;

•

Lignanas;

•

Cumestanos.

Steele e Monteiro (2017) estudaram como as dietas com maiores quantidades
de AUPs afetam o consumo de fitoestrógenos. A partir da análise da quantidade desse
nutriente na urina, observou-se que quanto mais as pessoas consomem AUPs na sua
dieta, o teor na urina é menor. Outros estudos também demonstram que há aumento
do potencial de desenvolvimento de DNTs com essa alteração da dieta em função da
deficiência desses compostos (MONTEIRO et al., 2021).
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3.4.2.3.

3º Mecanismo: Nutrientes e CBA dissociados na matriz alimentar

A sinergia alimentar é um conceito que liga alimentos e padrões dietéticos à
saúde. Os alimentos consistem em misturas complexas de compostos, dessa forma,
esse conceito implica que existe equilíbrio na bioquímica constituintes do organismo
sendo comido, que “peças desta orquestração sobrevivem à digestão e que
constituintes coordenados afetam mutuamente a biologia humana” (JACOBS
JUNIOR; TAPSELL, 2013).
Os nutrientes e os CBAs nos alimentos ultraprocessados estão dissociados da
matriz alimentar do alimento. Eles estão em uma matriz que é infinitamente menos
complexa do que a matriz do alimento in natura ou minimamente processado.
Segundo Jacobs Junior e Tapsell (2013) aparentemente o efeito desses
compostos na saúde, como fibras e compostos fenólicos, quando associados na
matriz alimentar de um cereal, têm um efeito. Acrescentar esses mesmos compostos
de forma suplementar no final de um processamento (no alimento ultraprocessado),
os mesmos não atuam da mesma forma no organismo.
3.4.2.4.

4º Mecanismo: Aditivos alimentares

Os aditivos alimentares consistem em qualquer ingrediente adicionado
intencionalmente aos alimentos sem propósito de nutrir, mas sim de “modificar as
características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação,
processamento,

preparação,

tratamento,

embalagem,

acondicionamento,

armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento” (BRASIL, 1997).
Embora exista regulamentação e aprovação pelas autoridades sanitárias de
cada país, os testes de segurança desses aditivos não levam em consideração a
incidência de doenças crônicas, mas sim a correlação com intoxicação e até a alguns
casos de câncer. Não há um teste que comprove que o aditivo, quando consumido
nas quantidades habituais, seja seguro em relação ao potencial de desenvolvimento
de DNTs. Há vários estudos feitos em animais que mostram a correlação do consumo
dessas substâncias com as DNTs, sobretudo com as doenças cardiovasculares:
CMC, os carragenanos, polisorbato 80, sacarina, dióxido de titânio (CHASSAING et
al., 2017; MARTINO; LIMBERGEN; CAHILL; 2017; ZINOCKER; LINDSETH, 2018;
MONTEIRO et al., 2021).
A seguir serão detalhados alguns estudos que avaliam o risco potencial na
saúde do uso de alguns tipos aditivos em alimento.
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3.4.2.4.1.

Goma carragena e carboximetilcelulose (CMC)

Utilizadas geralmente em conjunto com outros agentes espessantes e
emulsificantes, a carragena e o CMC têm sido associadas aos riscos de inflamação
intestinal e reações com a microbiobiota intestinal, causando possíveis danos às
células

endoteliais da

mucosa

intestinal

e

suprarregulação

das citocinas

antinflamatórias que afetam a resposta imune do sujeito (CHASSAING et al., 2017;
MARTINO; LIMBERGEN; CAHILL, 2017; ZINÖCKER; LINDSETH, 2018). Essas
substâncias frequentemente também são adicionadas aos produtos processados e
ultraprocessados como fibras, em substituição às fibras dietéticas como celulose
insolúvel em água, amido modificado, pectinas e rafinose).
Martino, Limbergen e Cahill (2017), avaliaram tanto o impacto do consumo de
CMC quanto de goma carragena a diferentes proporções – ressaltando que a
carragena somente tem restrições de utilização para massas preparadas com leite,
ou seja, para a maioria dos alimentos sua utilização é quantus satis1. As
administrações desses aditivos em diferentes animais, feitas em porquinhos da Índia
e em outros modelos de animais, resultaram em consistentes ulcerações intestinais
com características histopatológicas semelhantes às inflamações intestinais
humanas.
Chassaing et al. (2017), após realizar os ensaios clínicos em ratos com a
dosagem de CMC na dieta, utilizou um simulador de mucosa humana e do
ecossistema microbiano intestinal (M-SHIME) para demonstrar as projeções de
alterações intestinais e na microbiota de seres humanos, visto a impossibilidade de
teste em humanos por questões éticas. Ressalta-se que a quantidade utilizada no
estudo de CMC foi de 1g/100g ou 1%, valor inferior ao limite máximo do uso desse
aditivo definida pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 45, de 03 de
novembro de 2010, que é de 5g/100g ou 5% (BRASIL, 2010).
As descobertas dos potenciais danos destes aditivos são preocupantes visto
que ambos são amplamente utilizados em alimentos processados, inclusive para o
público infantil que, por sua vez vem apresentando aumentos de inflamações

1

Quantum satis (q.s). Do latim, refere-se a quantidade suficiente para obter o efeito tecnológico desejado, desde
que não alterem a identidade e a genuinidade do alimento, exceto para as categorias de alimentos com limite
máximo numérico (BRASIL, 2010).
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intestinais e os estudos cada vez mais embasam a correlação com a alimentação
(MARTINO; LIMBERGEN; CAHILL, 2017).
Mais pesquisas ainda são necessárias para compreensão da complexa
interação com o consumo humano e estes podem levar a novas estratégias
nutricionais e de desenvolvimento de alimentos que amenizem esses efeitos danosos.
3.4.2.4.2.

Adoçantes não calóricos artificiais

Alguns adoçantes artificiais não calóricos, comumente utilizados como
substitutos do açúcar, são frequentemente consumidos em todo o mundo como forma
de combater o ganho de peso e a diabetes, fornecendo dulçor sem aumento de
calorias (SUEZ et al., 2015).
Segundo Gardner et al. (2012) o consumo dos adoçantes artificiais tem
aumentado significativamente visto que estes são receitados e recomendados por
autoridades médicas como forma de controle de ingestão de calorias e glicemia.
Há uma gama de adoçantes artificiais aprovados e considerados seguros pelo
Food and Drug Administration (FDA) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), no entanto, diversos estudos sugerem a existência da relação entre o
consumo desses adoçantes e algumas disfunções metabólicas como doenças
cardiovasculares (COHEN, CURHAN; FORMAN; 2012; ANDERSSON et al., 2014),
diabetes tipo II (FAGHERAZZI et al., 2013; DING et al., 2014) e o próprio ganho de
peso.
3.4.2.5.

5º Mecanismo: Contaminantes

Os alimentos ultraprocessados também são ricos em contaminantes. Os
contaminantes são substâncias presentes no alimento que não deviam estar ali. Há
basicamente 3 tipos de contaminação:
•

Origem química: Bisfenol e ftalatos;

•

Origem no processamento: Acrilamida, acroleína;

•

Origem nas matérias primas: agrotóxicos e medicamentos veterinários.

3.4.2.5.1.

Formação de agentes cancerígenos

A presença de agentes cancerígenos em alimentos industrializados é devida,
principalmente, a formação desses componentes durante o processamento, por
exemplo, através da formação de tais agentes em processos de alta temperatura
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como em alimentos ricos em carboidratos com acrilamina e carnes com aminas
heterocíclicas (GIBIS, 2016; PANEL EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY,
2015).
3.4.2.5.2.

Embalagem

As embalagens de alimentos processados e ultraprocessados é um tema
preocupante, visto que as embalagens primárias ficam diretamente em contato com
os alimentos. A utilização de embalagens contendo compostos sintéticos como o
bisfenol A (BPA) e ftalatos são onipresentes em diversos alimentos e ao entrar em
contato com estes, essas substâncias podem migrar para os alimentos favorecendo
uma exposição diária dos compostos cujos efeitos podem ser nocivos à saúde
humana.
O BPA (2,2-bis(4-hidroxifenil) propano, CAS n. 000080-05-7) é utilizado,
principalmente, na produção de policarbonato e em vernizes epoxi. O policarbonato é
um polímero que apresenta alta transparência e resistências térmica e mecânica e
comumente é utilizado em embalagens reutilizáveis de alimentos, garrafões
retornáveis de água mineral (20L), mamadeiras e copos infantis, garrafas de bebidas
dentre diversos utensílios, sendo assim, o monômero mais comum ao contato
alimentar (ANVISA, 2020).
Esta substância também está presente em vernizes utilizados para
revestimentos de embalagens metálicas de alimentos e, em pequenas quantidades,
como componentes de PVC maleável (ANVISA, 2020).
Apesar da discussão sobre a utilização do BPA estar em pauta de diversos
países desde 2010, a OMS se posicionou sobre a não proibição do uso da substância
devido a inconclusão dos estudos da época. Por precaução, alguns países, inclusive
o Brasil, optaram pela proibição da fabricação e importação de mamadeiras que
contenham bisfenol, considerando a maior susceptibidade dos usuários desse
produto. Dessa forma, a proibição de mamadeiras em policarbonato está vigente
desde 2012 no país através da RDC n. 41/2011 (ANVISA, 2020).
Vários estudos evidenciam que o BPA pode promover alterações endócrinas,
afetando os sistemas endócrino, reprodutor e nervoso central, podendo também
propiciar o aumento do risco de câncer (BUCKLEY et al., 2019; CIMMINO et al., 2020;
DEN BRABER-YMKER et al., 2017; KAZEMI et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2017;
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SOHRAB et al., 2016; TIAN et al., 2010) e o aumento do risco de doenças
cardiovasculares (DCV).
Embora alguns fabricantes tenham respondido às preocupações do público
sobre a exposição ao BPA, mudando para bisfenol S (BPS), a pesquisa de Gayrard et
al. (2019) indica que esta alternativa ainda pode realmente ser mais facilmente
absorvida pelo corpo do que o BPA, o que é crítico em relação aos possíveis efeitos
na saúde.
O BPA atua em vários pontos do organismo devido a bioacumulação em
humanos decorrente da ingestão oral ser superior à estimada (40 μg a 5 μg/kg de
peso corporal/dia) (OLIVEIRA et al., 2017).
A migração de BPA é aumentada através de processos térmicos de
aquecimento dos alimentos diretamente no recipiente plástico de policarbonato ou em
embalagens metálicas revestida internamente com resina epóxi, demonstrando a
importância na continuidade das pesquisas sobre este tema e assim contribuindo para
o fornecimento de alimentos mais seguros à população (OLIVEIRA et al., 2017).
Os ftalatos são outra classe de produtos químicos sintéticos, derivados do ácido
ftálico ou orto-ftálico (1,2-benzoldicarboxílico), comumente usados em embalagens de
alimentos, e como BPA e BPS, também têm o potencial para atuar como
xenohormônios, ou seja, podem interferir nas funções do sistema endócrino. Segundo
os estudos de Buckley et al. (2019), a ingestão de AUP com essa embalagem também
é relacionada ao aumento da absorção e exposição a ftalatos.
3.4.2.5.3.

Contaminação no processo

O objetivo principal do processamento de alimentos é de transformá-los e
apresentá-los aos consumidores numa forma que lhes permita satisfazer suas
necessidades. No entanto, existe um vasto conjunto de perigos de diversas origens.
Objetivou-se nesse tópico os perigos relacionados à formação de químicos no
processo de produção dos alimentos e a contaminação das matérias primas utilizadas
no processo, em especial, em relação à contaminação por agrotóxicos (alimentos de
origem vegetal) e à contaminação por medicamentos veterinários (alimentos de
origem animal).
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3.4.2.5.4.

Contaminação das matérias primas

3.4.2.5.4.1. Agrotóxicos

O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e utiliza
várias substâncias no agronegócio restritos em diversos países, como na União
Europeia (UE) (ARANHA et al., 2021 apud IDEC, 2021b). Além da utilização de
substâncias nocivas, técnicas proibidas também são utilizadas, tal qual a pulverização
desses agrotóxicos que se espalham não apenas para as plantações, mas para
comunidades, rios e pessoas (SOARES, 2021 apud IDEC, 2021b).
Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor em 2021, os AUPs também podem estar contaminados por agrotóxicos
(IDEC, 2021b).
Segundo Soares (2021) apud IDEC (2021b), são críticas tanto a alta
legalização de diversas substâncias nocivas no Brasil, quanto a regulamentação
dessas substâncias em produtos industrializados. A ANVISA, órgão regulador
responsável, apenas determina os limites de resíduos de agrotóxicos para produtos
in natura, não contemplando uma legislação específica para produtos industrializados.
Assim esse estudo foi realizado para averiguar a presença de resíduos de
agrotóxicos (análises multiresidual – que contempla vários agrotóxicos - e
adicionalmente glifosato, glufosinato, diquat e paraquete) em 27 produtos
ultraprocessados (divididos em 8 categorias) mais consumidos pela população
brasileira no ano de 2020 (Tabela 5).
Tabela 5 – Agrotóxicos com potencial risco à saúde

1

Agrotóxico

Nomenclatura IUPAC1

Glifosato

(N-(fosfonometil)glicina)

Glifosinato

(RSÁcido) -2-amino-4(hidroxi (metil) fosfonoil)
butanóico

Paraquete

(1,1'-dimethyl-4,4'bipyridinium dichloride)

Descrição
Agrotóxico mais vendido no mundo. É um herbicida
considerado como provável carcinogênico de
acordo com a Agência Internacional de Pesquisa
sobre o Câncer da OMS (GUYTON et al., 2015;
IDEC, 2021b; MEIRELLES, 2019).
Agrotóxico conhecido também como fosfinotricina e
sal de amônio. É um herbicida utilizado para
eliminar plantas daninhas e é considerado possível
vetor de má formação embrionária e problemas no
sistema nervoso de ratos (IDEC, 2021b)
Agrotóxico banido da União Europeia em 2003 e do
Brasil em 2020. É considerado o herbicida que mais
comumente causa mortes no mundo, seja pela

Nomenclatura IUPAC. Nomenclatura internacional desenvolvida pela União Internacional de Química Pura e
Aplicada.
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Diquat

(3,6-dichloro-o-anisic
acid)
Fonte: Adaptado de IDEC, 2021b.

administração acidental ou intencional, podendo
levar a falência do coração, rins e fígado (CDC,
2021 apud IDEC, 2021b; KOSTAKIS, C;
STOCKHAM, 2017 apud IDEC, 2021b)
Agrotóxico normalmente utilizado em conjunto com
o
Paraquete,
também
apresenta
riscos
semelhantes a este.

Assim sendo, das 8 categorias analisadas, 6 categorias apresentaram
resíduos de agrotóxicos nos ultraprocessados, 59,3% desses produtos possuíam,
pelo menos, um tipo de agrotóxico e 51,8% apresentaram, especificamente, os
potenciais cancerígenos glifosato ou glufosinato (Tabela 6).
Além disso, esse estudo constatou que todos os produtos que tinham trigo em
sua composição estavam contaminados por agrotóxicos, o que consiste numa
situação crítica visto o risco que traz à saúde humana, como as intoxicações agudas
ou não, principalmente de trabalhadores rurais (INCA, 2015) e os possíveis efeitos
crônicos do acúmulo de pequenas quantidades de agrotóxicos no corpo humano, em
especial, em relação ao desenvolvimento de câncer, má formação congênita e
distúrbios endócrinos (IARC, 2021; IDEC, 2021b).
Tabela 6 – Produtos analisados pelo IDEC
Categoria
1

Bebida de
soja

2

Néctar

3 Refrigerante

4

1

Biscoito de
água e sal

Marcas
• Ades (Femsa)
• Shefa (Shefa)
• Batavo (Lactalis)
• Maguary (Britivic
Ebba)
• Del Valle (Femsa)
• Su Fresh (Wow
Nutrition)
• Coca-cola (Femsa)
• Pepsi (Ambev)
• Guaraná Antarctica
• Marilan (Marilan
Alimentos)
• Vitarella (M Dias
Branco)
• Triunfo (Arcor)
• Zabet (M Dias
Branco)

Glifosato

Glifosinato

Diquat e
Paraquete

Outros
agrotóxicos

Detectado
(1 produto)

Não
detectado

Não
detectado

Não
detectado

Não
detectado

Não
detectado

Não
detectado

Não
detectado

Não
detectado

Não
detectado

Não
detectado

Não
detectado

Não
detectado

Detectado
mais de 7
agrotóxicos e
butóxido de
piperonila1
(4 produtos)

Detectado
(4 produtos)

Detectado
(3 produtos)

Butóxido de piperonila. Nomenclatura IUPAC 5-[2-(2-butoxietoxi)etoximetil] -6-propil-1,3-benzodioxol.
Consiste em um ingrediente ativo potencializador de agrotóxicos porém não é considerado na lista de agrotóxicos
da ANVISA (IDEC, 2021b, p. 10).
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5

Biscoito
recheado

• Bono (Nestlé)
• Negresco (Nestlé)
• Oreo (Mondelez)
• Traquinas
(Mondelez)

• Sucrilhos
(Kellogg’s)
Cereal
6
• Cereal Nescau
matinal
(Nestlé)
• Nesfit (Nestlé)
• Pullman (Bimbo do
Brasil)
Pão de trigo • Wickbold
7
e
(Wickbold)
bisnaguinha • Panco (Panco)
• Seven Boys
(Wickbold)
• Fandangos
(Pepsico)
8 Salgadinho • Baconzitos
(Pepsico)
• Torcida (Pepsico)
Fonte: Adaptado de IDEC, 2021b.

Detectado
(3 produtos)

Não
detectado

Não
detectado

Detectado
mais de 7
agrotóxicos e
butóxido de
piperonila
(4 produtos)

Não
detectado

Não
detectado

Não
detectado

Detectado 2
agrotóxicos
(1 produto)

Não
detectado

Detectado
mais de 8
agrotóxicos e
butóxido de
piperonila
(4 produtos)

Não
detectado

Detectado 3
agrotóxicos e
1 butóxido de
piperonila
(1 produto)

Detectado
(3 produtos)

Detectado
(1 produto)

Detectado
(3 produtos)

Detectado
(1 produto)

3.4.2.5.4.2. Medicamentos veterinários

Os medicamentos utilizados em animais podem conduzir à presença de
resíduos de substâncias ativas nas matérias primas derivadas (BAPTISTA;
VENÂNCIO, 2003; PACHECO-SILVA; SOUZA; CALDAS, 2014).
Estas substâncias ativas compreendem uma variedade de classes químicas
com

ações

terapêuticas

diversas,

incluindo

antibiótica

e

antimicrobiana,

antiparasitária, inseticida, fungicida, sedativa ou indutora de crescimento, podendo
estar presentes em carnes, ovos, leites e mel (PACHECO-SILVA; SOUZA; CALDAS,
2014).
A exposição humana a resíduos de medicamentos veterinários, principalmente
acima dos limites máximos de resíduos (LMR) recomendados pelo Mercosul, Codex
Alimentarius, União Europeia ou EUA podem causar diversos problemas para a
saúde, dentre eles:
•

Desenvolvimento de reações alérgicas;

•

Redução da eficácia dos antibióticos no tratamento de infecções
humanas;

•

Desenvolvimento de doenças associadas à toxicidade do produto e
riscos de desenvolvimento de câncer (BAPTISTA; VENÂNCIO, 2003;
PACHECO-SILVA; SOUZA; CALDAS, 2014).
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3.4.2.5.5.

Outros impactos das alterações na matriz dos alimentos -

Sabor

A percepção do sabor, cheiro e textura dos alimentos influenciam o
comportamento e as preferências alimentares do sujeito e da sociedade, podendo
afetar a saúde a longo prazo.
O sentido gustativo e o olfativo são químicos e primordiais para a percepção de
sabor e para a substancial importância para a sobrevivência humana ao longo do
tempo. Ambos os sentidos são estimulados por componentes dos alimentos: o paladar
por substâncias químicas e os olfativos por compostos voláteis (CHAMMA et al., 2018;
STRAPASSON et al., 2011).
Antes de aprofundar um pouco mais sobre o consumo e venda de alimentos
ultraprocessados é essencial esclarecer um assunto difundido erroneamente durante
décadas: a existência do mapa da língua.
A língua é um órgão muscular que contém papilas gustativas (PG) que geram
estímulos sensoriais que são transmitidos ao tronco cerebral do nervo glossofaríngeo,
ao nervo facial corda do tímpano e ou ao nervo vago, também denominado de
pneumogástrico (CHAMMA et al., 2018).
A língua humana não possui regiões específicas que identificam os, até então,
cinco sabores (doce, salgado, amargo, azedo e umami) – os sexto e sétimo sabores
ainda estão em discussão, que são o farinácio (em inglês, starchy) e o metálico (em
inglês, metallic).
O equívoco do mapa da língua foi criado a partir de uma tradução e
interpretação equivocadas do estudo do cientista alemão David Hänig (1901) apud
Filler (2018) cujo propósito era estudar as diferentes sensibilidades e densidades das
PGs da língua. Suas conclusões eram de as diferentes concentrações de PGs
poderiam estar relacionadas à diferentes intensidades de percepção de sabor, mas
que não necessariamente haveria regiões específicas para cada um na língua
(FEENEY; HAYES, 2014; FILLER, 2018).
Em seu estudo, Hänig (1901) constatou que as áreas de maior concentração
de PGs estavam localizadas na ponta e nas laterais da língua e a maior sensibilidade
dessas áreas também poderia estar associada às posições dos nervos cranianos
nessas regiões (FILLER, 2018).
Apesar de evidentes constatações, o estudo de Hänig (1901) foi mal
interpretado em sua tradução. Em 1940, Edwin G Boring, professor de psicologia da
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Universidade de Harvard (EUA), publicou o livro “Percepções na História da Psicologia
Experimental” (em inglês, Perception in the History of Experimental Psychology) no
qual apresentou um modelo de mapa da língua que foi interpretado como se cada
parte da língua pudesse provar apenas um sabor (MUNGER, 2015).
Esse conceito de mapa da língua é desmistificado por áreas como Engenharia
de Alimentos, Nutrição e Medicina. No entanto, é um conceito ainda difundido e
interpretado de maneira errada por grande parte da população.
3.4.3 Doenças Crônicas Não Transmissíveis

Segundo Carlos Monteiro et al. (2018), a suposição de que os AUPs pela
indústria estão relacionados ao aumento do risco de obesidade, diabetes, câncer e de
outras doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à alimentação pode parecer
óbvia pelo tipo de composição e matriz desses alimentos, no entanto, o ceticismo em
relação a isto ainda é presente apesar das diversas evidências científicas emergentes
que evidenciam essa correlação.
Sendo assim, a partir dos descritores especificados, foram selecionados
estudos que relacionam o consumo de alimentos processados e ultraprocessados a
alguma alegação de saúde ou a alguma condição patológica específica, com uma
posterior delimitação do tema para o contexto brasileiro.
Para compor a narrativa sobre os a correlação das DSTs à ingestão de AUP,
os principais estudos desse tema estão apresentados na Tabela 7.

Tabela 7– Correlação de DNTs e alimentos ultraprocessados.
Referência
BAKER et al., 2020

BESLAY et al., 2020.

CANHADA et al., 2020
COSTA et al., 2017
FIOLET et al., 2018
HALL et al., 2019.

Estudo
Alimentos ultraprocessados e a transição nutricional: tendências
globais, regionais e nacionais, transformações dos sistemas
alimentares e impulsionadores da economia política
"Ingestão de ultraprocessados e sua associação com mudança
de IMC e risco de sobrepeso e obesidade: Uma análise
prospectiva da coorte francesa NutriNet-Santé".
Alimentos ultraprocessados, incidentes de sobrepeso e
obesidade e mudanças no peso e na circunferência da cintura:
um estudo longitudinal da saúde do adulto brasileiro.
Consumo de alimentos ultraprocessados e gordura corporal
durante a infância e adolescência: uma revisão sistemática.
Consumo de alimentos ultraprocessados e risco de câncer:
resultados da coorte prospectiva NutriNet-Santé
Dietas ultraprocessadas causam ingestão excessiva de calorias
e ganho de peso: um ensaio clínico controlado randomizado de
ingestão alimentar ad libitum.

DOI1
10.1111/obr.13126
10.1371/journal.pm
ed.1003256
10.1017/s13689800
19002854
10.1017/S1368980
017001331
10.1136/bmj.k322
10.1371/journal.pm
ed.1003256

DOI: Digital Object Identifier: Identificador de Objeto Digital – Tradução livre. Consiste num código único
formado por um padrão de letras e números que identificam e validam determinada publicação científica
1
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MONTEIRO et al.,
2018

A década da nutrição da ONU, a classificação de alimentos
NOVA e os problemas com o ultraprocessamento.

10.1017/S1368980
017000234

MATOS; ADAMS;
SABATÉ, 2021

Revisão: O consumo de Alimentos ultraprocessados e Doenças
não transmissíveis na América Latina.

OLIOSA et al, 2019.

Relação entre composição corporal e dislipidemias em crianças
e adolescentes.

10.3389/fnut.2021.
622714
10.1590/1413812320182410.176
62017
10.1016/j.numecd.2
014.08.001

RAUBER et al., 2015
SROUR et al., 2019
SROUR et al., 2020

Consumo de produtos alimentícios ultraprocessados e seus
efeitos nos perfis lipídicos de crianças: um estudo longitudinal.
Ingestão de alimentos ultraprocessados e risco de doença
cardiovascular: estudo prospectivo de coorte.
Consumo de alimentos ultraprocessados e risco de diabetes tipo
2 entre participantes da coorte prospectiva NutriNet-Santé.

10.1136/bmj.l1451
10.1001/jamaintern
med.2019.5942

Fonte: A autora.

3.4.3.1.

Sobrepeso e obesidade

As características das dietas ultraprocessadas que levam ao sobreconsumo
passivo de calorias e à obesidade são, sobretudo, devido:
•

Alta densidade energética (MONTEIRO, et al., 2019);

•

Baixa saciedade na relação intestino e cérebro e aumento dos índices
glicêmicos (IG) (FARDETT Food Funct 2016);

•

Alta velocidade de ingestão (FORDE; MARS; GRAAF, 2020);

•

Hiperpalatabilidade (BELLISLE,

2014;

GORDON

et

al.,

2018;

FILGUEIRAS et al., 2019; SMALL DIFELICIANOANTONIO, 2019);
Combinação de açúcar e gorduras que caracterizam muito dos alimentos
ultraprocessados, exercem o efeito no nosso cérebro;
•

Indução ao comer sem atenção e praticidade de consumo imediato
(COHEN; FARLEY 2008);

•

Marketing sofisticado (possível pela alta lucratividade dos alimentos
ultraprocessados).

Na literatura, três estudos (um randomizado e dois prospectivos) que merecem
destaque investigaram as associações entre o consumo de ultraprocessados e risco
de sobrepeso e obesidade, contribuindo para as evidências crescentes sobre a
ligação entre processamento de alimentos e saúde: Hall et al. (2019), Beslay et al.
(2020) e Canhada et al. (2020), respectivamente.
Kevin Hall et al. (2019), pesquisador do Instituto Nacional de Saúde dos EUA
(US National Institute of Health), utilizando a classificação NOVA, buscou comparar
os efeitos de uma dieta composta majoritariamente por alimentos ultraprocessados
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(Dieta A) e outra dieta praticamente isenta destes (Dieta B), ambas com proporções
similares de calorias, densidades energéticas, macronutrientes (carboidratos,
proteínas e gorduras) e micronutrientes (fibras e sódio, especificamente), conforme
pode-se observar na Tabela 8.
Assim, durante duas semanas, foram isolados 20 pacientes adultos saudáveis
(maiores de 18 anos, com média de 31,2 +- 1,6 anos, sendo 50% mulheres e 50%
homens), divididos em dois grupos aleatoriamente, onde cada grupo consumiu um
dos 2 tipos de dieta por duas semanas. Após esse período, inverteu-se as dietas
alimentares entre eles pelo mesmo período, obtendo-se resultados equivalentes.
Tabela 8 – Composição média das dietas ultraprocessadas (A) e pouco processadas (B).
Unidade
Dieta A
Dieta B
de medida
Valor energético
(kcal/dia)
5.435
5.436
Valor Energético
(kcal/g)
1,25
1,13
Carboidratos
(%)
48,6
47,4
Gorduras
(%)
37,4
37,0
Proteínas
(%)
14,0
15,6
Açúcares
(g/1000 kcal)
31,9
51,0
Fibras
(g/1000 kcal)
18,7
21,4
Sódio
(g/1000 kcal)
1,84
1,43
Ômega 6
(g/1000 kcal)
8,1
11,5
Ômega 3
(g/1000 kcal)
0,6
2,2
Energia de não processados* (%)
4,6
88,1
Energia de ultraprocessados* (%)
81,3
0
*As porcentagens de energia calculadas referem-se à fração de
calorias da dieta considerando os grupos 1 a 4 do sistema de
classificação NOVA: (1) In natura ou minimamente processados; (2)
Ingredientes culinários processados; (3) Alimentos processados e;
(4) Alimentos ultraprocessados.
Fonte: Adaptado de HALL et al., 2019.

Os resultados desse estudo demonstraram diferenças significativas em relação
às mudanças da massa corporal e da massa adiposa de ambos os grupos num curto
intervalo de tempo, conforme pode-se observar nas Figuras 11 e 12. Na vigência da
dieta ultraprocessada, os participantes engordaram, em média, 1 kg em duas
semanas, sendo 0,4 kg de massa adiposa. Já na vigência da dieta pouco processada,
houve emagrecimento e perda de massa adiposa proporcional no mesmo período.
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Figura 11 – Resultados obtidos pelo estudo comparativo de dietas – Ganho de peso

Fonte: Adaptado de HALL et al., 2019.

Figura 12 – Resultado obtidos pelo estudo comparativo de dietas – Massa adiposa

Fonte: Adaptado de HALL et al., 2019.

Já Beslay et al. (2020), pesquisadora do grupo de Epidemologia Nutricional da
Universidade de Paris, França, acompanhou junto com sua equipe a alimentação de
um total de 110.260 adultos (maiores de 18 anos, com média de 43 +- 14,6 anos,
sendo 78,2% mulheres) da base populacional francesa NutriNet-Santè de 2009 a
2019.
As ingestões dietéticas desse grupo de pessoas foram coletadas utilizando-se
registros de 24 horas vinculados a um banco de dados de composição de alimentos
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que incluía mais de 3.500 itens alimentares diferentes, cada um categorizado de
acordo com a classificação NOVA.
As associações entre a proporção de ultraprocessados na dieta e o índice de
massa corporal (IMC) foram avaliadas usando modelos lineares mistos considerando
as variáveis de idade, sexo, nível educacional, estado civil, atividade física, tabagismo
e consumo de bebidas alcoólicas. Já a associação entre o consumo de
ultraprocessados e o risco de obesidade foi analisado durante um menor período de
tempo.
Assim sendo, no estudo envolvendo o IMC comparou-se quatro grupos de
pessoas com dieta composta por diferentes proporções de ultraprocessados: 7,5%
(Grupo I), 13% (Grupo II), 19% (Grupo III) e 32% (Grupo IV). A correlação entre esses
percentuais e o IMC de cada grupo é significativo, conforme pode-se observar na
Figura 13.
As análises relacionadas ao risco de sobrepeso (incluindo obesidade) também
foram organizadas em grupos com diferentes dietas, onde constatou-se significativos
números de pessoas que se tornaram obesas nos períodos analisados.
Figura 13 – Acompanhamento do IMC de grupos com dietas com diferentes
proporções de alimentos ultraprocessados

Fonte: Adaptado de BESLAY et al., 2020.
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Dessa forma, a associação observada entre o consumo de ultraprocessados e
o ganho de massa corporal pode ser parcialmente explicada pela pior qualidade
nutricional de uma dieta com maior percentual de ultraprocessados visto que estes
tendem a ter maiores quantidades de gorduras, açúcar e calorias e mais pobres em
fibra alimentar (ADAMS; WHITE, 2015; LUITEN et al., 2016; MOUBARAC et al., 2017;
SROUR et al., 2019; BESLAY et al., 2020), ou seja, fatores nutricionais conhecido por
favorecer o início da obesidade (WCRF, 2018).
Em relação ao Brasil, Canhada et al. (2020) também realizou um estudo
buscando correlacionar o consumo de ultraprocessados no país ao ganho de massa
corporal e ao aumento de circunferência da cintura. A pesquisa foi aplicada entre 2008
e 2014 em seis cidades (Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória
e Porto Alegre). Esta análise foi realizada com um total de 11.827 adultos de
instituições públicas de ensino superior e pesquisa (maiores de 18 anos, com média
de 51,3 +- 8,7 anos, sendo 50% mulheres e 50% homens).
De forma similar ao estudo realizado por Beslay et al. (2020), esses sujeitos
foram divididos em quatro grupos com dieta composta por diferentes proporções de
ultraprocessados: 0-18% (Grupo I), 18-24% (Grupo II), 24-31% (Grupo III) e 31-74%
(Grupo IV). No início do estudo, o consumo de alimentos foi avaliado por meio de um
formulário padronizado e previamente validado com 114 itens alimentares, onde cada
item estava categorizado segundo a NOVA. Além dos dados de consumo, altura,
massa corporal, circunferência da cintura e dados socioeconômicos também foram
levantados.
Após um acompanhamento médio de 3 a 6 anos foi possível correlacionar, por
meio da regressão de Poisson, o consumo de ultraprocessados com ganhos
significativos de massa corporal (1,68 kg/ano) e de cintura (2,42 cm/ano),
considerando as variáveis de tabagismo, atividade física, adiposidade e outros fatores.
Essa análise constatou que quanto maior o percentual de consumo de
ultraprocessados, maior o risco de aumento de massa corporal e de cintura, visto que
estes aumentaram significativamente entre os grupos (o grupo IV apresentou riscos
20% maiores de incidência de sobrepeso e obesidade comparativamente aos
demais). Dessa forma, concluiu-se no estudo que o maior consumo de
ultraprocessados prevê grandes aumentos de massa corporal e adiposidade, podendo
assim contribuir para o aumento inexorável da obesidade visto em todo o mundo.
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Outros estudos também tratam de análises similares que evidenciam os riscos
envolvidos com o aumento de consumo de ultraprocessados, tais como os realizados
por Louzada et al. (2015), Mendonça et al. (2016), Juul et al. (2018), Nardocci et al.
(2018) e Sandoval-Insausti et al. (2020).

3.4.3.2.

Doenças cardiovasculares

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, as DCVs são as principais
causas de morte em todo o mundo, representando um terço de todas as mortes
globalmente. Dessas mortes, 85% foram causadas por ataque cardíaco e derrame
(WHO, 2021c).
As DCV consistem em um grupo de doenças do coração e dos vasos
sanguíneos. A maioria destas pode ser prevenida abordando os fatores de risco
comportamentais como uso de tabaco, dieta não saudável e obesidade, sedentarismo
e uso prejudicial de álcool (WHO, 2021c).
Dentre estes importantes fatores para a prevenção de DCVs, o papel da dieta
é crucial (SROUR et al., 2019; WHO, 2021c). Uma dieta balanceada e diversificada,
com consumo regular de frutas, vegetais, peixes e alimentos integrais, associada a
restrição de sódio, gorduras saturadas e carboidratos refinados são fatores chaves
nas prevenções primárias e secundárias de DCVs (Figura 15) (PERK et al., 2012;
ECKEL et al., 2014; WHO, 2021c).
Figura 14 – Principais alimentos no estudo de doenças cardiovasculares

Fonte: Adaptado de SROUR et al., 2019.
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Estudos epidemiológicos encontraram associações entre a ingestão de
alimentos ultraprocessados e uma maior incidência de dislipidemia (colesterol
anormalmente elevado no sangue) em crianças (RAUBER et al., 2015) e maiores
riscos de riscos de sobrepeso, obesidade e hipertensão (RANJBAR et al., 2015;
MOZAFFARIAN, 2016; MENDONÇA et al., 2017; SROUR et al., 2019; OTENG;
KERSTEN, 2020).
3.4.3.2.1.

Dislipidemia

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a prevalência de sobrepeso e
obesidade em crianças e adolescentes é crescente nas últimas décadas (WHO,
2021b).
A dislipidemia é uma doença metabólica caracterizada pela presença de níveis
elevados de lipídio sanguíneo, ou seja, altas quantidades de gorduras no sangue
(PFIZER, 2021). De maneira geral, consiste na presença e elevação dos níveis
plasmáticos de colesterol de baixa densidade (LDL-c), redução dos níveis de
colesterol de alta densidade (HDL-c) e ou aumento de triglicérides (TC) (DE OLIVEIRA
et al., 2017).
A adiposidade aumentada na infância ou adolescência constitui importante fator
de risco para o desenvolvimento de DCV em adultos e a alteração dos lipídios
plasmáticos podem ser mediadores importantes deste processo (GERSH et al., 2010
apud OLIOSA et al. 2019)
Rauber et al. (2015), pesquisador da Universidade Federal de Ciências da
Saúde de Porto Alegre, RS, Brasil, utilizando a classificação NOVA, buscou avaliar se
o consumo infantil de produtos processados e ultraprocessados em idade pré-escolar
prevê o desenvolvimento de dislipidemia em crianças da faixa etária pré-escolar (de
3-4 anos) a idade escolar (7-8 anos). A partir do estudo de Martins et al. (2013), que
avaliou o impacto nos produtos ultraprocessados na dieta brasileira, Rauber et al.
(2015) avaliou os índices glicêmicos dessas faixas etárias a partir do consumo,
especificamente, de:
•

Alimentos processados: queijos e produtos enlatados;

•

Alimentos ultraprocessados: pão de forma, salgados e biscoitos
(bolachas, batatas fritas e cookies), doces (chocolate e sorvete), bebidas
não alcoólicas (refrigerantes e sucos adoçados), carnes processadas e
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outros (macarrão instantâneo, sopa desidratada, cereal matinal, bebidas
lácteas adoçadas com açúcar e demais bebidas doces).
Sendo assim, os resultados obtidos sugerem que o consumo precoce de
produtos ultraprocessados causa alteração do perfil de lipoproteínas em crianças de
uma comunidade no Brasil. Mais estudos são necessários para constatar esse
fenômeno, no entanto estes resultados são importantes para compreender o papel do
processamento de alimentos e os primeiros determinantes dietéticos de doenças
cardiovasculares nesses grupos etários.
3.4.3.3.

Câncer

Embora a obesidade seja um resultado para a saúde em si, como citada
anteriormente, é um dos principais fatores de risco de câncer (LATINO-MARTEL,
2016; WCRF, 2018) e de diabetes mellitus tipo 2 (WHO, 2021b).
No entanto, estudos também sugerem associações entre o consumo de
ultraprocessados e o risco aumentado de câncer em pacientes não obesos, ou seja,
é possível que o consumo de alimentos ultraprocessados desempenhem um papel
direto no desenvolvimento dessa DNT, mas também um papel indireto pelo ganho de
massa corporal e obesidade (BESLAY et al., 2020; FIOLET et al., 2018; SROUR et
al., 2019).
Um interessante estudo sobre esta DNT foi realizado por Fiolet et al. (2018).
A partir da base populacional francesa NutriNet-Santè de 2009 a 2017, avaliou-se o
risco de desenvolvimento de câncer a partir da ingestão de diferentes dietas. Foram
acompanhados um total de 104.980 adultos (maiores de 18 anos, sendo 21,7%
homens e 78,3% mulheres)1.
Os principais alimentos ultraprocessados destas dietas incluíram a ingestão
de produtos açucarados (26%), bebidas (20%), cereais matinais e alimentos ricos em
amido (16%), frutas e legumes ultraprocessados (15%), lácteos (7%), carnes, peixes
e ovos (7%), carnes processadas (5%), gorduras (2%) e snacks salgados (2%) (Figura
15).

1

Observação: Embora houvesse uma maior proporção de mulheres do que de homens neste estudo, a contribuição
de alimentos ultraprocessados para a dieta geral era muito semelhante entre os dois sexos.
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Figura 15 – Principais alimentos do estudo de câncer

.
Fonte: Adaptado de FIOLET et al., 2018.

As ingestões dietéticas desse grupo de pessoas foram coletadas através de
registros de 24h, com validação semestral não consecutiva, vinculados a um banco
de dados de composição de alimentos que incluía mais de 3.300 itens alimentares
diferentes, cada um categorizado de acordo com a classificação NOVA.
Durante o acompanhamento médio de 5 anos, averiguou-se o diagnóstico de
2.228 casos de câncer, sendo destes:
•

739 cânceres de mama (264 no pré-menopausa e 475 no pósmenopausa);

•

281 cânceres de próstata;

•

153 cânceres colorretais.

Constatou-se que as dietas com maiores consumo de ultraprocessados tiveram
maior número de casos de câncer durante o acompanhamento.
3.4.3.4.

Diabetes

Como citado no item anterior, a diabetes pode estar relacionada tanto ao
sobrepeso e a obesidade quanto ao consumo de alimentos ultraprocessados sem
necessariamente estar associada ao aumento da massa corporal (MALIK et al., 2010;
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BASU et al., 2013; HU, 2013; IMMAMURA et al., 2015; SROUR et al., 2019; SROUR
et al., 2020);
3.5 Consumo de ultraprocessados no cenário pandêmico 2019-2021

O consumo de alimentos industrializados ultraprocessados aumentou
significadamente em todo o mundo, representando 50% a 60% da ingestão energética
diária total em países de alta renda (BAKER et al., 2020; BESLAY et al., 2020).
Já o consumo de alimentos nos países de mais baixa renda vem aumentando
gradativamente na dieta e intensificou-se, em especial, a partir de 2019 com o impacto
da pandemia decorrente da doença Covid-19 (BAKER et al., 2020; COSTA et al.,
2020; NUPENS, 2020; SMAIRA et al., 2021; RAPHAELLI et al., 2021).
Compreender os diversos hábitos alimentares dos diferentes grupos
populacionais, geograficamente, é fundamental para o desenvolvimento de políticas
de nutrição e segurança alimentar baseadas em evidências.
Embora exista na literatura um número crescente de estudos de avaliação da
“transição nutricional”, de uma dieta tradicional para uma dieta com relativo consumo
de produtos industrializados e ultraprocessados, a maioria destas pesquisas
mensuram mudanças através de indicadores de nutrição, tal como avaliação da
massa corporal, massa adiposa, IMC e circunferência da cintura.
Embora esses estudos sejam de vital importância para o entendimento dessa
mudança nutricional, é necessário também avaliar os reais dados de consumo ou
vendas do tipo de processados e ultraprocessados para uma melhor compreensão
desse fenômeno de transição (WALLS et al., 2018).
Estudos como os de Srour et al. (2019) e Fiolet et al. (2018) mediram
explicitamente o consumo de produtos alimentícios ultraprocessados em suas
pesquisas dietéticas. Já outros estudos, como o POF (2019), descreveram o
desenvolvimento de questionários de frequência alimentar para abordar a transição
nutricional em contextos específicos.
3.6 Pesquisa Operacional

A Pesquisa Operacional (PO) é conceituada como uma ciência voltada a
resolução de problemas reais de tomada decisão nas mais diversas áreas,
procurando alternativas viáveis para se alcançar a melhor solução (BOTACIM et
al., 2019).
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Assim, pode-se dizer que a PO representa o mundo real através de modelos
matemáticos e, utilizando-se de métodos quantitativos, os resolve com o objetivo de
otimizá-los (FERREIRA; BARON, 2017).
Segundo a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO, 2015
apud BOTACIM et al., 2019), a PO originou-se em meio a Segunda Guerra Mundial
com objetivo de otimizar problemas complexos militares de logística, tática e
estratégia. Deste modo, tanto físicos,

quanto

matemáticos

e

engenheiros,

transformaram a realidade em modelos matemáticos e, assim, conseguiam simular
e avaliar os hipotéticos resultados das estratégias analisadas (BOTACIM et al.,
2019).
Com o crescimento industrial, a PO também passou a ser implantada para
resoluções de diversos problemas, tais como: locação de recursos e materiais,
investimento de recursos, corte de materiais, eficiência de produção e transporte,
economia de energia, controle de aspectos químicos, físico-químicos e nutricionais,
entre outros (PASSOS, 2008; FERREIRA; BARON, 2017; BOTACIM et al., 2019).
Segundo Passos (2008), o estudo da PO pode ser estruturado em seis etapas,
como pode-se observar na Figura 16.

Figura 16 – Etapas da Pesquisa Operacional

Formulação
do
problema

Estudo do
problema

Fonte: Adaptado de PASSOS, 2008.

Construção
do modelo

Resolução
do modelo

Validação
do modelo

Implemenentação

do modelo
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Ressalta-se que segundo outros autores, tais como Andrade (2004),
dependendo da complexidade do problema a ser resolvido, não há um número
definido ou pré-estabelecido de fases a ser seguido.
Tendo em vista os diversos softwares atualmente existentes para aplicação da
Pesquisa Operacional, o presente trabalho busca elucidar o General Algebraic
Modeling System (GAMS) que apresenta linguagem algébrica.
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4 METODOLOGIA
A Metodologia da Pesquisa Científica se ocupa dos processos de construção
de conhecimento rigoroso, válido e confiável.
A forma pela qual se chega a uma conclusão a respeito do
fenômeno investigado é, nesta área, no mínimo tão importante
quanto o conhecimento em si, e os métodos usados para gerálo precisam ser definidos, compreendidos, discutidos e
aprimorados para que se possa aplicá-lo a uma realidade
empírica (ZAPPELLINI; FEUERSCHÜTTE, 2015, p.242).

Neste tópico é apresentado o procedimento metodológico adotado mediante a
caracterização do estudo, a definição de termos relevantes para a pesquisa, os
aspectos éticos, as bases de dados utilizadas no estudo e na análise de consumo, e
a descrição metodológica das etapas da pesquisa operacional do problema definido.
4.1 Caracterização do estudo

Este estudo pode ser caracterizado como descritivo e exploratório com
abordagem quali-quantitativa e método indutivo. De maneira geral, quanto aos
procedimentos, a pesquisa tem caráter essencialmente bibliográfico.
•

Pesquisa descritiva: Objetiva retratar as características do objeto
estudado, expondo com precisão os fatos ou fenômenos para
estabelecer a natureza das relações entre as variáveis delimitadas no
tema;

•

Pesquisa exploratória: Objetiva identificar e explorar um fato e ou
fenômeno para torná-lo mais claro e propor problemas e hipóteses;

•

Abordagem quali-quantitativa: Abordagem eminentemente qualitativa e
preponderantemente quantitativa, com a análise de dados e tratamento
dos mesmos através de ferramentas e técnicas estatísticas;

•

Método indutivo: Trata-se do método no qual se parte de observações
específicas para obter uma premissa geral como conclusão;

•

Procedimento bibliográfico: Trata-se de investigar o assunto a partir de
fontes científicas como livros, artigos de revistas e jornais, teses,
dissertações, relatórios governamentais e de agências governamentais,
entre outros, buscando-se correlacionar conceitos e dados obtidos da
literatura (FONTENELLE, 2021).
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4.2 Definição dos termos relevantes para a pesquisa

Uma lista de descritores, apresentados na Tabela 9, foi definida para a seleção
do material, sendo considerados determinantes para a inclusão e exclusão dos
estudos científicos.
Tabela 9 – Descritores em português e inglês
Português
Alimento
Alimento industrializado
Alimento processado
Alimento ultraprocessado
Câncer
Consumidor
Consumo de alimentos
Diabetes
Doença crônica cardiovascular
Doenças crônicas não transmissíveis
DNT
Doença crônica respiratória
Informação alimentar e nutricional
Marketing nutricional
Nutrição
Obesidade
Processo
Fonte: A autora.

Inglês
Food
Industrialized food
Processed food
Ultra-processed food
Cancer
Consumer
Food consumption
Diabetes
Chronic cardiovascular disease
Non-communicable diseases
NCD
Chronic respiratory disease
Food and nutrition information
Nutritional marketing
Nutrition
Obesity
Process

4.3 Base de dados utilizadas

•

Plataforma CAFe da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) - Portal Brasileiro da Informação Científica;

•

Google Acadêmico;

•

Pubmed - National Library of Medicine;

•

Livros, teses, dissertações e anais de congressos;

•

Sites

e

publicações

de

órgãos

governamentais

nacionais

e

internacionais.
4.4 Aspectos Éticos

Por se tratar de bancos de dados, com informações agregadas, segundo a
Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, não há necessidade de
aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa.
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4.5 Análise de Consumo
4.5.1 Base de dados de alimentos industrializados consumidos no mundo e

tendências para 2024
Numa perspectiva global da Euromonitor (2019), que coleta dados de vendas
de associações comerciais, indústrias, relatórios financeiros empresariais e
estatísticas oficiais dos governos, avaliou-se a compra de alimentos e bebidas
ultraprocessados (classificados segundo a NOVA) como medida para analisar a
transição nutricional e o aumento de determinados AUP no contexto globalizado.
Estabeleceu-se os três APs e AUPs mais consumidos nos países de alta, média e
baixa rendas do período de 2014 a 2019, bem como analisou-se a principal
tendência de consumo destes até 2024.
4.5.2 Base de dados de compra e consumo de alimentos industrializados, in

natura e componentes da cesta básica no Brasil
A base de dados utilizada neste trabalho para analisar a compra e consumo de
alimentos industrializados (APs e AUPs), in natura e da cesta básica no Brasil foi a
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF, 2019) realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) nos anos de 2017-2018.
Trata-se de uma pesquisa amostral, de natureza domiciliar que possui múltiplas
aplicações, tais como:
•

Mensurar o consumo de alimentos no país;

•

Mensurar os gastos e rendimentos familiares;

•

Gerar uma base de dados do perfil nutricional da população, entre
outros.

Buscou-se avaliar o impacto do consumo desses alimentos sobre o perfil
nutricional da dieta.
4.5.2.1.

Pesquisa de Orçamentos Familiares

Segundo a POF (2019), a amostra representativa da população brasileira de
10 ou mais anos de idade envolveu 20.112 domicílios e 46.164 sujeitos. O consumo
alimentar foi avaliado por meio de dois registros alimentares de 24h.
No primeiro estágio da análise, a amostra de domicílios da POF foi extraída
adotando-se plano de amostragem por região. Os setores censitários foram
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agrupados previamente ao sorteio em estratos com suficiente homogeneidade
geográfica e socioeconômica. O sorteio de setores dentro de cada estrato foi feito com
probabilidade proporcional ao número de domicílios em cada setor.
No segundo estágio, dentro de cada setor, os domicílios foram selecionados
por amostragem aleatória simples. O módulo da pesquisa relativo ao consumo
alimentar individual foi aplicado em uma subamostra aleatória de domicílios.
Os itens de consumo/aquisição de alimentos relatados foram classificados
conforme a classificação NOVA e as análises de consumo foram estratificadas a partir
destas informações.
4.6 Pesquisa Operacional
4.6.1 Formulação do problema

O problema endereçado é obter uma solução matemática ótima de dieta
nutricional ao longo do ano, considerando-se especificidades e restrições típicas
de cada estação do ano (verão, outono, inverno e primavera), que:
•

Minimize o risco de desenvolvimento de doenças crônicas não
transmissíveis a partir do consumo de alimentos;

•

Satisfaça as restrições orçamentárias sazonais definidas para gastos
com alimentação;

•

Seja composta por:
o Alimentos da cesta básica brasileira e,
o Alimentos in natura mais consumidos no país e,
o Alimentos e bebidas industrializados (APs e AUPs) mais
consumidos no país e,
o Alimentos

e

bebidas

consumidos

sazonalmente

em

comemorações culturais.
O horizonte de planejamento selecionado foi de um ano. Para a modelagem
do problema, considerou-se janelas de tempo (time slots) trimestrais para a
discretização do tempo, de modo a representar cada estação do ano, ou seja, foi
proposto o desenvolvimento de um modelo baseado em múltiplos períodos de
tempo.
Considerou-se um cenário econômico com reajuste médio inflacionário e
com variação do orçamento disponível com alimentação por período (trimestre),
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com especificidades de consumo sazonal de alguns tipos de alimentos
processados e ultraprocessados, levando-se em conta também um cenário
econômico crítico que represente o período pandêmico devido a doença Covid-19
a partir de 2019.
4.6.1.1.

Restrições operacionais

As seguintes restrições operacionais foram consideradas na modelagem do
problema:
•

As estimativas das necessidades energéticas e nutricionais variam por
período e devem ser respeitadas;

•

As quantidades mínimas de nutrientes requeridas por período devem ser
respeitadas;

•

Em cada período, o custo da dieta não deve ultrapassar os respectivos
orçamentos estabelecidos;

•

As estimativas da média orçamentária destinada à alimentação por
classe social devem ser respeitadas.

•

Em cada período o preço dos alimentos é reajustado segundo a inflação;

•

O preço dos itens da cesta básica é considerado constante ao longo do
ano;

•

Os alimentos e bebidas da cesta básica, in natura e industrializados (AP
e AUP) são definidos a partir da análise da POF (2019);

•

Os consumos de alimentos sazonais são conhecidos e determinados por
período, não sendo inclusos no percentual constante de alimentos
industrializados a serem consumidos por período;

•

Os alimentos sazonais são compostos exclusivamente por alimentos
industrializados;

•

Todos os alimentos e bebidas devem estar disponíveis ao longo do ano;

•

A dieta deve ser composta por um percentual constante de alimentos
industrializados a serem consumidos por período;

•

Ao longo do período de planejamento (o ano), a dieta deve ser composta
por uma quantidade mínima ou máxima de consumo de determinados
alimentos e bebidas industrializadas;
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4.6.1.2.

Premissas operacionais

As seguintes premissas operacionais foram consideradas na modelagem
do problema:
•

Os riscos de desenvolvimento de DNTs por tipo de alimento foram
estabelecidos segundo estudos científicos levantados na revisão
bibliográfica;

•

Considerou-se 3 (três) doenças crônicas não transmissíveis para o
estudo.

•

Considerou-se a inclusão de 5 (cinco) alimentos de cada tipo (cesta
básica, in natura, industrializados e sazonais);

•

As ingestões calóricas por período foram definidas a partir das
características do clima tropical e subtropical do Brasil,

com

duas

estações bem definidas: inverno e verão. Assim, a ingestão energética
considerada para o inverno é de um aumento de 40% da média calórica
do verão (valor de referência). Para a primavera considerou-se um
aumento da necessidade calórica de 10% e para o outono considerouse o aumento da necessidade calórica de 20% em relação à média;
•

As inflações estudadas são de +5% e +15%. O valor de 5% por período
corresponde a uma média anual de alimentos de 20% ao ano no setor e
o valor de 15% por período equivale a uma inflação em um cenário de
crise econômica (VIECELI, 2021).

•

A média de ingestão energética da população brasileira é de 2.000
kcal/dia (BRASIL, 2014).

•

A ingestão energética média para o homem brasileiro saudável é de
2.400 kcal/dia, para as mulheres é de 2.200 kcal/dia e para as pessoas
mais jovens é de 2.000 kcal/dia (BRASIL, 2008).
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4.6.2 Estudo do problema

Segundo Joly (2017) a programação matemática, baseada no uso de técnicas
de modelagem e de algoritmos a fim de resolver problemas de otimização, envolve:
•

Um conjunto de variáveis de decisões que podem ser positivas ou
negativas;

•

Um conjunto de restrições expressas por um conjunto de equações ou
inequações a partir das relações de interdependência entre as variáveis;

•

Uma função objetivo formada pelas variáveis de decisão e cujo valor
deve ser otimizado.

O problema a ser otimizado pode ser classificado de acordo com a linearidade
e o conjunto de variáveis inteiras (JOLY, 1999).
Pressupondo-se a relação linear entre as características do problema, utilizouse a Programação Linear (PL) para obtenção da solução matemática ótima de dietas
mais saudáveis e viáveis economicamente.
As características do problema são representadas e relacionadas por meio de
uma série de equações e inequações lineares.
4.6.2.1.

Análise do resultado

No estudo deste problema foram consideradas as seguintes análises de dieta
ótima:
•

Cenário de variação de inflacionária por período (5% e 15% - sendo este
último valor correspondente a um ano de crise econômica),
considerando a dieta básica de 2000kcal/dia e orçamento destinado à
alimentação considerando a classe D como referência;

•

Cenário de dieta a partir da variação orçamentária das classes A, B, C e
D e valor inflacionário de 5%;

•

Cenário de variação nutricional a partir de dietas de 2000 kcal, 2200 kcal
e 2400kcal. Este estudo poderia ser utilizado por um médico ou
nutricionista que defina as necessidades energéticas dos pacientes.
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4.6.3 Levantamento de Dados
4.6.3.1.

Doenças crônicas não transmissíveis

As três doenças crônicas não transmissíveis definidas no estudo são
apresentadas na Tabela 10.
Tabela 10 – DNTs definidas para o estudo
DNTs
Câncer
Obesidade
Doença Cardiovasculares
(Hipertensão)
Fonte: A autora.

Considerou-se a obesidade neste caso como principal precursora do
desenvolvimento dessas doenças, conforme as informações divulgadas da OMS, e
definiu-se a hipertensão e o câncer pois consistem em duas das principais doenças
crônicas não transmissíveis no mundo (WHO, 2020a).
Cada alimento tem suas características nutricionais próprias e cada alimento
pode produzir DCV, obesidade ou câncer com uma certa probabilidade. A partir dos
estudos de Fiolet et al. (2018), Srour et al. (2019), Beslay et al. (2020) e Dutra et al.
(2020) definiu-se os as probabilidades de riscos de desenvolvimento de DNTs (%) dos
selecionados a partir da análise do perfil de compra de alimentos no Brasil.
4.6.3.2.

Aspectos nutricionais

Os aspectos nutricionais definidos são apresentados na Tabela 11.
Tabela 11 – Componentes nutricionais e respectivas unidades
Componente
Energia
Proteína
Carboidrato
Gordura total
Gordura saturada
Gordura trans
Fibra
Sódio
Calcio

Unidade
(103) kcal
g
g
g
g
g
g
mg
mg

Fonte: A autora.

A caracterização nutricional dos alimentos, selecionados a partir da análise de
consumo, por unidade de massa baseia-se na Tabela Brasileira de Composição de
Alimentos (TBCA) que contém informações sobre o conteúdo de componentes dos

80

alimentos mais consumidos no Brasil e permite a avaliação da ingestão de nutrientes
facilitando o planejamento de dietas alimentares.
Considerando a premissa de variação de ingestão por estação, tem-se as
quantidades de ingestão diárias mínimas para cada nutriente baseado em dietas de
2,0 kcal*103 (2000 kcal), 2,2kcal*103 (2200 kcal), 2,4kcal*103 (2400 kcal). Assim, em
relação as quantidades de ingestão diária de nutrientes têm-se para cada necessidade
energética os valores apresentados nas Tabelas 12, 13 e 14.
Tabela 12 – Valor de Ingestão diária de nutrientes com base em uma dieta média de
2000kcal
Componente
Unidade
Verão
Energia
kcal*103
2,00
Proteína
g
50
Carboidrato
g
300
Gordura total
g
65
Gordura saturada
g
20
Gordura trans
g
0
Fibra
g
25
Sódio
mg
2000
Calcio
mg
1300
Fonte: FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2021.

Outono
2,40
60
360
78
24
0
30
2400
1560

Inverno
2,80
70
420
91
28
0
35
2800
1820

Primavera
2,20
55
330
72
22
0
28
2200
1430

Tabela 13 – Valor de Ingestão diária de nutrientes com base em uma dieta média de
2200kcal
Componente
Unidade
Verão
Energia
kcal*103
2,20
Proteína
g
55
Carboidrato
g
330
Gordura total
g
72
Gordura saturada
g
22
Gordura trans
g
0
Fibra
g
28
Sódio
mg
2200
Calcio
mg
1430
Fonte: FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2021.

Outono
2,64
66
396
86
26
0
33
2640
1716

Inverno
3,08
77
462
100
31
0
39
3080
2002

Primavera
2,42
61
363
79
24
0
30
2420
1573
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Tabela 14 – Valor de Ingestão diária de nutrientes com base em uma dieta média de
2400kcal
Componente
Unidade
Verão
Energia
kcal*103
2,40
Proteína
g
60
Carboidrato
g
360
Gordura total
g
78
Gordura saturada
g
24
Gordura trans
g
0
Fibra
g
30
Sódio
mg
2400
Calcio
mg
1560
Fonte: FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2021.

Outono
2,88
72
432
94
29
0
36
2880
1872

Inverno
3,36
84
504
109
34
0
42
3360
2184

Primavera
2,64
66
396
86
26
0
33
2640
1716

Assim, para cada período ‘t’, a quantidade de energia que cada dieta precisa
ter é apresentada na Tabela 15.
Tabela 15 – Quantidade mínima de energia que a dieta precisa ter no período 't'
Energia
diária
Unidade
Verão
necessária
2
kcal*103
180,0
2,2
kcal*103
198,0
2,4
kcal*103
216,0
Fonte: FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2021.

4.6.3.3.

Período
Outono
Inverno
216,0
237,6
259,2

252,0
277,2
302,4

Primavera
198,0
217,8
237,6

Aspectos econômicos

Os preços dos alimentos são definidos após a definição dos alimentos de
estudo realizado a partir da análise do perfil de compra de alimentos no Brasil.
Já em relação ao poder aquisitivo, definiu-se o valor de R$ 1100,00 para o
salário-mínimo médio e as seguintes classes sociais a partir dos dados divulgados
pela IPEA (2021a):
•

Classe A: 25 salários-mínimos;

•

Classe B: 15 salários-mínimos;

•

Classe C: 6 salários-mínimos;

•

Classe D: 3 salários-mínimos;

•

Classe E: 1 salário-mínimo.
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Assim, considerando o valor do salário-mínimo de R$ 1.100,00 (IPEA, 2021b),
calculou-se o valor total salarial por classe para um mês e para um período ‘t’
(trimestre) apresentado na Tabela 16.
Tabela 16 – Cálculo do salário total mensal e por período
Classe
A
B
C
D
E
Fonte: IPEA (2021a); IPEA (2021b).

Salário
Mensal (R$)
27.500,00
16.500,00
6.600,00
3.300,00
1.100,00

Salário por
Período ‘t’
82.500,00
49.500,00
19.800,00
9.900,00
3.300,00

O percentual do orçamento disponível para gastos com alimentação é definidos
após a análise da POF (2019), sendo considerada a média de gastos do país para a
análise no modelo matemático.
4.6.3.4.

Alimentos sazonais

Dependendo da época do ano, consome-se no Brasil mais ou menos
quantidades de determinados alimentos. A sazonalidade é importante para o varejo e,
considerando as principais datas gastronômicas tradicionais do país, optou-se pela
escolha cinco alimentos e bebidas industrializados a partir de datas comemorativas.
Ressalta-se que embora a base e origem de algumas datas sejam religiosas,
muitas destas ganharam significados amplos ao longo do tempo, tal como reunião
com a família e amigos.
•

Verão: Natal. Segundo Menezes (2020), o panetone de frutas é o
alimento mais consumido e tradicional nesta data no Brasil. Segundo a
BBC (2019), o consumo per capita ao ano dessa sobremesa é de 440g.

•

Verão: Ano novo. Considerou-se o maior consumo de espumante e
cerveja nesta data (MENEZES, 2020).

•

Verão: Carnaval: Considerou-se o maior consumo de cerveja clara
mainstream visto a comemoração da data entre fevereiro e março.
Segundo Alvarenga (2021), tanto em domicílio quanto nos blocos
carnavalescos. Segundo Alvarenga (2021), o consumo per capita ao ano
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dessa bebida é de 59,9 L, com cerca de 50% do consumo no período do
verão.
•

Outono: Páscoa. Considerou-se o consumo de 2,6 kg per capita de
chocolate no período do Outono, no qual ocorre esta comemoração
(EUROMONITOR, 2020 apud MUGNOL, 2021)

•

Inverno: Festa Junina. Em geral, os quitutes apostam em sabores
caipiras e valorizam ingredientes como milho verde. Partiu-se da
premissa que doces a base de amendoim, tal como a paçoca, são
quitutes tradicionais da data. Segundo Torres et al. (2011), estima-se o
consumo médio de 0,87 kg per capita.

4.6.3.4.1.

Restrições de alimentos sazonais

Partindo-se dos dados acima, presumiu-se o maior consumo desses
determinados alimentos ao longo do ano, conforme pode-se observar na Tabela 17.
Tabela 17 – Restrições de alimentos sazonais
Nomenclatura

Alimento

saz1
saz2
saz3
saz4

Cerveja
Espumante
Chocolate
Panetone
Doce de
amendoim

saz5

Quantidade de consumo a mais ou a menos (kg)
Verão
Outono
Inverno
Primavera
+30,0
+10,0
+10,0
+10,0
+1,0
+1,6
+1,0
+0,44
-

-

+0,87

-

Fonte: A autora.

4.6.4 Construção do modelo

Para construir o modelo matemático no sistema GAMS, é necessário
estabelecer alguns itens no software, conforme apresentado na Figura 17.
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Figura 17 – Itens a serem definidos para a construção do modelo matemático no GAMS

Sets

Parameters

Scalar

Variables

Equations

Model

Solver

Fonte: Adaptado de FERREIRA E BARON, 2017.
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*Observação: Os operadores relacionais utilizados nas restrições possuem os
seguintes significados: =l= menor ou igual a; =g= maior ou igual a; =e= igual a.
Por fim, após a definição dos itens acima, é necessário executar o programa
através da tecla F9 ou através do ícone correspondente na barra de ferramentas do
software. Assim, gera-se as especificações do resultado (display statements).
4.6.4.1.

Nomenclatura do modelo

Utilizou-se a seguinte nomenclatura no modelo matemático:
•

Conjuntos:

cb – representa o conjunto formado pelos alimentos da cesta básica;
in

– representa o conjunto formado pelos alimentos in natura;

ind – representa o conjunto formado pelos alimentos industrializados;
saz – representa o conjunto formado pelos alimentos e bebidas sazonais.
•
c

–

Índices:

representa os componentes nutricionais dos alimentos: energia, proteína,

carboidrato, gordura total, gordura saturada, gordura trans, fibra, sódio e cálcio;
t

– representa o número do intervalo de tempo ou períodos: t = ver, out, inv, pri;

a – representa os alimentos de cada grupo: a = cb1 a cb5, in1 a in5, ind1 a Ind5 e
saz1 a saz5;
d

– representa as doenças crônicas não transmissíveis: d = dnt1 (câncer), dnt2

(obesidade) e dnt3(DCV);
•

Parâmetros:

preco(a) – preço dos alimentos e bebidas: R$/kg;
preco_per(a,t) – preço dos alimentos e bebidas por período, ou seja, o preço de um
dado alimento 'a' varia conforme a inflação do período 't': R$/kg;
orçamento(t) – orçamento disponível para comprar alimentos no período 't': R$;
qc(t) – quantidade mínima de calorias que a dieta precisa ter no período 't': kcal;
LMC_d(c,t) – quantidade mínima diária requerida de cada nutriente 'c' no período 't';
LMC_p(c,t) – quantidade mínima por período 't' de cada nutriente 'c'.
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•

Constante:

preço da cesta básica: R$/kg.
quantidade de alimentos e bebidas consumidos por dia: 2kg
•

Tabelas:

CA(a,c) – caracterização nutricional dos alimentos por unidade de massa (kg);
PA(a,d) – probabilidade de risco de desenvolvimento da doença 'd' para um dado
alimento 'a' (kg).
•

Variáveis:

Positiva: x(a,t) – quantidade ótima do alimento 'a' ser consumida no período 't';
z – valor de função objetivo.
•
eq0(t)

Equações:

– restrição orçamentária para aquisição de alimentos no período 't';

eq1(c,t) – restrição sobre consumo mínimo de energia no período 't' em função das
necessidades energéticas e ou do parecer médico ou nutricional;
eq1a(c,t) – restrição sobre consumo mínimo de energia no período 't' em função
daquilo que se aplica à população em geral;
eq2(c,t) – restrição sobre consumo mínimo de proteína total no período 't';
eq3(c,t) – restrição sobre consumo mínimo de carboidrato disponível no período 't';
eq4(c,t) – restrição sobre consumo mínimo de gordura total no período 't';
eq5(c,t) – restrição sobre consumo mínimo de gordura saturada no período 't';
eq6(c,t) – restrição sobre consumo mínimo de gordura trans no período 't';
eq7(c,t) – restrição sobre consumo mínimo de fibras no período 't';
eq8(c,t) – restrição sobre consumo mínimo de sódio no período 't';
eq9(c,t) – restrição sobre consumo mínimo de cálcio no período 't';
FO – função objetivo;
x.up(a,t) – restrição sazonal sobre diminuição do consumo do alimento 'a' no período
't';
x.lo(a,t) – restrição sazonal sobre aumento do consumo do alimento 'a' no período 't'.
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5 RESULTADOS
5.1 Análise e tendência de compra de alimentos industrializados

A partir do banco de dados da Euromonitor (2019) tem-se que os três AIs mais
consumidos no mundo, bem como a principal tendência de aumento de consumo
destes até 2024, são observados na Tabela 18:
Tabela 18 – Consumo de AUP entre 2006-2019 e tendências de compra até 2024.
2006 - 2019
Alimentos
De panificação
Países de alta renda

Molhos, temperos e
condimentos
Lácteos e derivados

Países de média renda

Molhos, temperos e
condimentos
De panificação
Macarrão
instantâneo
De panificação

Biscoitos e barras
snacks
Macarrão
instantâneo
Fonte: EUROMONITOR, 2019.
Países de baixa renda

Bebidas
Doces carbonatadas
(soft drinks)
Suco de frutas e
néctars
Chás, café e bebidas
asiáticas
Doces carbonatadas
(soft drinks)
Lácteas
Suco de frutas e
néctars
Doces carbonatadas
(soft drinks)
Suco de frutas e
néctars

Principal tendência até
2024
Aumento significativo de
compra de substitutos
cárneos (plant-based)

Aumento de compra de
bebidas e esportivas e
energéticas

Aumento de compra de
bebidas doces
carbonatadas

Lácteas

5.2 Perfil de consumo de alimentos no Brasil

O cenário socioeconômico brasileiro tem passado por diversas mudanças, com
transformações que influenciam os hábitos alimentares da população. Na POF (2019),
houve diferentes percentuais de participação da população por região (Figura 18a).
Essa pequena diferença se deu devido a quantidade de sujeitos que moravam por
domicílio, ou seja, a maior participação do Nordeste na pesquisa (35%) em relação às
outras regiões, por exemplo, deve-se ao fato de mais pessoas morarem na mesma
casa e portanto, houve maior participação de pessoas na pesquisa.
A partir da POF (2019) analisou-se também, com base na frequência de
consumo

de

alimentos

classificados

conforme

a

NOVA,

que

no

Brasil

(majoritariamente) a dieta é formada por um consumo de 56% de alimentos in natura
ou minimamente processados, 20% de alimentos ultraprocessados, 19% de alimentos
processados e 5% de ingredientes culinários processados (Figura 18b).
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Ao se comparar a distribuição das despesas em relação à alimentação nas
zonas urbana e rural da POF (2019), verifica-se que ambas são similares, com
consumo de 6% a mais de consumo de alimentos in natura ou minimamente
processados na zona rural em comparação à urbana. Já em relação ao consumo de
ultraprocessados, a zona urbana consome 2% a mais que a zona rural, e 1% a mais
de processados.
No entanto, essa diferença de despesas entre as zonas pode ser analisada, em
parte, pela perspectiva do tipo de alimento consumido/adquirido e as quantidades
frequentemente consumidas de tais.
Assim, na zona urbana, que possui menor percentual de despesa média com
alimentação (Figura 18c e 18d), têm-se um maior consumo de alimentos processados
e ultraprocessados, que são alimentos de menor custo. Da mesma forma que na zona
rural tem-se maior despesa com alimentação e o consumo de alimentos in natura e
minimamente processados, de maior custo comparativamente.
Isto evidencia que o custo geral de dietas com maiores quantidades de
alimentos industrializados é mais baixo do que a dieta com maiores quantidades de
alimentos in natura e minimamente processados.
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Figura 18 – Análise preliminar de consumo e despesa a partir da NOVA

Fonte: A autora.

5.2.1 Consumo de alimentos industrializados

A partir da POF (2019), dentre os alimentos ultraprocessados consumidos
no Brasil, a partir do cálculo médio ponderado deste grupo, destacam-se os altos
consumos de biscoitos (19,1%), refrigerantes (10,1%) e sanduíches (9,0%) (Figura
19a).
Já dentre os alimentos processados consumidos no Brasil, a partir do
cálculo médio ponderado deste grupo, destacam-se o alto consumo de pães
(54,6%) seguido do alto consumo de queijos (10,5%) (Figura 19b).
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Assim, a partir da classificação de alimentos industrializados, considerou-se 3
(três) AUPs e 2 (dois) APs mais consumidos pelo brasileiro para constituir o conjunto
do modelo matemático ‘ind’.
Figura 19 – Análise de consumo de industrializados a partir da NOVA

Fonte: A autora.

Analisando o alimento ultraprocessado de maior consumo no país, o biscoito,
estratificou-se o mesmo por tipo. Sendo assim, tem-se o consumo maior de biscoitos
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salgados (59%) seguido por biscoitos doces (31%) e biscoitos recheados (10%) (POF,
2019) (Figura 20).
Figura 20 – Tipos de biscoitos mais consumidos

Fonte: A autora.

Em relação aos demais AIs, com exceção do biscoito, não há estratificação dos
mesmos por tipo na POF (2019). Sendo assim, considerou-se como referência para:
•

Biscoito: Salgado Cracker (média diferentes marcas e tipos) (POF,
2019);

•

Refrigerante: sabor cola regular, com açúcar (média diferentes marcas
e tipos) - pela maior popularidade no Brasil e no mundo (AGUIAR, 2020);

•

Sanduíche: Pão hamburguer, hambúrguer bovino grelhado com queijo
prato, alface, tomate e maionese – considerado um dos sanduíches
clássicos mais consumidos no Brasil nas redes de fast food
(CARVALHO, 2016);

•

Pão de sal: Pão francês com manteiga na chapa – considerado um dos
alimentos mais populares na primeira refeição do dia do brasileiro
(MARTINS, 2019);

•

Queijo: Muçarela (média de diferentes amostras), do italiano mozzarella,
é o queijo mais consumido no Brasil sendo vendido em peças para
facilitar a versatilidade de preparo (RODRIGUES, 2021);
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5.2.1.1.

Composição nutricional de AIs

A partir da definição das referências dos AIs obteve-se a composição nutricional
de cada alimento a partir da Tabela TBCA conforme apresentado na Tabela 19.
Tabela 19 – Composição nutricional de referência de alimentos industrializados – Porção de
100g
Componente
Código TBCA
Porção
Energia
Proteína
Carboidrato
Gordura total
Gordura saturada
Gordura trans
Fibra
Sódio
Calcio
Fonte: TBCA (2021).

Unidade
g
kcal*103
g
g
g
g
g
g
mg
mg

Biscoito
C0055A
100
0,44
10,90
69,60
13,70
4,40
1,80
3,18
854
20

Refrigerante
C0028H
100
0,04
0
9,73
0
0
0
0
812
1,6

Sanduíche
C0252A
100
0,23
11,60
25,10
8,43
4,46
0,27
1,31
584
174

Pão
C0418A
100
0,43
7,14
44,1
22,58
14,5
1,12
1,86
652
12,8

Queijo
C0059G
100
0,32
23,80
1,97
20,60
13,60
0,82
0
506
774

Convertendo-se o valor da Tabela acima para a porção de 1 kg, têm-se na
Tabela 20 os valores equivalentes à 1 kg:
Tabela 20 – Composição nutricional de referência de alimentos industrializados – Porção de
1 kg
Componente

Unidade

Biscoito

Refrigerante

Sanduíche

Pão

Queijo

Código TBCA

-

C0055A

C0028H

C0252A

C0418A

C0059G

kg
kcal*103
kg
kg
kg
kg
kg
kg
mg
mg

1
4,4
109
696
137
44
18
31,8
8540
200

1
0,4
0
97,3
0
0
0
0
8120
16

1
2,3
116
251
84,3
44,6
2,7
13,1
5840
1740

1
4,3
71,4
441
225,8
145
11,2
18,6
6520
128

1
3,2
238
19,7
206
136
8,2
0
5060
7740

Porção
Energia
Proteína
Carboidrato
Gordura total
Gordura saturada
Gordura trans
Fibra
Sódio
Calcio
Fonte: TBCA (2021).

5.2.2 Consumo de alimentos in natura

Estratificando o consumo de alimentos in natura por grupo no Brasil, tem-se o
consumo de 38% de frutas, 29% de verduras, 17% de tubérculos e 16% de legumes
(Figura 21a). Dentre estes alimentos, os mais consumidos são alface/salada crua,
banana, batata inglesa, tomate e laranja (Figura 21b).

93

Figura 21 – Análise de consumo de alimentos in natura a partir da NOVA.

Fonte: A autora.

Sendo assim, considerou-se como referência para:
•

Alfaces/Salada crua: Considerou-se a alface por ser a verdura mais
consumida no Brasil (POF, 2019);

•

Banana: Considerou-se a fruta banana nanica, conhecida também como
banana d'água, por ser o tipo mais popular no Brasil (AVILA, 2021).

•

Batata inglesa: Considerou-se o tubérculo sem casca, cozido, drenado,
sem óleo e sem sal (TBCA, 2021).

•

Tomate: Considerou-se a fruta crua, com casca (TBCA, 2021);

•

Laranja: Considerou-se a fruta com média diferentes tipos, sem casca
(TBCA, 2021).

5.2.2.1.

Composição nutricional de alimentos in natura

A partir da definição das referências dos alimentos in natura obteve-se a
composição nutricional de cada alimento a partir da Tabela TBCA, conforme
apresentado na Tabela 21.
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Tabela 21 – Composição nutricional de referência de alimentos in natura – Porção de 100g
Componente
Código TBCA
Porção
Energia
Proteína
Carboidrato
Gordura total
Gordura saturada
Gordura trans
Fibra
Sódio
Calcio
Fonte: TBCA (2021).

Unidade
G
kcal*103
G
G
G
g
g
g
mg
mg

Alfaces
Salada
C0009B
100
0,009
1,08
1,79
0,28
0,20
0
1,87
4,20
37,5

Banana
C0007C
100
0,091
1,32
21,8
0,07
0,07
0
1,7
0
3,15

Batata
inglesa
C0041B
100
0,052
1,33
12,3
0,03
0,01
0
1,47
2,37
3,64

Tomate

Laranja

C0035B
100
0,018
1,04
3,82
0,04
0,02
0
1,60
3,13
6,94

C0017C
100
0,045
0,90
10,8
0
0
0
2,02
0,53
20,9

Convertendo-se o valor da Tabela acima para a porção de 1 kg, têm-se na
Tabela 22:
Tabela 22 – Composição nutricional de referência de alimentos in natura –
Porção de 1 kg
Componente
Código TBCA
Porção
Energia
Proteína
Carboidrato
Gordura total
Gordura saturada
Gordura trans
Fibra
Sódio
Calcio
Fonte: TBCA (2021).

5.2.2.2.

Unidade
kg
kcal*103
kg
kg
kg
kg
kg
kg
mg
mg

Alfaces
Salada
C0009B
1
0,09
10,8
17,9
2,8
2
0
18,7
42
375

Banana
C0007C
1
0,91
13,2
218
0,7
0,7
0
17
0
31,5

Batata
inglesa
C0041B
1
0,52
13,3
123
0,3
0,1
0
14,7
23,7
36,4

Tomate

Laranja

C0035B
1
0,18
10,4
38,2
0,4
0,2
0
16
31,3
69,4

C0017C
1
0,45
9
108
0
0
0
20,2
5,3
209

Restrição sazonal de alimentos in natura

Partindo-se dos dados de safra disponibilizados pela Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), no qual utiliza-se a
nomenclatura de sazonalidade dos produtos comercializados em forte, médio e fraco,
estipulou-se o maior e menor consumo de determinados alimentos ao longo do ano,
conforme pode-se observar na Tabela 23 e 24. Padronizou-se o valor de referência
de 0,3kg a mais ou a menos (premissa).
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Tabela 23 – Safra dos alimentos in natura
Nomenclatura

Alimento

in1
Alface
in2
Banana
in3
Batata
in4
Tomate
in5
Laranja
Fonte: CEAGESP (2021).

Verão
Forte
Médio
Forte
Forte
Fraco

Quantidade (kg)
Outono
Inverno
Médio
Fraco
Forte
Fraco
Fraco
Fraco
Fraco
Fraco
Forte
Forte

Primavera
Fraco
Médio
Fraco
Médio
Médio

Tabela 24 – Restrições de alimentos in natura
Nomenclatura
in1
in2
in3
in4
in5
Fonte: A autora.

Alimento
Alface
Banana
Batata
Tomate
Laranja

Verão
+0,3
+0,3
+0,3
-0,3

Quantidade (kg)
Outono
Inverno
-0,3
+0,3
-0.3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
+0,3
+0,3

Primavera
-0,3
-0,3
-

5.2.3 Consumo de alimentos da cesta básica

A cesta básica nacional é composta por treze itens básicos para a alimentação
adequada de uma pessoa adulta: carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate,
pão francês, café em pó, banana, açúcar, óleo e manteiga (BINKOSKI et al., 2019).
Considerando-se os dados de frequência de consumo da POF (2019), dentre
os alimentos listados da cesta básica, destacam-se o café (24,6%), o arroz (23,6%),
o feijão (20,4%), a carne (9,7%) e a farinha (6,3%) (Figura 22).
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Figura 22 – Análise de frequência de consumo de alimentos da cesta básica

Fonte: A autora.

Sendo assim, considerou-se como referência para:
•

Café: Considerou-se a bebida de café torrado, em pó, solúvel, infusão
10%, com açúcar (TBCA, 2021);

•

Arroz: Considerou-se o arroz polido, cozido, com óleo, cebola, alho e sal
(TBCA, 2021);

•

Feijão: Considerou-se o feijão carioca, também conhecido como
carioquinha, cozido (50% caldo, 50% grão, com óleo, cebola, alho e sal.
O feijão carioca é o mais consumido no Brasil, correspondendo a 85%
das vendas. (MEDINA, 2021; TBCA, 2021);

•

Carne: a carne mais consumida no Brasil é a de frango, seguida da carne
bovina e da suína (EMBRAPA, 2021). Considerou-se a média de
diferentes preparos da carne de frango (TBCA, 2021);

•

Farinha: Considerou-se a farinha de mandioca torrada devido ao maior
consumo comparativo à de trigo, segundo a POF (2019).
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5.2.3.1.

Composição nutricional de alimentos da cesta básica

A partir da definição das referências dos alimentos da cesta básica obteve-se
a composição nutricional de cada um a partir da Tabela TBCA, conforme apresentado
na Tabela 25.
Tabela 25 – Composição nutricional de referência de alimentos da cesta básica– Porção de
100g
Componente
Código TBCA
Porção
Energia
Proteína
Carboidrato
Gordura total
Gordura saturada
Gordura trans
Fibra
Sódio
Calcio
Fonte: TBCA (2021).

Unidade
g
kcal*103
g
g
g
g
g
g
mg
mg

Café
C0042H
100g
0,04
0,67
9,30
0,06
0,01
0,00
0,00
1,92
3,19

Arroz
C0211A
100g
0,12
2,5
23,0
2,03
0,4
0,01
2,1
188,0
2,85

Feijão
C0091T
100g
0,08
4,69
14,6
1,72
0,28
0,01
6,84
190,0
28,2

Carne
C0098F
100g
0,196
28
0,57
9,12
2,44
0,10
0,0
71,3
14,3

Farinha
C0088B
100g
0,351
1,23
89,2
0,29
0,10
0,0
6,54
10,3
75,5

Convertendo-se o valor da Tabela acima para a porção de 1 kg, têm-se na
Tabela 26:
Tabela 26 – Composição nutricional de referência de alimentos da cesta básica –
Porção de 1 kg
Componente
Código TBCA
Porção
Energia
Proteína
Carboidrato
Gordura total
Gordura saturada
Gordura trans
Fibra
Sódio
Calcio
Fonte: TBCA (2021).

Unidade

Café

Arroz

Feijão

Carne

Farinha

kg
kcal*103
kg
kg
kg
kg
kg
kg
mg
mg

C0055A
1
0,4
6,7
93
0,6
0,1
0
0
19,2
31,9

C0028H
1
1,2
25
230
20,3
4
0,1
21
1880
28,5

C0252A
1
0,8
46,9
146
17,2
2,8
0,1
68,4
1900
282

C0420A
1
1,96
280
5,7
91,2
24,4
1
0
713
143

C0059G
1
3,51
12,3
892
2,9
1
0
65,4
103
755

5.2.4 Consumo de alimentos sazonais

Conforme

estabelecido

anteriormente,

os

cinco

alimentos

sazonais

industrializados que incorporam o universo analisado são: cerveja, espumante,
chocolate, panetone de frutas e doces a base de amendoim.
•

Cerveja: Bebida alcoólica estilo lager (Pilsen) (TBCA, 2021);
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•

Espumante: Bebida alcoólica, meio doce/doce, espumante (TBCA,
2021);

•

Chocolate: Em barra, ao leite (média de diferentes marcas) (TBCA,
2021);

•

Panetone: Com frutas cristalizadas (TBCA, 2021);

•

Doce de Amendoim: Paçoca, com açúcar (TBCA, 2021).

5.2.4.1.

Composição nutricional de alimentos sazonais

Assim, a partir da definição das referências dos alimentos sazonais, obteve-se
a composição nutricional de cada um a partir da Tabela TBCA, conforme apresentado
na Tabela 27.
Tabela 27 – Composição nutricional de referência de alimentos sazonais – Porção de 100g
Componente

Unidade

Cerveja

Espumante

Código TBCA
Porção
g
Energia
kcal*103
Proteína
g
Carboidrato
g
Gordura total
g
Gordura saturada
g
Gordura trans
g
Fibra
g
Sódio
mg
Calcio
mg
Fonte: TBCA (2021).

C0009H
100
0,04
0,56
3,34
0,0
0,0
0,0
0,0
4,23
4,99

C0038H
100
0,10
0,09
5,51
0,0
0,0
0,0
0,0
5,2
9,3

Chocolate
C0046K
100
0,54
7,22
59,6
30,3
17,5
0,27
2,17
68,2
197

Panetone
C0923A
100
0,41
7,74
75,1
9,46
4,83
0,27
1,81
335
22,9

Doce de
amendoim
C0081K
100
0,49
16,0
52,4
26,1
4,10
0,0
7,32
166
22,5

Convertendo-se o valor da tabela acima para a porção de 1 kg, têm-se na
Tabela 28:
Tabela 28 – Composição nutricional de referência de alimentos sazonais –
Porção de 1 kg
Componente

Unidade

Cerveja

Espumante

Chocolate

Panetone

Código TBCA
Porção
Energia
Proteína
Carboidrato
Gordura total
Gordura saturada
Gordura trans
Fibra
Sódio
Calcio
Fonte: TBCA (2021).

kg
kcal*103
kg
kg
kg
kg
kg
kg
mg
mg

C0055A
1
0,4
5,6
33,4
0
0
0
0
42,3
49,9

C0028H
1
1
0,9
55,1
0
0
0
0
52
93

C0252A
1
5,4
72,2
596
303
175
2,7
21,7
682
1970

C0420A
1
4,1
77,4
751
94,6
48,3
2,7
18,1
3350
229

Doce de
amendoim
C0059G
1
4,9
160
524
261
41
0
73,2
1660
225
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5.3 Modelo matemático
5.3.1 Média de preço dos alimentos considerados no estudo

A partir dos dados consultados, estabeleceu-se um preço médio por kg dos
alimentos que serão inseridos no modelo matemático (Tabela 29). Observa-se que os
maiores valores são do chocolate (R$ 58/kg) e doce de amendoim (R$ 56/kg),
seguidos pelo biscoito (R$ 45/kg) e o queijo (R$ 42/kg).
Tabela 29 – Preço médio dos alimentos por kg.
Nomenclatura
ind1
ind2
ind3
ind4
ind5
in1
in2
in3
in4
in5
cb1
cb2
cb3
cb4
cb5
saz1
saz2
saz3
saz4

Alimento
Preço (R$/kg)
Biscoito
45
Refrigerante
7
Sanduíche
22
Pão de sal
22
Queijo
42
Alface
10
Banana
5
Batata
5
Tomate
6
Laranja
4
Café
14
Arroz
6
Feijão
8
Carne
22
Farinha
10
Cerveja
11
Espumante
32
Chocolate
58
Panetone
38
Doce de
saz5
56
amendoim
Fonte: AGROLINK, 2021; G1GLOBO, 2021; MCDONALDS, 2021; PAODEAÇUCAR, 2021;
PRECIOSMUNDI, 2021.

5.3.2 Cálculo do percentual de risco de desenvolvimento de DNTs
5.3.2.1.

Câncer

Segundo Fiolet et al. (2018), um aumento de 10% na proporção de alimentos
ultraprocessados na dieta foi associado a um aumento significativo de mais de 10%
nos riscos de câncer.
Como a dieta brasileira é composta de, no mínimo, 20% de alimentos
industrializados, classificou-se os alimentos selecionados nos grupos da pesquisa de
Fiolet et al. (2018) para cálculo relativo desse risco por alimento.
No caso dos alimentos in natura e minimamente processados, Dutra et al.
(2020) calcularam as taxas de mortalidade de câncer no período de 1996 a 2016,
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relacionando-as aos dados de média da estimativa de consumo de agrotóxicos
(MECA) em alguns estados cujas produções de commodities fossem as mais
significativas no contexto nacional.
A partir do cálculo da média das taxas de mortalidade obtidas, obteve-se um
valor de 0,1% de risco de desenvolvimento de câncer. Sendo assim, considerou-se
esse valor de risco para os produtos in natura e minimamente processados.
A Tabela 30 apresenta o cálculo do percentual de risco de desenvolvimento
de câncer a partir dos alimentos definidos no estudo.
Tabela 30 – Cálculo do percentual de risco de desenvolvimento de câncer
Nomenclatura

Alimento

ind1
ind2
Iind3
ind4
ind5
in1
in2
in3
in4
in5
cb1
cb2
cb3
cb4
cb5
saz1
saz2
saz3
saz4

Biscoito
Refrigerante
Sanduíche
Pão de sal
Queijo
Alface
Banana
Batata
Tomate
Laranja
Café
Arroz
Feijão
Carne
Farinha
Cerveja
Espumante
Chocolate
Panetone
Doce de
amendoim

saz5

Risco para uma dieta composta
por 20% de alimentos
industrializados (%)
Câncer
3,2
4,0
3,0
3,2
1,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,4
3,2
4,0
4,0
5,2
5,2
5,2

Fonte: A autora.

5.3.2.2.

Obesidade

Segundo Beslay et al. (2020), há uma razão de risco de desenvolvimento de
obesidade de 1,4 para uma dieta para um incremento absoluto de 10 na porcentagem
de AUP na dieta. Como não há especificação por tipo de alimento, para um consumo
médio de 20% de alimentos industrializados considerou-se o valor de 2,8% de risco
de obesidade para cada um, visto as maiores quantidades de açúcares, carboidratos
e gorduras nestes.
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5.3.2.3.

Doenças Cardiovasculares

Segundo o estudo de Srour et al. (2019), para uma dieta de 10% de alimentos
industrializados, têm-se os seguintes riscos de desenvolvimento de DCVs:
•

Bebidas ultraprocessadas: 1,1%;

•

Gorduras ultraprocessadas e molhos: 1,7%;

•

Carnes: 1,3%;

•

Produtos açucarados: 1,1%

•

Lanches salgados: 2,0%.

Neste estudo, não foi encontrada nenhuma evidência significativa para uma
associação entre esses grupos de alimentos em sua forma não processada e o risco
de DCV (exceto para lanches salgados, mas com amplos intervalos de confiança
devido ao consumo relativamente limitado na população de estudo) (SROUR et al.,
2019).
A Tabela 31 apresenta o cálculo do percentual de risco de desenvolvimento de
DCVs a partir dos alimentos definidos no estudo.
Tabela 31 – Cálculo do risco de desenvolvimento de DCVs
Nomenclatura

Alimento

ind1
ind2
Iind3
ind4
ind5
in1
in2
in3
in4
in5
cb1
cb2
cb3
cb4
cb5
saz1
saz2
saz3
saz4

Biscoito
Refrigerante
Sanduíche
Pão de sal
Queijo
Alface
Banana
Batata
Tomate
Laranja
Café
Arroz
Feijão
Carne
Farinha
Cerveja
Espumante
Chocolate
Panetone
Doce de
amendoim

saz5
Fonte: A autora.

Risco para uma dieta composta
por 20% de alimentos
industrializados (%)
DCV
2,2
2,2
4,0
2,0
2,4
0
0
0
0
0
0
0
0
2,6
0
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
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5.3.2.4.

Risco das doenças

A Tabela 32 apresenta o cálculo compilado de todos os riscos das doenças
consideradas no estudo: câncer, obesidade e doenças cardiovasculares.
Tabela 32 – Cálculo do risco de desenvolvimento de DNTs
Nomenclatura

Alimento

ind1
ind2
Iind3
ind4
ind5
in1
in2
in3
in4
in5
cb1
cb2
cb3
cb4
cb5
saz1
saz2
saz3
saz4
saz5

Biscoito
Refrigerante
Sanduíche
Pão de sal
Queijo
Alface
Banana
Batata
Tomate
Laranja
Café
Arroz
Feijão
Carne
Farinha
Cerveja
Espumante
Chocolate
Panetone
Doce de amendoim

Câncer
3,2
4,0
3,0
3,2
1,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,4
3,2
4,0
4,0
5,2
5,2
5,2

Risco
Obesidade
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
0
0
0
0
0
0
0
0
2,8
0
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8

DCV
2,2
2,2
4,0
2,0
2,4
0
0
0
0
0
0
0
0
2,6
0
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

Fonte: A autora.

5.3.3 Cálculo do orçamento destinado aos gastos com alimentação

Conforme apresentado na Figura 18c, o orçamento disponível para alimentação
do brasileiro é de, em média, 18% do salário total (POF, 2019). Sendo assim, a partir
dos dados da Tabela 16, tem-se o cálculo do orçamento em reais destinado à
alimentação por período (t) por classe social (Tabela 33).
Tabela 33 – Cálculo do orçamento destinado à alimentação

Fonte: A autora.

Classe

Salário por
Período ‘t’ (R$)

A
B
C
D
E

82.500,00
49.500,00
19.800,00
9.900,00
3.300,00

Orçamento médio
de gastos com
alimentação (R$)
14.850,00
8.910,00
3.564,00
1.782,00
594,00
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Definiu-se uma variação energética em cada um dos períodos, conforme
pontuado em premissas operacionais, item 4.6.1.2. Assim sendo, o orçamento
destinado para alimentação varia conforme o percentual aplicado na variação das
necessidades energéticas. Tem-se, portanto, o cálculo do orçamento em reais
(arredondado) destinado à alimentação por período na Tabela 34.
Tabela 34 – Cálculo do orçamento (arredondado) destinado à alimentação por período
Orçamento inicial
de gastos com
alimentação (R$)
A
14.850,00
B
8.910,00
C
3.564,00
D
1.782,00
E
594,00
Fonte: A autora.
Classe

Verão
(R$/período)

Outono
(R$$/período))

Inverno
(R$$/período))

Primavera
(R$$/período))

14.850,00
8.910,00
3.564,00
1.782,00
594,00

17.820,00
10.692,00
4.277,00
2.138,00
713,00

20.790,00
12.474,00
4.990,00
2.495,00
832,00

16.335,00
9.801,00
3.920,00
1.960,00
653,00

5.3.4 Análise do modelo

O modelo matemático elaborado no sistema GAMS está disposto no Anexo I.
O status de execução do mesmo foi normal e ótimo para PL, conforme apresentado
na Figura 23.
Figura 23 – Resumo de execução do modelo matemático

Fonte: A autora.

5.3.4.1.

Variação orçamentária

A partir dos orçamentos disponíveis dispostos na Tabela 34, avaliou-se as
dietas ótimas do modelo para cada classe social, considerando o consumo médio de
2000 kcal/dia e o aumento da inflação de 5% por período. Ressalta-se que os
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resultados obtidos para a classe A são idênticos aos obtidos pela classe B, portanto,
considerou-se a junção destas em classe A/B.
Observa-se na Figura 24 que quanto maior o orçamento disponível para
compra de produtos alimentícios, menor é a aquisição de alimentos industrializados
(processados

e

ultraprocessados).

As

classes

A/B,

C

e

D

consomem,

respectivamente, 0%, 1% e 5% de AIs, enquanto a classe E, que possui menor gasto
com alimentação comparada às demais, destaca-se pelo alto consumo de alimentos
industrializados, com 50% da dieta composta por estes.
Já em relação aos alimentos da cesta básica, quanto maior o orçamento
disponível para compra, maior o consumo desses itens. As classes A/B, C e D
destacam-se pela dieta majoritariamente formada desses alimentos minimamente
processados (como arroz e feijão) com consumos de, respectivamente, 97,5%, 95%
e 89%, enquanto a Classe E consta com 48% da dieta destes alimentos.
No entanto, observa-se o baixo consumo de alimentos in natura em todas as
classes sociais. Isto se dá pelo fato da complexidade da matriz alimentar não ser um
item mensurável para ser inserido ao modelo.
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Figura 24 – Dieta ótima (%) por classe social

Fonte: A autora.

Estratificando as dietas por itens (Figura 25), observa-se o alto consumo de
alimentos minimamente processados pelas classes A/B, C e D, em especial o feijão,
com consumos de, respectivamente, 72,5%, 75,9% e 53,7%, e arroz, com consumos
de, respectivamente, 24,4%, 19,0% e 34,7%.
É necessário ressaltar que a inflação aplicada é por período, não por alimento,
dessa forma a carne, alimento de alto custo periodicamente, representa o item de
maior consumo na Classe E, com 26,6%. Da mesma forma, esta classe destaca-se
pela maior diversidade de itens como queijo (16,7%), pão de sal (16,2%), sanduíche
(14,9%), arroz (10,9%), café (7,8%), feijão (3,3%), biscoito (1,8%), entre outros,
apesar do alto percentual de alimentos industrializados (50%).

106

Figura 25 – Dieta ótima estratificada por alimento e por classe social

Fonte: A autora.

Ao analisar os riscos de desenvolvimento de DNTs por dieta apresentados na
Figura 26, constata-se que quanto menor o orçamento disponível para alimentação,
maior o consumo de alimentos industrializados e maior o risco associado ao
desenvolvimento de DNTs.
Em relação ao câncer, a classe A/B apresenta risco de desenvolvimento de
5,4%, a classe C de 5,6%, a classe D de 6,4% e a classe E de 10%, ou seja, a classe
E apresenta aproximadamente o dobro do risco médio comparado às demais classes
sociais.
Em relação à obesidade, a classe A/B apresenta risco de desenvolvimento de
3,1%, a classe C de 3,3%, a classe D de 3,9% e a classe E de 8,5%, ou seja, a classe
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E apresenta um aumento de aproximadamente 5% do risco médio de
desenvolvimento de obesidade comparado às demais classes sociais.
Já em relação às doenças cardiovasculares, a classe A/B apresenta risco de
desenvolvimento de 2,8%, a classe C de 3,0%, a classe D de 3,5% e a classe E de
7,8%, ou seja, a classe E também se apresenta como um cenário dietético mais crítico
quando comparado às demais classes sociais, com aumento de aproximadamente
4,5% do risco médio de desenvolvimento de DCV comparado às demais classes
sociais.

Figura 26 – Risco de desenvolvimento de DNTs (%) por classe social

Fonte: A autora.

É necessário ressaltar que o modelo matemático indicou um valor de dieta
superior ao orçamento estabelecido para a dieta da classe E. Assim, para o modelo
tornar-se viável, utilizou-se o custo recalculado pelo software de forma que todas as
variáveis nutricionais fossem atendidas e o modelo se tornasse viável. Assim, obtevese os custos reais apresentados na Figura 27.
A dieta das classes A/B apresentou gastos com a alimentação (considerados
de dentro do lar) significativamente inferiores ao custo planejado. As dietas das
classes C e D apresentaram valores próximos ao orçamento estabelecido e a classe
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E extrapolou os orçamentos definidos por período, sendo necessário o ajuste desses
valores para que o modelo se tornasse viável. Os valores calculados de diferença
entre o orçamento planejado versus o custo real, por período, são de:
•

Para o verão: R$+10.354,05 (A), R$+4.414,05 (B), R$0,00 (C), R$0,00
(D), R$ -706,78 (E);

•

Para o outono: R$+10.079,53 (A), R$+5.921,53 (B), R$+1.042,98 (C),
R$+521,36 (D), R$-555,83 (E);

•

Para o inverno: R$+12.081,47 (A), R$+6.735,47 (B), R$+1.708,99 (C),
R$+854,50 (D), R$-605,71 (E);

•

Para a primavera: R$+16.097,98 (A), R$+5.108,98 (B), R$+1.678,73 (C),
R$+839,36 (D); R$-479,65 (E).

A classe E novamente destaca-se pela precariedade de recursos destinados a
alimentação neste modelo, ocasionando uma reflexão sobre o direito humano à
alimentação adequada e o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional
brasileiro, bem como questionamentos sobre o aumento dos custos da cesta básica
por região.
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Figura 27 – Orçamento versus custo das dietas por classe social

Fonte: A autora.

5.3.4.2.

Variação da inflação

Considerando um cenário comparativo de inflação 5% e 15%, buscou-se
analisar como a dieta comporta-se a partir de um cenário econômico mais crítico. Com
a pandemia decorrente do novo coronavírus, houve um deslocamento de 4,9 milhões
de brasileiros da faixa intermediária de renda para a classe baixa (PODER360, 2021).
Assim, devido a criticidade da renda da classe E e a questão de viabilidade do
modelo matemático, optou-se pela análise do cenário correspondente à classe D, que
também faz parte do grupo da classe baixa. Desta maneira, levando-se em conta um
cenário de crise econômica (com inflação de 15%), apresentado na Figura 28b,
obteve-se:
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•

Aumento de 7% de alimentos industrializados na dieta (de 5% para
12%);

•

Aumento de 6% de alimentos sazonais (industrializados) na dieta (de 5%
para 11%);

•

Aumento de 1% de alimentos in natura (de 1% para 2%);

•

Diminuição de 14% de alimentos minimamente processados da cesta
básica (de 89% para 75%).
Figura 28 – Dieta ótima a partir da variação da inflação na classe D

Fonte: A autora.

Dessa forma, quanto maior a inflação, maior o consumo de alimentos
industrializados, constatando-se o menor custo associado a estes.
Apesar dessa comodidade em substituição de alimentos in natura e
minimamente processados por AI, este fato também é associado o aumento de risco
de desenvolvimento de DNTs, conforme apresentado na Figura 29, com aumento de
1,8% do risco de desenvolvimento de câncer, 1,4% do risco de desenvolvimento de
obesidade e 1,2% do risco de desenvolvimento de DCV, com destaque para o
desenvolvimento de câncer (com 8,1% de risco), o que impacta diretamente as
políticas de saúde pública.
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Figura 29 – Risco (%) de desenvolvimento de DNTs conforme a inflação

Fonte: A autora.
5.3.4.3.

Variação das necessidades energéticas

Considerando um cenário de inflação de 5%, comparou-se as dietas obtidas a
partir de diferentes necessidades energéticas: 2000 kcal/dia, 2200 kcal/dia e 2400 kcal
dia, sendo que este valor calórico, bem como outros componentes nutricionais,
poderia ser definido por um médico ou nutricionista.
Objetivou-se a análise de um orçamento constante por período de R$2.200,00,
que torna o modelo viável em todos os períodos. Obteve-se dietas relativamente
similares em cada situação energética em relação aos alimentos da cesta básica (79%
para 2000kcal, 88% para 2200kcal e 87% para 2400kcal), in natura (0,3% para
2000kcal e 0,2% para 2200kcal e 2400kcal), industrializado (11% para 2000kcal, 6%
para 2200 kcal e 7% para 2400 kcal) e sazonal (10% para 2000kcal, 6% para 2200
kcal e 6% para 2400 kcal) (Figura 30).
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Figura 30 – Dieta por variação energética – 2000kcal/dia, 2200 kcal/dia e 2400 kcal/dia

Fonte: A autora.

Assim, o fator mais impactante em relação às necessidades energéticas são os
componentes da cesta básica, tal como o arroz e o feijão, seguido pela cerveja e o
queijo (Figura 31).
Assim, têm-se que para dietas com maiores necessidades energéticas, o ideal
é o consumo de porções maiores de arroz e feijão, essencialmente, visto que a dieta
com 2000kcal é composta por 40,2% de arroz e 32,2% de feijão, a dieta com 2200kcal
é composta por 44,8% de arroz e 43,2% de feijão, e a dieta com 2400kcal é composta
por 56,0% de arroz e 31,2% de feijão.
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Figura 31 – Dieta estratificada – 2000kcal/dia, 2200 kcal/dia e 2400 kcal/dia

Fonte: A autora.

Já em relação ao custo de cada dieta, de fato, é menor àquele associado à
dieta de 2000kcal/dia, exceto pelo verão, no qual houve maior consumo de bebidas,
como a cerveja. Além disso, as dietas de 2200kcal/dia e 2400kcal/dia tiveram custos
muito próximos ao orçamento estabelecido (Figura 32).
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Figura 32 – Custo das dietas – 2000kcal/dia, 2200 kcal/dia e 2400 kcal/dia

Fonte: A autora.

115

6 DISCUSSÃO
O estudo dos efeitos potenciais sobre a saúde de alimentos industrializados é
um campo de pesquisa que está em pleno desenvolvimento desde os anos 2000,
facilitado com a padronização dos alimentos pelo sistema NOVA, no qual os produtos
são classificados de acordo com o grau de processamento de alimentos.
Apesar da NOVA ser amplamente utilizada pela área de saúde pública,
recebendo considerável atenção da comunidade científica, esse sistema continua
gerando discussões e controvérsias principalmente quando abordada pela área de
Ciência e Tecnologia de Alimentos, que afirma que tal classificação contradiz as
normas e legislação vigentes, classificando os alimentos por meio de critérios sem
fundamentos consistentes, visto que tal definição foi criada por profissionais de áreas
que não dominam plenamente a teoria e prática do processamento de alimentos.
É fato que a NOVA padroniza os estudos realizados em diversos países, o que
torna mais viável a comparação e correlação entre o consumo de determinados
alimentos e o desenvolvimento eminente de doenças crônicas não transmissíveis em
diferentes dietas mundialmente, conforme observado nos estudos científicos
abordados. Ressalta-se também que a área de Saúde/Médica se configura como um
ramo do qual a área de Ciência e Tecnologia de Alimentos não domina plenamente,
apesar da sua evidente atuação em segurança alimentar.
Assim, neste estudo, buscou-se utilizar uma abordagem analítica mista
buscando-se um equilíbrio entre as definições da área de Engenharia de Alimentos e
da área de Saúde Pública, no qual alimentos processados e ultraprocessados foram
agrupados em alimentos industrializados. Pontualmente utilizou-se a nomenclatura da
NOVA para ampliar a perspectiva de consumo, principalmente do perfil de consumo
de alimentos no Brasil e a associação ao risco de desenvolvimento de DNTs por
alimento, no qual cada produto alimentício foi classificado criticamente e
individualmente pela NOVA.
Para entender como os mecanismos estão associados às doenças crônicas foi
necessário, primeiramente, compreender como a alimentação se relaciona com a
saúde e como a saúde relaciona-se com a alimentação. Assim sendo, levantou-se
informações da literatura científica sobre o assunto epidemiológico com destaque para
os estudos de Fiolet et al. (2018), Monteiro et al. (2018), Srour et al. (2019), Beslay et
al. (2020), Dutra et al. (2020) e Monteiro et al. (2021), entre outros, além das
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informações oficiais dos órgãos reguladores quanto às ocorrências e óbitos por DNTs
e os parâmetros indicados de consumo de nutrientes.
As associações estatísticas encontradas nos estudos de coorte, por exemplo,
que têm a capacidade de avaliar múltiplos desfechos, mostram que existe uma
situação causal, ou seja, alimentos industrializados, em especial, os que passam por
diversas etapas e técnicas de processamento, que possuem um número elevado de
ingredientes, que são hiperpalatáveis, pobres em fibras e desbalanceados
nutricionalmente, contribuem para o desenvolvimento de doenças crônicas não
transmissíveis.
Os dados analisados neste estudo procedem das pesquisas do Euromonitor
Internacional (2019); da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF, 2019) realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de estudos científicos de
consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados e da Tabela Brasileira de
Composição de Alimentos (TBCA), desenvolvida de forma integrada pela Rede
Brasileira de Dados de Composição de Alimentos (Brasilfoods), Universidade de São
Paulo (USP) e Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC) - Food Research Center.
De forma a estruturar a análise proposta a partir da literatura científica, definiuse o estudo de três das principais doenças crônicas não transmissíveis que causam
grande número de óbitos anuais no mundo: câncer, doenças cardiovasculares e
obesidade (sendo esta última a precursora de muitas DNTs) e sua relação com a
alimentação.
A partir da análise de consumo de alimentos no Brasil a partir da POF (2019) e
a classificação de cada alimento pela NOVA, foi possível estratificar analiticamente o
consumo de tipos de alimentos pelo brasileiro, no qual constatou-se que 56% da dieta
é composta por alimentos in natura ou minimamente processados, 5% por
ingredientes culinários processados, 20% por alimentos ultraprocessados e 19% por
alimentos processados, ou seja, 39% dos alimentos consumidos pelos brasileiros são
industrializados.
A análise do modelo matemático proposto foi realizada de forma a se obter
soluções ótimas de dieta nutricional ao longo de um ano, considerando-se
especificidades e restrições típicas de cada estação do ano (verão, outono, inverno e
primavera) e também restrições orçamentárias e energéticas, de forma a se
estabelecer dietas com menores riscos de desenvolvimento de DNTs nesses
cenários.
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Observou-se que as classes mais baixas, como a classe D e E, têm uma
questão crítica em relação aos orçamentos destinados à alimentação. A precariedade
de recursos ocasiona uma reflexão sobre o direito humano à alimentação adequada
e o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional brasileiro, bem como
questionamentos sobre o aumento dos custos da cesta básica por região.
Contatou-se novamente que quanto menor o orçamento disponibilizado para
alimentação, seja este devido à classe social ou ao cenário inflacionário, maior é o
consumo de alimentos processados e ultraprocessados (como pão de sal, sanduíche,
queijo, farinha e cerveja) e maior são os riscos de desenvolvimento de doenças
crônicas não transmissíveis, com destaque para câncer, seguido de obesidade e
doenças cardiovasculares nestas soluções ótimas de modelo. E

quanto

maior

o

percentual da dieta de alimentos in natura e minimamente processados, maior o custo
com alimentação.
Evidencia-se assim que o aumento do consumo de alimentos industrializados,
principalmente no cenário pandêmico de instabilidade econômica, social e política no
Brasil – considerando o momento de pandemia causada pelo novo coronavírus em
2019 a 2021 - relaciona-se com o menor custo de aquisição de alimentos e, portanto,
com o maior consumo de alimentos industrializados, ocasionando em maiores riscos
de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, o que se configura como
um problema significativo de saúde pública.
Para

compreender

a

causalidade

entre

consumo

de

alimentos

e

desenvolvimento de DNTs, também foi necessário abordar os mecanismos biológicos
que explicassem o porquê desses alimentos aumentarem os riscos de DNTs. Assim,
levantou-se estudos relacionados ao perfil nutricional desequilibrado de alimentos, à
ausência ou deficiência de compostos bioativos, aos nutrientes dissociados da matriz
alimentar, à utilização de determinados conservantes e aditivos alimentares e também
sobre os possíveis contaminantes presente nesses alimentos.
No que tange especificamente aos conservantes e aditivos, ressalta-se que os
testes de segurança que estabelecem os limites destes pelas autoridades sanitárias
de cada país ainda não levam em consideração a incidência de doenças crônicas,
mas sim a correlação com intoxicação e até a alguns casos de câncer. Ou seja, não
há testes que comprovem que o aditivo, quando consumido nas quantidades
habituais, seja seguro em relação ao potencial de desenvolvimento de DNTs. É

118

necessário que sejam desenvolvidos estudos que avaliem esta correlação de maneira
aprofundada.
Outro ponto a se destacar são os contaminantes que podem ser encontrados
nos alimentos em geral, a incluir os industrializados, tais como os agrotóxicos.
Ressalta-se a importância da agência sanitária brasileira reavaliar como os
agrotóxicos estão sendo utilizados pelo agronegócio e se, de fato, a liberação e
utilização de uma gama destes – muitos proibidos em países europeus, asiáticos e
nos EUA – é condizente ou apenas se trata de uma ação impositiva econômica visto
que grande parte das commodities produzidas no país são exportadas. Afinal, a
utilização de agrotóxicos no Brasil vem sendo associadas ao desenvolvimento de
câncer, como demonstrado por Dutra et al. (2020).
Outros contaminantes como BPA e BPS, substâncias tóxicas provenientes das
embalagens utilizadas (TIAN et al., 2010; KAZEMI et al., 2016; SOHRAB et al., 2016;
DEN BRABER-YMKER et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2017; BUCKLEY et al., 2019;
GAYRARD et al.,2019; ANVISA, 2020; CIMMINO et al., 2020) bem como substâncias
produzidas no processo, como a acrilamina e carnes com aminas heterocíclicas
(PANEL EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY, 2015; GIBIS, 2016), também
merecem atenção na indústria, que muitas vezes visa majoritariamente o lucro e não
o equilíbrio entre lucro e saudabilidade da população – algo que deve ser questionado
pelos órgãos regulamentadores e de saúde pública.
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7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a modelagem matemática elaborada é uma ferramenta
acessível que pode auxiliar no mapeamento de uma dieta mais saudável, que atenda
aos requisitos nutricionais recomendados pela área de saúde e que minimize os
possíveis riscos de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis,
podendo ser utilizada na indústria e por médicos e nutricionistas.
A análise de consumo e aquisição de alimentos pelos brasileiros e o estudo da
correlação de alimentos e doenças crônicas não transmissíveis foi essencial para o
desenvolvimento da modelagem matemática deste estudo, visto que se analisou o
perfil da dieta brasileira a partir do mais recente estudo realizado em âmbito nacional.
A utilização do software GAMS contribuiu tanto para o aprofundamento de
conhecimento sobre essa poderosa ferramenta, quanto para compreender suas
aplicações e limitações, além de se mostrar viável para a aplicação estudada.
Foi possível analisar diferentes cenários dietéticos associados aos orçamentos
destinados à alimentação ao longo de um ano, considerando também a questão
inflacionária. Apesar do índice inflacionário ser aplicado por período (trimestre), é
interessante que haja um aumento do nível de detalhamento inflacionário de cada
alimento ou tipo de alimento, de forma a obter resultados mais realistas.
Além disso, ao longo da construção do modelo, constatou-se que esta
abordagem necessita de uma maior quantidade de dados, de forma a aumentar a
quantidade de itens alimentícios no modelo bem como a associá-los aos riscos de
desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis.
Houve algumas dificuldades no processo de compilação dos dados no
software, principalmente, em relação a alguns detalhes essenciais da linguagem de
programação e de trade-off de otimização. Esta dificuldade foi superada pela análise
dos valores fixos e variáveis inseridos para compreender o balanço da otimização
proposta entre as variáveis, além de aprofundar o conhecimento da leitura de
compilação dos dados.
É importante ampliar a utilização de linguagens não lineares de programação
nesse tipo de estudo, no sentido de desenvolver métodos que tratem de
particularidades mais específicas de cada problema, como confiabilidade e
operabilidade do sistema, disponibilidade de recursos, natureza das variáveis, entre
outros.
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Assim, uma importante extensão desta pesquisa é o desenvolvimento de um
algoritmo não linear, de forma a representar mais precisamente o complexo
funcionamento da dieta humana e suas implicações na saúde, e também o
desenvolvimento de um aplicativo funcional nas plataformas IOS e Android que seja
de fácil utilização e entendimento por parte dos usuários, tais como médicos,
nutricionistas e engenheiros de alimentos, e que forneça informações relevantes
baseadas em fatos científicos, que correlacione à dieta ao desenvolvimento de DNTs
a partir da lógica básica elaborada neste trabalho.
Além disso, ressalta-se a importância de cooperação das áreas de Ciência e
Tecnologia de Alimentos e de Saúde Pública no que concerne o estudo de DNTs
causadas por alimentos.
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ANEXO
CÓDIGO GAMS
sets
c aspectos nutricionais /caloria

mil kcal,

proteina

gramas,

carboid

gramas,

gordtotal

gramas

gordsatur

gramas,

gordtrans

gramas,

fibra

gramas,

sodio

miligramas,

calcio

milligramas/

*abaixo define-se os conjuntos de alimentos da cesta básica (cb), in natura(in),
industrializados (ind) e sazonais(saz). Há 5 alimentos de cada tipo.
a alimentos /cb1*cb5, in1*in5, ind1*ind5, saz1*saz5/
t Periodos /ver, out, inv, pri/
d Doencas /dnt1, dnt2, dnt3/
Parameter PRECO(a) preco do alimento 'a' no início do ano (R$ por kg)
/ cb1=14, cb2=6, cb3=8, cb4=22, cb5=10,
in1=10, in2=5, in3=5, in4=6, in5=4,
ind1=45, ind2=7, ind3=23, ind4=23, ind5=22,
saz1=11, saz2=32, saz3=58, saz4=38, saz5=56/
scalar inflacao taxa trimestral de inflacao em porcentagem /1/
* abaixo recalculamos o preço dos alimentos em função da inflação. Note que o preço da
cesta básica não é recalculado, pois e assumido constante.
parameter PRECO_per(a,t) preco do alimento 'a' no periodo 't' (R$ por kg);
PRECO_per(a,t)$(ord(t) ge 2)=PRECO(a)*((100+inflacao)/100)**ord(t);
PRECO_per(a,t)$(ord(t) eq 1)=PRECO(a);
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Parameter ORCAMENTO(t) orcamento disponivel para comprar alimentos no periodo 't'
/ver = 2200, out= 2200, inv = 2200, pri = 2200/
Parameter QC(t) quantidade minima de energia que a dieta precisa ter no periodo 't'
/ver = 180, out= 216, inv = 252, pri = 198/
* Pode-se definir limites mínimos diferentes em cada período.
table
CA(a,c) Caracterizacao nutricional dos alimentos por unidade de massa (ex.: kg)
caloria proteina carboid gordtotal gordsatur gordtrans fibra
*

(1000)

(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

(mg)

sodio calcio

(mg)

cb1

0.40

6.70

93.0

0.60

0.10

0.00

0.00 19.2

31.9

cb2

1.20

25.0

230

20.3

4.00

0.10

21.0 1880

28.5

cb3

0.80

46.9

146

17.2

2.80

0.10

68.4 1900

282

cb4

1.96

280

5.70

91.2

24.4

1.00

0.00 713

143

cb5

3.51

12.3

892

2.90

1.00

0.00

65.4 103

755

in1

0.09

10.8

17.9

2.80

2.00

0.00

18.7 42.0

375

in2

0.91

13.2

2.18

0.70

0.70

0.00

17.0 0.00

31.5

in3

0.52

13.3

123

0.30

0.10

0.00

14.7 23.7

36.4

in4

0.18

10.4

38.2

0.40

0.20

0.00

16.0 31.3

69.4

in5

0.45

9.00

108

0.00

0.00

0.00

20.2 5.30

209

ind1

4.40

109

696

137

44.0

18.0

31.8 8540

200

ind2

0.40

0.00

97.3

0.00

0.00

0.00

0.00 8120

16.0

ind3

2.30

116

251

84.3

44.6

2.70

13.1 5840

1740

ind4

4.30

71.4

441

226

145

11.2

18.6 6520

128

ind5

3.20

238

19.7

206

136

8.20

0.00 5060

7740

saz1

0.40

5.60

33.4

0.00

0.00

0.00

0.00 42.3

49.9

saz2

1.00

0.90

55.1

0.00

0.00

0.00

0.00 52.0

93.0

saz3

5.40

72.2

596

303

175

2.70

21.7 682

1970

saz4

4.1

77.4

751

94.6

48.3

2.70

18.1 3350

229

saz5

4.9

160

524

261

41.0

0.00

73.2 1660

225
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* As características nutricionais de um dado alimento 'a' são as mesmas em qualquer período.
table
PA(a,d) Probabilidade de riscos (%) do alimento 'a' para a doenca 'd' por unidade de massa
(ex.: kg)
dnt1

dnt2

dnt3

cb1

0.1

0.0

0.0

cb2

0.1

0.0

0.0

cb3

0.1

0.0

0.0

cb4

1.4

2.8

2.6

cb5

3.2

0.0

0.0

in1

0.1

0.0

0.0

in2

0.1

0.0

0.0

in3

0.1

0.0

0.0

in4

0.1

0.0

0.0

in5

0.1

0.0

0.0

ind1

3.2

2.8

2.2

ind2

4.0

2.8

2.2

ind3

3.0

2.8

4.0

ind4

3.2

2.8

2.0

ind5

1.4

2.8

2.4

saz1

4.0

2.8

2.2

saz2

4.0

2.8

2.2

saz3

5.2

2.8

2.2

saz4

5.2

2.8

2.2

saz5

5.2

2.8

2.2;

* O risco de um dado alimento 'a' causar a doença 'd' e o mesmo em qualquer período.
Parameter LMC_d(c,t) quantidade minima diaria requerida de cada nutriente 'c' no periodo 't'
/caloria.ver

2.40, caloria.out

2.88,

caloria.inv 3.36,

caloria.pri

2.64,

proteina.ver

60.0, proteina.out 72.0,

proteina.inv 84.0,

proteina.pri

66.0,

carboid.ver

360, carboid.out

carboid.inv 504,

carboid.pri

396,

gordtotal.inv 109,

gordtotal.pri 86.0,

432,

gordtotal.ver 78.0, gordtotal.out 94.0,
gordsatur.ver 24.0, gordsatur.out 29.0,

gordsatur.inv 34.0,

gordsatur.pri 26.0,
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gordtrans.ver 0.00, gordtrans.out 0.00,
fibra.ver

30.0, fibra.out

36.0,

gordtrans.inv 0.00,

fibra.inv

42.0,

sodio.ver

2400, sodio.out

2880,

sodio.inv

calcio.ver

1560, calcio.out

1872,

calcio.inv

gordtrans.pri 0.00,

fibra.pri

3360,
2184,

33.0,

sodio.pri
calcio.pri

2640,
1716/

Parameter LMC_p(c,t) quantidade mínima requerida de cada nutriente por período;
LMC_p(c,t)=LMC_d(c,t)*90;
* Da mesma forma que a quantidade mínima de energia a ser consumida pode variar
* entre verão e inverno, a dieta também pode ter limites máximos diferentes
* para as outras características nutricionais ao longo do ano.
positive variables
x(a,t)

quantidade OTIMA do alimento 'a' ser consumida no período 't'

variable
z

valor de função objetivo

equations
eq0(t)

restrição orçamentaria para aquisição de alimentos no período 't'

eq1(c,t)
medico

restrição sobre consumo mínimo de energia no período 't' em função do parecer

eq1a(c,t) restrição sobre consumo mínimo de energia no período 't' em função daquilo
que se aplica a população em geral
eq2(c,t)

restrição sobre consumo mínimo de carboidrato total no período 't'

eq3(c,t)

restrição sobre consumo mínimo de carboidrato disponível no período 't'

eq4(c,t)

restrição sobre consumo mínimo de proteína no período 't'

eq5(c,t)

restrição sobre consumo mínimo de gordura no período 't'

eq6(c,t)

restrição sobre consumo mínimo de fibra alimentar no período 't'

eq7(c,t)

restrição sobre consumo mínimo de colesterol no período 't'

eq8(c,t)

restrição sobre consumo mínimo de gordura trans no período 't'

eq9(c,t)

restrição sobre consumo mínimo de sódio no período 't'

FO
eq0(t)..

função objetivo;
sum(a, x(a,t)*PRECO_per(a,t)) =l= ORCAMENTO(t);

eq1(c,t)$(ord(c) eq 1)..

sum(a, x(a,t)*CA(a,c)) =g= QC(t);
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eq1a(c,t)$(ord(c) eq 1)..

sum(a, x(a,t)*CA(a,c)) =g= LMC_p(c,t);

eq2(c,t)$(ord(c) eq 2)..

sum(a, x(a,t)*CA(a,c)) =g= LMC_p(c,t);

eq3(c,t)$(ord(c) eq 3)..

sum(a, x(a,t)*CA(a,c)) =g= LMC_p(c,t);

eq4(c,t)$(ord(c) eq 4)..

sum(a, x(a,t)*CA(a,c)) =g= LMC_p(c,t);

eq5(c,t)$(ord(c) eq 5)..

sum(a, x(a,t)*CA(a,c)) =g= LMC_p(c,t);

eq6(c,t)$(ord(c) eq 6)..

sum(a, x(a,t)*CA(a,c)) =g= LMC_p(c,t);

eq7(c,t)$(ord(c) eq 7)..

sum(a, x(a,t)*CA(a,c)) =g= LMC_p(c,t);

eq8(c,t)$(ord(c) eq 8)..

sum(a, x(a,t)*CA(a,c)) =g= LMC_p(c,t);

eq9(c,t)$(ord(c) eq 9)..

sum(a, x(a,t)*CA(a,c)) =g= LMC_p(c,t);

FO..

z =e= sum((a,d,t), x(a,t)*PA(a,d));

* Restrições sazonais.
* Consumo do alimento saz1 no verão
x.lo('saz1','ver')=30;
* Consumo do alimento saz1 no outono
x.lo('saz1','out')=10;
* Consumo do alimento saz1 no inverno
x.lo('saz1','inv')=10;
* Consumo do alimento saz1 na primavera
x.lo('saz1','pri')=10;
* Consumo do alimento saz2 no verão
x.lo('saz2','ver')=1;
* Consumo do alimento saz3 no outono
x.lo('saz3','out')=1.6;
* Consumo do alimento saz3 no inverno
x.lo('saz3','inv')=1.0;
* Consumo do alimento saz4 no verão

139

x.lo('saz4','ver')=.44;
* Consumo do alimento saz5 no inverno
x.lo('saz5','inv')=.44;
* Consumo do alimento in1 no maior no verão
x.lo('in1','ver')=.3;
* Consumo do alimento in2 no maior no outono
x.lo('in2','out')=.3;
* Consumo do alimento in3 no maior no verão
x.lo('in3','ver')=.3;
* Consumo do alimento in4 no maior no verão
x.lo('in4','ver')=.3;
* Consumo do alimento in5 no maior no outono
x.lo('in5','out')=.3;
* Consumo do alimento in5 no maior no inverno
x.lo('in5','inv')=.3;
* O produto in natura 'in1' fica escasso e caro no inverno.
x.up('in1','inv')=0.3;
* O produto in natura 'in1' fica escasso e caro na primavera.
x.up('in1','pri')=0.3;
* O produto in natura 'in2' fica escasso e caro no inverno.
x.up('in2','inv')=0.3;
* O produto in natura 'in3' fica escasso e caro no outono.
x.up('in3','out')=0.3;
* O produto in natura 'in3' fica escasso e caro no inverno.
x.up('in3','inv')=0.3;
* O produto in natura 'in3' fica escasso e caro na primavera.
x.up('in3','pri')=0.3;
* O produto in natura 'in4' fica escasso e caro no outono.
x.up('in4','out')=0.3;
* O produto in natura 'in4' fica escasso e caro no inverno.
x.up('in4','inv')=0.3;
* O produto in natura 'in5' fica escasso e caro no verão.
x.up('in5','ver')=0.3;
model dieta_multiperiodo3 /all/
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solve dieta_multiperiodo using LP minimizing z;
* O código abaixo serve para apresentar o resultado do custo da dieta em cada período.
Parameter CUSTO_DIETA(t) custo da dieta no periodo 't';
CUSTO_DIETA(t)=sum(a, x.l(a,t)*PRECO(a))
Display

CUSTO_DIETA;

