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Os hábitos alimentares e o modo de produção de alimentos modelam a 
paisagem. A saúde começa por um ambiente limpo e sadio e para isso os 
hábitos alimentares têm um dos papéis de destaque. Reaprender a comer, 
reconhecer alimentos ancestrais e reeducar o gosto são algumas das 
reaprendizagens a fazer, a que se pode e deve aliar a inovação alimentar. 
 
 

 
MPI – Movimento Pró-Informação para a Cidadania e Ambiente 
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1. Introdução 
 

 O sector da alimentação é dos que mais contribui para os impactos ambientais 
negativos. Considerando ainda os impactos sociais e económicos, percebemos que é 
fundamental olhar para este sector de uma forma integrada e na perspectiva tão 
apregoada de um desenvolvimento sustentável. 

No estudo divulgado pela Comissão Europeia (CE), EIPRO – Environmental 
Impact of PROducts (2006), a alimentação é uma das áreas do consumo privado que 
mais contribui para os problemas ambientais, com um peso na ordem dos 20 a 30 por 
cento, sendo a carne e os produtos lácteos alguns dos produtos que mais contribuem 
para o consumo dos recursos energéticos. As outras áreas com grande impacto são 
os transportes e a habitação. Também no relatório da UNEP de 2010 - Assessing the 
Environmental Impact of Consumption and Production, Report, o sector alimentar é 
referido como responsável por impactos ambientais muito elevados, sendo a produção 
animal (carne e lacticínios) o que mais recursos consome, comparativamente às 
alternativas de origem vegetal, e mais do que os combustíveis fósseis, a actividade 
agrícola influencia directamente os ecossistemas ocupando vastas áreas e usando 
enormes quantidades de água.  

Os hábitos alimentares e o modo de produção de alimentos alterou-se muito 
nas últimas décadas, não só em Portugal, mas um pouco por todo o Mundo, passando 
de dietas típicas em cada região e de uma produção artesanal com a utilização de 
muitas variedades agrícolas, consoante a sua adaptação às várias regiões, pela mão 
de muitos agricultores, para um regime alimentar globalizado e uma agricultura 
industrializada, que utiliza poucas variedades agrícolas (muitas das quais híbridas e 
transgénicas), com poucos agricultores, em também poucos países que se 
especializaram nas produções. 

A nossa sociedade industrial afastou-nos da terra, da Natureza e criou um certo 
paradoxo, apesar de vivermos na era da informação perdeu-se e continua a perder-se 
conhecimento ancestral, conhecimento esse que permitiu que a nossa espécie 
prosperasse ao longo de milénios, e que devemos revalorizar, pois há uma verdade 
indesmentível, é a Natureza, pelos múltiplos serviços que presta gratuitamente 24 
horas por dia, 365 dias no ano, que continua a alimentar-nos! 

Há pois uma série de reaprendizagens a fazer. Antes de reaprendermos a 
comer, ou seja, comer nas proporções adequadas os vários alimentos, precisamos de 
redescobrir e reconhecer alimentos ancestrais, como são os alimentos silvestres. 
Reeducar o gosto é outra aprendizagem importante, pois a alimentação saudável 
também pode satisfazer-nos o prazer de comer! 

A nossa tradição alimentar é um bom ponto de partida, pois a tradição é 
sempre uma base em qualquer processo, mas não é justificação para tudo, assim 
temos à nossa frente a inovação alimentar com os alimentos locais, porque a 
imaginação deve ser o limite! 

 
 

2. O que se passa para lá da prateleira do 
supermercado? 
 
O tipo de alimentação dos seres humanos tem mudado ao longo da sua 

existência no planeta e a primeira grande mudança na alimentação da nossa espécie 
ocorreu há 10 mil anos, com o advento da agricultura. A grande mudança de então 
para cá, o advento da dieta moderna, ou ocidental, com início na Revolução Industrial 
(Século XVIII), intensificando-se nas últimas décadas, afectando não só o regime 
alimentar, mas também o modo de produção dos alimentos. 
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2.1 – Industrialização da produção 
 
Com a Revolução Industrial começou o exôdo rural e para alimentar uma 

população urbana crescente foram-se introduzindo alterações para aumentar o tempo 
de conservação dos alimentos, como a refinação e estas transformações 
intensificaram-se no pós-2ª Guerra Mundial.  

Neste gráfico está bem expressa a dimensão desta dinâmica populacional. 
Actualmente, cerca de metade da população mundial vive em cidades, mas na Europa 
essa percentagem é ainda maior e a população urbana representa já 75% da 
população total. 

 
 
 

 
 
 
(In Livestock’s Long Shadow – 
environmental issues and options, 
Report, FAO, 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na agricultura chamou-se de Revolução Verde ao aumento das quantidades 

produzidas através do uso de fertilizantes químicos e de pesticidas de síntese até 
então inexistentes. Na pecuária também houve um processo semelhante, em que se 
foi reduzindo a área disponibilizada aos animais, e estes passaram do ar livre para o 
interior de grandes áreas cobertas.  

Toda a cadeia alimentar foi subjugada ao conceito de Fast Food, começando 
nas plantas agrícolas, passando nas espécies pecuárias até ao topo da cadeia 
alimentar, a espécie humana: 

- Nas culturas agrícolas através dos fertilizantes químicos, que são compostos 
pelos principais nutrientes que as fazem crescer – Azoto, Potássio e Fósforo;  

- Nas espécies pecuárias os seus hábitos alimentares ancestrais foram 
substituídos pelas rações, compostas essencialmente por milho e soja, ou seja grãos 
sem nada de “verde”;  

- Nós, humanos, restringimos não só o leque de espécies de plantas na nossa 
alimentação, como restringimos as variedades destas plantas, conforme já referido, e 
assiste-se a uma uniformização do regime alimentar em que as várias dietas 
tradicionais são substituídas pela chamada dieta ocidental, caracterizada pelo 
aumento do consumo de carne e lacticínios e redução do consumo de frutos e 
legumes, e de produtos processados industrialmente (como os refinados e os 
extrudidos) e pré-cozinhados.  

 

2.2 – Concentração da comercialização 
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À industrialização associa-se o controlo pela sua comercialização e 
distribuição, havendo actualmente grandes multinacionais que controlam muitos dos 
principais alimentos para consumo humano e matérias-primas para as rações animais. 

Desde que o primeiro hipermercado surgiu em Portugal, há 25 anos, abriram 
mais 74 grandes unidades comerciais, o comércio tradicional perdeu mais de 70 por 
cento da sua importância e fecharam cerca de 24 mil lojas. Em 25 anos, a facturação 
dos hipermercados atingiu os 3,2 mil milhões de euros, segundo a Associação 
Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED), com base em dados da consultora 
AC Nielsen para 2009 (Fonte: FENACOOP, INFOCONSUMIDORES, Newsletter semanal, 06 

a 12 de Dezembro de 2010). Esta concentração nas grandes superfícies está a asfixiar a 
boa agricultura portuguesa com a sua política de preços e de normalização. 

 

2.3 – Alimentos transgénicos  
À Revolução Verde sucede a Revolução Biotecnológica em que os alimentos 

GM (Geneticamente Modificados) ou transgénicos começaram a ser produzidos para 
fins comerciais a partir de 1994 nos EUA. 

Os OGM resultam da mistura de espécies que nunca se poderiam cruzar na 
Natureza: bactérias com cereais, vírus com árvores, peixes com frutas; através da 
engenharia genética, pelo que é um processo artificial não apenas porque é realizado 
em laboratório, mas porque muitos dos OGM só são possíveis em laboratório, bem 
diferente do que ocorreu em milhares de milhões de anos de evolução. É sem dúvida 
a transformação mais radical na produção de alimentos desde os primeiros dias da 
agricultura, há mais de 10.000 anos! 

São mais uma “conquista da modernidade” que representa nova ameaça para 
a saúde, a agricultura e o ambiente. Por exemplo, ao nível da saúde, não têm sido 
avaliados os seus efeitos, e não são conhecidos os seus efeitos a longo prazo. Vários 
estudos científicos independentes têm revelado alterações dos órgãos e mesmo a 
morte prematura de animais de laboratório que consumiram alimentos transgénicos, 
mas o Princípio da Precaução continua sem ser aplicado e não só não se retiraram os 
alimentos transgénicos do mercado como são cada vez mais as novas variedades 
produzidas! 

O principal mercado dos cultivos transgénicos é o dos alimentos compostos 
para animais (vulgo rações para animais) para fornecer a pecuária intensiva. Esta 
tecnologia na trajectória da intensificação das práticas agrícolas foi estimulada pela 
crescente procura de produtos de origem animal. 

Por outro lado, as sementes transgénicas são patenteadas e ao comprá-las 
apenas compramos o direito de as semear uma única vez! Privatiza-se a vida e o 
direito a novas produções. 

  

2.4 – Perda de agrobiodiversidade 
Porque a agro-indústria promove e gira em torno de meia dúzia de variedades 

e de espécies de plantas, os números da perda da agrobiodiversidade são claros e, de 
certa forma, assustadores: 75% da diversidade alimentar Europeia desapareceu desde 
1900; 93% da diversidade alimentar Americana desapareceu no mesmo período. 

 

2.5 – Pesca insustentável 
Os desembarques de pescado em meados de 1970 eram quase o dobro dos 

verificados em 1998.  
Os pescadores procuraram compensar aumentando o esforço de pesca e 

aumentando a exploração de mais ecossistemas, mas revelaram-se insuficientes e os 
desembarques continuaram a diminuir. O maior impacto da pesca verificou-se nos 
anos 90 (do século XX). 

De acordo com a publicação "Environmental Status of the European Seas" 
(Estado Ambiental dos Mares Europeus), elaborado em 2003 pelo Conselho 
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Internacional para a Exploração do Mar (CIEM/ICES - International Council for the 
Exploration of the Sea), em 2001 apenas 18% de um total de 113 stocks estudados 
por esta organização encontravam-se dentro dos limites biológicos de segurança. 
 Na última década verificou-se uma diminuição na pressão de pesca, diminuindo 
a mortalidade por pesca para cerca de metade, mas nova avaliação publicada em 
2014 referente igualmente aos mares europeus (Fishing impact and environmental 
status in European seas: a diagnosis from stock assessments and ecosystem 
indicators) revelou que não há ainda uma recuperação aparente em termos de 
biomassa e de indicadores dos ecossistemas. A média do índice de recrutamento 
(número de indivíduos jovens que nasceram num determinado ano de um dado stock) 
diminuiu cerca de 50% em todos os ecossistemas (excepto o Báltico). 
 Em Portugal, segundo dados até 2006 a generalidade dos recursos explorados 
pelas frotas de pesca em águas territoriais portuguesas encontram-se em situação de 
sobreexploração, com excepção da sardinha e do carapau. Outros recursos como a 
pescada, o lagostim e o tamboril o colapso pode ser iminente. (Fonte: REA – Relatório 
do Estado do Ambiente, 2006) 
 No REA de 2013 continua a revelar dados que mantêm a preocupação quanto 
ao nível dos stocks pesqueiros. No caso da sardinha, as campanhas de investigação 
do IPMA (ex-IPIMAR) indicam que a biomassa da sardinha na costa portuguesa 
decresceu 77% desde 2006, ocorrendo situação semelhante na restante área do stock 
que abrange a costa atlântica da Península Ibérica. No início de 2012, tendo em conta 
que a biomassa se situava abaixo dos limites biológicos de segurança, a certificação 
da sardinha como pescaria sustentável, atribuída pelo organismo internacional 
responsável pelo rótulo, o Marine Stewardship Council, foi suspensa. Foram então 
adoptadas várias medidas consubstanciadas num Plano de Gestão para a Pesca da 
Sardinha (2012-2015), que visam reduzir o esforço de pesca e, consequentemente, a 
mortalidade por pesca. Estas medidas permitiram recuperar, no início de 2013, a 
certificação da sardinha como pescaria sustentável.  
 Quanto ao carapau, a biomassa desovante apresenta uma tendência 
decrescente desde 2007, embora o índice de recrutamento seja considerado estável. 
Na pescada há uma ligeira recuperação, mas no caso do lagostim as restrições de 
pesca ainda não evidenciaram recuperação dos stocks. A biomassa de tamboril preto 
aumentou nos últimos anos mas a do tamboril branco situa-se bastante abaixo do 
nível sustentável.  

À sobrepesca nomeadamente devido ao uso de práticas insustentáveis de 
pesca ao invés de artes de pesca artesanais/tradicionais, acresce a poluição e as 
alterações climáticas que também têm um impacto negativo na vida marinha. 
 A aquacultura é apontada como uma solução e actualmente é responsável pelo 
fornecimento de 50% do total de peixe consumido mundialmente, no entanto as 
espécies que melhor se adaptam a este modelo de intensificação de produção são 
espécies predadoras pelo que é necessário continuar a pesca no mar, e além disso é 
mais um factor de pressão sobre o frágil ecossistema litoral (destruindo zonas húmidas 
e estuários), originando grande carga poluente. 
 Para alertar as pessoas para esta situação a Greenpeace divulgou a lista 
vermelha, onde estão os peixes mais ameaçados ou dos que o seu modo de pesca é 
mais prejudicial, para se evitar o seu consumo. 
   
 

2.6- Resíduos e transporte 
 A concentração da produção de alimentos implica o aumento de uso de 
embalagens e do transporte de mercadorias. 
 Os resíduos de embalagem (vidro, papel/cartão, metal e plástico) representam 
cerca 25% do peso, e estima-se cerca de 40% do volume, em relação ao total dos 
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resíduos sólidos urbanos (RSU), vulgo lixo doméstico, o contributo das embalagens de 
alimentos para estes números será importante. 
 Quanto mais alimentos processados mais resíduos de embalagens produzimos 
em relação aos resíduos biodegradáveis (cascas de batatas, casca de fruta, borras de 
café, etc), no entanto estes resíduos representam uma percentagem considerável dos 
RSU, cerca de 43%, pelo que é um desperdício colocá-los nos contentores de recolha 
indiferenciado quando podemos aproveitá-los para compostagem ou vermi-
compostagem, mesmo quem viva num apartamento, e terá assim bom fertilizante para 
uma pequena horta na varanda. 

 

2.7 – Impactos sociais  
O actual modelo de produção e consumo de alimentos gera vários impactos 

sociais que se destacam os seguintes: aumento da desnutrição crónica, aumento do 
desemprego e aumento das doenças crónicas não transmissíveis. 

 
 
Desnutrição crónica 
Os números de pessoas que sofrem de desnutrição crónica no Mundo apesar 

de uma tendência decrescente têm-se demasiado elevados. Um dos objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio até 2015 que é o de reduzir para metade a percentagem 
da população que sofre de fome poderá ser atingida, mas o número efectivo de 
pessoas com fome mantem-se elevado, factos que se devem ao aumento da 
população sem o correspondente acesso aos alimentos satisfeito. Em 2012-14, o total 
de pessoas com desnutrição crónica no mundo foi de 805 milhões. 

Em 2007 houve um aumento devido à especulação dos preços de produtos 
alimentares causado pelos agro-combustíveis. 

 
 
 
 
 
Legenda: N.º de pessoas 

desnutridas em países em 
desenvolvimento (Fonte: FAO, The 
State of Food Insecurity in the world, 
2014) 
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Em contrapartida o número de 
pessoas com excesso de alimentos, pelo 
menos no que diz respeito a calorias, 
ultrapassa em muito os números dos 
famintos. Em 2005 1.200 milhões tinham 
excesso de alimentos! (Miller, 2007)  

Embora as causas para o actual 
número de pessoas com fome e 
desnutridas sejam várias e complexas a 
industrialização da produção de alimentos 
e o regime alimentar das pessoas com 
mais recursos económicos são sem dúvida 
causas importantes.  

O principal argumento para a 
industrialização da produção de alimentos 
– combater a fome no Mundo, é uma 
falácia, pois o que se verifica é que o 
aumento da produção de alimentos tem 
sido canalizada para satisfazer a gula das 
pessoas com mais recursos económicos 
enquanto a fome nos países do Terceiro 
Mundo é também reflexo dos problemas sociais gerados pela própria industrialização 
do sector agro-alimentar. 

Ou seja, quem tem acesso aos alimentos é quem tem capacidade económica 
para os comprar. 
 

Desemprego 
Sem condições para competir com a agro-indústria, com a sua política de 

“baixos”preços da produção agrícola industrializada, milhares de agricultores e 
camponeses, todos os anos, em todo o Mundo, são forçados a abandonar a actividade 
agrícola.  

Quanto ao sector do comércio, actualmente, o peso dos hipermercados no 
mercado nacional é de 25 por cento, só sendo ultrapassado pelos supermercados com 
46 por cento. Ao comércio tradicional resta um peso de 12 por cento, bastante menos 
do que os 86 por cento de 1985. Todavia, o comércio tradicional continua a garantir 
mais emprego. Em Junho deste ano havia 741 mil pessoas a trabalhar no sector do 
comércio, 87.873 nas grandes superfícies e 653 127 no pequeno comércio, o que 
contraria o argumento da criação de mais emprego, utilizado para aprovar a abertura 
do comércio ao domingo e de novas unidades de grande distribuição por todo o país 
(Fonte: INFOCONSUMIDORES, Newsletter semanal, 06 a 12 de Dezembro de 2010) 

Enquanto a mão-de-obra que foi saindo do meio rural foi absorvida por outros 
sectores parecia que tudo estava bem. No nosso país a mão-de-obra que saiu dos 
campos foi sendo absorvida pela indústria (anos 60-70), depois pelos serviços (anos 
80-90), a partir dos anos 90, surge um quarto sector, a alta tecnologia e inovação, mas 
com uma empregabilidade reduzida, e agora..., deixou de haver capacidade de 
absorver toda esta mão-de-obra! 

Esta análise do desemprego é infelizmente pouco percepcionada pela 
sociedade, população em geral e decisores políticos, e não raras vezes vemos 
autarcas defenderem a instalação de grandes superfícies considerando-as de 
“investimentos estruturantes”!? 

 
Doenças crónicas não transmissíveis 
De acordo dados compilados pela OMS, das 56 milhões de mortes a nível 

mundial em 2012, 38 milhões, ou seja 68%, deveram-se das doenças crónicas não 
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transmissíveis, como doenças cardiovasculares (17,5 milhões), cancro (8,2 milhões), 
doenças respiratórias crónicas (4 milhões), a diabetes (1,2 milhões). Outras doenças 
crónicas não transmissíveis a considerar são a obesidade e doenças degenerativas 
(como Alzheimer).  

Em 2001 estas doenças contribuíram para quase 60% de mortes nesse ano. 
Os hábitos alimentares pouco saudáveis e a inactividade física estão entre as 

principais causas. 
 

 

2.8 – Impacto da produção animal 
Já ficaram bem patentes muitos dos impactos do modelo de produção de 

alimentos, mas merece analisarmos com mais detalhe a produção animal por ser o 
subsector com maior responsabilidade na destruição de habitats, desertificação, 
poluição da água, aquecimento global, tanto mais que também requer mais recursos 
naturais (água, solo arável) comparativamente à produção de plantas alimentícias, 
além de gerar efluentes que poluem os rios por falta de tratamento adequado.  

Alguns dados estatísticos:  
- A produção animal consome cerca de 70% da superfície agrícola mundial e 

um terço da superfície da Terra, e cerca de 50% de toda a produção agrícola;  
- A produção animal é a maior responsável pela emissão de gases com efeito 

de estufa a nível mundial, cerca de 18% (FAO, 2006) a 51% do total de emissões 
(Worldwatch Institute, 2009)  

- Para produzir um quilo de produtos vegetais são necessários cerca de 100 
litros de água, mas para produzir um quilo de carne é necessário gastar entre 2000 e 
15000 litros de água;  

- Num terreno onde é produzido 1 kg de carne, podem ser produzidos 30 kg de 
cenouras mais 20 kg de maçãs mais 50 kg de tomates e mais 40 kg de batatas;  

- O gado produz 130 vezes mais excrementos do que a população humana. 
 
 

2.9 – Contaminação dos alimentos 
 
Nos países mais desenvolvidos acresce a contaminação dos alimentos devido 

à poluição do ar, da água e do solo, por diversos poluentes, como as dioxinas 
(originárias de processo de queima, nomeadamente, incineradoras de resíduos, 
cimenteiras, tráfego rodoviário, etc) e os metais pesados, que são cancerígenos entre 
outros efeitos. Estes poluentes acumulam-se particularmente na gordura dos animais. 

Muitos dos alimentos vegetais estão contaminados pelos pesticidas aplicados 
durante a sua produção. Só o modo de produção biológico poderá garantir a ausência 
desta contaminação, onde a utilização de pesticidas de síntese são proibidos e são 
utilizados principalmente métodos naturais para controlo das pragas agrícolas e além 
disso possuem em média mais nutrientes, nomeadamente vitaminas e minerais. 
 

 
3. Regimes alimentares ou dietas 

 
A espécie humana come de quase tudo o que a Natureza oferece e a resposta 

à pergunta: “O que comer?” é um pouco mais complicada para nós do que por 
exemplo para as vacas! (Michael Pollan)  

Há de facto inúmeros regimes alimentares, cujos alimentos vão também 
mudando em função da zona do planeta:  

- Omnívoro – dieta que inclui todos os tipos de alimentos. 
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- Ovo-lacto-vegetariano – dieta que exclui a carne e peixe, mas permite o 
consumo de produtos de origem animal como os lacticínios e os ovos. 

- Vegano – dieta que exclui qualquer alimento de origem animal. 
- Frugívoro – dieta vegana baseada em frutos, considerando-se os cereais por 

serem a parte mais nobre da planta. 
- Crudívoro – dieta que se baseia no consumo de alimentos crús. 
- Macrobiótica – dieta baseia-se nos cereais integrais, comidos crus, 

germinados, ou cozinhados, complementados por legumes e frutas frescas, e que é 
adaptada às necessidades de cada um, seguindo determinados princípios, 
nomeadamente a evolução biológica, a tradição, a localização geográfica, a estação 
do ano, a ecologia, a idade, o sexo, o estilo de vida e a saúde de cada pessoa. 
Embora privilegie ingredientes de origem vegetal, não é um regime alimentar muito 
restritivo e distingue-se do vegetarianismo, permitindo, por exemplo, a ingestão de 
peixe (uma a duas vezes por semana), ou mesmo carne. O japonês George Ohsawa 
(1893-1966) foi o principal responsável pela divulgação dessa cultura no ocidente, por 
isso muitas das receitas e alimentos têm uma forte influência do oriente e pouco 
relacionadas com a nossa tradição alimentar, apesar de precisamente a tradição ser 
um dos princípios da macrobiótica.  

 
Pirâmide da dieta macrobiótica 

 

- Dieta mediterrânica – dieta tradicional dos povos da bacia mediterrânica 
baseada em alimentos de origem vegetal (cereais, legumes e frutos) e consumo 
moderado de produtos de origem animal (lacticínios, ovos, peixe e carne). É um 
regime omnívoro e também pode respeitar os princípios da macrobiótica. 
Supostamente é o regime adaptado ao local, e por isso os alimentos locais seriam as 
referências, mas o que se escreve actualmente sobre esta dieta, na minha opinião, 
desvirtua as suas particularidades focando-se nos alimentos exclusivos da agricultura 
esquecendo os alimentos basilares que alimentaram as primeiras sociedades 
humanas até há poucas décadas atrás, como a bolota e as ervas silvestres 
comestíveis.  

É certo que ao longo do tempo esta dieta foi-se alterando, em que o peso dos 
alimentos proveniente da agricultura foi aumentando, mas apenas há poucas décadas 
foram esquecidos alguns alimentos típicos do nosso território e que importa recuperar, 
não só porque permitem a preservação dos nossos recursos naturais (solo, 
biodiversidade, água, paisagem) como pela sua excelência nutricional. 

 
Estamos adaptados a inúmeras dietas e co-evoluimos com os recursos 

alimentares locais, mas seguramente não estamos adaptados à dieta ocidental, pois é 
um dos principais factores que está a fazer disparar as estatísticas das doenças 
crónicas não transmissíveis. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cereal_integral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Legume
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/George_Ohsawa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1893
http://pt.wikipedia.org/wiki/1966
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ocidente
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3.1 – A dieta ocidental  
 
Os hábitos alimentares a nível mundial, e que o nosso país não é excepção 

revelam uma dieta com predomínio de produtos de origem animal em detrimento dos 
alimentos de origem vegetal, e mesmo nesses 
alimentos predominam os refinados em vez de 
cereais integrais. Esta dieta é conhecida por 
dieta ocidental. 

A nível mundial, o consumo excessivo de 
proteínas animais recai nos países mais 
industrializados, tendo entre 1980 e 2002 
aumentado o consumo de proteínas de origem 
animal, em especial nos países com rápido 
crescimento económico (Índia, Brasil). Prevê-se 
que a média continue a aumentar! 

Para satisfazer essa procura a produção 
pecuária no ano 2000 74% da carne de aves, 
68% dos ovos e 40% da carne de porco eram 
produzidos em modo intensivo!  
(In Agriculture: towards 2015/2030, summary report, 
FAO, 2002) 
 

 

 O consumo de peixe tem também aumentado e prevê-se que em 2030 o 
consumo mundial seja de 22,5 Kg/pessoa. Em contrapartida, o consumo de cereais, 
raízes e tubérculos está e continuará a diminuir.  

 
Em Portugal, a evolução do consumo per capita, entre1990 e 2002 foi a 

seguinte: 
- 12% cereais, arroz, leguminosas e batata 
+ 8% frutos e produtos hortícolas 
+ 41% leites e derivados 

+ 32% carne e ovos (103 Kg/ de carne em 
2001 = 300 g/dia) 
+ 8% óleos e gorduras vegetais 

(Fonte: INE, 2006) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segundo dados mais recentes do INE, referentes a 2013, os portugueses 

comeram em média: 
► Hidratos de carbono: 

130 Kg cereais (trigo, milho, centeio, aveia, cevada) + 88,1 Kg de batata + 15,9 
Kg de arroz branqueado e semibranqueado + 1,5 Kg de trinca de arroz + 34 Kg 
de açúcar = 269,50 Kg → 25,9% (recomendado 28%, mas cereais integrais!) 
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► Carne, peixe e ovos:  
105,4 Kg de carne + 55,6 kg de peixe (fonte: FAO) + 8,7 Kg de ovos = 169,70 
Kg →  21,25% (recomendado 5%) 
 

► Lacticínios: 123,6 Kg → 15,51%  (recomendado: 18%) 
 

► Frutas: 98,1 Kg de frutos + 0,9 Kg de sementes (0,5 Kg de azeitona) = 99 Kg → 
12,42% (recomendado 20%) 
 

► Hortícolas: 107,5 Kg de hortícolas (ano: 2003 – 2004) → 13,45% 
(recomendado 23%) 
 

► Leguminosas: 0,1 Kg de leguminosas → 0,02% (recomendado: 4%) 
 

► Gorduras:  
22,7 Kg de gorduras (das quais 7,8 Kg de azeite) + 5,1 Kg de margarinas = 

27,80 Kg → 3,45% (recomendado 2%) 
 

 
Portugal é o maior consumidor de peixe por habitante na EU (Europa a 15) e o 

terceiro a nível mundial. Em 2001, o consumo de peixe em Portugal foi de cerca de 75 
Kg/hab. (Fonte: REA, 2003) e em 2012 foi de 55,6 kg/hab., o que representa mais do 

dobro do consumo médio na EU-27 (Fonte: FAO).   
Em 2007, um estudo realizado pela Greenpeace, revelou que 70% do peixe 

vendido em Portugal era realizado por grandes cadeias de distribuição e que nenhuma 
possuía uma política de compra e venda de pescado. 

 
Orçamento familiar 
O impacto económico nas famílias do tipo de alimentação consumida pelos 

portugueses evidencia o peso considerável dos produtos de origem animal: 
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3.2 – O caso do consumo de sal e alternativas 
 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o consumo diário de sal 

inferior a 5,1 gramas. A média mundial situa-se nos 9 - 12 gramas, com variações de 6 
a 20 gramas por dia! Em Portugal, segundo o estudo da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão (SPH), consumiu-se em 2012, em média, 10,7 gramas por dia, ou seja, 
mais do dobro recomendado pela OMS.  

Um grama de sódio equivale a 2,54 gramas de sal (cloreto de sódio). 
No livro de Jared Diamond – O Mundo até Ontem – o que podemos aprender 

com as sociedades tradicionais? – analisa de forma muito interessante a questão do 
consumo de sal. Nunca se consumiu tanto sal como agora, porque nunca tivemos 
acesso tão facilitado a este ingrediente que intensifica o paladar da comida e a torna 
mais apetecível. 

Nas sociedades tradicionais de caçadores – recolectores o consumo varia de 1 
a 10 gramas de sal por dia dependendo da proximidade de fontes de sal (mar ou 
depósitos naturais de sal), sendo a média de 3 gramas. O record mundial é de apenas 
18,4 gramas por ano, pertence aos índios Ianomâmis, que vivem em plena floresta 
amazónica no Brasil, e a base da sua alimentação são bananas. 

Através da biologia evolutiva é possível compreender porque é que o consumo 
actual de sal causa tantos problemas, a tensão arterial aumenta e, com os anos, vêm 
os ataques cardíacos, os acidentes vasculares cerebrais ou a insuficiência renal. Ora, 
nós descendemos dessas sociedades que durante milhões de anos foi seleccionando 
os indivíduos com maior capacidade de reter o sódio, ou seja, cujos rins são 
poupadores de sódio, porque na alimentação havia pouco sal e eram esses indivíduos 
que assim melhor poderiam sobreviver às perdas pelo suor e diarreias. Por isso, estes 
genes benéficos face às condições dessas sociedades, são agora motivo para tantos 
problemas devido ao consumo de sal para níveis a que não estamos adaptados. 

Entre outros factores, a ingestão de sal tem influência na tensão arterial, 
coloca-se a pergunta: qual a tensão arterial ideal? Os índios Ianomâmis são mais uma 
vez os recordistas com a mais baixa tensão arterial do mundo, 96 – 61 ml Hg. Outros 
povos com consumos baixos de sal têm tensões arteriais de 100 – 62 ml Hg (Xingus) e 
108 – 63 ml Hg (Montanheses Papua-Nova Guiné). Consideramos que é normal a 
nossa tensão arterial aumentar um pouco com a idade, mas isso não acontece nestas 
sociedades, por isso a nossa tensão deveria manter-se inalterada ao longo da nossa 
vida. Se a nossa tensão aumentou, mesmo que aparentemente esteja a níveis 
considerados saudáveis é um mau indício, e devemos tomar precauções. Começando 
por evitar alimentos processados, frequentemente têm excesso de sal (e de açúcares) 
e usando alternativas ao sal para uma alimentação plena de sabor. 

Portanto, se não queremos que a selecção natural mais uma vez faça o seu 
processo, neste caso em sentido inverso, e por conseguinte se queremos uma vida 
longa e saudável deixando descendentes, então temos mesmo que moderar o nosso 
consumo de sal. 

Como alternativas ao sal temos as plantas aromáticas e os condimentos ou 
especiarias. Quanto às plantas aromáticas, e do ponto de vista botânico, temos dois 
tipos: árvores e arbustos, como o loureiro, a murta, alecrim, manjerona, orégãos, 
rosmaninho, segurelha, tomilhos; e as ervas: alho, aipo, cebolinho, coentros, funcho, 
funcho-marítimo, funcho-vulgar, hortelã, poejo e salsa. 

 
 

3.3 – Alimentação natural 

 
Nesta altura estarão muitos a colocar a questão: qual o regime alimentar ideal? 

A resposta a essa pergunta não é directa, porque para a nossa espécie a alimentação 
não é apenas um meio de satisfazer uma necessidade básica – comer, mas também 
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há quem considere questões éticas, e mesmo religiosas, para as suas escolhas 
alimentares. A alimentação muitas vezes não é apenas uma dieta ou regime alimentar 
mas, mais do que isso, é um modo de vida! 

A estas opções juntam-se ainda outras questões mais específicas como a 
intolerância do organismo a alguns alimentos devido à sua composição, em especial 
proteínas, como o glúten.  

Seja qual for o regime alimentar que se escolha é necessário estar bem 
consciente dessa escolha de modo a evitar possíveis carências. 

Começando por simplificar o que se entende por uma alimentação saudável 
cito mais uma vez Michael Pollan que resume muito bem os seus pressupostos: Coma 
comida. Não demasiada. Especialmente plantas. 

Para começar precisamos de comida digna desse nome, rejeitando os 
alimentos transgénicos, evitando tudo quanto seja mais refinado, branqueado, 
processado, extrudido, com aditivos artificiais, … Para termos bons alimentos temos 
de em primeiro lugar cuidar do solo, assim o modo de produção dos nossos alimentos 
tem de ser sustentável (em modo biológico, biodinâmico, permacultura). À panóplia de 
alimentos processados que a indústria alimentar inunda actualmente o mercado, 
Michael Pollan não os chama de alimentos mas de “ substâncias tipo-alimentares 
edíveis” (“edible foodlike substances”). 

Também o Movimento Slow Food, por oposição à fast food, resume muito bem 
o conceito que defende: a eco-gastronomia; ou seja alimento bom, limpo e justo. 
bom - o alimento tem de ter sabor, ser nutritivo, da época; limpo - tem de ser cultivado 
de maneira limpa, sem prejudicar a nossa saúde, o meio ambiente ou os animais, sem 
pesticidas, sem transgénicos; justo - os produtores devem receber o que é justo pelo 
seu trabalho. 
 Escolhi o termo “alimentação natural” para evitar confusões com o que se tem 
escrito e dito sobre alimentação saudável indo mais fundo nas questões que envolvem 
a nossa alimentação. Não podemos apenas olhar para os alimentos, mas para a sua 
essência, isto é, integrá-los numa ementa, nos modos de produção e de 
comercialização e no território. No fundo é a alimentação que nos reaproxima da 
Natureza e dos outros. 
 Para o nosso território alimentação natural será uma dieta mediterrânica, com 
influência atlântica, que contempla alimentos actualmente esquecidos, como a bolota e 
ervas silvestres comestíveis, e alimentos também existentes no nosso território, mas 
que culturalmente não integraram a nossa dieta, como as algas marinhas. Quanto à 
proporção dos vários tipos de alimentos a pirâmide macrobiótica é uma boa referência. 
Realço que os produtos de animal são de consumo muito moderado, topo da pirâmide, 
e a base será partilhada entre os cereais e a bolota. Esta dieta poderá ser adaptada a 
um regime mais restritivo. 

Para além dos alimentos em si é preciso ainda considerar o modo de 
preparação, ou seja, receitas que respeitem o sabor da nossa tradição culinária, no 
entanto explorando as potencialidades de novas receitas, aliando tradição à inovação 
alimentar. 

Preferir os alimentos produzidos localmente, de variedades tradicionais, 
frescos, da época, comprados avulso, a preço coerente ao consumidor e compensador 
para o produtor sempre que possível através de mercados de proximidade produtor-
consumidor, como os mercados da Agrobio, aderindo a iniciativas que procuram 
aproximar produtores e consumidores, como o PROVE, fazem parte desta a 
abordagem.  

“Comer é um acto de agricultura” – Wendell Berry (citado por Michael Pollan). 
Para o Slow Food comer é também um acto biológico, social, cultural e político. 

Nós não somos apenas consumidores passivos, mas co-criadores dos 
sistemas que nos alimentam. O tipo de alimentos e a forma como foram produzidos 
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dependem da forma como gastamos o nosso dinheiro. Comprar é uma forma de votar 
em sentido lato.  

Temos realmente um poder imenso quando conscientes desse mesmo poder. 
E se esperar por regulação equilibrada e que sirva o bem comum tem-se revelado até 
agora tempo perdido, está nas nossas mãos mudar a realidade, passo a passo, pois o 
tempo é sempre um grande mestre. Podemos ainda produzir alguns alimentos, 
preservar variedades tradicionais, partilhar sementes e saberes. 

Com tudo isto estaremos a moldar a paisagem, as práticas agrícolas e a 
construir uma sociedade mais humana e solidária.  

Quanto aos alimentos silvestres não são apenas uma memória do passado, 
mas nas sociedades industriais, como a nossa, poderão ser complementos dos 
alimentos provenientes da agricultura, vitais para a nossa prosperidade, porque são o 
garante da preservação dos nossos recursos naturais e, assim, de novas colheitas e 
alimentos. Urge recuperar alimentos que sempre foram bons, mas que a urbanização 
e a agricoolização (utilizando o termo de Félix Rodrigo Mora, no interessante livro 
“Manuel de Coccina Bellotera para la Era Post Petrolera) nos fez esquecer ao afastar-
nos da Natureza, que não obstante continua a alimentar-nos!  
 Dos alimentos silvestres característicos do nosso território destacaria a bolota, 
fruto das plantas do género Quercus nativos de norte a sul do nosso país, e as ervas 
silvestres comestíveis. 

De facto, os recursos alimentares silvestres (ervas e frutos, como a bolota) 
possuem maior teor em antioxidantes, nutrientes de que as plantas necessitam para 
resistirem naturalmente sem qualquer intervenção da espécie humana, ao contrário 
das plantas de variedades agrícolas que sofreram um processo de 
selecção/domesticação e dependem em alguma medida de cuidados. De referir que 
esta fonte de antioxidantes é gratuita e que dispensa os nutracêuticos tão em voga. 

 
 

3.3.1 – A Bolota - um recurso alimentar de futuro! 
 
Quando pensamos em bolota como alimento, a primeira ideia que nos vem à 

cabeça são os porcos. Para os apreciadores de carne de porco, não há dúvida que a 
carne dos animais alimentados com bolotas, não só é mais saborosa, como mais 
saudável. O uso da bolota como alimento humano causa várias reacções. E, se há 
pessoas que encaram isso com curiosidade e interesse, algumas não reagem lá muito 
bem e prontamente dizem: “Eu não sou porco!” 

Mas certo é, que a bolota foi um dos principais recursos alimentares ancestrais 
de todas as regiões com plantas do género Quercus, (todo o hemisfério norte, dos 
Estados Unidos ao Japão) que a adaptação do nosso organismo a esse alimento 
estará gravado algures no nosso código genético, mas eis-nos no século XXI quase 
ignorantes dos seus saberes e sabores. 

As utilizações gastronómicas da bolota, o fruto das espécies Quercus, são pois 
desconhecidas da maioria das pessoas actualmente. 

Em 2013 foram editados dois importantes livros: “O Renascer da Bolota” do 
Chef Pedro Mendes, e “Manual de Cocina Bellotera para la Era Post Petrolera” de 
César Lema Costas. O primeiro foca-se apenas na bolota de azinheira e apresenta 
várias receitas, o segundo, e como o próprio nome indica, é um livro bastante 
completo e atrevo-me a dizer que é uma “bíblia” sobre os Quercus e os seus frutos, a 
bolota, não só pelas muitas informações práticas e técnicas que contém, como pela 
colaboração de Félix Rodrigo Mora, que faz o enquadramento histórico e análise muito 
crítica dos regimes alimentares e seus sistemas das várias sociedades até chegarmos 
à actualidade, que muito me inspirou. Eu que até já consumo bolotas com regularidade 
(entre outros alimentos silvestres) o “Manual de Cocina Bellotera” conseguiu 
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revolucionar ainda mais as minhas ideias e levar muito mais a sério a importância 
estratégica da bolota e dos bosques autóctones. 

 
Potencial alimentar da bolota, propriedades nutricionais e anti-nutricionais   
As bolotas de todos os Quercus são comestíveis. As bolotas com maior 

tradição no consumo são as de variedade doce de azinheira, todas as outras espécies 
de Quercus têm frutos mais ou menos amargos, ou seja, com maior ou menor 
concentração de taninos, pelo que para serem comestíveis têm de ser 
desarmargadas. 

Um carvalho bem desenvolvido pode produzir mais de 50 kg de bolotas. Com 
uns 10 carvalhos uma pessoa pode sobreviver durante 1 ano e estes ocupam 1000 m2 
(0,1ha). Portanto, com um hectare (10.000 m2) alimentaríamos 10 pessoas. 
Actualmente, com um hectare de trigo alimentamos entre 10 a 20 pessoas. Mas um 
bosque de carvalhos produz outros frutos silvestres, cogumelos, raízes, plantas 
silvestres, mel, etc, proporcionam ainda lenha, madeira, forragem para o gado e uma 
infinidade de serviços ecológicos. 

Estima-se que na tribo dos Yokuts (índios da Califórnia) uma família consumia 
1000 a 2000 kg de bolota por ano. 

A composição nutricional da bolota é excelente, não é de estranhar por isso 
que muitas culturas prosperaram durante milénios com este alimento excepcional, 
como os celtas. É variável em função da espécie de Quercus, da árvore e do terreno, 
mas em termos médios: 

- Hidratos de carbono: 60 a 70% da MS - matéria seca, entre 40 a 50% é amido 
e 10% são açúcares de fácil digestão (glicose e sacarose) 

- Lipídos: 5 a 10% da MS, em que mais de 60% é constituído por ácido oleico 
(ácido gordo insaturado), possui ainda ácido alfa-linolénico (ómega 3) e ácido 
linolénico (ómega 6), entre outros. 

- Proteína: 4 a 8% da MS. Não contém glúten. 
- Taninos: 0,5 a 9% (substâncias amargas) 
- Cálcio: 70 a 140 mg/100g de MS, teor semelhante ao leite 
- Potássio: 600 a 800 mg/100g de MS, muito superior comparativamente a 

cereais 
- Fósforo: 80 a 110 mg//100g de MS 
Em comparação à castanha e à batata, o teor em hidratos de carbono é 

equivalente à da castanha, mas muito superior à da batata, e para a maioria dos 
outros nutrientes é superior. 

A bolota contém todos os aminoácidos essenciais, à excepção do triptofano. O 
valor nutritivo potencial das bolotas tem grande importância como fonte relativamente 
rica em aminoácidos, em especial de lisina, aminoácido indispensável e em que dietas 
à base de cereais podem causar carências. As pequenas deficiências em aminoácidos 
essenciais da bolota podem ser compensadas por outras fontes proteicas, como 
leguminosas e produtos de origem animal. 

É uma fonte excelente de vitamina A (180 UI por grama), com apenas 27 
gramas de bolota teremos a dose diária desta vitamina (que se aconselha de 5000 UI). 

Os taninos: Os taninos são misturas de polifenóis com propriedades 
antioxidantes e de captação de radicais livres que previnem doenças cardio-
vasculares, cancro, infecções microbianas (nomeadamente VIH – Vírus da 
Imunodeficiência Humana), diabetes, doenças cognitivas (como doença de Alzeihmer) 
e doenças inflamatórias. 

No entanto, em concentrações elevadas os taninos podem ter efeitos adversos. 
Os taninos formam complexos com proteínas, hidratos de carbono e minerais que 
diminuem a sua biodisponibilidade. Há ainda poucos dados quanto à quantidade 
máxima de taninos que se pode ingerir. Assim, num consumo regular de bolota deve-
se desamargar para evitar eventuais problemas por excesso de taninos. 
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3.3.2 – As ervas silvestres comestíveis 
 

A região do planeta onde se situa o nosso país é particularmente rica em 
biodiversidade em geral e por isso abundam também ervas silvestres comestíveis, ou 
seja ervas espontâneas sem caule lenhoso ou semi-lenhoso de porte variado 
directamente comestíveis pelas suas folhas, flores, talos ou rebentos, constituindo 
assim uma alternativa ou complemento às plantas de variedades hortícolas. 

Infelizmente a sua recolecção foi praticamente abandonada, a maioria de nós 
já não reconhece os alimentos que a natureza nos disponibiliza, para além de que um 
pouco por todo o lado se envenenarem campos e espaços públicos com herbicidas, 
prática que urge alterar.  

Durante praticamente todo o ano há sempre alguma planta que possa ser 
usada para fins alimentares. 

Após as primeiras chuvas de Outono até à Primavera é sem dúvida a época de 
excelência das ervas em geral e das ervas comestíveis em particular, assim temos 
uma grande diversidade ao nosso dispor como as labaças, as acelgas silvestres, os 
almeirões, as mostardas negras, os saramagos, as urtigas, os espargos ou os cardos. 
Na Primavera estas ervas começam na sua maioria em floração e consequentemente 
tornam-se muito fibrosas e algumas até amargas ficando sem préstimo para usos 
culinários, em contrapartida há outras espécies que germinam ou espigam 
precisamente nesta época do ano, como as beldroegas e os bredos, por exemplo.  

Num curto período de tempo desde o fim do Verão até de novo às primeiras 
chuvas de Outono deixamos de ter as ervas como recursos alimentares silvestres de 
excelência, mas começamos a ter os frutos silvestres que se prolongam até ao 
Inverno! 

No meu livro Ervas Silvestres Comestíveis – guia prático procuro dar um 
singelo contributo à identificação das ervas silvestres comestíveis, as suas principais 
qualidades nutricionais e várias receitas e modos de preparação, pois existe uma 
lacuna a esse nível na bibliografia disponível. As espécies referidas neste trabalho 
são-no independentemente de haver ou não um passado cultural no seu consumo, 
procurando assim abrir horizontes e alargar as potencialidades gastronómicas das 
nossas plantas alimentares silvestres. Caminho que aliás já está ser trilhado em várias 
regiões do Mundo em que, por exemplo, o Movimento Slow Food procura recuperar a 
gastronomia tradicional e alguns chefes de cozinha estão interessados em oferecer 
novos sabores. Este facto poderá ter um papel determinante no desenvolvimento 
sustentável dessas regiões. As potencialidades são pois enormes e há ainda muito por 
fazer!  

 
 

4. O meu caso 
 
Posso testemunhar que as sucessivas alterações que fui introduzindo na minha 

alimentação e, por consequência, na minha família causou um impacto muito positivo 
a vários nível, visível desde logo pela redução considerável dos custos em 
alimentação conforme documentado no quadro abaixo. 

Essas alterações foram:  
- Fabrico do pão em casa com farinha adquirida no moleiro da aldeia (para 

apoiar agricultores que ainda preservam variedades tradicionais e porque a moagem 
tradicional é a que melhor preserva os nutrientes dos cereais); 

- Consumo regular de alimentos biológicos certificados, o que me obrigou a ter 
de me deslocar às povoações mais próximas com esses produtos (Lourinhã, Torres 
Vedras, Óbidos); simultaneamente redução do consumo de carne e peixe o que 
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originou uma poupança global dos custos em alimentação. Ou seja, o maior preço 
pago pelos alimentos biológicos foi largamente compensado pela redução da carne e 
peixe; 

- Cultivo de uma pequena horta, não só permitiu nova redução dos custos em 
alimentação como é uma fonte quase permanente de alimentos frescos. Convém 
esclarecer que não tenho custos com sementes, porque obtenho sementes doadas, 
preservo algumas variedades e faço trocas. Também não tenho custos em 
fertilizantes, pois faço compostagem de todos os resíduos orgânicos que produzo, 
inclusive ramos de podas (que são previamente triturados para facilitar a 
compostagem) e consegui fornecimento de algum estrume. 

- Consumo de ervas comestíveis, assim que comecei a saber identifica-las, e 
redução na aquisição de alimentos processados, como bolachas e iogurtes, passando 
a confeccioná-los em casa mais vezes. As ervas revelaram-se o maior manancial, pois 
numa horta em modo biológico em que a disponibilidade para cuidar dela é escasso, 
as ervas são uma fonte extra de alimentos sem qualquer trabalho, apenas o de colher! 

 
 
Uma alimentação de maior qualidade não tem que ser um luxo e pelo contrário, 

com opções alimentares conscientes e equilibradas pode mesmo significar diminuição 
de custos, o que é uma boa notícia no actual cenário de crise económica e 
constrangimentos do orçamento das famílias. Para quem tem maiores dificuldades 
económicas é vital a possibilidade de auto-produção de alguns alimentos, e como tal, 
de acesso à terra e outros factores de produção (sementes, água, composto/estrume)  
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5. Conclusão  
 
A alimentação é uma necessidade básica, por isso o Direito à Alimentação é 

um direito básico da Humanidade! Este direito não pode deixar de estar associado ao 
Direito a Produzir, ou seja, os povos têm o direito à sua Soberania Alimentar.  

O controlo da agricultura significa automaticamente o controlo da alimentação, 
é uma questão estratégica, com um poder tão grande ou maior do que o das armas. 

Os alimentos NÃO são uma mercadoria como outra qualquer e que a 
agricultura NÃO é uma simples fábrica produtora de alimentos, pela sua importância 
ambiental, social, económica e cultural. 

O aparente sucesso da agricultura dita “moderna” é deveras ilusório. Agora 
temos uma dieta mais pobre e menos variada. 

Para a tão necessária mudança de paradigma apontada por tantos como 
fundamental perante os desafios actuais é necessária uma REVOLUÇÃO 
ALIMENTAR contra a hiper-extensão da agricultura e em prol da recuperação do 
bosque autóctone, por tanto a favor da bolota e outros alimentos silvestres! 

 
 
 
Com uma alimentação natural estamos a proteger a nossa saúde e a do Planeta!!  
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