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Por: José Maria Filho – Jornalista

Panorama global do desperdício de alimentos

IIniciativas como o Guia Alimentar para a População Brasileira, a CSA – Comunidade que Sustenta 
a Agricultura – e a campanha Stop Food Waste Day Brasil são importantes caminhos que, além de 
contribuírem diretamente para a redução do desperdício de alimentos, orientam hábitos alimentares 
mais sustentáveis tanto para o homem como para o planeta.

 Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO ONU), um 
terço de toda a produção de comida no mundo vai para o lixo1, representando 1,3 bilhão de toneladas de 
alimento todos os anos. Indo na contramão do desperdício, que mostra que o mundo produz alimentos 
em quantidade mais do que suficiente, em várias regiões do mundo a fome continua afetando milhares de 
pessoas e permanece como um dos desafios de desenvolvimento mais urgentes. Dados da FAO mostram 
que uma em cada sete pessoas no mundo passa fome e, diariamente, mais de 20 mil crianças menores 
de 5 anos morrem em decorrência da desnutrição2.

De acordo com a ONU, são várias as causas para o desperdício de alimentos: hábitos culturais das 
populações, falha na gestão e governança da produção e logística para distribuição de alimentos da terra 
à mesa, modelo agrícola que agride o meio ambiente, com consequências negativas para o solo, água, 
fauna, flora e a saúde das pessoas3.

As perdas alimentares representam, ainda, um desperdício de recursos e insumos utilizados na 
produção, como terra, água e energia, além do aumento desnecessário das emissões de gases que causam 
o efeito estufa, uma vez que 25% das terras habitáveis são destinadas à produção de alimentos, a qual é 
responsável por 70% do consumo de água potável, 80% do desmatamento e 30% das emissões de gases2.

O Brasil desperdiça cerca de 35% da produção agrícola e está na entre os 10 países que mais 
desperdiçam alimentos no mundo4,5. No pós-colheita é estimado que perdas de frutas e vegetais chegue 
a 45%; de cereais, a 30%; peixes e frutos do mar, a 30%; e carnes e produtos lácteos, a 20%6. As fases 
de manuseio e transporte são as maiores responsáveis pelo desperdício de alimentos no país, mas outros 
fatores também contribuem, como o abastecimento e comercialização, a produção no campo, a venda 
em supermercados e os próprios consumidores6. 

Com isso, reporta-se que 60% do lixo doméstico brasileiro era composto de restos de comida e sobras, 
e que o descarte de partes comestíveis de vegetais pode chegar a 30%4. 

Saiba mais sobre perdas e desperdícios de alimentos no mundo nos links abaixo:

http://www.fao.org/docrep/016/i2697s/i2697s.pdf

https://www.theweek.in/news/sci-tech/2018/06/09/award-winning-smart-drones-to-take-on-illegal-
-fishing.html

https://www.theweek.in/news/sci-tech/2018/06/11/AI-matching-human- intelligence-still-decades-away.
html

https://www.theweek.in/news/sci-tech/2018/06/12/ace-turtle-launches-ai-platform-for-omni-channel-
-retail.html

https://www.theweek.in/news/india/2018/06/15/monsoon-seen-slowing-indiaafter-strong-start.html

https://www.youtube.com/watch?v=q3VFy0XlU7Y

https://nacoesunidas.org/fao-recomenda-acoes-para-evitar-perder-um-terco-da-comida-no-mundo
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Novo Guia Alimentar para a População Brasileira

No Brasil, várias são as iniciativas que orientam o consumo consciente e o combate ao desperdício de 
alimentos. O Ministério da Saúde lançou, em 2014, um importante instrumento que orienta o consumo 
de alimentos: o Guia Alimentar para a População Brasileira.

Iniciativas brasileiras contra o desperdício de alimentos

Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado em 2014 pelo 
Ministério da Saúde. Foto: Rafael Bicalho - ASCOM/CNS 

O Guia diferencia alimentos de produtos 
alimentícios

A publicação é um instrumento importante 
para combater a obesidade e o avanço das doenças 
crônicas no Brasil. Mais da metade da população 
brasileira está acima do peso. Dados da pesquisa 
Vigitel 2013 (Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 
Telefônico) indicam que, atualmente, 50,8% dos 
brasileiros estão acima do peso ideal e 17,5% são 
obesos. Os percentuais são 19% e 48% superiores 
aos registrados em 2006, quando a proporção de 
pessoas acima do peso era de 42,6% e a de obesos 
era de 11,8%. 

O Guia orienta as pessoas a optarem por refeições 
caseiras e evitarem a alimentação em redes de fast 
food e produtos prontos que dispensam preparação 
culinária (‘sopas de pacote’, pratos congelados 
prontos para aquecer, molhos industrializados, 
misturas prontas para tortas). Outras recomendações 
são o uso moderado de óleos, gorduras, sal e açúcar ao 
temperar e cozinhar alimentos e o consumo limitado 
de alimentos processados (queijos, embutidos, 
conservas), utilizando-os preferencialmente como 
ingredientes ou parte de refeições. Na hora da 
sobremesa, o ideal é preferir as caseiras, dispensando 
as industrializadas.

Preparação do alimento 

O novo guia também busca valorizar a culinária e indica o planejamento das refeições e interação 
social, com o envolvimento de amigos e família na elaboração da comida. “No Brasil e em muitos outros 
países, a transmissão de habilidades culinárias entre gerações vem perdendo força” admite Patrícia Jaime, 
coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde e responsável pela coordenação geral 
do projeto de elaboração do Guia Alimentar. “Por isso, o Guia Alimentar dedica uma parte importante de 
suas recomendações à valorização do ato de cozinhar, ao envolvimento de homens e mulheres, adultos e 
crianças nas atividades domésticas relacionadas ao preparo de refeições e à defesa das tradições culinárias 
como patrimônio cultural da sociedade”, enfatiza.
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Por: José Maria Filho – Jornalista

Os dez passos para uma alimentação adequada e saudável:

• Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação;
• Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar 
preparações culinárias;
• Limitar o consumo de alimentos processados;
• Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados;
• Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia;
• Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados;
• Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias;
• Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece;
• Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora;
• Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas 
comerciais;
Fonte: Ascom/MS

Acesse o Guia Alimentar para a População Brasileira na íntegra em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-
Miolo-PDF-Internet.pdf

Saber e Sabor – Publicação da Fundação Mokiti Okada traz novas técnicas 
dietéticas para o alimento orgânico e utiliza 100% do alimento nas preparações 

O grupo de alimentação natural da Fundação Mokiti Okada-SP, integrado pelo coordenador Luis 
Fernando Buck, as nutricionistas Maria Tereza Casulli e Thaís Yumi Kogachi, a engenheira de alimentos 
Cláudia Regina Valente e grupo de culinaristas voluntários, pesquisa há 14 anos e publica as receitas que 
são desenvolvidas na cozinha experimental, sempre utilizando alimentos da agricultura natural e orgânicos. 

Desse estudo nasce uma nova forma de cozinhar com alimentos orgânicos, pois ele tem um 
comportamento diferenciado do convencional. É uma excelente descoberta pela nova técnica dietética 
para o orgânico, pois se aproveita 100% do alimento. Sem fator de correção no preparo, seu rendimento 
é maior, e, consequentemente, o custo final da preparação também reduz significativamente, caindo o 
mito de que o alimento orgânico é mais caro do que o convencional.

Nova tabela de fator de correção específica para o alimento orgânico com comparativo de rendimento 
e custos:

Abóbora
Rendim. 

Org.
Rendim. 

Conv.
R$/Kg 
Org.

R$/Kg
Conv.

R$/Kg
F. Corr. 

Org.

R$/Kg
F. Corr. 
Conv.

Alface crespa 
Abóbora 
Couve-flor 
Couve-manteiga 
Cenoura 
Maçã 
Pepino

100%
93%

100%
100%
100%
100%
100%

67%
85%
78%
63%
89%
74%
87%

2,40 (maço)
4,20
9,35

12,80
5,50
7,90
4,30

2,46 (maço)
1,19
8,23
6,36
2,29
5,29
3,89

 2,40
4,20
9,35

12,80
5,50
7,90
4,30

3,67
1,40

10,55
10,10
2,57
7,15
4,47

Rendim.= Rendimento; Org.= Orgânico; Conv.= Convencional; F. Corr.= Fator de Correção
Fonte:  Sabor & Saber – Fundação Mokiti Okada - Grupo de Alimentação Natural (www.fmo.org.br)
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região para região e também de acordo com a safra. O sistema da CSA baseia-se em atividades que visam 
aproximar agricultores e consumidores, de forma que possa ser constituída uma parceria direta entre eles. 
A CSA é uma instituição que incentiva a agricultura orgânica local, permitindo acesso a alimentos de boa 
qualidade com preço justo, o que fortalece o vínculo entre pequeno agricultor e consumidor7. 

A CSA ajuda a reduzir o desperdício de comida, pois oferece alimentos orgânicos e biodinâmicos que, 
por não conterem agrotóxicos e fertilizantes químicos, podem ser consumidos integralmente sem oferecer 
os riscos à saúde associados a essas toxinas. 

Saiba mais em: www.csabrasil.org

Campanha Stop Food Waste Day contra desperdício de alimentos aconteceu simul-
taneamente em mais de dez países

O Brasil é um dos países da América Latina que participa de uma grande 
campanha internacional contra o desperdício de alimentos. A Stop Food 
Waste Day – Salve o Alimento! – teve seu Dia D em 27 de abril, em São 
Paulo. A campanha une forças com iniciativas que serão realizadas em 
mais de dez países, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, França, 
Alemanha, Espanha, Turquia, Japão e Austrália, em todos os continentes 
onde o Grupo Compass, maior empresa de serviços de alimentação e suporte 
do mundo, com atuação em mais de 50 países, está presente. No Brasil, 
a ação acontecerá por meio da GRSA|Compass, que é responsável pela 

alimentação diária de mais de dois milhões de pessoas em todo o país. A meta global é reduzir o desperdício 
de alimentos em 50% até 2030 nas operações do Grupo Compass.

A nutricionista Dra. Valéria Paschoal (3ᵃ dir. para esq.) e o chef Renato Caleffi (1° dir. para esq.), embaixadores da campanha, com a equipe 
da GRSA Brasil e Le Majue Organique durante o dia D da Campanha Stop Food Waste Day Brasil no Le Manjue Organique, em São Paulo

CSA – Comunidade que Sustenta a Agricultura: uma alternativa fantástica para 
combater o desperdício de alimentos e os danos ao meio ambiente

A Comunidade que Sustenta a Agricultura é 
uma forma de produção alimentar agrícola que 
tem por objetivo fornecer alimentos frescos e sem 
agrotóxicos com um preço acessível, estimulando 
a agricultura familiar e a cultura orgânica e 
biodinâmica. A CSA conta com a parceria de 
produtores e da comunidade interessada na compra 
de suprimentos alimentares cultivados pela cultura 
biodinâmica. Os alimentos fornecidos variam de 
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Por: José Maria Filho – Jornalista

Stop Food Waste Day Brasil, fala das ferramentas mais eficazes de combate ao desperdício, desde a 
sustentabilidade do produtor até formas de aproveitamento total dos alimentos, partes não convencionais 
e como, por exemplo, as PANCs – plantas alimentícias não convencionais – podem contribuir para o 
combate ao desperdício e a melhora das condições nutricionais da população. 

http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/174909/campanha-global-chama-atencao-para-o-
desperdicio-d.htm

Outro embaixador da campanha é o chef Renato Caleffi, sócio proprietário do restaurante Le Manjue 
Organique e especialista em gastronomia orgânica e funcional, pioneiro no assunto.

Saiba mais em:
VP Centro de Nutrição Funcional: www.vponline.com.br

Campanha Stop Food Waste Day: 
Site mundial: http://www.stopfoodwasteday.com
Site Brasil: http://www.stopfoodwasteday.com.br
Vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=fzQ8t-7xRaU
Mídias sociais: @stopfoodwastedaybrasil
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No link abaixo você poderá ouvir uma entrevista completa concedida pela Dra. Valéria 
Paschoal ao Programa Noite Total da Radio CBN. A nutricionista, que é embaixadora da campanha 




