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MASSACHUSETTS

A LAGOSTA AMERICANA 
Uma breve história 
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MAINE

A Lagosta Americana (Homarus ameri-

canus) é responsável por cerca de 55% da 

oferta global de lagosta. Nas águas dos 

EUA, a variedade natural desta espécie se 

estende do estado do Maine ao sul, até o 

estado da Carolina do Norte. Os nativos 

americanos usavam a lagosta como 

fertilizante. A lagosta americana 

disponível em abundância era dada como 

alimento aos prisioneiros em 1700. A 

pesca comercial de lagosta americana de 

água fria existe desde a década de 1850. 

Hoje, a lagosta americana é uma iguaria 

gastronômica em todo o mundo e a 

maioria das lagostas pescadas nos EUA 

vem das águas do Maine e Massachusetts. 

A pesca ocorre durante todo o ano, mas a 

maioria das capturas ocorre entre maio e 

dezembro de cada ano. Durante os meses 

de inverno, a pesca e o transporte são 

mínimos devido aos ventos fortes, neve e 

temperaturas congelantes.



A LAGOSTA DOS EUA 
E SUA QUALIDADE EXCEPCIONAL

 

—  A pesca da lagosta americana é sustentável e 
rastreável em toda a cadeia de suprimentos 

—  A lagosta americana é rica em proteínas e tem 
muitos benefícios nutricionais 

—  A indústria de processamento das lagostas 
americanas mantêm rigorosos padrões de segurança 
na conservação, processamento, transporte e 
armazenamento 

—  A lagosta americana tem versatilidade de aplicação

—  

— 
 
A lagosta americana está disponível ao longo de todo ano

 

— 
 
Os produtos processados de lagosta americana são 
pensados no consumidor, oferecem facilidade de 
preparação para produtos de valor agregado, tem 
sabores excepcionais e são embalados de forma prática 

—  Os processadores de lagostas americanas fornecem 
produtos inovadores  
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Os processadores de lagostas americanas oferecem 
uma linha completa de produtos tanto para o 
foodservice quanto para o varejo 
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Cada um dos estados costeiros do nordeste tem suas próprias políticas de regulamentação, sendo o Maine o mais 

rigoroso. Existem sete áreas de Manejo e Conservação de Lagostas geridas intergovernamentalmente. A pesca é 

operada pelo proprietário, com as lagostas sendo capturadas e medidas uma de cada vez. Atualmente, existem 

mais de 7.000 locais de pesca independentes nos EUA, com aproximadamente 5.600 só no Maine. 

PESCA REGULAMENTADA 
A pesca da lagosta americana é sustentável e rastreável 

GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS 

As lagostas americanas de água gelada são capturadas usando armadilhas de 
arame. As armadilhas ficam no fundo do oceano e são presas a uma corda e 
uma bóia que flutua na superfície do oceano. 

 

 

—  Limites de tamanho mínimo e máximo da lagosta   que pode ser capturada —
normalmente 8,3 cm (3,25 pol.), para o tamanho mínimo e 12,7 cm (5 pol.) 
para o tamanho máximo medindo da órbita ocular da lagosta à carapaça. 

 

—   — número de  

armadilhas que cada pescador pode colocar na água.

—  Medidas para proteger as lagostas fêmeas com ovos.  Os pescadores  

cortam um entalhe em V em uma das nadadeiras da cauda para indicar que a 
lagosta é uma lagosta reprodutora e não deve ser pescada. 

—  Exige que as lagostas sejam descarregadas vivas e inteiras — é proibida

a retirada de caudas e garras de lagostas vivas a bordo dos barcos de 
pesca. 

—  As restrições de equipamentos incluem uma limitação no número de
armadilhas que podem ser utilizadas, bem como modificações nas 
armadilhas. As aberturas de escape são obrigatórias. Essas aberturas 
devem ser grandes o suficiente para que as lagostas menores que o 
tamanho mínimo entrem e saiam das armadilhas. Os painéis das 
armadilhas são biodegradáveis e são projetados para se desfazerem e 
libertarem as lagostas caso uma armadilha se perca no mar. 

— 
 
Requisitos de monitoramento e fornecimento de relatórios — tanto os 

capitães de barcos quanto os comerciantes de lagostas devem apresentar 
relatórios de captura às agências governamentais. 
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A armadilha limita e controla a capacidade pesqueira
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CONHEÇA
SEU 

 

Homarus 
americanus:

Cauda

Urópodes

Patas

Juntas

Pinças

Tórax
(Carapaça)

As lagostas americanas são verde-oliva ou marrom 

esverdeado com espinhos vermelhos. Elas têm um 

corpo grande e 10 pernas, duas das quais são grandes 

pinças. Uma é a pinça de trituração, e a outra é a pinça de corte. 

— As lagostas americanas geralmente atingem de 200 – 610mm
(8 a 24 pol.) e pesam de 450 g a 4,08 kg  (1 – 9 lbs.). 

— Normalmente, leva de 6 - 7 anos para uma lagosta  atingir o

—
 
As lagostas passam pela muda ou ecdise (troca do exoesqueleto)
para crescer e formar um exoesqueleto maior. Eles fazem isso com
frequência- 20 a 25 vezes entre o momento em que eclodem dos 
ovos e quando atingem o tamanho legalmente permitido paras serem 
capturadas,com aproximadamente 450 g (1 lb.). 

—
 
Depois de acasalar, a lagosta fêmea pode produzir de 5.000 a mais

de 100.000 ovos. Quanto maior a fêmea, mais ovos ela é capaz de produzir.
Esses ovos são carregados por ela na parte inferior de sua cauda 
por 9 - 11 meses. 

 

— As fêmeas portadoras de ovos migram para a costa para liberar seus ovos,
geralmente na primavera ou no início do verão. As larvas resultantes trocam seu 
exoesqueleto quatro vezes antes de se estabelecer no fundo do oceano para crescer 
até o tamanho legalmente permitido para captura. 

—
 
Lagostas jovens costumam enfrentar predadores — entre eles peixes, tubarões, raias, 
polvos e caranguejos. 

Resumo sobre a

LAGOSTA
AMERICANA
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tamanho de 450 g (1 lb.), geralmente crescendo no mar em 
profundidades de até 2.300 pés.
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Porção:  
85g de lagosta 

cozida e sem casca 

A lagosta americana é uma das proteínas mais saudáveis. Uma porção de 85g (3 oz.) contém apenas 60 mg de
colesterol, 81 calorias e 0,089 gramas de gordura saturada. A lagosta americana contém zinco (para combater 
bactérias e vírus), fósforo para ajudar a fortalecer os ossos, vitamina B12 para manter as células nervosas e sanguíneas 
saudáveis, vitamina E (um antioxidante), magnésio necessário para a produção de energia e 0,1 gramas de ácidos 
graxos ômega-3 por porção. 

VALOR NUTRICIONAL 

Gordura Total 
0,49g

Gordura Saturada
0,089g

Potássio 
293mg 

Colesterol 
60mg

Calorias 
81

Cálcio 
51mg

Sódio 
588mg

Vitamina A2 
2mcg

Gordura Trans

Gordura 
Poliinsaturada  

0,076g

Gordura 
Monoinsaturada

 

0,133g
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Proteína 
17,08g

Ferro 
0,33 mg

Carboidrato
Total
1,07g
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LAGOSTA 
AMERICANA VIVA

 



PRÁTICAS DE MANEJO E CLASSIFICAÇÃO
de lagostas vivas 

EM BARCOS: À medida que as 
lagostas são removidas das 
armadilhas e medidas, faixas são 
presas às pinças para facilitar o 
manuseio e evitar danos. Cada lagosta 
é manuseada com cuidado e 
inspecionada antes de ser colocada 
em tanques de água salgada aerada.

EM SOLO: À medida que as lagostas

são descarregadas do barco para o 
estabelecimento de comercialização, 
elas são pesadas, colocadas em caixas 
e essas caixas são enchidas de água 
salgada aerada até serem despachadas 
em caminhões refrigerados para 
tanques de armazenamento para 
posterior classificação de tamanho ou 
qualidade do exoesqueleto. Os 
distribuidores de lagostas vivas 
monitoram a salinidade, aeração e 
temperatura do tanque regularmente 
antes do envio.

EM CAMINHÕES PARA EMBARQUES

NACIONAIS E INTERNACIONAIS: 

Para envios internacionais, as lagostas 
são refrigeradas a pelo menos 4,4°C 
(40°F) antes de serem embaladas. Elas 
são então entregues por caminhões 
refrigerados para despachantes de 
cargas para embarques aéreos 
internacionais. As lagostas vivas 
destinadas a entregas domésticas de 
longa distância ou mercados 
internacionais são embaladas com o 
abdomen para baixo e as pinças para 
cima em uma caixa de transporte com 
ranhuras. Depois que a caixa é embalada, 
uma almofada úmida é colocada em cima 
da caixa interna junto com bolsas 
térmicas para manter as lagostas frias 
durante o transporte. 

 

CLASSIFICAÇÃO DE TAMANHO:

Tipo de Lagosta  Gramas  Libras  

Chix 450 – 544g  1 – 1,20 lbs.  

Quarters 567 – 658g  1,25 – 1,45 lbs. 

Halves 680 – 771g  1,5 – 1,7 lbs. 

Selects 794 – 1361g  1,75 – 3 lbs. 

Jumbos 1361 – 2722g  3 – 6+ lbs. 

GRADING FOR SHELL QUALITY:

Qualidade da
Casca

 Época do Ano de
Captura

 % de Conteúdo
de Carne

Hard-shell
 

January – June
 

25 – 27%

Firm-shell
 

October – January
 

20 – 22%

New-shell
 

July – September
 

15 – 17%

LAGOSTAS HARD-SHELL são

vendidas principalmente vivas. Elas 

estão disponíveis durante o ano todo 

mundialmente, mas em quantidades 

limitadas durante os meses de 

inverno. 

LAGOSTAS FIRM-SHELL são usadas

tanto para o mercado de produtos 

processados quanto vivas. No outono 

e no início do inverno, a maioria dos 

produtos processados com casca vem 

da lagosta firm-shell. 

LAGOSTAS NEW-SHELL são

enviadas principalmente para 

processadores para produção de 

carne de lagosta e caudas de lagosta. 

A textura doce e delicada combinada 

com um sabor salgado torna essas 

lagostas as favoritas da indústria de 

processamento de lagostas americanas. 
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PRODUTOS DE 
LAGOSTA AMERICANA 

 



O PROCESSAMENTO DE LAGOSTA
começou em meados da década de 
1960 nos EUA, predominantemente 
em Maine. A lagosta inteira cozida 
congelada em salmoura, bem como 
carne de lagosta enlatada, foram as 
primeiras formas do produto. O 
congelamento foi feito principalmente 
usando amônia em congeladores de 
jateamento e placas, que levava de 24 
a 48 horas para congelar os produtos. 

O processamento foi ampliado e 
modernizado para atender ao aumento 
da demanda por carne e cauda de 
lagosta congelada. Novos métodos de 
congelamento usando nitrogênio 
líquido prolongaram a vida útil e 
facilitaram o preparo - basta 
descongelar, aquecer em vapor e 
servir. O congelamento com nitrogênio 
em apenas dezoito minutos resultou 
em um produto saboroso e macio 
com um grau mínimo de desidratação. 

 O COZIMENTO A VAPOR
substituiu o cozimento por lotes 
de lagostas vivas. Isso criou um 
cozimento mais uniforme e
contínuo e evitou o cozimento 
excessivo. As instalações de 
processamento adotaram planos 
detalhados e padrões mais 
robustos de segurança alimentar. 
À medida que as técnicas de 
cozimento e congelamento se 
tornaram mais sofisticadas, o 
foco mudou para o mercado 
internacional. A chegada das 
embalagens a vácuo contribuiu 
para embalagens mais atrativas 
e resistentes à umidade. Além 
disso, a implantação de
embalagens de nylon de alta 
resistência preservou a carne 
durante a estocagem refrigerada 
e estendeu a vida útil em 
até 2 anos. 

 EM 2006, o HPP (HIGH PRESSURE 
PROCESSING) foi introduzido na 
indústria da lagosta. Originalmente 
usado na Espanha para prolongar 
a vida útil das carnes, o HPP 
proporciona um produto de lagosta 
saboroso, homogêneo, seguro e 
de qualidade. Descobriu-se também 
que o HPP prolonga a vida útil dos 
produtos de lagosta cozidos em 21 
dias, em média. Com o 
processamento HPP, a lagosta é 
morta imediatamente quando a 
água altamente pressurizada é 
adicionada. O HPP agrega valor 
ao produto, pois o rendimento da 
carne aproxima-se de 100% e o 
consumidor final pode remover 
facilmente a carne de lagosta da 
casca. No HPP, a carne crua das 
pinças e juntas/knuckles não são 
previamente cozidas e garantem 
grande versatilidade às preparações
de refeições e aplicações de chefs. 

 

HISTÓRIA DO PROCESSAMENTO & 
DAS INOVAÇÕES 

Carne da junta (knuckle) 
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Carne moída 

Carne da cauda 

Carne da pata 
Carne da pinça 
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POR QUE COMPRAR PRODUTOS 
DE LAGOSTA DOS EUA 

 

— 
 
Métodos Avançados de Processamento

 
O cozimento a vapor permite um cozimento uniforme. 
O congelamento de nitrogênio produz produtos de 
alta qualidade. 

—  Formatos Modernos de Produto 

 Os processadores oferecem grande variedade de 
produtos HPP (high pressure processing) em diferentes 
formatos e para diversas aplicações. 

—  Sabor Excepcional  

 Época de Processamento: Maio – Dezembro. A maioria 
das lagostas é processada durante o verão e o outono, 
quando as lagostas estão crescendo em uma nova casca. 
A qualidade da carne destas lagostas é mais tenra e 
doce, com sabor e textura ligeiramente salgada. 

—  Embalagens Inovadoras & Validade Estendida   

 A embalagem a vácuo prolonga a validade e evita a perda de 
umidade. Os produtos cozidos têm um prazo de validade de 
18 meses. O produto cru tem validade de 2 anos. 

— 
  
Segurança Alimentar e Qualidade Consistente

 
Os processadores de lagosta usam tecnologias avançadas 
de processamento para abordar as preocupações com o 
bem-estar animal. 

—  Disponibilidade 

 Os produtos processados congelados estão disponíveis 
durante todo o ano. 

— 

 

Versatilidade do Produto
 

 

Produtos de lagosta de valor agregado  que contenham 
carne de lagosta moída aumentam a sua utilização em receitas. 
Disponibilidade de grande variedade de produtos prontos 
para consumo (bisque, mac and cheese, tortas, bolos, dips).

—  Aumento da Demanda do Consumidor 

 Aumento da demanda por produtos de frutos do mar 
congelados e refrigerados nos supermercados. O 
foodserice também oferece produtos de lagosta 
descongelados e prontos para uso. 
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FORMATOS DE PRODUTOS DE 
LAGOSTA AMERICANA COZIDA 

 

Raw Whole Lobster

Inteira  
Cozida

CTK Cozida  
(Pinça, Cauda & Junta/Knuckles)

CK Cozida  
(Pinça & Junta/Knuckle)

Cozida 
Caudas Cortadas

Moída

Cozida  
Cauda Inteira 

Descrição do Produto  Faixa de Tamanho  Tamanho da Caixa Principal  Foodservice Varejo

Inteira, Cozida  450-794g (1-1,75 lb)  4,54kg   

Cozida, Pinça e Junta/Knuckle  907g/227g (2 lb/8 oz)  5,44kg / 3,63kg   

Carne da Cauda Cozida 907g (2 lb)  5,44kg   

Carne da Lagosta Moída  2,27kg (5 lb)  15,88kg   

Carne da Pata Cozida  907g (2 lb)  5,44kg   
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Descrição do Produto  Faixa de Tamanho  Tamanho da Caixa Principal  Foodservice Varejo

Inteira, Crua/Branqueada  450-680g (1-1,75 lb) 4,54kg   

Cortada Crua com Pinça  450-567g (1-1,25 lb) 4,54kg   

Cortada, Crua com CK no Corpo   192-220g (6,7-7,7 oz) 4,54kg   

Caudas de Lagosta Cruas Inteiras e Cortadas  56-340g (2-12 oz) 4,54kg / 2,38kg, 2,72kg   

Carne da Pata Crua  907g (2 lb) 5,44kg   

Carne da Pinça e Junta/Knuckle Crua  907g (2 lb) 5,44kg   

FORMATOS DE PRODUTOS DE 
LAGOSTA AMERICANA CRUA 

 

Crua Inteira 

CTK Crua (Pinça, Cauda & Junta/Knuckle) 

Caudas
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AGORA O CONSUMIDOR 
PODE TER A EXPERIÊNCIA 
GASTRONÔMICA EM CASA, 
A QUALQUER HORA DO DIA.  

 

Produtos de valor agregado estão em 
alta nos supermercados, lojas e 
supermercados gourmet, e varejistas 
online. Esses produtos usam carne de 
lagosta moída, carne de pata e carne 
do corpo como ingredientes adicionais 
em mac and cheese de lagosta, risoto 
de lagosta, tortas e bolos de lagosta e 
bisques e sopas de lagosta. As refeições 
de lagosta são totalmente prontas para 
consumo e requerem apenas o 
aquecimento ou uma simples 
montagem. Também estão disponíveis 
uma variedade de produtos de lagosta 
na seção de frutos do mar e na seção 
de congelados. Com inovações e 
melhorias nos métodos de envio e 
embalagens, tanto os ingredientes de 
lagosta quanto as refeições prontas 
podem ser enviadas aos consumidores 
ainda congelados a partir de 
plataformas de comércio eletrônico. 
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PRODUTOS DE VALOR AGREGADO 
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Por ar: O produto é embalado em 

caixas térmicas de transporte, 

paletes térmicos ou em 

contêineres de companhias 

aéreas com gelo seco.  

Por mar: Os produtos de lagosta 

são transportados em armazenamento 

frio em contêiner(es) refrigerado(s) 

a -18° C ou menos e depois entregues 

nas docas de embarque onde são 

carregados em navios 

porta-contêineres para transporte.  

É importante garantir que a 

temperatura de refrigeramento 

necessária seja mantida o tempo todo. 

Muitos exportadores usam termômetros 

para monitorar a temperatura. 

NENHUM PRODUTO PREVIAMENTE 

CONGELADO DEVE SER RECONGELADO. 

Os produtos de lagosta congelados são transportados para câmaras frigoríficas ou diretamente aos clientes em caminhões 

refrigerados a -18°C ou menos. Para o transporte internacional existem diversas opções: 

LOGÍSTICA 
Transporte de produtos congelados 
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Água salgada aerada: Processo de 

infusão de água com ar para permitir a 

troca de oxigênio e a liberação 

superficial de dióxido de carbono e 

gases metano. A água salgada aerada é 

usada em instalações de armazenamento 

de lagosta em solo e em áreas de 

conservação.

Comissão de Pesca Marinha dos 

Estados do Atlântico: recursos voltados 

a pesca de lagosta americana gerenciados 

cooperativamente por dez estados e a 

NOAA Fisheries para promover, proteger 

e sustentar os recursos pesqueiros da 

costa do Atlântico. 

Congelamento em salmoura: imersão 

rápida dos produtos de lagosta em 

salmoura fria (solução de cloreto de 

sódio) seguida de um enxágue de água 

refrigerada. O processo congela os 

produtos e cria uma película de água 

que protege contra a perda de umidade. 

Normalmente, processo dura 24 horas.

Carapaça: casca dura da parte superior 

da lagosta. A seção dorsal do 

exoesqueleto. 

Armadilhas Fantasmas: armadilhas 

perdidas quando as linhas das bóias 

são cortadas. Todas as armadilhas para 

lagostas são obrigadas a ter painéis 

biodegradáveis que soltam para evitar 

que as lagostas sejam capturadas nessas 

armadilhas. 

Plano HACCP: Análise de Riscos, Pontos 

Críticos de Controle
 

Uma abordagem preventiva à segurança 

alimentar, identificando perigos 

biológicos, químicos e físicos com ações 

corretivas. Inclui a preparação dos 

produtos alimentares até a embalagem e 

distribuição. O processo envolve a 

realização de análise de riscos, 

identificação e definição de limites 

críticos, definição de procedimentos 

de monitoramento, ações corretivas, 

validação, verificação e documentação 

de manutenção de registros. Todos os 

processadores de lagosta são obrigados 

a ter um plano HAACP em vigor. 

HPP-High Pressure Processing: técnica 

de pasteurização a frio que utiliza alto 

nível de pressão isostática transmitida 

pela água para matar a lagosta e 

desprender a carne da casca. O HPP 

prolonga a vida útil, garante a segurança 

alimentar e oferece um produto que 

mantém sua textura e sabor originais. 

A carne é extraída crua e inteira da 

casca.  

Larvas: lagostas imaturas prontas para 

começar a se alimentar  

 

Áreas de Manejo e Conservação de 

Lagostas: áreas de avaliação do estoque 

do Atlântico e de manejo pesqueiro. As 

áreas incluem o Golfo do Maine, o Golfo 

do Sul de New England, as águas offshore, 

Meio-Atlântico Norte, as águas do 

Meio-Atlântico Sul de New York e do 

Estado de Connecticut e a zona costeira de 

Cape Cod em Massachusetts. Os 

representantes da indústria de cada uma 

das áreas de gestão fazem recomendações 

à Comissão de Pesca Marinha dos Estados 

do Atlântico sobre a gestão de sua área e 

mudanças no plano de pesca. Responsáveis 

pelos limites de tamanho mínimo/máximo, 

limites de armadilha e entalhe em V de 

fêmeas portadoras de ovos. 

Ecdise/Muda: quando a lagosta troca de 

casca para ter espaço para crescer.  
 

Congelamento com Nitrogênio: método 

de congelamento instantâneo usando 

congelamento contínuo com spray de 

nitrogênio e formação de cristais de gelo. 

Garante um produto de alta qualidade 

com alto teor de suculência.

NOAA Fisheries: Administração Nacional 

Oceânica e Atmosférica, Departamento de 

Comércio dos EUA, que fornece dados, 

ferramentas e serviços de apoio ao 

transporte e comércio seguro e eficiente, 

prevenção e redução de riscos à pesca, 

administração, recreação e turismo.

Salinidade: concentração de sais 

dissolvidos na água.  

Procedimentos Operacionais Padrão 

de Saneamento (SSOPs): documentação 

escrita dos procedimentos de saneamento 

para manter equipamentos e ambientes 

sanitários para processamento de alimentos 

para que não ocorra adulteração do produto. 

O processo inclui procedimentos de limpeza 

e higienização com respeito à frequência, 

monitoramento, manutenção de registros, 

ações corretivas e confirmação de 

equipamentos e produtos químicos 

utilizados.

Cozimento a Vapor: utilização de panela a 

vapor com esteira para cozinhar lagosta 

inteira crua, caudas e carne das pinças e 

juntas/knuckles. O resultado é um cozimento 

uniforme com alta qualidade e cumprimento 

das normas de segurança alimentar. O 

produto tem textura suculenta e não fica 

cozido demais. 

Nadadeiras/Urópodes: apêndices em forma 

de penas localizados embaixo da cauda de 

uma lagosta. As nadadeiras ajudam a lagosta 

a nadar. A lagosta fêmea carrega seus ovos 

entre as nadadeiras.

GLOSSÁRIO DE TERMOS 
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Embalagem a vácuo "skin": sela o produto 

na bandeja usando plástico filme especial 

"skin". Prolonga a vida útil do produto 

removendo o oxigênio e evitando a 

propagação de bactérias.

    Voltar ao Índice    
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A Food Export USA Northeast é uma organização sem fins lucrativos composta por 
dez agências estaduais de promoção agrícola do do nordeste dos EUA que utilizam 
recursos federais, estaduais e da indústria para apoiar empresas na expansão de suas 
vendas de produtos em outros países. A Food Export USA Northeast administra muitos 
serviços através do financiamento do Programa de Acesso a Mercado (MAP) do 
Serviço Agrícola Internacional (FAS) do USDA. 
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A Food Export Midwest e a Food Export Northeast administram muitos serviços através do financiamento do Programa de Acesso 
a Mercado (MAP) do Serviço Agrícola Internacional (FAS) do USDA. Food Export Midwest e Food Export Nordeste proíbem 
discriminações em todos os seus programas e atividades com base em raça, cor, nacionalidade, religião, sexo, identidade de gênero 
(incluindo expressão de gênero), orientação sexual, deficiência, idade, estado civil, status parental, renda oriunda de um programa 
de assistência pública, crenças políticas, represália ou retaliação por atividade anterior de direitos civis. Pessoas com deficiência que 
necessitam de adaptações ou meios alternativos de comunicação para informações sobre o programa devem entrar em contato 
conosco. Além disso, as informações do programa podem ser disponibilizadas em outros idiomas. A Food Export Midwest e a Food 
Export Northeast não toleram fraudes e estão atentos na prevenção de fraudes em qualquer um de nossos programas. A Food 
Export reserva-se o direito exclusivo de aceitar ou negar empresas em nossos programas. Para políticas de participação completas 
e nosso código de ética, visite: www.foodexport.org/termsandconditions. Para registrar uma reclamação de discriminação dentro 
de um programa, acesse https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer A Food Export Midwest 
e a Food Export Northeast são empregadores e fornecedores de oportunidades igualitárias. 


