
Alimentos funcionais
O termo FUNCIONAIS define a presença de substâncias

(quase todas de origem vegetal)

nos alimentos naturais
ou criados industrialmente 

com princípios ativos que potencializam 
a saúde.



Os alimentos funcionais

• Tem componentes com 

ATIVIDADE BIOLÓGICA                  
princípios bioativos

e estão em 

ALIMENTOS VEGETAIS: 

CEREAIS, OLEAGINOSAS,FRUTAS    
E VERDURAS.

Segundo G.Mazza em “Alimentos Funcionales- aspectos bioquímicos e de procesados”   
Canadá 2000



•



Classificação dos FUNCIONAIS
segundo Isaac Goldberg em “FUNCTIONAL FOODS” Aspen Publication Mariland, 1999

Fibras dietéticas

Antioxidantes e Fitoquímicos 

Vitaminas e Minerais

Pré e Pró Bióticos

Ácidos Graxos Poliinsaturados

Aminoácidos, peptídeos, proteínas

Oligossacarídeos



Fibras estão em...



Grão de trigo INTEGRAL



Fibras solúveis em água

Classificação Tipos de Fibras Fontes alimentares Ação Fisiológica

Solúveis em água Pectina e 

hemiceluloses

Frutas cítricas, 

maçã, abacate

Retardam 

esvaziamento 

gástrico

Polifenóis solúveis legumes Retardam o 

trânsito intestinal

Gomas Aveia, cevada, 

centeio

Reduzem 

colesterol

Mucilagens



Fibras insolúveis em água

Tipos de fibras Fontes alimentares Ação fisiológica

celulose Vegetais folhosos Aceleram o 

trânsito intestinal

hemicelulose Grãos integrais e

farelos

Retardam a 

absorção de 

glicose e gorduras

ligninas Trigo-

Milho-arroz

Aumentam o peso 

das fezes

cutinas Sementes 

(linhaça-gergelim)

ceras



Antioxidantes

• Substâncias que retardam ou previnem a oxidação de outras moléculas e 
metabolizam os tóxicos que são produzidos durante a oxidação das 
matérias biológicas: 

o quê oxida o organismo:
o próprio metabolismo

as altas quantidades de CARNE de animais ADOECIDOS e           
seus “sub-produtos”

as radiações (TV, CELULAR), 
a POLUIÇÃO AMBIENTAL, 

a agressão de agroquímicos, 
os aditivos alimentares, 

os “produtos alimentares” desvitalizados
a vida estressante...

(a “correria” é para pagar os juros dessa sociedade que   
“socializa” o prejuízo sócio-ambiental!)



Onde estão os antioxidantes

Vitamina E :óleos vegetais, nozes, amendoim,amêndoas, sementes, 
azeitonas, abacate, germe de trigo

Vitamina C: Frutas cítricas e vegetais frescos-sucos e brotos

Carotenóides: mamão, cenoura, abóbora, batata-doce 

Enzimas e co-fatores: selênio,ferro,cobre, manganês

Co-enzima Q 10 

Bioflavonóides: laranja bergamota, limão...(cítricos)



Antioxidantes



Como atua a vit C

• Protege as artérias. 

• Estimula o sistema imunológico. 

• Previne o câncer, as enfermidades do 
pulmão e a catarata.

Só convém tomar suplementos SE não se 
come frutas e verduras



VIT C



Como atua a vit E

• Anti-Envelhecimento

• Bloqueia a oxidação do mau colesterol e 
outras gorduras prejudiciais

• Previne  infartos e câncer 

• Evita  deterioração das artérias 

• Incrementa as defesas

• Protege o cérebro de enfermidades 
degenerativas





Carotenóides nome vem de CARROT=cenoura

BETA CAROTENOS – carotenóides
• Possuem virtudes anti- envelhecimento 

ao transformar-se em vitamina A no organismo
que estimula o sistema imunológico e

Aumenta as defesas.

• Previne o câncer de pulmão, estômago e mama

• Previne infartos, bloqueia a oxidação do colesterol que lesa as 
artérias





Licopeno- um pigmento carotenóide



Fitoquímicos

QUANTO MAIS PROFUNDA 

For a COR da fruta ou legume, 

mais fitonutrientes protetores ele contém. 

•





Fitoquímicos 
FITO = PLANTA (DO MUNDO vegetal)

Altamente potencializadores da VITALIDADE na
DIETA VEGANA,  

que contem ampla gama de frutas, legumes,
cereais integrais... 

• Os suplementos (industrializados) não podem 
reproduzir a grande variedade de fitoquímicos que 
existem no alimento natural

• E a agricultura química não provê! 





No cereal integral 

• Fibras

• Vitaminas

• Fitonutrientes

• Minerais

Re-nascem...!!!

germinam!!!
TEM TUDO SE O SOLO 

tem nutrientes!!!



Aminoácidos nos alimentos vegetais

• Levedo de cerveja,
• Linhaça, gergelim, girassol
• Castanha, amêndoa, caju, baru, indaiá, buriti
• Feijões, grão de bico, ervilha, lentilha 
• Tofu, shoyu, missô
• Cereais integrais (arroz, aveia, trigo sarraceno, 

aveia)
• Cogumelos
• Cactos
• Algas marinhas



Cactos
14 aminoácidos essenciais

(vitaminas, pectina)

Mineralizador Natural

Biodiversidade Alimentar

Adaptabilidade Climática

Recuperador de Solos
Orientação nucleoecologia@guayi.org.br





Pré e pró bióticos

Pré bióticos:

- Fibras alimentares dos 
alimentos naturais

- Fibras alimentares que a 
indústria de alimentos-
fármacos retira de vegetais 
e cria

FRUTOOLIGASSACARÍDEOS

E INULINA

• Pró bióticos 

São bactérias similares às 
produzidas pelo 
organismo e a indústria 
“enriquece” alimentos 
com elas.

Uma dieta vegana integral 
promoverá a presença de 
bactérias positivas!



TOFU-MISSO-SHOYU...
a soja orgânica

• Os orientais sempre utilizaram a 

proteína vegetal provinda de alimentos 
fermentados da SOJA ORGÂNICA.

• O MISSÔ é um fermentado natural:

um PROBIÓTICO!

• A soja multinacional, agroquímica e 
transgênica é uma aberração ligada à ILÓGICA 
“indústria” ANIMAL.





Cogumelos

• 21 aminoácidos essenciais
• Carboidrato
• Minerais
• Vitaminas
• Gorduras insaturadas

“os cogumelos fornecem ainda vitaminas B1 e B2, que auxiliam o metabolismo 
energético e o fortalecimento da musculatura; vitamina C, um poderoso 
antioxidante que aumenta a resistência do organismo e melhora a absorção de 
ferro; fósforo, que juntamente com o cálcio ajuda a manter os ossos e dentes 
saudáveis e ainda é fundamental para absorção e transporte de diversos 
nutrientes; folato, substância com função regenerativa das atividades cerebrais, 
estimula a memória e previne contra doenças como o mal de Alzheimer; e lipídios, 
responsáveis pela produção dos hormônios sexuais e que funcionam como reserva 
de energia do corpo.



Algas marinhas

Fonte de iodo, mineral essencial ao correto funcionamento da tiróide. 
• Ferro, cobre, magnésio, potássio, cálcio zinco.

• A ação dos ingredientes ativos presentes nas algas acarretam aumento da síntese protéica 
e aceleração da regeneração celular cutânea.

• A maior parte das algas contém betacaroteno (provitamina A) e algumas das vitaminas do 
complexo B. Para os vegetarianos as algas marinhas podem ajudar a reabastecer ou a 
manter as reservas de ferro. 

• A ingestão regular de algas pode ajudar a combater a anemia.
• Além de aumentar o volume das refeições, as algas não contém gordura ou calorias, 

ajudando inclusive, no emagrecimento. Tem uma composição gelatinosa e um elevado teor 
de fibras. 

• Alga ajudam na prevenção da leucemia, hipertensão e auxiliam as funções naturais do 
sistema digestivo.

• Tipos de algas: Agar-agar, wakame, kombu, hiziki, nori, dulse
• O Chile também produz algas



Plantas bio ativas

• As plantas medicinais

princípios curativos

• As plantas aromáticas
Princípios curativos aromáticos

aromaterapia

• As plantas 
condimentares

Princípios potencializadores nas preparações

FITO TERAPIA!



Algumas das tantas Plantas Brasileiras para 
serem popularizadas  

• Beldroega, caruru, 

ora-pro-nóbis,

• Baru, buriti, indaiá, jatobá, 
pequi,babaçu



A água



Qual padrão de dieta vegana 
proponho:

• Alimentos VIVOS, frescos: 
• FRUTAS, VERDURAS,SEMENTES E SEUS BROTOS-

GERMINADOS, 
• CEREAIS INTEGRAIS e seus germinados
• LEGUMINOSAS, TOFU, MISSÔ, 
• ERVAS TERAPÊUTICAS ("plantas bioativas": 

medicinais,condimentares e aromáticas), 
• ALGAS
• CACTOS, 
• COGUMELOS
• e uma infinidade de plantas brasileiras ainda não 

popularizadas, 



Qual padrão de PRODUÇÃO
desta DIETA VEGANA

A dieta vegana que proponho para manutenção da  
saúde, vitalidade, criatividade, longevidade, 
alegria de viver, consciência planetária e 
GARANTIA DOS DIREITOS ANIMAIS:

virá 
• Do VEGANISMO e da Libertação Animal
• Da Agricultura ORGÂNICA 

• Da Policultura (biodiversidade) em propriedades com justiça 
social

• Dos Sistemas de permacultura, agrofloresta...
• Do Respeito ao ambiente natural e às pessoas que produzem 
• Do Consumo ético, consciente, solidário



Ativismo contra o agro-negócio em 
POA





Tanta beleza na natureza...





Ativismo campesino no RS



Na Feira Eco do Bom Fim de Porto Alegre

•

• que faz 20 anos em   
outubro 2009









Se..... Então...

Se

a maior parte dos alimentos com funções   
de potencializar a VIDA 

estão nos ALIMENTOS que vem da    
NATUREZA VEGETAL,

então

UMA DIETA VEGANA INTEGRAL 

E ORGÂNICA

que respeite toda a vida no Planeta

É FUNCIONAL!!!



Propostas

• Amplo movimento 

PRÓ PAISAGISMO ALIMENTAR 

• Apoio aos movimentos pela FITOTERAPIA 

• Divulgação das pesquisas com Plantas 
Brasileiras e a criação de um MAPA com sua localização

• Criação de Restaurantes Terapêuticos   
Veganos POPULARES
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