
Industrializados x Naturais 



 Alimentos industrializados são aqueles que 
resultam da transformação dos alimentos 
naturais por meio de processos industriais, 
ou seja, processos que modificam a sua 
composição e aumentam a sua conservação, 
devido à inclusão de produtos químicos, 
como corantes, aromatizantes, conservantes, 
antioxidantes, estabilizantes e acidulantes. 

 



 Muitas doenças que são provocadas por 
substâncias presentes nos alimentos 
industrializados, como a diabetes, problemas 
cardiovasculares, gastrite, descalcificação de 
dentes e ossos e reações alérgicas que são 
apenas alguns exemplos. 

 



 Benefícios :praticidade das embalagens, 
alimentos com adição de vitaminas e 
minerais, demoram mais para estragar, já 
estão prontos para o consumo. 

 

 Malefícios :têm maior quantidade de gordura, 
açúcares e sódio, têm conservantes, corantes 
e aditivos, não são tão nutritivos como frutas, 
verduras e legumes, prejudicam o meio 
ambiente. 

 



 São alimentos que recebem aditivos como 
fertilizantes para o crescimento da planta, 
inseticidas para reduzir a infestação de 
pestes e doenças,e herbicidas para o controle 
de ervas daninhas. 

 



 De acordo com a maioria dos especialistas, a 
aplicação controlada de fertilizantes, 
defensivos agrícolas e outros produtos 
químicos não causa danos à saúde, não 
existindo pesquisas científicas conclusivas 
que atestem que a ingestão dessas 
substâncias em pequenas doses através dos 
alimentos, causem males à saúde. 

 





 Benefícios: alimentos mais padronizados (ex.: 
peso, tamanho de fruto, coloração, textura do 
alimento, etc.), produção maior e mais rápida, 
menor preço que alimentos orgânicos. 
 

 Malefícios: o uso indevido e/ou abusivo desses 
produtos químicos por parte dos produtores, o 
que pode causar efeitos crônicos a longo prazo, 
como determinados tipos de câncer, diminuição 
da fertilidade (redução do número de 
espermatozóides) e até a má formação de fetos 
(esses efeitos foram observados em pessoas 
expostas a agrotóxicos, em sua maioria 
agricultores). 
 



 São alimentos que não recebem nenhum tipo 
de agrotóxico ou fertilizante químico em 
nenhum momento, desde o plantio até a 
gôndola do supermercado. Os alimentos 
orgânicos são produzidos sempre com a 
preocupação de não prejudicar o meio 
ambiente. Por isso, são considerados mais 
saudáveis para o ambiente. 



 Benefícios:- preservam o solo, não 
prejudicam o meio ambiente, são mais 
saborosos e nutritivos, não contêm 
agrotóxicos. 
 

 Malefícios: têm uma menor 
produtividade,estragam-se mais rápido, 
frutas, verduras e legumes são menores,  são 
mais caros. 

 





 Os produtos industrializados ocupam uma 
parcela cada vez maior no mercado de alimento, 
pois os processos de industrialização trouxeram 
benefícios como o enriquecimento dos produtos 
com vitaminas e minerais, a conservação dos 
alimentos e a utilização de processos como a 
pasteurização, que destroem organismos 
potencialmente prejudiciais à saúde. No entanto, 
a presença de aditivos como os conservantes e 
corantes e a alta quantidade de sódio, gordura 
saturada e açúcares podem ser nocivos à nossa 
saúde e, principalmente, à saúde das crianças. 

 



  

 Hábitos são criados aos poucos.  É 
importante que adequemos nosso cotidiano 
de forma que nossa saúde não seja 
prejudicada, pois sabemos que sem ela toda 
atividade se torna impossível.  Por todos 
esses motivos vale a pena aderir pouco a 
pouco uma alimentação orgânica e eliminar 
os alimentos industrializados, não é mesmo? 

  

 



Conservantes 



 

 Substâncias naturais ou artificiais utilizadas 
para conservação de alimentos e de diversos 
outros produtos.  

 

 Função: prevenir ou inibir o crescimento de 
micróbios e evitar alterações químicas 
indesejáveis, garantindo uma longa duração 
destes produtos. 

 





 Nos alimentos os conservantes são capazes 
de inibir, retardar ou deter o processo 
de fermentação, acidificação e outras 
deteriorações.  

 

 São usados principalmente para manter as 
características (sabor, consistência e 
aparência) e o valor nutritivo dos alimentos.  



 Alguns conservantes naturais:  

- sal: provoca rapidamente a desidratação de 
qualquer bactéria que ousar em aparecer, e é 
muito útil na conservação de carnes e peixes.  

 

- vinagre: contém ácido acético - um poderoso 
antimicrobiano, também muito utilizado 
antigamente para fazer marinadas de carnes.  



 1. Os alimentos ricos em conservantes também tem o sabor 
alterado. Assim, quando você prova o alimento natural, corre o 
risco de preferir o industrializado porque tem mais sabor. 
 

 2. O consumo excessivo de produtos com conservantes em geral 
pode causar câncer no intestino. 
 

 3. Possuem uma grande quantidade de sódio, pois o sal também 
é utilizado como conservante. Essa substância se ingerida de 
maneira excessiva provoca inchaço,aumento da pressão arterial 
e retenção de líquido. 
 

 4. Esse tipo de alimentos geralmente também possui corantes 
artificiais, que também fazem mal à saúde, principalmente sendo 
perigosos para pessoas que apresentam alergias. 



 5. Em pesquisa publicada na revista “The Lancet” (2007), é citado que o 
conservante benzoato de sódio (conservante comumente utilizado em 
refrigerantes) e os corantes alimentares causavam sintomas de transtorno de 
déficit de atenção nas crianças. 

 

 6. Outro pesquisa sobre o benzoato de sódio (ou ácido benzóico), identificou uma 
reação pouco conhecida quando misturado com ácido ascórbico, ou vitamina C. 
Quando essas duas substâncias se unem, forma-se uma pequena quantidade de 
uma toxina chamada benzeno, que é um conhecido agente cancerígeno. 

 

 7. O conservante ácido deidroaceticos, presente em carnes pode causar 
dificuldades digestivas. 

 

 8. O nitrito ou nitrato de sódio, é um conservante usado principalmente em 
cachorros quentes, carnes, presuntos e bacon, que também intensifica o sabor e 
coloração desses alimentos. O problema deste conservante é que é um agente 
causador de câncer, pois as chamadas nitrosaminas são criadas durante o 
processo de cozedura ou já no interior do estômago. 

 





 É qualquer substância adicionada ao alimento 
com finalidade de modificar sua cor. 



 Corantes Naturais : são aqueles obtidos a 
partir de vegetais, ou eventualmente de 
animais. 

 Corantes Artificiais : são aqueles obtidos com 
processo de síntese, com composição  
química definida.   

 Corantes sintéticos idênticos aos Naturais: 
são aqueles cujas estruturas químicas são 
semelhantes ás dos corantes naturais, porém 
são sintetizadas em laboratório. 





 As pessoas associam certas cores com 
determinados sabores.  

 Por causa disso, a cor do alimento tem a 
capacidade de influênciar na percepção do 
sabor em praticamente tudo. 

 Por está razão as industrias alimentícias 
adicionam coloração em seus produtos. 



 Compensar a perda de cor devida à 
luminosidade, ar, excesso 
de temperatura, umidade e condições de 
armazenagem; 

 Realçar cores naturalmente presentes; 

 Conferir identidade aos alimentos; 

 Proteger sabores e vitaminas dos danos 
causados pela luz; 

 Propósitos decorativos. 

 





 É crescente o número de estudos que apontam 
diversas reações agudas e/ou crônicas a estes 
aditivos alimentares. Muitos dos sintomas são 
tratados como comuns no dia-dia. Os sintomas 
costumam aparecer a longo prazo. Os principais 
consumidores desse grupo de alimentos são as 
crianças. 

 Os corantes artificiais, quando consumidos com 
frequência, podem prejudicar a pele da pessoa, 
causando alergias, irritar a mucosa do estômago 
e causar problemas respiratórios. Esses aditivos 
também podem interferir no processo metabólico 
do organismo. 



 Embora os alimentos coloridos artificialmente 
sejam mais atrativos às crianças, seus males 
também se estendem aos adultos. E por isso 
devem ser evitados por toda a família! 



 A legislação brasileira em relação aos 
corantes alimentícios é mais permissiva que a 
dos Estados Unidos, Áustria e Noruega, tanto 
que muitas substâncias aqui usadas são 
proibidas nesses países. Assim, há motivos 
de sobra para que a presença de corantes 
seja destacada no rótulo dos alimentos e 
medicamentos, especialmente os voltados ao 
público infantil. 





Sintéticos ou orgânicos 



 Compostos químicos utilizados na agricultura 
para aumentar a quantidade de nutrientes do 
solo e, consequentemente, conseguir um 
ganho na produtividade.  

   

 



 Micronutrientes necessários aos vegetais: 

ferro, zinco, boro, manganês, cobalto, 
molibdênio, etc. 

 

 

 Macronutrientes necessários aos vegetais: 

nitrogênio, potássio,hidrogênio, carbono, oxig
ênio, cálcio, enxofre,fósforo e magnésio. 

 





 O carbono, o oxigênio e o hidrogênio estão 
plenamente disponíveis na natureza e podem 
ser absorvidos facilmente pelas vegetais, por 
isso, praticamente não são fornecidos por 
meio de fertilizantes. 

 



 Fertilizantes agrícolas compostos 
basicamente da combinação de três 
substâncias: 

- o nitrogênio atua na formação das proteínas 
indispensáveis à formação do caule e da raiz;  

- o fósforo acelera o crescimento e o 
amadurecimento dos frutos;  

- já o potássio participa da defesa contra 
doenças e do desenvolvimento das sementes. 

 



 Existem dois grandes grupos de fertilizantes: os 
inorgânicos e os orgânicos.  

 

 Inorgânicos : formado por compostos químicos não 
naturais, feitos a partir de nutrientes específicos, 
necessários ao crescimento das plantas. 

 Os mais comuns levam nitrogênio, fosfatos, potássio, 
magnésio ou enxofre e a maior vantagem desse tipo 
de fertilizante está no fato de conter grandes 
concentrações de nutrientes que podem ser 
absorvidos quase que instantaneamente pelas 
plantas. 

  

 



 Orgânicos: São resíduos animais ou vegetais, 
sendo de ação mais lenta que os 
inorgânicos,são feitos a partir de produtos 
naturais, como húmus, farinha de 
osso, farinha de peixe, torta de mamona 
(extraída do óleo de mamona),algas e 
esterco. Promove o desenvolvimento da flora 
microbiana e por consequência melhoram as 
condições físicas do solo; assim, a presença 
de matéria orgânica acelera a atuação dos 
adubos químicos. 
 



 Os fertilizantes podem ser aplicados através 
das folhas mediante pulverização manual ou 
mecanizada, chamada de adubação foliar, 
via irrigação ou através do solo. 

   

 



 Desvantagens: a degradação da qualidade do 
solo, a poluição das fontes de água e da 
atmosfera e aumento da resistência de 
pragas. 

  

 



Agrotóxicos 



 Os agrotóxicos são produtos de natureza 
biológica, física, química, que tem a 
finalidade de exterminar pragas ou doenças 
que ataquem as culturas agrícolas como:  
 

 - Pesticidas ou Praguicidas (combatem 
insetos em geral). 
- Fungicidas (atinge os fungos). 
- Herbicidas (matam as plantas invasoras ou 
daninhas). 

  
 





 Existem cerca de 15.000 formulações para 
400 agrotóxicos diferentes, sendo que cerca 
de 8.000 encontram- se licenciados no Brasil 
que é um dos cinco maiores consumidores de 
agrotóxicos do mundo. 

 

 



 Benefícios: aumento na produtividade da 
lavoura, ou seja, uma maior produção 
agrícola.   

 



 Malefícios: a exposição incorreta ou prolongada a esses produtos 
químicos pode causar distúrbios como enjoos e vômitos, a 
doenças graves como câncer e problemas hepáticos e até levar a 
óbito.  

 O uso de agrotóxicos tem causado diversas vitimas fatais, além 
de abortos, fetos com má formação, câncer, dermatoses e outras 
doenças. 

 Uma análise feita pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), mostra que 28% dos alimentos disponíveis no 
mercado apresentam limites de agrotóxicos acima do 
recomendado ou substâncias não aprovadas para o produto - 
um agrotóxico recomendado para o cultivo de pêssegos ser 
usado em morangos, por exemplo. Entre os alimentos campeões 
de agrotóxicos estão o pimentão (92% das amostras 
insatisfatórias), o morango (63% das amostras) e o pepino (com 
57%). Alface e cenoura também apresentam índices de 
contaminação elevada. 
 



 Os agrotóxicos são a segunda causa de 
intoxicação no país, ficando atrás apenas dos 
medicamentos. 
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