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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade 
escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “O 
desperdício de alimentos no Brasil”, apresentando 
proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Tema da Semana



Texto I 
  

O que exatamente é o desperdício de alimento? 
  
Considera-se desperdício todo tipo de perda relacionada a decisão de descartar 
alimentos que ainda têm valor. O desperdício está principalmente associado ao 
comportamento de comerciantes e do consumidor. Deixar vencer alimentos nas 
prateleiras, comprar em excesso no mercado ou sobras de comida no prato são 
alguns exemplos disso. 
  
O Brasil está na lista dos dez países que mais desperdiçam alimentos no mundo, 
gerando descarte de aproximadamente 30% de tudo que é produzido para o 
consumo. Isso gera um prejuízo para a economia de quase 940 bilhões de dólares 
por ano, afetando diversas classes trabalhadoras e o desenvolvimento do país. 
  
Disponível em: alimentacaoemfoco.org.br/o-que-o-brasil-esta-fazendo-contra-o-desperdicio-de-alimentos/



Texto II 
Brasil desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos por 
ano; 60% vêm do consumo de famílias 
  
Uma pesquisa da ONU revela que 60% dos alimentos jogados fora vêm do 
consumo de famílias. Só na Região Metropolitana do Rio de Janeiro são 
produzidas quase 17 mil toneladas de lixo por dia. Do lado oposto ao desperdício, 
milhares de famílias não têm o que comer. 
  
No Norte do país, fica o estado que mais produz lixo urbano no Brasil: o 
Amazonas. Lá, quase todos os 62 municípios jogam seus resíduos em lixões 
impróprios. Só em Manaus, é como se cada habitante descartasse por dia mais de 
1 kg de lixo. 
  
Disponível em: g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2022/02/24/brasil-desperdica-cerca-de-27-milhoes-
de-toneladas-de-alimentos-por-ano-60percent-vem-do-consumo-de-familias.ghtml



Texto III



Texto IV 
  
Desperdício de Alimentos 
  
Uma estimativa global elaborada pela FAO (Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura) em 2011 apontou que cerca de 
1/3 ou 30% dos alimentos produzidos do mundo são perdidos ou 
desperdiçados a cada ano, considerando todos os elos da cadeia de valor. 
Na época calculava-se que isso totalizava mais de 1,3 bilhão de toneladas 
anuais. Essa estimativa preliminar foi fundamental para aumentar a 
conscientização sobre o problema e abrir espaços de diálogo em diversos 
fóruns, inclusive com os consumidores. 
  
Disponível em: www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/
agricultura/desperdicio_de_alimentos/



Assista ao vídeo para 
entender mais sobre o tema 

https://youtu.be/JCbUZJoqAMg

https://youtu.be/JCbUZJoqAMg




E olha que solução bacana
https://youtu.be/ujqs5obWB38

https://youtu.be/ujqs5obWB38




E olha que campanha 
fantástica
😍

https://youtu.be/PFt0R_Xc8r0

https://youtu.be/PFt0R_Xc8r0





