
 

NUTRIÇÃO; BIOCIÊNCIA; ECONOMIA; CONSUMIDOR 
 

As carências nutritivas têm origem diversa, que podem ser: 
 
“Uma deficiência de consumo:  
Esta è a hipótese que vem imediatamente à cabeça: A alimentação não fornece uma quantidade de 
nutrientes correspondente às necessidades.  
Assim sendo todos os cereais muito pobres em cálcio, pode provocar o aparecimento do raquitismo. 
Por vezes, a deficiência de consumo tem uma causa mais subtil e resulta, por exemplo, de um processo 
tecnológico. 
È bem conhecido que os antigos processos de esterilização aplicados às conservas eram nefastos para as 
vitaminas sensíveis ao calor. O beribéri (carência de vitamina B1) resulta do branqueamento do arroz, 
operação que elimina a fracção do grão na qual está concentrado este factor (…)” 
 
O mito do alimento completo: 
“Sob a expressão alimento completo esconde-se um equívoco que é por vezes cultivado por certa 
corrente de opinião com fins lucrativos. (…) Situando-nos num ponto de vista nutritivo, o termo alimento 
completo significa que um dado género alimentício cobre, por si só, as necessidades do organismo: È a 
pedra filosofal que resolve o problema da alimentação! (…) “ 
 
Os produtos industriais. 
“Diversos produtos de origem agrícola são submetidos a um tratamento tecnológico de tal modo intenso 
que sua presentação e modalidades de emprego são profundamente afectadas. Ao pegarmos num cubo de 
açúcar, este nada se assemelha nada á imagem da raiz de beterraba ou das longas canas-de-açúcar. Do 
mesmo modo, que entre um grão de amendoim, o óleo e as suas proteínas que dele se são extraídas, as 
diferenças são tais que há verdadeiramente produtos novos. È por esse motivo que géneros alimentícios 
como o açúcar e os óleos são geralmente classificados como produtos industriais e não como produtos 
agrícolas (…) 
As técnicas que visam a “protecção” dos vegetais começam de facto pelo recurso a substâncias químicas 
muito variadas (…) Estes processos encontram-se estreitamente ligados ao nível tecnológico e económico 
dos países (…) Nos EUA, o uso de pesticidas permitiria um excesso de disponibilidade agrícolas, o que se 
traduziria por uma produção animal e derivados, aumentada em 25 % na Europa ocidental, 12% no Japão, 
surgindo os países do terceiro mundo com uma percentagem muito fraca (e provavelmente apenas usada 
em culturas industriais destinadas à exportação (…). 
O estrume pode ser absorvido pelo aparelho vegetativo e surgir na parte comestível da planta. È assim 
que se coloca a questão da origem dos nitratos descobertos nos legumes (espinafres e cenouras). A 
presença dessas formas azotadas minerais interessa ao higienista, dado que os nitratos podem 
participar no nascimento de substâncias cancerígenas, as nitrosaminas, que se formam no organismo. 
Uma fracção dos pesticidas utilizados na agricultura pode ser encontrada nos produtos animais, sendo o 
leite o seu exemplo mais conhecido. Actualmente, as matérias mais usadas são o DDT, o lindane, a 
dialdrina, o clordane, o heptaclor, etc. Estas substancias são lipossoluveis e de conterem cinco a sete 
átomos de cloro. Quando são ingeridas, têm a tendência a acumula-se nas gorduras de reserva do 
organismo, tornam-se uma ameaça, quando por uma razão qualquer, se verifica uma fusão brutal da 
matéria gorda (…) o “acidente” não provem das quantidades ingeridas no momento, mas sim de toda a 
quantidade anteriormente ingerida que é libertada brutalmente. 
Tem-se discutido igualmente bastante os antibióticos usados em medicina veterinária, principalmente para 
o tratamento das mamites das vacas leiteiras. (…) Em França propôs-se, com efeito, que os antibióticos de 
uso veterinário fossem associados com colorantes poderosos, de tal modo que a sua presença fosse fácil 
de descobrir no leite, tornando possível eliminar do circuito comercial as porções assim poluídas. 



Para terminar, é necessário ter em conta que os pesticidas e os antibióticos são moléculas muito estáveis, 
resistindo a todos os processos industriais. A sua eliminação dos produtos alimentares não pode portanto 
ser considerada em concreto. Uma redução do nível de poluição só pode ser realizada antes do ciclo 
alimentar; mas não surgem perspectivas neste domínio.” 
 
TOXICOS DA CIVILIZAÇÃO INDUSTRIAL 
 
“O nosso modo de vida é responsável por um certo nível de poluição química da alimentação (…)  
Existem ameaças na questão exacta dos plásticos empregues nas indústrias alimentares, como 
embalagens. (…) A proximidade de uma auto-estrada ou uso constante de máquinas agrícolas expande 
sobre os cultivos vestígios de hidrocarbonetos de petróleo e igualmente uma poeira de chumbo utilizado 
como auxiliar de combustão. 
(…) Os excessos de mercúrio deitados ao mar provocaram uma taxa desse metal pesado na carne dos 
peixes (…) As intoxicações por chumbo (saturismo) fazem de certo modo, parte da história (…) è possível 
atrair igualmente a atenção par um outro metal, o cádmio, cujo emprego cresceu em diversas industriais 
pode ser causa de uma poluição da nossa alimentação (…) Todos estes riscos colocam o problema da 
compatibilidade entre um desenvolvimento industrial intenso e o futuro biológico de uma população 
crescente. 
(…) Uma renovação da maneira de encarar um ministério da saúde, que se transformaria por exemplo num 
ministério de protecção biológica poderia iniciar um reequilíbrio entre os imperativos industriais e os da 
salvaguarda biológica (…) 
As matérias alimentares são susceptíveis de conter uma variedade considerável de substâncias estranhas, 
resíduos provenientes das práticas agrícolas e do nível de desenvolvimento industrial e económico. (…) 
Numerosos inquéritos epidemiológicos puseram claramente em evidência uma relação entre a frequência 
da mortalidade por cancro do fígado e o nível de poluição dos produtos alimentares por aflatoxinas. (…) é 
certo que as populações das regiões quentes e da bacia mediterrânea se arriscam a sofrer consequências 
de poluições diversas de origem microbiológicas, também o é que o consumidor dos países do norte e 
industrializados se encontra mais exposto a uma toxicidade resultante de uma poluição química. (…)” 
 
OS ADITIVOS ALIMENTARES 
 
“Os aditivos alimentares constituem substâncias, de origem natural ou química, acrescentadas a produtos 
no momento em que entram num ciclo tecnológico de estabilização e de transformação. Estes aditivos são 
escolhidos pela indústria entre uma lista de substâncias que receberam uma autorização da parte dos 
técnicos e autoridades ligadas a essas questões. (…)  
Os aditivos foram codificados pelo emprego da letra E (significando Europa), seguida de um número com 
três algarismos que identifica a natureza do aditivo. Assim o carbonato de cálcio, transformou-se em 
E170. (…) Desenvolveu-se em seguida uma corrente de opinião repousando sobre uma sede de “natural” 
e de rejeição de uma sociedade super industrializada; os corantes foram impostos de forma violenta. 
Tudo isto criou uma desconfiança instintiva relativamente aos aditivos. 
As revisões periódicas das autorizações constituem uma medida excelente, que permite restringir ou 
proibir o emprego de um ou outro aditivo, anteriormente autorizado. É assim que por exemplo, foi 
proibido nove corantes, não devido a uma toxicidade repentina, mas porque os estudos relativos a estes 
produtos pareceram insuficientes. (…) 
(…) O caso dos nitratos empregues em salsicharia a título de agente inibidor de poluição microbiológica. 
Verifica-se que ao lado deste aspecto positivo, estas substâncias poderiam apresentar dois inconvenientes 
sérios: um consistiria na formação de substâncias cancerígenas durante o seu trânsito intestinal; outro 
seria a alteração das propriedades funcionais da emoglobina. (…) Na mesma ordem de ideias, é sabido que 
os sulfitos não se encontram totalmente desprovidos de inconvenientes. Se não constituem um facto de 
substâncias tóxicas, pelo menos têm propriedades antivitaminicas. Dividem a molécula da vitamina B1 e 
tornam-na inutilizável pelo organismo. O mesmo acontece quando o ácido bórico é utilizado como 
conservador; podia criar uma deficiência possível em vitamina B2 .” 



 

Pode-se fazer um juízo da tecnologia alimentar? 
“Uma fracção de consumidores está pronta a condenar em bloco e de maneira definitiva tudo o que 
reveste a seus olhos, um aspecto industrial. Outras pessoas aceitam sem apreensões aparentes todas as 
preparações alimentares oferecidas no mercado.” 
 
 CONCLUSÃO 
“A agricultura e a genética terão evidentemente com encargo a produção das fontes mais adequadas à 
alimentação humana; as indústrias agro-alimentares terão como missão manter ao máximo o potencial 
nutritivo dos produtos agrícolas e valorizá-los através de operações de transformação ou de extracção (…)” 
 

(Traduzido para a Editorial Presença) Colecção; Guia da Saúde.  
 
NOTA DO AUTOR DESTE DOCUMENTO 
 
A GENETICA HOJE ESTÁ NA FRENTE DA NUTRIÇÃO E AGRICULTURA, EM 1978 TALVEZ AINDA NÃO SE 
FALASSE EM OGM,s, DEFICILMENTE SE FALARIA DE BIOCIÊNCIA. 
MAS HOJE SABEMOS QUAIS AS POSSIBILIDADES QUE A BIOCIENCIA E A GENÉTICA NOS QUEREM 
OFERECER, MAS TAMBEM TEMOS TODOS NOÇÃO QUE NÃO SE SABE AS SUAS CONSEQUENCIAS.  
AO LERMOS ESTES EXCERTOS DO LIVRO, E EU QUE LI O LIVRO TODO, FICAMOS COM A MESMA NOÇÃO 
QUE NÃO SE PODE CONFIAR NOS REPRESENTANTES E DEFENSORES DOS OGM,s E TEMOS SERIAS 
DUVIDAS SOBRE QUAL A SUA INTENÇÃO. 
QUANDO EXISTEM PROVAS QUE CERTOS PRODUTOS USADOS NA INDUSTRIA DA ALIMENTAÇÃO, 
CRIARAM E CRIAM DOENÇAS GRAVES, MORTAIS E DOLOROSAS COM IMPACTO SOCIAL E 
INCAPACIDADES INDIVIDUAIS, QUE OS MESMOS QUE AS INTRODUZIRAM NO MERCADO SEM 
PREOCUPAÇÃO REAL PARA COM O CONSUMIDOR.  
OS MESMOS QUE CRIARAM O PROBLEMA, DIZEM TER SOLUÇÃO PARA ELE, MAS ESTÃO NISSO DESDE 
SEMPRE. O PROBLEMA CADA VEZ É MAIS GRAVE, INTOXICAÇÃO DE TODO O ECOSISTEMA E DO HOMEM. 
AS INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA REGULAMENTAÇÃO DOS PRODUTOS ALIMENTARES SEMPRE 
ESTIVERAM DO LADO DOS AGRO NEGOCIANTES, APROVAM-DO NIVEIS DE USO DE SUBSTANCIAS 
NOCIVAS AO SER HUMANO A LONGO PRAZO, SABENDO QUE QUANDO SE COMEÇAR A DESCUTIR O 
ASSUNTO, DIFICILMENTE SE CONSEGUIRÁ LIGAR A CAUSA E O EFEITO. E MESMO QUE SE ENCONTRE A 
CAUSA SIMPLESMENTE SE ARRANJA UM SUBSTITUTO QUE AINDA NINGUEM CONHECE, E SÃO MAIS 10 
20 ANOS A OFERECE ALGO QUE NOS PODE ESTAR A MATAR. 
A QUANTIDADE DE ANTIBIOTICOS, NECESSÁRIOS NA AGROPECUÁRIA CRESCEM TODOS OS ANOS, OS 
QUIMICOS PARA AGRICULTURA CADA VEZ MAIS FORTES E NOCIVOS. 
AS SOLUÇÕES QUE REALMENTE RESOLVERIAM TODOS OS DANOS “COLATERAIS” DO USO DE PRODUTOS 
NECESSARIOS DEVIDO AO TRATAMENTO INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES, NÃO SÃO ACEITES, 
TAIS COMO PERMACULTURA, VEGETARIANISMO. 
ALIAS MAIS UMA VEZ COMO NO CASO DO USO DOS (E´s), QUEREM-NOS IMPOR MAIS UMA MUDANÇA 
NA FORMA COMO CRIAMOS E USAMOS OS NOSSOS ALIMENTOS, FORÇADA POR LEI E DEFENDIDA PELAS 
FORÇAS DE SEGURANÇA, ACOMPANHADAS PELA DESINFORMAÇÃO E ACÇÕES IMORAIS, COMO HÁBITO. 
 

 


