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A Alianima é uma organização sem 
fins lucrativos que busca entender 
os principais gargalos que a cadeia 
de produção animal enfrenta, por 
meio de um relacionamento coo-
perativo e contínuo com líderes da 
indústria alimentícia.

Desenvolvemos parcerias, consul-
torias e suporte técnico gratuitos 
para as empresas comprometidas 
em melhorar as condições de vida 
dos animais, de modo a auxiliar no 
processo de implementação de 
boas práticas de sustentabilidade 
e bem-estar animal.

Nosso time conta com um corpo 
técnico e especializado nessa área, 
que embasa todas as ações e ma-
teriais em dados técnico-científi-
cos, a fim de promover uma indús-
tria mais atenta e preocupada com 
o sofrimento animal, e um consu-
midor mais consciente com a ori-
gem de seus alimentos de modo a 
fazer melhores escolhas.

Saiba mais em:
https://alianima.org 

SOBRE A ALIANIMA

Sobre a Alianima
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O fato de que se alimentar é uma 
atividade básica à sobrevivência humana, 

você já está farto de saber. Que comer pode 
ser prazeroso ou apenas protocolar, já está 

posto à mesa. Mas você já parou para 
pensar por que cargas d’água 

comemos o que comemos?

Ao longo dos séculos, as práticas 
da cadeia de produção de alimentos 

vêm respondendo às mudanças político-
econômicas, culturais e tecnológicas das 

sociedades, impondo um sistema que impacta 
não só a vida humana, mas também o meio 

ambiente e outras espécies. Ou seja, 
alimentação é um negócio muito sério!

Os embutidos surgiram há milênios 
para suprir a necessidade do homem de 

conservar carnes, prolongando a vida útil dos 
alimentos, e é no mínimo curioso que a sua 
produção e consumo tenham vigorado por 

séculos e séculos ao redor do mundo.

INTRODUÇÃO

Introdução
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A origem dessa invenção é incerta, mas a 
primeira referência registrada data de 2.600 
anos atrás, na obra Odisseia de Homero1, em 

que o autor cita um tipo de “intestino recheado 
de sangue e gordura que era assado no forno”. 

Ao longo dos anos, a adição de sal 
e de outras especiarias, assim como o 

desenvolvimento das técnicas de cozimento, 
foram agregadas ao processo, até chegarmos 

à industrialização, a partir da qual outros 
aditivos passaram a ser usados para 

produzir alimentos como linguiça, salsicha, 
mortadela, entre outros.

O QUE SÃO EMBUTIDOS?
Segundo o Art. 288 do Decreto 9.013/2017, 
que dispões sobre o Regulamento de Ins-
peção Industrial e Sanitária de Produtos 
de Origem Animal (RIISPOA), embutidos 
são produtos cárneos elaborados com 
carne ou órgãos comestíveis (...) tendo 
como envoltório a tripa, a bexiga ou outra 
membrana animal ou artificial. Podem ser 
condimentados, curados, cozidos, defu-
mados e dessecados.2 Dentre os aditivos 
alimentares que podem compor as carnes 
processadas podemos citar: acidulantes, 
antioxidantes, aromatizantes, corantes, 
conservantes, estabilizantes, espessan-
tes, realçadores de sabor, reguladores de 
acidez e umectantes.3

Introdução
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Para agregar sabor ou características vi-
suais mais atrativas, as carnes processa-
das passam por processos como a salga, 
a cura ou a defumação. No processo de 
cura, são adicionados os nitritos, potentes 
bactericidas que aumentam a validade das 
carnes. No organismo, os nitritos reagem 
formando as nitrosaminas, compostos as-
sociados a danos celulares e ao câncer. 5

Trituração
da Carne

Mistura da massa 
com condimentos 

e aditivos

Obtenção de gomos
por torção e outros 
tipos de amarração

Colocação da 
tripa no funil

Embutimento

A. C.

D. E.

B.

ESQUEMA DE FABRICAÇÃO
DE EMBUTIDOS

Introdução

Se o objetivo inicial da produção dos 
embutidos estava ligado à sobrevivência 

humana, ele ficou, além de ultraprocessado, 
ultrapassado! Hoje, com o acesso universal a 
geladeiras e o desenvolvimento da tecnologia 

de alimentos, o uso de aditivos nocivos à 
saúde tornou-se questionável. 

O QUE É ADITIVO ALIMENTAR?
Qualquer ingrediente adicionado intencional-
mente aos alimentos durante seu processo pro-
dutivo, sem propósito de nutrir, com o objetivo 
de modificar as características físicas, químicas, 
biológicas ou sensoriais.4
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O sucesso comercial das grandes 
corporações é fruto da combinação do 

marketing agressivo das empresas com a 
falta de educação alimentar e nutricional das 
populações. Não à toa, as carnes processadas 

tendem a ser mais atrativas e acessíveis 
que os alimentos frescos ou minimamente 

processados, alavancando o cenário de 
insegurança alimentar, a fome e dando 

ferramentas ao nutricídio.

Introdução

Vivemos num cenário em 
que a falta de regulação dos 

ultraprocessados, os incentivos fiscais 
concedidos às empresas que produzem 

esses alimentos e o desmonte da agricultura 
familiar, que produz e democratiza o acesso 

a frutas, legumes e verduras, favorecem o 
consumo de ultraprocessados. Inclusive, 

estima-se que até 2026 os alimentos 
ultraprocessados serão mais baratos que 

os alimentos in natura no Brasil.6 
Preocupante, não é?
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) con-
sidera que o consumo de carnes proces-
sadas, como salsicha, linguiça e presunto, 
classificados no grupo 1 de carcinogênicos, 
aumenta o risco de câncer em humanos. Pra 
você ter uma ideia do risco à saúde, na mes-
ma classificação estão o tabaco, o amianto 
e a fumaça de óleo diesel.

O consumo de apenas 50g/dia de carne pro-
cessada pode aumentar o risco de câncer 
colorretal em 18%, além de outros tipos de 
câncer, como de estômago, de pâncreas e 
de próstata.7,8 O Instituto Nacional de Cân-
cer (INCA) recomenda evitar o consumo de 
qualquer tipo de carnes processadas como 
forma de se proteger da doença.9

Introdução

E esse cenário é um prato 
cheio para que os embutidos se 

mantenham populares por mais séculos 
e séculos, embora o seu consumo seja 

comprovadamente associado ao aumento do 
risco de câncer em humanos e contribua 

para o insustentável agronegócio. 

Esperamos que “A Verdade Embutida” 
te ajude a entender os segredos 

escondidos por trás de alguns dos alimentos 
ultraprocessados mais populares do Brasil, 
para que você faça as melhores escolhas na 

hora de consumir.

BOA LEITURA!
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É UM HERÓI? É UM MOCINHO FITNESS? 
NÃO, É UM EMBUTIDO! 

Na busca por uma alimentação mais sau-
dável, é comum sermos induzidos ao erro 
pela publicidade, que vende a ideia de que 
alimentos ultraprocessados são benéficos 
para a saúde, enfatizando apenas alguns 
dos seus aspectos convenientes como, por 
exemplo, baixo valor calórico ou menor per-
centual de gorduras comparado a outros. 

O peito de peru é o exemplo perfeito dessa 
lógica, sendo promovido por aí como aliado 
da dieta e superior a outros frios, inclusive 
do seu suposto “arqui-inimigo” presunto, ou 
seja, praticamente um herói! Mas, o que os 
dados científicos e a lista de ingredientes 
mostram é que não existem mocinhos no 
universo dos embutidos…

Composição:
Na sua composição é possível encontrar:
Peito de peru, água, sal, proteína de soja, açúcar, 
estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i) 
e polifosfato de sódio (INS 452i), espessante 
carragena (INS 407), antioxidante eritorbato 
de sódio (INS 316), conservador nitrito de sódio 
(INS 250) e corante carmim (INS 120).
Observação: Os ingredientes podem variar de 
acordo com o tipo e a marca do produto.

Se fosse saudável não seria ultraproces-
sado, não é mesmo?

E o peru?
Muitas pessoas associam o peru ao embuti-
do ou ao famoso prato natalino, mas poucos 
sabem que esse animal é inteligente, gentil, 
naturalmente curioso, gosta de brincar e de 
desfrutar da companhia de outros perus.10

NA NATUREZA:
Proeza atlética: os perus selvagens podem 
voar a velocidades de até 88 km/h, correr a 
40 km/h e até nadar.10

Peru família: Fora das granjas de produ-
ção, essas aves passam os dias cuidando 
de seus filhotes, construindo ninhos, pro-
curando comida, tomando banhos de terra, 
alisando suas penas e empoleirando-se no 
alto das árvores.12

NA REALIDADE DAS GRANJAS:
Engorda artificial: Os perus foram genetica-
mente selecionados para ganhar peso rapi-
damente, e atingem mais que o triplo do seu 
peso natural em aproximadamente 4 meses.13  

Expectativa de vida:
Na Natureza: 10 anos10

Na Indústria:  5 meses11

EMBUTIDOS
PEITO DE PERU
O mito do embutido
bom para a saúde 

Embutidos
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A pergunta que não quer calar é: por que 
será que os alimentos ultraprocessados, 
como os embutidos, que geralmente têm 
baixo valor nutricional e são cheios de só-
dio e gorduras, geralmente são mais aces-
síveis e sedutores que outras opções mais 
saudáveis? 

Com a pandemia e a alta da inflação, o bra-
sileiro passou a comer mais salsicha e ou-
tros embutidos como alternativa à carne e 
outras fontes de proteína. Mas, assim como 
o seu preço, a sua qualidade nutricional 
também é baixa. 

VOCÊ SABIA?
A Carne Mecanicamente Separada é obtida 
por meio da remoção mecânica da carne 
dos ossos que a sustentam, após a desossa 
de carcaças de aves, bovinos, suínos ou de 
outros animais autorizados pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA)2

SALSICHA
O embutido “barato” que
cobra um preço alto da saúde

Composição:
A estrela dos cachorros-quentes é obtida da 
emulsão de carnes de diferentes animais, como 
suínos, bovinos e aves, com adição ou não de 
gordura, pele, miúdos e tendões. Durante a sua 
produção, pode também ser submetida aos 
processo de tingimento, defumação, utilização 

de recheios e molhos, entre outros.15 

VOCÊ JÁ DEU UMA OLHADA NA SUA 
COMPOSIÇÃO? PREPARA QUE A LISTA
É GRANDE! 

ALTO EM
SÓDIO

ALTO EM
GORDURAS

ALTO EM
GORDURAS
SATURADAS

Embutidos

Carne mecanicamente separada de ave 
(frango e/ou galinha e/ou peru), carne de ave 
(frango e/ou galinha e/ou peru), carne suína, 
água (9,93%), miúdos suínos (pode conter fí-
gado, língua, rim e/ou coração), pele de ave 
(frango e/ou galinha e/ou peru), proteína de 
soja (2,48%)*, amido (1,80%), sal, páprica, ce-
bola, aromatizantes: aromas naturais, aroma 
natural de fumaça e aromas idênticos aos 
naturais, estabilizantes: tripolifosfato de só-
dio e pirofosfato ácido sódio, reguladores 
de acidez: lactato de sódio e citrato de sódio, 
realçador de sabor: glutamato monossódico, 
antioxidante: isoascorbato de sódio, conser-
vador: nitrito de sódio, corantes: carmim de 
cochonilha e urucum. *Bacillus thuringiensis, 
Streptomyces viridochromogenes e Agro-
bacterium tumefaciens. 
Observação: Os ingredientes podem variar de 
acordo com o tipo e a marca do produto.
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Para além dos riscos à saúde já bas-
tante conhecidos relacionados ao 
consumo de ultraprocessados, um 
estudo recente do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec) iden-
tificou vestígios de agrotóxicos 
presentes em alguns dos ultrapro-
cessados mais presentes na mesa 
dos brasileiros, incluindo salsicha, 
linguiça e mortadela.

Isso significa que, em função do uso 
intensivo de agrotóxicos pela agro-
pecuária (principalmente no culti-
vo de grãos, como soja e milho, que 
posteriormente são usados como 
ração), mesmo após a metaboliza-
ção pelo organismo do animal e do 
processamento de sua carne e leite, 
ainda é possível identificar resíduos 
de agrotóxicos em ultraprocessa-
dos de origem animal. Esse é mais 
um motivo para ficar longe dos em-
butidos, não é mesmo?

ATENTE-SE!

E o frango?

NA NATUREZA:
Organizando direitinho: Na sua organiza-
ção social, cada uma estabelece seu espaço 
individual, importante para que possam rea-
lizar seus comportamentos básicos de dei-
tar, levantar, buscar água e alimento, além de 
se protegerem de predadores e ameaças.18

NA REALIDADE DAS GRANJAS:
Galpões lotados: Com a alta densidade de 
aves nas granjas, os frangos podem não 
reconhecer a hierarquia social do grupo 
e têm o seu espaço individual invadido, o 
que pode levar ao aumento do estresse e 
da agressividade. 

Muito além da carne, esses animais gostam 
de viver em grupo e passam a maior par-
te do seu tempo ciscando, à procura de ali-
mento.17 Mas isso, a indústria não te conta.

É de arrepiar os cabelos, ou melhor, as 
penas:  Genéticas de crescimento rápi-
do (até 3x maior que o natural), ambientes 
desconfortáveis e insalubres, luminosida-
de inadequada e métodos de insensibiliza-
ção ineficazes antes do abate são alguns 
dos problemas sérios de bem-estar que 
os frangos enfrentam durante a sua curta 
vida nos sistemas de produção.19

Embutidos

Expectativa de vida:
Na Natureza: 5-10 anos
Na Indústria: 42-60 dias18
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Se você nasceu no Brasil, certamente sabe 
que churrasco no nosso país não é apenas 
um tipo de prato, mas uma tradição para 
celebrar uma infinidade de ocasiões - de 
batizados a jogos de futebol. 

Mas, é importante refletir sobre esse consu-
mo exagerado de carnes, por consideração 
à vida desses indivíduos, pela preservação 
do meio ambiente e pelos malefícios à saú-
de que seu consumo pode causar. Além do 
mais, hoje em dia, já sabemos que é possí-
vel incluir vegetais no espeto e ser feliz da 
mesma forma! 

Composição:
A linguiça, embutido cárneo mais pre-
sente na grelha, pode ser fresca, defu-
mada ou curada e produzida a partir de 
diversos animais. É rica em gorduras e 
sódio, e a forma como é preparada em 
churrascos também é motivo de alerta.

Dá só uma olhada na sua lista de ingredientes:

Carne suína, toucinho, água 10%, xarope de 

glicose, condimentos e aromas naturais (óleo 

essencial de alho e óleo essencial de pimen-

ta), sal, pimenta vermelha, regulador de aci-

dez: lactato de sódio (INS 325), dextrina, antio-

xidantes: eritorbato de sódio (INS 316) e ácido 

ascórbico (INS 300), realçador de sabor: gluta-

mato monossódico (INS 621), estabilizante: tri-

polifosfato de sódio (INS 451i), conservadores: 

nitrito de sódio (INS 250), nitrato de sódio (INS 

251) e corante: carmim de cochonilha (INS 120). 
Observação: Os ingredientes podem variar de acordo 
com o tipo e a marca do produto.

Dados de saúde: 
Segundo o INCA, carnes grelhadas ou as-
sadas em churrasqueiras podem contri-
buir para o desenvolvimento de câncer: “As 
temperaturas muito elevadas utilizadas 
para preparar as carnes de forma frita ou 
grelhada, assim como a fumaça do churras-
co, formam compostos químicos que são 
cancerígenos e aderem à superfície das 
carnes.”20

A fumaça produzida pela queima de carvão 
nas churrasqueiras contém quantidade 
considerável de hidrocarbonetos policícli-
cos aromáticos (HPAs), e a exposição a es-
ses compostos, por inalação ou via dérmica, 
está associada a diversos tipos de câncer. 
Outra via menos frequente de exposição a 
esses compostos é pela ingestão de chur-
rascos, alimentos grelhados, defumados e 
também assados, cozidos ou fritos em al-
tas temperaturas.21

LINGUIÇA
O embutido cancerígeno
mais presente no churrasco 

Embutidos
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Ora, ora, parece que temos um produto 
cárneo versátil por aqui. Existem vários ti-
pos de presunto: cru, tipo parma, tipo ser-
rano, cozido e o famigerado apresuntado, 
que apesar de ser muito parecido com o 
presunto, apresenta diferenças em relação 
à identidade e qualidade, já que o presun-
to é feito exclusivamente a partir do pernil 
suíno (perna traseira do animal) e o apre-
suntado pode ser feito também com o seu 
membro dianteiro.22

PRESUNTO
O embutido do misto quente 
pode te fazer entrar numa fria 

Composição:
O presunto é obtido exclusivamente do 
pernil de suínos, desossado, adicionado 
de ingredientes e submetido a um pro-
cesso de cozimento adequado.22 Sua lis-
ta de ingredientes é extensa e isso é um 
sinal de alerta: 
Carne suína (pernil), água (26%), proteí-
na de soja (2%), sal, xarope de glicose, 
condimento e aromas naturais (óleos 
essenciais de: cravo, pimenta preta, ca-
nela, louro), regulador de acidez: lactato 
de sódio (INS 325), estabilizante: tripo-
lifosfato de sódio (INS 451i) e difosfato 
tetrassódico (INS 450iii), espessante: 
carragena (INS 407), conservadores: ni-
trito de sódio (INS 250) e nitrato de sódio 
(ins 251), realçador de sabor: glutama-
to monossódico (INS 621), antioxidante: 
eritorbato de sódio (INS 316) e corante 
natural carmim de cochonilha (INS 120).
Observação: Os ingredientes podem variar de 
acordo com o tipo e a marca do produto.

Com a sua dupla inseparável, o queijo, o 
presunto e o apresuntado estão presentes 
como recheio em diversos tipos de san-
duíches e salgados no Brasil, só variando a 
forma como são chamados em cada região: 
misto quente, bauru, americano, joelho, ita-
lianinho, torrada, croissant, enroladinho, 
prensadinho, e também em pratos como 
lasanhas, pizzas, tortas, entre outros. Mas 
será que esses frios, tão presentes na ali-
mentação brasileira, são nutricionalmente 
adequados?

Embutidos
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Contrariamente à fama que têm, os porcos 
são muito asseados, além de companhei-
ros e sociáveis. No entanto, sabemos que 
na produção industrial, essas característi-
cas são completamente ignoradas. 

NA INDÚSTRIA:
Entediados: Por serem muito curiosos 
e inteligentes, podem ficar entediados e 
frustrados quando confinados e sem en-
riquecimento ambiental, o que leva esses 
animais a morder a cauda ou orelha uns 
dos outros, causando lesões e até mesmo 
a morte.25

Aprisionados: As fêmeas usadas para re-
produção são comumente mantidas, nes-
sa fase, em celas individuais tão estreitas 
onde quase não conseguem se mover.25

Acelerados: Os processos naturais da 
vida dos suínos são acelerados para que 
os leitões atinjam a idade de abate em me-
nos tempo, aumentando a lucratividade. 
Naturalmente, esses animais atingiriam 
a puberdade entre 7 e 8 meses de idade, 
mas, nas granjas, atingem aos 4 e 5 meses. 
É como se induzissem uma criança a ser 
adolescente aos 9 anos!26,27 

E o suíno?
NA NATUREZA:
Inteligentes e sociáveis: Apresentam um 
rico repertório comportamental e uma es-
trutura social bem definida. Costumam 
viver em pequenos grupos, mas alguns, 
principalmente machos adultos e subadul-
tos, podem ser solitários.25

Chafurdando na lama: Por terem poucas 
glândulas sudoríparas (aquelas que pro-
duzem o suor), os porcos tendem a sofrer 
mais por calor, então quando possível, cha-
furdam na lama para se refrescarem e se 
protegerem do sol.25

Embutidos

Expectativa de vida:
Na Natureza: 4-20 anos23

Na Indústria: 5 meses24
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A mortadela é mais um embutido-misté-
rio que nem todo mundo procura saber do 
que é feito. Na Itália, onde foi criada e é re-
verenciada, existe um selo IGP (Indicação 
Geográfica Protegida) de mortadella di 
Bologna “oficial” que só é concedido ao pro-
duto que contenha exclusivamente carne 
suína proveniente de porcos italianos. Não 
é permitido usar carne de outros animais e 
nem porcos de outros países. Já no Brasil, 
ela é produzida a partir das sobras da de-
sossa de animais variados.28 

Composição:
De acordo com a definição do MAPA, “enten-
de-se por mortadela, o produto cárneo indus-
trializado, obtido de uma emulsão das carnes 
de animais de açougue, acrescido ou não de 
toucinho, adicionado de ingredientes, embu-
tido em envoltório natural ou artificial, em di-
ferentes formas, e submetido ao tratamento 
térmico adequado.”29

MORTADELA
O embutido misterioso de
procedência duvidosa 

Embutidos

Embora o resultado seja gastronomica-
mente duvidoso e nada interessante no 
quesito nutrição, ela é imbatível no preço 
e no pão virou a favorita dos lanches rápi-
dos e populares. Mas será que vale a pena 
insistirmos no consumo dessa creazione 
italiana?

Longe de casa, a receita tradicional italiana 
da mortadela deu uma degringolada e a sua 
versão nacional, de uma marca campeã de 
vendas, contém:
Carne bovina, carne suína, toucinho, água 
(8%), sal, xarope de glicose, pimenta branca, 
alho, coentro, gengibre, pimenta jamaica, 
noz moscada, regulador de acidez: lactato 
de sódio (INS 325), nitrito de sódio (INS 250), 
nitrato de sódio (INS 251), estabilizante: tri-
polifosfato de sódio (INS 451i), realçador de 
sabor: glutamato monossódico (INS 621), 
antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316), 
corante: caramelo (INS 150d) e carmim de 
cochonilha (INS 120). 
Observação: Os ingredientes podem variar de acordo 
com o tipo e a marca do produto.

E quanto mais baixa a qualidade da mortadela, 

mais elementos podem ser adicionados a ela.
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Quem olha a lista de ingredientes de embu-
tidos e outros alimentos de origem animal 
muitas vezes não associa esses produtos a 
animais sensíveis, inteligentes e sociáveis, 
como é o caso dos bovinos. 

E o bovino?

Na indústria:
Corredor da morte: Além dos impactos 
ambientais provocados pela bovinocultu-
ra de corte, os animais também são passí-
veis de maus-tratos em diversas etapas da 
produção de carne, como longos períodos 
de transporte rodoviário em jejum (e sem 
água), o que provoca cansaço e estresse, 
além do manejo agressivo (muitas vezes 
com bastões elétricos).

Na natureza:
Bons de memória: Esses animais têm per-
sonalidades distintas, além de boa memó-
ria de longo e curto prazo, sendo capazes 
de discriminar não só cores e objetos, mas 
também humanos.31 

Uma vida no pasto: São animais ruminan-
tes e pastejam cerca de 9 a 11 horas por 
dia. Vivem em grupos e, quando isolados, 
tendem a mudar seu comportamento e 
suas reações, tornando-se mais agitados e 
agressivos32, o que ocorre quando as vacas 
são separadas dos bezerros, por exemplo. 

ATENÇÃO: A carne bovina é apon-
tada como o alimento que mais 
contribui para emissões de gases 
do efeito estufa e desmatamentos 
na Amazônia e no Cerrado, segun-
do o mais recente relatório sobre 
clima da Organização das Nações 
Unidas (ONU).33

Embutidos

Expectativa de vida:
Na Natureza: 15-20 anos30 (gado de corte)

Na Indústria: 18 meses30 (gado de corte)
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O que comemos impacta a nossa saúde, a 
vida dos animais não-humanos, o meio am-
biente e a vida de outras pessoas, portanto, 
decidir o que colocar no prato é uma deci-
são política a ser tomada diariamente por 
aqueles que têm poder de escolha. Mas, 
para uma tomada de decisão mais coerente 
com o que acredita e deseja, é importante 
que o consumidor esteja ciente dos malefí-
cios que esses alimentos, tão presentes no 
cotidiano, podem trazer e, quem sabe, fazer 
escolhas mais saudáveis e diversificadas. 

CONCLUSÃO
Esperamos que “A Verdade Embutida - Os 
perigos escondidos nos embutidos mais 
consumidos no Brasil” possa ter te ajuda-
do a desvendar alguns dos mistérios que 
a indústria alimentícia não quer que você 
saiba, e que essas informações sejam úteis 
para a construção de hábitos alimentares 
mais seguros e saudáveis para todes. 

Conclusão

Compartilhe agora mesmo!
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