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PORQUÊ INSECTOS

A população mundial é estimada em 9 mil milhões em 2048.

Era inferior a 2 mil milhões há um século atrás.

A pressão sobre os recursos está a aumentar todos os dias.

A necessidade crescente de alimento está a levar à

deflorestação e ao uso intensivo da terra, o que resulta em

desertificação, degradação do solo e alterações climáticas.

Por um lado, para a nutrição dos solos, os fertilizantes minerais

e químicos não são opções sustentáveis pois contribuem para

a contaminação do solo e da água.

O Planeta não possui recursos suficientes, com as soluções

tradicionais, para atender às necessidades nutricionais de

animais e humanos.

ALIMENTAR UMA POPULAÇÃO MUNDIAL CRESCENTE

POPULAÇÃO MUNDIAL 
EM MILHARES DE MILHÕES
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PORQUÊ INSECTOS

A base da alimentação humana está a mudar

Países industrializados

Países subdesenvolvidos

HÁBITOS ALIMENTARES



PORQUÊ INSECTOS
AMBIENTE 

Desertificação e falta de fertilizantes agrícolas orgânicos para 
os solos

Produção e alimentação animal ocupa cerca de 75% do solo arável. 



PORQUÊ INSECTOS

“…Os insetos como alimento para humanos e para animais emergem como um 

assunto especialmente relevante no século XXI devido ao custo crescente da 

proteína animal, à insegurança alimentar, às pressões ambientais, ao 

crescimento da população e à procura crescente de proteína animal por parte 

das classes médias. Recordando a estimativa de que em 2030 o mundo terá 

9.000 milhões de habitantes que precisam de ser alimentados, são necessárias 

alternativas urgentes à produção animal e de alimentos para animais. A 

entomofagia, ou consumo de insetos, pode contribuir assim positivamente para 

o ambiente, a saúde e os modos de vida…”

FAO,  2013

http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e.pdf


PORQUÊ INSECTOS
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TENEBRIO MOLITOR
Ciclo de Produção e Produtos Finais

GELATINES AND PROTEIN 

CONCENTRATES

CHOCLATES



Contr ibuto para  o futuro

THUNDER FOODS



THUNDER FOODS

THUNDER FOODS

Fazer parte das soluções nas

alternativas para alimentação

humana

Continuar a investir em

Investigação e Desenvolvimento

para produtos mais sustentáveis e 

convenientes



THUNDER FOODS

OBRIGADA!

www.thunderfoods.pt

TALK TO US!
CONTACT 
INFORMATION


