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de toneladas são jogadas fora 

por ano. (FAO 2013)

Estima-se que com essa 

quantidade descartada 

alimentaríamos até 800 milhões de 

famintos. (FAO 2013)

1.3
bilhão

820
milhões

de toneladas de CO2 são 

lançadas na atmosfera por ano. 

(ONU 2013)

3.3
bilhões



Desperdiçados por pessoa por ano  no Brasil. 

(Embrapa 2018)

41,6 Kg

de brasileiros vivem em situação

de insegurança alimentar

(PNAD 2014)

52
milhões

22% arroz,  20% carne bovina,  

16% feijão 

15% frango, 4% de frutas e 

hortaliças 

(embrapa 2018)

de brasileiros passam fome por 

dia

(FAO 2019)

5
milhões

de tonelas de alimentos são 

jogados fora por ano no Brasil. 

(FAO 2013)

26
Milhões





Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma coleção de 17 metas 

globais a serem alcançadas ate 2030, e que foram estabelecidas pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 2015 



Consumimos 1,7 planetas por ano



A Agricultura é o            

segmento que mais       

consome água entre      

todas as atividades         

econômicas. Ela usa 72% 

de toda a água              

disponível para               

produção de produtos  

agropecuários.





O QUE FAZER PARA 

COMBATER O 

DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS?



Quem já ajuda e quem já trabalha com isso

1. Bancos de alimentos

2. Plataformas de conexão entre doadores e receptores

3. Plataformas de receitas e dicas de culinária

4. Serviços de delivery

5.Supermercados, Industria alimentícia e restaurantes 



1.Bancos de alimentos

• 218 Bancos de Alimentos

Por ano:

• 59 mil ton de alimentos entregues

• 5.8 milhões de pessoas assistidas

• 17 mil instituições sociais atendidas

Em São Paulo, no Banco de 

Alimentos Associação Civil, 

temos:

• 7 mil ton entregues em 20 

anos

• 0 problemas jurídicos

• 22 mil pessoas assistidas por 

ano

Projetos de Colheita, Educação 

e Conscientização



2. Plataformas de Conexão entre doadores e receptores 



3. Plataformas de receitas e 

dicas de culinária

4. Serviços de delivery



O que os restaurantes podem fazer, sem precisar alterar 

politicas internas?

1. Estudar a fundo a frequência de clientes e entender o quanto é 

preciso armazenar ingredientes

2. Quando se tem uma cozinha central, fazer pedidos menores, e 

estimular que os lotes sejam pedidos com mais frequência, tenham 

menos quantidade de produtos, e possam ser solicitados no menos 

prazo possível

3. Estimular a venda de produtos que saem menos

4. Conscientizar os stakeholders sobre o problema do desperdício



E VOCÊ  ?



•Faça uma lista de supermercado prevendo o cardápio da 

semana 

•Faça compras com mais frequência 

•Resto de ontem é comida de hoje

•Potes transparentes

•Aproveitamento Integral dos alimentos

•Reaproveitamento dos alimentos: Congelados, sucos e sopas 

•Composteira caseira

•Fartura na mesa ou desperdício no lixo?



O QUE É AIA?

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS 

ALIMENTOS 

(USO DE PARTES “NÃO 

CONVENCIONAIS”) 



Ingredientes

Casca de 2 bananas nanicas (dá certo 

com qualquer tipo de banana);

1 lata de leite condensado;

4 colheres (sopa) de chocolate em pó;

1 colher (sobremesa) de manteiga 

sem sal; (opcional)

essência de baunilha à gosto

Chocolate granulado.

Modo de Preparo

Lave as cascas de banana e pique-as em pedaços 

pequenos;

Coloque o leite condensado, chocolate em pó, 

manteiga e a essência de baunilha no liquidificador e 

bata. Aos poucos, adicione as cascas de banana e bata 

novamente no liquidificador até formar uma mistura 

homogênea. Passe a mistura para uma panela e mexa 

até chegar ao ponto de brigadeiro e aparecer o fundo 

da panela. Aguarde esfriar e coloque chocolate 

granulado em cima.

[DICA DAS NUTRIS]

É interessante colocar as cascas para 

bater aos poucos porque a mistura 

fica pesada para o liquidificador;

Para atingir a consistência mais 

próxima de um brigadeiro comum, é 

necessário bater mais tempo no 

liquidificador;

Se bater só um pouquinho, ele fica 

mais grosso e sentimos mais a banana.



Molho de Tomate Caseiro

2 tomates bem maduros

1 dente de alho

½ cebola

1 cenoura pequena

1 molho de tomate pronto

1 copo de água

Sal a gosto

Salsinha

Bater todos os ingredientes 

no liquidificador, peneirar e 

colocar para ferver em fogo 

médio por 20 minutos, até 

que reduza e esteja grosso.

Servir como desejar.

Aplicações: 

Macarrão

Carne à milanesa

Base para pizza

Farofa de Pão francês

2 pãezinhos amanhecidos

1 dente de alho

2 colheres de sopa de azeite

1 ramo de alecrim

Sal a gosto

Bater o pão no liquidificador ou 

no processador até que fique 

como uma farinha grossa.

Colocar o azeite na panela, fritar 

o alho, alecrim e colocar a 

farinha de pão. Colocar sal a 

gosto.

Baixar o fogo ao máximo e 

mexer pra que toda a farofa 

pegue o tempero e eu fique bem 

sequinha, sem queimar.

Aplicações: 

Por cima do arroz

Junto do feijão

Em cima de legumes e saladas 

como uma granola salgada. 

Doce de maçã diet

Maçãs maduras

Canela em pó

Lavar bem as maças e 

cortar em fatias finas.

Colocar em pirex que vá 

ao microondas ou forno 

e polvilhar com canela 

em pó.

No microondas assar por 

2 minutos.

No forno assar por dez 

minutos.

Comer morno.

☺

Quase ZERO calorias!!

https://www.tastemade.com

.br/videos/tres-sabores-de-

geleia

https://www.tastemade.com

.br/videos/nachos-de-

casca-de-batata-e-bolinhos-

de-batata

https://www.tastemade.com.br/videos/tres-sabores-de-geleia
https://www.tastemade.com.br/videos/nachos-de-casca-de-batata-e-bolinhos-de-batata


BOAS IDEIAS E BOAS PRATICAS NO 

MUNDO DOS NEGÓCIOS
Desde 2012 o Shopping Eldorado investe em um 
projeto de compostagem com o objetivo de dar 
destino ecologicamente correto cerca de 1 tonelada 
de lixo orgânico gerados diariamente em suas 
praças de alimentação. 
A horta, construída na parte superior do Shopping 
também pretende deixar a temperatura interna do 
local mais amena, reduzindo assim o desperdício de 
água utilizada nos equipamentos de refrigeração de 
ar.

Legumes e verduras produzidos na horta: berinjela, 
jiló, cebola, pimentões, pimentas, salsinhas, alfaces, 
gengibre, tomates, manjericão, morango, pepino, 
abobrinha. 
Farmácia viva, onde são plantadas capim-cidreira, 
hortelã, erva doce, carquejo, malva, sálvia, alecrim, 
bálsamo e poejo



Os supermercados Intermarché, na 

França, lançaram a divertida campanha 

“Les Fruits & Légumes Moches” (As 

Frutas e os Legumes Feios”) para 

promover a venda com 30% de 

desconto destes produtos defeituosos.

Lançada em 2014, a campanha teve um 

sucesso arrasador. O estoque das 

frutas e verduras moches acabaram nos 

primeiros dias da promoção. O tráfego 

nas lojas cresceu 24%.

BOAS IDEIAS E BOAS PRATICAS NO 

MUNDO DOS NEGÓCIOS



Supermercado na Nova Zelândia retira 

plástico de frutas e verduras e vendas sobem 

300%

Supermercado da Tailândia troca plástico por 

embalagem feita de folhas de bananeira

Lojistas da Nova Zelândia retiram embalagens de plástico dos hortifrutis e mercearias do país



E o que anda acontecendo?



O desperdício de alimentos ganha novo 

significado na pandemia de coronavírus. 

Leite jogado fora nos Estados Unidos. 

Ovos esmagados na Nigéria. 

Uvas podres na Índia. 

Agora é a vez de produtores descartarem 

o que não esta sendo vendido e nem 

chega no supermercado. 

As cadeias de suprimentos tiveram 

problemas de logística, mão de obra, 

poucas pessoas trabalhando, e as 

mercadorias passaram a ficar encalhadas.

Nos supermercados, também, a 

diminuição, por conta da frequência de 

pessoas.

https://6minutos.com.br/tag/coronavirus/


Foi sancionada a LEI N° 14.016, de 23 DE JUNHO 

DE 2020, sobre o combate ao desperdício de 

alimentos e a doação de excedentes de 

alimentos para o consumo. 

Os estabelecimentos dedicados à produção e ao 

fornecimento de alimentos, incluídos alimentos 

in natura, produtos industrializados e refeições 

prontas para o consumo, ficam autorizados a 

doar os excedentes não comercializados e ainda 

próprios para o consumo humano.

“ A responsabilidade do doador encerra-se no 

momento da primeira entrega do alimento ao 

intermediário ou, no caso de doação direta, ao 

beneficiário final” . 

Que esta lei impulsione a doação de alimentos!



135 milhões de pessoas no mundo vivem em insegurança 

alimentar,  a ONU estima esse número aumente para 265 milhões 

de pessoas em países de baixa e média renda estejam ameaçadas 

após a pandemia.

Mais de 20.000 pessoas estão morrendo de fome por dia ano 

mundo(*)

6 bilhões de reais já foram doados no Brasil nos últimos 60 dias, 

por mais de 320 mil doadores. 

A compaixão não pode ser circunstancial!

* https://www.worldometers.info/

https://www.worldometers.info/


VAMOS DIMINUIR

O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS 

NO MUNDO?

daniela@ordo.com.br

(11) 9.9156-9562

mailto:Daniela@ordo.com.br

