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INTRODUÇÃO: 
O vegetarianismo é uma prática que conquista cada vez mais adeptos em todo o mundo. As duas 

principais classificações são os vegetarianos, que não consomem carne, mas sim leite e derivados, ovos 

e mel, e os veganos (ou vegetarianos estritos) que excluem totalmente a carne e derivados de origem 

animal da dieta e de sua vida no geral, como vestimentas, acessórios e mercadorias testadas em animais 

(MELINA; CRAIG; LEVIN, 2016). Todavia, tratando-se da primeira denominação, as subdivisões que a 

compõem são igualmente importantes para entendimento do padrão alimentar que as envolve, sendo 

elas: Ovolactovegetarianos, que consomem ovos e derivados do leite, Lactovegetarianos que diferentes 

do anterior excluem os ovos, mas mantém leite e derivados, ovovegetarianos que fazem o inverso e 

mantém os ovos, mas excluem os leites e derivados, e  os vegetarianos estritos que diferem dos 

veganos, pois excluem os alimentos de origem animal apenas na dieta e não em outras situações 

cotidianas (SLYWITCH, 2012). 

 A prática da dieta vegetariana também demonstrou significativo aumento nos últimos anos no 

Brasil e no mundo. Em pesquisa recente, realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística (IBOPE), efetuada em 2018, observou-se que 14% da população consultada é vegetariana 

(HARGREAVES et al., 2020). Nas regiões metropolitanas São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Rio de 

Janeiro, a proporção foi de 16% da população. Houve um aumento de 75% em relação a 2012, data da 

última pesquisa (SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA, 2018). 

 Outro dado apontado pela pesquisa é o interesse da população não vegetariana em produtos 

de origem vegetal, pois 55% dos entrevistados não vegetarianos afirmaram que comprariam esse grupo 

de alimentos, se na embalagem dele houvesse uma melhor indicação de que é de base vegetal. 

Ademais, se o preço do produto fosse o mesmo das opções de origem animal, essa porcentagem 

subiria para 60% dos entrevistados. Nesse mesmo segmento de não vegetarianos, uma pesquisa 

realizada pelo Datafolha em Janeiro de 2017 apontou que 63% dos brasileiros querem reduzir o 

consumo de carne (SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA, 2018). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hargreaves%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32396556
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 Com esse aumento da demanda no Brasil, indústrias e startups focadas na produção de 

alimentos de base vegetal também cresceram. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), 

“em 2018, houve um boom de lançamentos para o público vegano, e o Selo Vegano concedido pela 

SVB passou de 400 para mais de 1000 produtos.”  A oferta de pratos vegetarianos em restaurantes 

também está cada vez mais comum, o que fez com que  grandes produtores de carne lançassem linhas 

100% vegetais. Tais produtos buscam a semelhança do sabor e textura da carne, visando aqueles que 

querem se tornar vegetarianos ou reduzir o consumo da carne.  

 Ao mesmo tempo que tais tendências ganham o público, certos debates ainda são escassos, 

como a qualidade nutricional, pois apesar de serem de base vegetal, eles ainda são industrializados 

podem trazer consequências para à saúde. A Sociedade Brasileira de Nutrição alertou sobre o consumo 

exacerbado do produto, com base na crença de que “se é vegetal faz bem à saúde”. É preciso voltar a 

atenção aos conservantes e aditivos presentes também nos gêneros de linhas 100% vegetais. 

(BENITO, 2020). 

 O objetivo deste trabalho foi analisar comparativamente a qualidade nutricional de alimentos 

industrializados de base vegetal e os de origem animal, bem como a apresentação dos produtos ao 

consumidor em relação à embalagem, disponibilidade e apelo comercial 

METODOLOGIA: 

Primeiramente, foram pré-selecionados supermercados da região de Taboão da Serra – SP e 

bairros no perímetro que englobam a zona Oeste de São Paulo, sendo: Pão de Açúcar, Carrefour, Extra, 

Vegan Oz Empório e Oba Hortifruti . A seleção foi efetuada buscando obter redes famosas e de fácil 

acesso, além da disponibilidade em redes de entrega e estabelecimentos exclusivamente veganos, para 

que assim, fosse possível uma comparação da disponibilidade desses produtos e uma maior variedade 

deles. Também foram determinadas, previamente, palavras-chave padronizadas para busca em todos 

os mercados as quais foram:  vegano; vegana; vegan; plant based; vegetal; verde; orgânico; soja; carne 

de jaca; proteína de ervilha; vegetariano além de marcas específicas as quais foram: The New Butchers; 

Fazenda Futuro; NotCo; Veg&Tal (sadia); Incrível (Seara); Super bom. Também foi pesquisado se o 

supermercado possuía categoria específica para produtos veganos.  

Todos os produtos foram compilados em tabelas com nome, preço e como estavam disponíveis. 

Elaborou-se uma planilha no Excel, separada por mercados em que se colocou produto, preço, e como 

foi encontrado, além das médias dos valores de cada categoria de alimentos padronizados em 100g.  

Também no Excel, foi efetuada uma análise comparativa dos valores nutricionais dos produtos 

cárneos em comparação aos veganos, padronizado para 100g do produto. Os nutrientes selecionados 

para a análise foram: “Calorias”; “Carboidratos”; “Proteínas”; “Gorduras totais”; “Gorduras saturadas”; 

“Sódio” e “Fibra alimentar”. Para encontrar as tabelas nutricionais dos cárneos, foram utilizadas a Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2020), a Tabela de 

Composição de Alimentos (PHILIPPI, 2002) e a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) 
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(LIMA, et.al, 2011). Por fim, os ingredientes que compõem o produto final foram adicionados também na 

tabela nutricional. Os alimentos que não tinham tabela nutricional ou ingredientes disponíveis no site do 

supermercado, foram encontrados ou nos sites das próprias marcas ou em contato direto pelo serviço 

de atendimento ao cliente por e-mail ou WhatsApp.  

Todos esses dados foram analisados e comparados entre alimento industrializado cárneo e seu 

respectivo substituto vegano. A análise foi efetuada excluindo os produtos que simulam a carne in natura 

(como carne moída, filé de carne, filé de frango, entre outros), visto que tais produtos não passam pelo 

acréscimo de aditivos alimentares o que impossibilita a comparação e excede o objetivo do trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram identificados 95 produtos e não houve grande dificuldade para encontrá-los nos mercados. 

No geral, todos obtiveram grande variedade e, até mesmo, categoria específica para esse nicho. 

Quanto à forma de apresentação, foi possível identificar que existe um apelo nutricional nas 

embalagens, utilizando principalmente nutrientes que são de preocupação dos vegetarianos, no caso, a 

vitamina B12, o Ferro e a Proteína. Assim como, informações de nutrientes conhecidos como não 

saudáveis pelo público geral como: zero colesterol, sem adição de conservantes, dentre outros.  

Os preços se mostraram muito mais altos nos alimentos de base vegetal do que nos de origem 

animal, como por exemplo, um hambúrguer congelado de carne, custa em torno de R$ 4,87/100g;  já 

um vegano, em média, R$7,40/100g. No entanto, pesquisas recentes mostram que o preço não é a 

preocupação primordial no momento de compra de um produto plant based mas sim, se o mesmo irá 

fornecer a textura e sabor próximos da carne e se esses critérios forem satisfatórios, é aceitável pagar 

por isso.  

Na análise nutricional, foi possível observar que no geral, as listas dos ingredientes dos produtos 

vegetais são mais naturais e com menos aditivos nocivos à saúde, mostrando que nesse critério a 

escolha dele sobre os de carne é uma melhor opção, como demonstrado no exemplo abaixo. 

 

Quadro 1. Comparação da lista de ingredientes de um hambúrguer bovino e de um dos 

substitutos veganos 

Hambúrguer Bovino Hambúrguer Vegetal (que simula o bovino) 

Carne bovina, gordura bovina, água, proteína 
vegetal, sal, especiarias, realçador de sabor: 
Glutamato Monossódico, Antioxidante: 
Eritorbato de Sódio. (site da Perdigão) 

Água, preparado proteico (proteína texturizada de soja, proteína 
isolada de soja e proteína de ervilha), gordura de coco, óleo de 
canola, aroma natural, estabilizante metilcelulose, sal, beterraba 
em pó e corante carvão vegetal. (site do Empório Quatro 
Estrelas)  

 

No entanto, em relação à tabela nutricional, é possível notar que alguns valores como sódio e 

gorduras são mais elevados em produtos veganos.  
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Quadro 2. Comparação nutricional de 100g do hambúrguer bovino com seus substitutos 

veganos. 
 

Hambúrguer 
bovino 

Futuro burger - 
Fazenda Futuro 

Hambúrguer Vegetal 
- Planta Plus Food 

Vegburguer de Berinjela 
com castanha de caju e 

gergelim - Taeq 

Calorias (kcal) 174,87 246,25 205 257,5 

Gorduras 
totais (g) 8,47 16,25 15 17,5 

Gorduras 
Saturadas (g) 3,13 5,25 9,75 3,75 

Sódio (mg) 231,53 595 387,5 618,75 

Fonte 
Philipp (2002) 

Empório quatro 
estrelas (site) Plant Plus Foods (site) Taeq (site) 

CONCLUSÕES: 

Conclui-se que o crescimento acelerado da inclusão de alimentos veganos industrializados nos 

supermercados pode ser benéfica por aumentar o número de opções alimentares do público vegetariano 

ou dos que têm interesse em reduzir o consumo de carne. No entanto, seu consumo exacerbado não é 

recomendado, visto que dentre essas opções, muitas apresentam alto teor de sódio e gorduras.  
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