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1 INTRODUÇÃO  

A pressão sobre o meio ambiente é uma preocupação crescente e é 

resultado de ações irresponsáveis de nossa sociedade. O impacto está sendo 

sentido em nossa saúde, flora e fauna, e até mesmo em nossa economia, 

não podemos mais atrasar as negociações. Estudos mostram que 1/3 dos 

alimentos produzidos a cada ano é perdido ou desperdiçado, gerando um 

impacto negativo no meio ambiente e na economia, acarretando grandes 

despesas para todo o sistema produtivo. Estimativas mostraram que 1,3 

milhão de toneladas de alimentos perdidos ou desperdiçados representam 

um custo anual de perda de aproximadamente US$ 750 bilhões. (FAO, 

2013). Impulsionada por um sistema de produção linear e capitalista, a 

globalização fragmenta as comunidades e cria vulnerabilidade e insegurança 

sem valores compartilhados. Portanto, a participação, solidariedade, 

cooperação e responsabilidade enfatizadas pela administração de direitos 

humanos são frequentemente negligenciadas na sociedade, que diz que 

ocorre desperdício no caso de não perecível, ou seja, alimento ainda 

comestível por apresentar aspecto desagradável, por ser considerado feio, 

deformado ou atípico. Os principais fatores associados a essas perdas nas 

famílias são: comprar grandes quantidades de alimentos sem planejar as 

refeições, armazená-los incorretamente, preparar mais alimentos do que 

consomem e colocar porções extras no prato, pode ser tomado com as 

refeições. 

Logo vemos a importância de contextualizar essa problemática no 

cenário brasileiro, buscando as melhores abordagens para conscientização 

da população sobre um problema que não pode ser evitado nessa e nas 

futuras gerações. Assim esse trabalho tem como objetivo de alertar a todos 

que as perdas e desperdícios dos últimos anos estão relacionados  com 

hábitos culturais da nação brasileira e conscientizar sobre grandes efeitos 

que pode causar na biodiversidade e economia do Brasil. 

Nesse contexto, essa pesquisa tem como objetivo avaliar a relação 

entre o direito humano à alimentação e a perda e desperdício de alimentos. 

Além dos fatores ambientais, econômicos e sociais, serão avaliados aspectos 



 

 

legais e bioéticos. Serão verificadas algumas iniciativas que, de certa forma, 

trazem melhorias as perdas e desperdícios no país.  

 

2. A CULTURA DO DESPERDÍCIO  

Atualmente, o Brasil está entre os 10 países que mais perdem 

alimentos no mundo, com cerca de 35% da produção desperdiçada a cada 

ano (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015). 

As perdas geralmente ocorrem principalmente durante a produção, 

pós-colheita e processamento, em situações em que os alimentos não são 

colhidos ou acabam danificados em uma dessas etapas, como 

armazenamento e transporte. Esses fatores contribuem para a redução de 

alimentos disponíveis para consumo humano e são caracterizados como 

consequências de ineficiências na cadeia produtiva, como infraestrutura e 

logística precárias e/ou falta de tecnologias de produção. Já os resíduos são 

definidos como o descarte intencional de produtos alimentícios próprios 

para consumo humano, resultante do comportamento dos indivíduos (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, 2013). 

Reduzir o desperdício de alimentos é a maneira mais sustentável de 

reduzir a perda de recursos naturais. E reduzir pela metade o desperdício de 

alimentos per capita em todo o mundo, nos níveis de varejo e consumidor, é 

uma das metas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

endossados pelas Nações Unidas. Este objetivo é reduzir as perdas de 

alimentos ao longo da cadeia alimentar, desde a produção à distribuição, 

incluindo as perdas pós-colheita, até 2030. Ainda no âmbito dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável, um dos maiores desafios é erradicar a 

pobreza e a fome (ODS1 e ODS2, respectivamente), mantendo a segurança 

alimentar sustentável para todos no mundo alimentos que não estão 

estragados, ou seja, ainda seriam adequados para o consumo, são jogados 

fora por apresentarem um aspecto desagradável, por serem considerados 

feios, deformados ou fora do padrão. Os autores apontam que muitas perdas 

ocorrem nas residências. Os principais fatores relacionados a essas perdas 



 

 

dentro das unidades familiares são: comprar grandes quantidades de 

alimentos sem planejar refeições nas quais serão utilizados, por 

armazenamento inadequado, por preparar mais comida do que se consome e 

por colocar no prato porções além do que será comido durante a refeição. 

Antes de desenvolver qualquer estratégia ou política para prevenir ou 

reduzir o desperdício de alimentos, é importante entender como ele ocorre 

em escala nacional ou regional. Isso incluiria tanto perdas e resíduos 

gerados na cadeia de alimentos e bebidas quanto aqueles gerados pelos 

consumidores dentro e ao redor de suas casas. A disponibilidade de 

informação sobre a quantidade, motivos das perdas associadas e o destino 

destes alimentos considerados não comestíveis e retirados da cadeia 

alimentar é insuficiente em muitos países, cidades, empresas e outras 

entidades. 

Um estudo publicado em 2018 pela empresa química alemã BASF 

constatou que, no Brasil, aspectos como essas falhas regulatórias 

contribuem, além de algumas práticas culturais e uma falta de 

conscientização geral sobre os efeitos perversos da perda e desperdício de 

alimentos. à situação atual. Ele também aponta que preparar refeições com 

frutas e verduras que não têm boa aparência, comprar produtos finais com 

preço mais baixo e consumir partes menos nobres dos alimentos são hábitos 

incomuns da população brasileira que acabam piorando ainda mais a 

imagem do país. 

Nesse sentido, destacam-se algumas iniciativas brasileiras, como o 

Save Food Brasil, iniciativa vinculada à FAO, que busca estimular a 

sinergia, a cooperação e a comunicação mútua entre grupos e empresas 

para promover a redução do desperdício e perda de alimentos. no brasil. 

Seus principais objetivos são: construir uma rede de especialistas brasileiros 

na área; promover e facilitar a comunicação entre setores; manter a rede 

atualizada e buscar conscientizar a sociedade sobre a relevância do tema 

(Save Food Brasil, 2018). 

 



 

 

2.1 Fatores econômicos  

Dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (2013) indicam que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são 

desperdiçados no mundo anualmente, ou seja, um terço dos alimentos 

produzidos é desperdiçado. Trata-se de um valor muito elevado que impacta 

na segurança alimentar e nutricional da população e ameaça várias vidas. 

Além das perdas econômicas, a FAO estima que as perdas econômicas 

causadas pelo desperdício de alimentos sejam da ordem de US$ 700 bilhões 

do ponto de vista ambiental e US$ 900 bilhões do ponto de vista social. Isso 

significa que, se considerarmos o tripé da sustentabilidade (econômica, 

ambiental e social), o custo total do desperdício de alimentos gira em torno 

de US$ 2,6 trilhões por ano, o que equivale ao PIB do Reino Unido, 

atualmente a quinta maior economia do mundo (Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação, 2013). Galian et al. (2016) também 

apontam que o desperdício de alimentos é uma questão ética que deve ser 

abordada por toda sociedade civil. 

Uma perda é simplesmente um produto que não chega ao mercado, 

mas seus custos de produção são distribuídos entre todos os outros 

produtos restantes. Devido a essa invisibilidade do produto perdido, as 

estatísticas de perda são imprecisas, não há uma metodologia comum que 

possa ser aplicada a todos os produtos e, portanto, os dados não são 

confiáveis. 

Uma reflexão de Rodrigues (2018) mostrou que uma família brasileira 

de cinco pessoas gasta em média R$ 1.532,50 por mês com alimentação, e 

quando consideramos a média mundial de 30% de desperdício, verifica-se 

que desse valor de R$ 459, 75 é desperdiçado por comida que se tornou lixo. 

Isso significa que foram perdidos quase R$ 500,00 da renda familiar. 

Mesmo em alguns ambientes pacíficos, a segurança alimentar piorou com as 

crises econômicas que dificultam o acesso dos pobres aos alimentos, como 

no Brasil. 



 

 

De acordo com a 17ª Avaliação de Perdas no Varejo Supermercadista 

Brasileiro (Associação Brasileira de Supermercados, 2017), foi apontado que 

somente os supermercados brasileiros perderam R$ 7,11 bilhões em 

alimentos descartados em 2016. No entanto, estima-se que em toda a cadeia 

produtiva (filial, indústria, varejo e consumidor), o valor associado às perdas 

seja ainda maior. 

A questão do desperdício de alimentos é de tamanha importância e 

abrangência global que tem levado diversos países a assumirem 

compromissos em marcos estratégicos internacionais, como o Acordo de 

Paris, assinado na 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima . , a Agenda 2030 e o Plano da 

Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos de Segurança 

Alimentar, Nutricional e Erradicação da Fome 2025 (Câmara Interministerial 

de Segurança Alimentar e Nutricional, 2017). 

Em suma, o problema do desperdício também está presente nos 

países de renda mais baixa, mas tem uma característica diferente, o 

desperdício é mais extenso e, portanto, requer uma política diferente em 

relação aos países ricos. 

 

3.2 A importância em reaproveitar os alimentos  

O desaproveitamento de alimentos promove ainda um impacto 

negativo no meio ambiente em função da inadequada deposição do lixo 

alimentar no solo, tendo consequências danosas como o odor gerado pela 

putrefação da matéria orgânica e a formação do chorume, que normalmente 

encontra-se contaminado e tem potencial para atingir rios e os lençóis 

freáticos (SANTOS, 2008). 

A utilidade completa dos alimentos é uma alternativa capaz de 

propiciar às pessoas um melhor consumo nutricional, melhoria da economia 

relacionada aos alimentos e a relação ecológica entre o homem e o meio 

ambiente em que vive, uma vez que o aproveitamento tem como 

consequência a redução do lixo (SILVA et al, 2005). Através do 



 

 

aproveitamento das partes comumente inutilizadas, é possível não só 

alimentar um número maior de pessoas, mas também reduzir as 

deficiências nutricionais que possam existir, uma vez que boa parte dos 

alimentos desperdiçados contém nutrientes com alto valor nutricional. 

Mediante, essa problematização enfrentada pelo Brasil e o mundo no 

que diz respeito ao desperdício de alimentos, e sem falar sobre o número de 

pessoas no Brasil que não tem o que comer, este artigo verbaliza a questão 

com o intuito de conscientizar as pessoas sobre o valor da reutilização dos 

alimentos, bem como as ações que evitem o desperdício e promovam a 

melhor distribuição dos mesmos pela população em geral, procurar 

sensibilizar os discentes sobre a temática e para o desempenho da condição 

de cidadão. 

 

3 METODOLOGIA 

Os métodos utilizados para a revisão da literatura e a construção dos 

fundamentos teóricos foram fracionados em fases: determinação do tema e 

sua demarcação; verificação bibliográfica; execução do plano sobre tema; 

averiguação das fontes; leitura do material; classificação; formação lógica do 

tema e pôr fim a escrita do texto.  

Esse estudo foi feito através de revisão de artigos científicos, jornais, 

revistas e livros que estão referenciados nesse trabalho, publicados nos 

últimos 15 anos, buscando assim delimitar informações recentes sobre o 

assunto abordado, pesquisando pelas seguintes palavras-chaves, 

desperdícios alimentar, alimentação equilibrada e reaproveitamentos de 

alimentos de acordo com as bases de informação do google acadêmico. 

A revisão integrativa permite a síntese de múltiplos estudos 

publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área 

de estudo (POLIT; BECK, 2006). Ou seja, trata-se de uma ferramenta que 

potencializa o conhecimento, por produzir um saber através de 

fundamentações já existentes. 

 



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O levantamento bibliográfico da referida temática mostrou por várias 

bases de dados segundo a luz da literatura que apesar da agenda 2030  

como  plano de ação para que haja um equilíbrio entre a sociedade, a 

economia e o meio ambiente ainda  falta  políticas públicas mais direcionada 

a cada região deste pais para que os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) sejam muito mais aplicados, afim de que a sociedade 

possa  ter mais clareza da importância dos desperdícios por falta de 

conhecimentos.  É sabido que dentre os 17 objetivos e 169 metas, 

direcionados ao movimento dos ODS (ONU, 2015), temos o primeiro e o 

segundo objetivos que estão diretamente ligados em: acabar com a pobreza 

em todas as suas formas, em todos os lugares e acabar com a fome, 

alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável. Para que esses objetivos ocorram há uma 

necessidade de uma política educacional mais sustentada nos costumes 

culturais de cada região para que possa discutir em vários ambientes tais 

como: escolas, universidades, famílias e etc., através de ações sociais que 

possam repassar conhecimentos de como podemos reaproveitar os 

alimentos e mantendo assim uma alimentação equilibrada. Temos como  

exemplos, as cascas de banana pode ser utilizar para produzir brigadeiro, a 

casa da melancia produzir doces , geleias e etc, todos esses alimentos 

obtidos da casca possuem valores nutricional e muito pode contribuir para a 

diminuição da fome e subnutrição de pessoas de baixa renda. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que embora a alimentação esteja inserida no direito à vida, 

a educação permeia como um direito social básico de interesse coletivo, que 

a sociedade percebe como um bem comum que deseja preservar. Não seria 

interessante se essa visão também pudesse ser aplicada à alimentação? A 

partir do entendimento de que a alimentação é um dos fatores fundamentais 

para garantir a continuidade, o desenvolvimento e a preservação da vida na 

terra, a alimentação recebe a mesma importância? Assim como há milhões 



 

 

de pessoas no Brasil consideradas analfabetas, também há aquelas para 

quem a comida que chega não é suficiente para serem consideradas 

nutridas. 

Embora haja iniciativas promissoras para otimizar a distribuição de 

produtos e garantir o acesso a uma quantidade mínima de alimentos, o país 

carece de decisões públicas efetivas que favoreçam significativamente essa 

parcela da população. A educação como direito primordial é uma ferramenta 

de extrema importância na construção de uma sociedade igualitária, mas 

deve vir acompanhada de políticas públicas efetivas voltadas para o bem 

comum, que trabalhem prioritariamente na não produção de lixo e no 

combate a ele. de forma inteligente.; que são inclusivos; que apoiem a 

produção local de pequena escala e a descentralização da distribuição e 

compra de produtos alimentares; que respeitam o meio ambiente e apoiam 

práticas produtivas sustentáveis e garantem alimentação digna e de 

qualidade ao povo brasileiro. 
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