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Todos acreditam que sabem o que significa o
conceito de ALIMENTO. 

Será que sabe mesmo?
 

Alimento é aquilo que os seres vivos comem e bebem
para a sua subsistência. O termo deriva do latim

alimentum e permite referir-se a cada uma das
substâncias sólidas ou líquidas que nutrem os seres

humanos, as plantas ou os animais.
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Abundância na
alimentação deve ser

significado de
variedade de

verduras, legumes,
cereais, sementes,

hortaliças, frutas etc.,  
no dia a dia.

Aspectos que definem o
impacto social do sistema

alimentar, incluem:
tamanho e uso das

propriedades rurais que
produzem os alimentos;

autonomia dos
agricultores na escolha de
sementes, de fertilizantes
e de formas de controle

de pragas e doenças;
condições de trabalho e

exposição a riscos
ocupacionais; 

papel e número de
intermediários entre

agricultores e
consumidores;

capilaridade do sistema
de comercialização;

geração de oportunidades
de trabalho e renda ao

longo da cadeia
alimentar; 

e partilha do lucro gerado
pelo sistema entre capital

e trabalho.

Alimentação é + do que ingerir
nutriente:

Alimentação também diz respeito a:

> Escolha dos tipos de alimentos que
contêm e fornecem os nutrientes;
> À forma como são combinados entre si e
preparados;
> Às características do modo de comer e às
dimensões culturais e sociais das práticas
alimentares. 

Todos esses aspectos influenciam a saúde e
o bem-estar.



São produtos alimentícios feitos
com ingredientes industriais e com
pouco ou quase nada de alimento

natural. 
 

Passam por um processamento tão
intenso que acabam perdendo a
estrutura, cor, sabor, e é preciso

adicionar emulsificantes,
aromatizantes, corantes, entre

outras substâncias químicas.
 

No seu processo produtivo, além de
ser totalmente artificial, é usado

açúcar, sal e gorduras saturadas em
excesso.

 

O QUE SÃO ALIMENTOS
ULTRAPROCESSADOS?

 

ATENÇÃO!
 

Os alimentos ultraprocessados

também utilizam substâncias

químicas sintetizadas a base de

matérias orgânicas como o

petróleo e carvão, tais como:

corantes, aromatizantes,

realçadores de sabor e vários

tipos de aditivos usados para

dotar os produtos com

propriedades que despertem

nossa sensorialidade, de forma

atraente através do sabor

(paladar); do cheiro (olfato);

cores fortes e variadas (visão);

maciez (tato) etc.

 

"É importante não esquecer que
os ultraprocessados favorecem

as indústrias e são altamente
NOCIVOS para a saúde humana e

para o ambiente."



É preciso ter
ATENÇÃO ao fato de

que a produção
industrializada dos

ultraprocessados
permite a  compra desses

alimentos em grande
quantidade a preço

baixo. 
 

Essa estratégia é uma
PEGADINHA que

favorece a indústria e
DESTRÓI A SAÚDE

DAS PESSOAS. 

CARACTERÍSTICAS DOS
ULTRAPROCESSADOS

A principal característica dos produtos

alimentícios ultraprocessados é a sua

DURABILIDADE. São produzidos para estarem

nas prateleiras dos supermercados durante

meses, até mesmo anos.

Outra caraterística muito importante, é o fato de

que em TODOS os produtos há ADIÇÃO DE

AÇÚCAR além de outros produtos químicos. O

açúcar dá um sabor agradável aos produtos, bem

como se caracteriza pelo alto nível de

DEPENDÊNCIA biofísica que ele causa ao

organismo.

Os ultraprocessados são

produtos alimentícios:

 

i) Prontos para consumo,

necessitando de aquecimento

ou não;

 

ii) São formulações industriais

feitas com substâncias extraídas

de outros alimentos (óleos,

gorduras, açúcar, amido,

proteínas);

 

iii) Contém derivados de

constituintes de alimentos

(gorduras hidrogenadas, amido

modificado) ou sintetizadas em

laboratório com base em

matérias orgânicas como

petróleo e carvão (corantes,

aromatizantes, realçadores de

sabor e vários tipos de aditivos

usados para "sensibilizar" o

paladar, o olfato e a visão das

pessoas.



A produção e consumo
dos produtos
alimentícios

ultraprocessados
causam GRANDES

IMPACTOS no
ambiente, na cultura,

na saúde e na vida
social da população.



"Os resultados dessa
pesquisa deixaram

nossa família muito
preocupada!

 
Nas propagandas

NUNCA NOS
ALERTAM sobre os

riscos que a nossa
saúde corre se

ingerirmos produtos
alimentícios

ultraprocessados."

ULTRAPROCESSADOS E AGROTÓXICOS:
QUAL A RELAÇÃO?  

Para a realização da pesquisa, os

investigadores do IDEC definiram os

critérios para a investigação:

i) Analisaram, exclusivamente produtos

ultraprocessados;

ii) Selecionaram os produtos com maior

teor de açúcar, e que continham trigo,

milho e soja na formulação;

iii) Analisaram os produtos com

propagandas para o público infantil;

iv) Produtos com propagandas com

apela à saúde.

 

O Instituto Brasileiro de Defesa do

Consumidor - IDEC, preocupado com o

nível de qualidade dos produtos

alimentícios ultraprocessados consumidos

pela população brasileira, realizou uma

pesquisa a partir de preocupações

discutidas há anos sobre os problemas da

CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS

COM RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS,

os malefícios trazidos pelo CONSUMOS

DE ULTRAPROCESSADOS e a ausência

de medidas eficazes para a PROTEÇÃO

DA SAÚDE dos consumidores



EXISTE AGROTÓXICO NOS
ULTRAPROCESSADOS?

É importante NÃO ESQUECER que todos os
produtos alimentícios ultraprocessados contém em
sua preparação AÇÚCAR, TRIGO, MILHO e/ou
SOJA, alimentos cultivados em grande escala a
partir de sementes/plantas transgênicas e uso
massivo de agrotóxicos. 

Desse modo, a pesquisa feita pelo IDEC, procurou
resíduos dos AGROTÓXICOS MAIS USADOS nos
cultivos de cana de açúcar, trigo, milho e soja, quais
sejam: glifosato, glufosinato, diquat e paraquate.

GLIFOSATO

Agrotóxico mais vendido no

mundo, o glifosato é um polêmico

herbicida que é considerado como

“provavelmente carcinogênico ou

capaz de causar câncer”, de

acordo com a IARC (Agência

Internacional para Pesquisa sobre

Câncer) da OMS (Organização

Mundial da Saúde).

 

GLUFOSINATO

Trata-se de um herbicida usado

para eliminar plantas daninhas.

Pesquisas mostraram que a

substância está relacionada à má

formação embrionária e a

problemas no sistema nervoso

central em ratos. 

 

DIQUATE e PARAQUATE

Costumam ser vendidos juntos. O

mais tóxico, paraquate, foi banido

na União Europeia em 2003 e

também no Brasil, em 2020.

Contudo, a Anvisa autorizou o uso

do seu estoque remanescente até

julho de 2026. Estudos pontuam

que o paraquate é um dos

herbicidas que mais comumente

causam morte no mundo, seja por

administração acidental ou

intencional, podendo levar à

falência do coração, rins e fígado.
"Você sabia que as empresas
que produzem os agrotóxicos
que são DERRAMADOS em
nosso país são, na maioria,

empresas estrangeiras e que
só pagam 3% de imposto?

 
Eles causam adoencimento na
população e lucram BILHÕES!"



 

Como é possível verificar nos RESULTADOS DAS ANÁLISES dos produtos

ultraprocessados investigados, apresentados pelo IDEC (acima), e divulgados

no Relatório "Tem veneno nesse pacote", nesse ano - 2021- (www.idec.org.br),

estão sendo vendidos para a população produtos alimentícios que contém

AGROTÓXICOS em sua composição e, pior, há uma campanha massiva nos

meios de comunicação para que a população consuma, intensivamente, esses

produtos.

Não é à toa que a PRODUÇÃO DESSES PRODUTOS É INTENSA e que são

vendidos com preços bastante acessíveis. 

Esses produtos promovem LUCROS ALTÍSSIMOS para a indústria, 

 ADOECIMENTO para a população, além dos diversos IMPACTOS

AMBIENTAIS que causam.

http://www.idec.org.br/


VEJA COMO AS SUBSTÂNCIAS
QUÍMICAS QUE COMPÕEM OS

AGROTÓXICOS PENETRAM E
AFETAM O CORPO HUMANO

OS AGROTÓXICOS ENCONTRADOS NOS

ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS ADOECEM

OS SERES HUMANOS?

"O Brasil é um dos maiores CONSUMIDORES

DE AGROTÓXICOS do mundo, autorizados.

Apenas em 2020, 493 novos compostos

químicos foram liberados pela ANVISA. Não

somente usamos substâncias ALTAMENTE

NOCIVAS, mas também técnicas proibidas em

outras partes do mundo, como a

PULVERIZAÇÃO AÉREA, que espalha

agrotóxicos não apenas em plantações, mas

também, indiscriminadamanete, em pessoas,

comunidades, escolas, rios e tudo mais que

houver pela frente. 

O Brasil é, também, o segundo maior comprador

quando se fala de agrotóxico já PROIBIDOS na

Europa, na contramão do resto do mundo, onde

os esforços são no sentido de RESTRINGIR o uso

dessas substâncias pelos riscos à Saúde Pública e

ao Meio Ambiente. 

Por aqui, o que temos visto é que a cada ano se

bate um NOVO RECORDE na quantidade de

AGROTÓXICOS" (IDEC, 2021). (Grifo nosso)



SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO AGUDA E CRÔNICA DOS
PRINCIPAIS GRUPOS QUÍMICOS DE AGROTÓXICOS

No quadro acima, é possível verificar

alguns sintomas de INTOXICAÇÃO aguda

e crônica causados pelo contato que as

pessoas têm com o AGROTÓXICO, através

de diversos meios: aplicação direta dessa

substância agroquímica na lavoura;

pulverização aérea; ingestão através de

ALIMENTOS CONTAMINADOS.



7 – MAL DE ALZHEIMER: é uma doença que afeta
as funções do sistema neurológico. Os
agrotóxicos que podem atuar na morte de
células cerebrais, que é a principal causa da
doença.

8 – DOENÇAS NEUROLÓGICAS DIVERSAS: além
do Câncer cerebral, os agrotóxicos podem ainda
causar várias outras doenças neurológicas,
dentre elas a depressão, que hoje é considerada
o mal do século.

9 – MALFORMAÇÃO DO  FETO: os agrotóxicos
podem causar malformação fetal, anencefalia e
até mesmo o aborto. Para as mulheres grávidas,
a alimentação deve ser sempre focada in natura,
em produtos e alimentos que não colocarão em
risco a sua saúde nem a do feto. 

10 – PROBLEMAS NA TIREÓIDE: os hormônios da
tireoide podem sofrer alterações no que diz
respeito ao seu funcionamento. O
Hipotireoidismo está relacionado com o consumo
de alimentos contaminados por agrotóxicos e é o
principal causador da obesidade.

11 – ALERGIAS: o agrotóxico é uma substância
química altamente potente, desse modo o
organismo humano pode esboçar reações
indesejadas como o desenvolvimento de
alergias. 

12 – DOENÇAS CARDÍACAS: o glifosato, que é um
dos agrotóxicos mais utilizados, é o principal
agente causador de doenças do coração.

1 – CÂNCER: O câncer é a doença mais perigosa e
fatal relacionada com o consumo contínuo e em
excesso de agrotóxicos. E os tipos de câncer
mais comuns relatados são câncer de mama,
cerebral, pulmonar e de próstata.

2 – INFERTILIDADE: Uma das principais
complicações que atingem as mulheres e os
homens é a infertilidade, causada pelos
agrotóxicos e outros agentes químicos aplicados
nos alimentos durante o cultivo. O componente
tóxico afeta drasticamente a taxa de fertilidade,
além de alterar também a qualidade dos
espermatozoides.

3 – TDAH: Pesquisas afirmam que, o Transtorno
do Déficit de Atenção e Hiperatividade estão
relacionados com a exposição ou inalação de
agrotóxicos e outros químicos. 

4 – DOENÇA DOS RINS: O trato urinário realiza
um trabalho de absorção e de filtragem, e os
agrotóxicos podem afetar diretamente essas
áreas primordiais, destruindo os tecidos renais
podendo causar até mesmo a falência dos rins.

6 – DANOS AO FÍGADO: O fígado é outro órgão
bastante afetado pela absorção do organismo de
produtos considerados prejudiciais à saúde. Os
agrotóxicos afetam perigosamente as funções
celulares do fígado causando várias doenças
hepáticas que têm como característica sintomas
silenciosos.

ALGUMAS DOENÇAS CAUSADAS POR AGROTÓXICOS
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