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Porque a comida vai para o lixo: 

Planejamento Compras Armazenamento Preparacao Uso 

• Hábitos, atitudes, costumes, conhecimentos 
• técnicas e tipos de embalagem 



Cerca de um terço da comida produzida em todo o mundo - equivalente a 1,3 bilhão 
de toneladas - é desperdiçado durante as etapas de produção e de consumo, segundo 
dados da FAO. 
 
Nas regiões industrializadas, todos os anos 300 milhões de toneladas de alimento 
próprio para o consumo são descartadas por produtores, comerciantes e 
consumidores. Uma quantidade suficiente para alimentar 870 milhões de pessoas. 
 
Residências e comércio de alimentos - restaurantes, cafeterias, fast food e outros - 
dos Estados Unidos desperdiçaram mais de 40 milhões toneladas de comida em 2008, 
equivalente a 19% de toda a oferta disponível no país. 
 
Em torno de 25% do lixo de hotéis e restaurantes é composto por cascas, restos de 
pratos e guardanapos usados. Cerca de 90% do que é jogado fora poderia ser 
reciclado, reutilizado ou levado para compostagem. 
 
Globalmente, a agricultura é responsável por quase 30% das emissões de gases de 
efeito estufa. 



 

 
 

Helena Rey virá ao Green Rio 2014 , quando será divulgada a campanha internacional Think.Eat.Save ,   
e haverá também o lançamento de cartilha para prevenção e redução de desperdício 
assim como os resultados do projeto piloto realizado no Rio de Janeiro. 
 
Será discutida a possibilidade de replicar o piloto realizado no Rio de Janeiro em outras cidades,  
e uma adaptação deste piloto, vinculado a Campanha Think.Eat.Save,  aos Jogos Olímpicos 2016 
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Este é o primeiro 
projeto deste GUIA a ser 
realizado em países 
emergentes. 
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7 e 8  

de maio  

2014 

Economia Verde & Economia Azul  

se encontram no Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Organização Patrocínio Apoio 
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Futuro: Crises Globais 

Increased demand  
50% by 2030 (IEA) 

Energy 

Water  
Increased demand  

30% by 2030 

(IFPRI) 

Food 
Increased demand  

50% by 2030 

(FAO) 

Climate 
Change 



Obrigada e  
Viva o Vale do Café! 
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