
Nutricionista
alerta contra
gordura e sódio

CIDADANIA
Espaço abordará
consumo responsável
Será inaugurado em São Paulo o
Espaço da Cultura de Consumo
Responsável, no centro cultural
Tendal da Lapa (Rua Guaicu-
rus, 1.100), na quarta-feira. O
espaço terá como objetivo di-
fundir o consumo responsável.
Todas as quartas serão realiza-
das palestras e oficinas sobre
temas como segurança alimen-
tar, sustentabilidade e econo-
mia solidária. Além disso, have-
rá lugar para produtores de or-
gânicos e cooperativas expo-
rem seus produtos. A iniciativa
é uma parceria entre várias orga-
nizações, como Idec, Instituto
Kairós e incubadoras de coope-
rativas da Universidade de São
Paulo (USP) e da Fundação Ge-
túlio Vargas. Os eventos serão
abertos ao público.

AQUECIMENTO GLOBAL
Alemanha desiste de
metas vinculantes
A chanceler alemã, Angela
Merkel, desistiu do objetivo
de conseguir acordos vincula-
tivos para reduzir as emis-
sões que causam o aqueci-
mento global. Segundo a re-
vista Der Spiegel, a chanceler
não apresentará metas na
conferência informal de mi-
nistros que será realizada no
próximo fim de semana, em
Bonn. /AFRA BALAZINA e

ANDREA VIALLI, com EFE

PLANETA

Depois de sete viagens para as
Ilhas Sundarbans, localizadas
entre Índia e Bangladesh, o fo-
tógrafo inglês Peter Caton ob-
teve material farto para retra-
tar a situação dos moradores
da área. A população ali já é
afetada pelos impactos das
mudanças climáticas, princi-
palmente pelo aumento do ní-
vel do mar. Quatro ilhas já sub-
mergiram nos últimos 20
anos, obrigando o desloca-
mento de 6 mil famílias.

A partir desta quarta-feira,
40 fotografias serão apresen-
tadas no saguão do Tucarena,

na PUC-SP, na mostra Naufrágio
de Sundarbans – Projeto Vozes
Climáticas, numa parceria com
o Senac. Segundo Caton, apesar
de a maioria das pessoas da re-
gião não ter acesso à TV ou a ou-
tras mídias, “elas conhecem sua
própria terra e sabem da rápida
mudança que está ocorrendo”.
No projeto, Caton teve a ajuda
da brasileira Cristiane Aoki, que
realizou a edição e a pós-produ-
ção fotográfica.

“É um lugar particularmente
inóspito para fotografar. A lama
é frequentemente profunda e as
ilhas são o lar de um grande nú-
mero de crocodilos e tigres que
comem homens”, conta. Periodi-
camente, as Sundarbans tam-
bém são alvo de ciclones.

Na inauguração do evento, na
terça-feira, haverá um debate
com a participação do fotógrafo.
A mostra vai até o dia 20 de maio
e a entrada é gratuita.

ALIMENTOS FUNCIONAIS

Exposição
em SP retrata
refugiados
climáticos

● Quinua
Grão fonte de proteínas, mine-
rais, vitaminas B2 e E. Fornece
excelente equilíbrio de aminoáci-
dos, sendo uma das melhores
fontes de proteína vegetal.

● Gérmen de trigo
Fonte de vitaminas E, B1, ácido
fólico e minerais como magné-
sio e zinco. É um poderoso antio-
xidante para a saúde do coração

e o sistema imune. A gordura
predominantemente poli-insatu-
rada auxilia na redução nos ní-
veis de LDL-colesterol.

● Aveia
Fonte de fibras solúveis, de mi-
nerais e de vitaminas. Proporcio-
na efeitos benéficos sobre o co-
lesterol, a pressão arterial, a
glicemia, a saciedade e saúde
gastrointestinal.

● Clorofila
Pigmentos presentes na maioria
das plantas. Estudos atribuem a
esses extratos vegetais ativida-
des antioxidantes, antimutagêni-
cas e anticarcinogênicas.

● Linhaça
Fonte de ômega 3 e fibras solú-
veis que auxiliam na redução do
colesterol. Possui fibras insolú-
veis que contribuem para o bom

funcionamento intestinal e pre-
venção da prisão de ventre.

● Suco de uva
Fonte de flavonoides,
que aumentam a
concentração
de antioxidantes
no sangue e
melhoram o
estado de
coagulação.

● Atum e salmão
Fontes de ômega-3, que tem
efeito favorável sobre níveis
de triglicerídios, pressão

sanguínea, prevenção de
câncer, redução

da incidên-
cia de ate-
rosclerose
e efeitos
positivos

na depressão

e desordens da pele.

● Tomate, suco de goiaba e
melancia
Presença de licopeno, um
pigmento vermelho que atua
como antioxidante, prevenindo
o envelhecimento celular. Ele
também está relacionado à
proteção contra doenças
cardiovasculares e alguns
tipos de câncer.

Leia. Orcas são mais de uma
espécie, mostra estudo

CLAYTON DE SOUZA/AE

estadão.com.br/ciencia

● Faça a sua parte
Cultive um jardim em casa.
Isso ajuda a enriquecer o
solo e permite a absorção
da água da chuva, além de
atrair pássaros.

ENZO DONNA
CONSULTOR DA ABF
“Existe um movimento
relacionado à ‘saudabilidade’
em todas as redes. Até nas
mais pecaminosas.”

‘Fast-food
saudável’
é nova
tendência
Nos shoppings, redes apostam em
alimentos que beneficiam a saúde

A pedido da reportagem, a nutri-
cionista Tatyana Dall’Agnol, do
Instituto Movere, avaliou o car-
dápio das principais redes de
fast-food saudável de São Paulo.
De forma geral, ela aprovou as
opções, mas fez alertas para pe-
quenas armadilhas.

“É preciso cuidado com prepa-
rações que utilizem enlatados,
embutidos e defumados, que são
ricos em sódio. E isso inclui o pei-
to de peru”, diz. Também devem
ser evitados, diz ela, a farinha de
trigo branca, queijos com alto
teor de gorduras, conservantes e
corantes. “O restaurante Seletti
oferece no cardápio a lista dos
principais nutrientes que o pra-
to proporciona e também se pos-
sui conservantes ou não. Essa ini-
ciativa é muito legal.”

Ela destaca ainda a grande
oferta de alimentos funcionais
(mais informações nesta página)
nas redes Mango Smoothies, Se-
letti, Go Fresh, Bio Gourmet e
Desfrutti. “Dependendo da esco-
lha dos ingredientes, um sanduí-
che pode ser uma opção saudá-
vel. Combinar com uma salada
também é uma boa pedida. Ou-
tro cuidado que se deve ter é
com a frequência. O ideal é que a
pessoa faça um rodízio em suas
escolhas e não se esqueça da anti-
ga, mas supernutritiva opção de
arroz, feijão, carne magra, verdu-
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● Nova prioridade

FOTOS: PETER CATON

Girafas fazem duelo de pescoços no
Zoo Racine, de Wisconsin (EUA); elas
atingem até 5 metros de altura e passam
quase 20 horas por dia comendo folhas.

SCOTT ANDERSON/AP

Light. Mariane Ferracini, que pratica esportes: ‘Procuro restaurantes que combinem com o meu estilo’

Clima ameaçador. Exposição mostra situação dos
moradores das Ilhas Sundarbans, entre Índia e Bangladesh

● Futuro
A pesquisa da
ABF procurou
descobrir co-
mo os consu-
midores imagi-
nam a praça
de alimenta-
ção no futuro.
Além de comi-
da saudável,
eles também
desejam me-
nos barulho e
mais verde.

Karina Toledo

Fast-food saudável parece uma
contradição de termos, mas é
uma tendência que vem ganhan-
do força nos shopping centers.
Pesquisas apontam que, ao mes-
mo tempo em que buscam uma
alimentação rápida, os frequen-
tadores das praças de alimenta-
ção estão preocupados com o
conteúdo nutricional de sua re-
feição e o efeito que ela terá em
sua saúde. De olho nesse merca-
do, novas redes estão surgindo,
outras ampliaram suas lojas e al-
gumas reformularam o cardá-
pio, trocando, por exemplo, a ba-
tata frita pelo arroz integral.

“Há duas fortes tendências ho-
je na alimentação: a ‘saudabilida-

de’, que é a valorização daquilo
que promove saúde e bem-estar,
e a sensorialidade e o prazer, liga-
dos ao boom do mercado gour-
met e dos grandes chefs”, afirma
a consultora Maria Aparecida To-
ledo. A pedido da Associação Bra-
sileira de Franchising (ABF), ela
investigou os hábitos alimenta-
res dos frequentadores de diver-
sos shoppings de São Paulo
(mais informações nesta página).

Para Livia Barbosa, pesquisa-
dora da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing e coautora
do levantamento, essa preocupa-
ção com a alimentação saudável
vem a reboque do aumento das
doenças cardiovasculares e da
obesidade. “As pessoas estão vi-
vendo mais e querem que seja

com saúde”, diz.
Alinhadas a essas demandas,

surgem redes como a Bio Gour-
met, que oferece num pequeno
quiosque pratos com alimentos
orgânicos e assinados por um
chef famoso.

Outras mais antigas, como a
Bon Grillê, têm se adaptado para
agradar o consumidor. Além de
grelhados, a rede vendia acompa-
nhamentos calóricos como mas-
sas e batatas fritas, mas mudou o
foco para as saladas e incluiu no
cardápio opções como hambúr-
guer de soja, arroz integral e su-
cos naturais. “Pretendemos
abandonar gradualmente as fri-
turas”, diz o superintendente de
marketing, Sérgio Freire.

“Essas redes que levantam a

bandeira da saudabilidade, co-
mo Wraps, Seletti, Go Fresh e Sa-
lad Creations, têm hoje um cres-
cimento acima do mercado”, diz
Enzo Donna, consultor da ABF.

Um dos motivos, revela o pre-
sidente da Associação Brasileira
de Lojistas de Shopping, Nabil
Sahyoun, é o fato de a comida
saudável ter se tornado priorida-

de no setor. “Se um shopping
center hoje tem uma praça de ali-
mentação lotada e várias empre-
sas querendo um espaço, a prefe-
rência vai para aquelas que ofere-
cem opções saudáveis”, diz.

Apesar da rápida expansão, o
grupo ainda não chega a 10% dos
estabelecimentos, diz o diretor
da Associação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes, Percival Mari-
cato. Ele ressalta, porém, que ho-
je todos os restaurantes se preo-
cupam em oferecer ao menos al-
gumas opções saudáveis. “A
preocupação em dosar prazer e
nutrientes antes era restrita aos
portadores de doenças como dia-
bete e a quem está acima do pe-
so. Mas nos anos 1990 a preocu-
pação começou a se espalhar.”

Hábitos. A pesquisa da ABF re-
velou ainda que de segunda a sex-
ta-feira o rigor com a qualidade
nutricional é maior que nos fins
de semana. “São pessoas que tra-
balham ali perto e, como almo-
çam no shopping com frequên-
cia, procuram opções mais sau-
dáveis. No fim de semana, elas se
permitem enfiar o pé na jaca”,
diz Maria Aparecida.

Esse é o caso da professora de
espanhol Jussineia Santos, de 23
anos. Por causa do trabalho, ela
almoça no shopping de segunda
a sábado. “E pelo menos dois do-
mingos por mês, mas aí é por pra-
zer, e troco os bufês de salada
por uma batata recheada”, diz.

Também por causa do traba-
lho, a consultora de vendas Ma-
riane Ferracini, de 28 anos, almo-
ça fora todos os dias. “Meus hábi-
tos são saudáveis. Não fumo,
não bebo, pratico esportes. Pro-
curo restaurantes que combi-
nem com meu estilo.”
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