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A maioria dos alimentos são produzidos em lugares distantes 
de nós: quanto mais quilômetros percorrem, mais aumenta 
a poluição. Aumenta também o combustível e a energia que 
necessários para a refrigeração e embalagem. 
Para que uma refeição chegue à mesa de um ocidental os 
alimentos percorrem uma média de 1.900 quilômetros!

Escolher produtos locais significa encurtar a cadeia de 
distribuição e consumir alimentos mais nutritivos. Além 
disso, comprar diretamente dos produtores significa 
conhecer o território e seus protagonistas.

6. Prefira alimentos a granel ou 
embalado com materiais reciclados 

Os alimentos embalados e pré-cozidos normalmente são 
preparados com ingredientes procedentes de plantação 
intensiva, com matérias-primas que percorreram milhares 
de quilômetros para serem processadas com sistemas 
industriais. As embalagens são feitas com materiais não 
sustentáveis e difíceis de eliminar.

7. Prefira alimentos provenientes de 
agricultura sustentável 

O sistema dominante de produção de alimentos orienta-se 
para o rendimento e o lucro baseando-se em monoculturas, 
criações intensivas, uso maciço de produtos químicos e 
combustíveis fósseis; produz consequências graves em 
termos de emissões de CO2 e leva à perda de biodiversidade, 
ao empobrecimento dos solos e à poluição.
A agricultura sustentável utiliza nenhum fertilizante químico 
ou pesticida, recorre a fontes renováveis, quando possível, 
evita monoculturas e processos intensivos, segue o ritmo das 
estações e respeita o bem-estar dos animais.

Na cozinha...
8. Preste atenção ao que tem na 
geladeira: ela não é um sarcófago e aquilo que você 
conserva deve ser consumido em pouco tempo! 

9. Recicle mais e desperdice menos: 
trate melhor aquilo que comprou. Reutilize as sobras das 
refeições anteriores usando a imaginação para novos pratos. 

10. Preste atenção aos resíduos 
vegetais: boa parte das cascas ou talos contêm 
importantes elementos nutritivos. Um liquidificador pode 
fazer milagres! 

11. Conserve bem os alimentos: caixas, 
potes e latas herméticas ou congelador podem aumentar a 
duração dos alimentos. 

12. Cuidado com o prazo de validade: 
“consumir de preferência antes de .......” não significa que o 

Todas as vezes que fazemos compras, que decidimos o quê 
cozinhar ou que nos sentamos à mesa, podemos fazer algo 
de positivo para reduzir o impacto dos alimentos sobre o 
clima e o meio ambiente. 

Ao fazer as compras... 
1. Faça uma lista daquilo que serve e 
evite comprar impulsivamente
 
Um terço dos alimentos produzidos é desperdiçado: à mesa, 
em casa, no campo, nas cantinas escolares e empresariais, 
ao longo da cadeia de distribuição (mercadoria próxima 
ao vencimento, produtos não vendidos ou descartados 
antes mesmo de serem vendidos): 1,3 bilhões de toneladas 
anualmente. Trata-se de uma quantidade suficiente para 
nutrir quatro vezes os 800 milhões de pessoas que sofrem 
fome; 3,3 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, 
produzidas inutilmente.
Verifique o prazo de validade, não escolha embalagens 
muito grandes, aprenda como tratar melhor os alimentos 
principalmente se forem frescos e perecíveis  

2. Procure variar suas compras: a 
biodiversidade é amiga do clima

Atualmente, 75% da alimentação mundial depende de 12 
espécies vegetais e de 5 espécies animais; trigo, arroz e 
milho fornecem mais de 60% das calorias que consumimos. 
A biodiversidade está ameaçada e um sistema muito 
uniforme não se adapta às mudanças climáticas. A 
diversidade biológica é o alicerce da segurança alimentar: 
dispor de muitas variedades, cada qual adaptada a 
condições climáticas diferenciadas, permite adequar a 
produção em caso de alterações ambientais. 

3. Não compre seguindo critérios 
estéticos

Uma cenoura retorcida ou uma maçã com forma irregular 
são saudáveis e nutrientes, não busque a perfeição estética 
dos alimentos a qualquer preço. 

4. Procure alimentos sazonais 

Os produtos “fora de temporada” têm menos sabor e não 
possuem todos os nutrientes que somente a maturação 
à luz do sol pode garantir. A sazonalidade refere-se 
principalmente a frutas e verduras mas pode valer também 
para os pescados cujo consumo fora de temporada, 
durante a fase reprodutiva, pode causar desequilíbrio aos 
ecossistemas aquáticos.

5. Compre alimentos locais: são mais 
frescos e viajam menos.
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À mesa... 
16. Coma menos carne e escolha 
carnes de melhor qualidade: a produção 
dessas carnes tem menos impacto sobre o clima e o meio 
ambiente 
Se cada família comprasse 30% menos de carne e 
exclusivamente de criações extensivas e locais, reduziríamos 
as emissões em cerca de 1000 quilos de CO2 anuais. Cada 
adulto requer meio quilo de carne por semana, incluindo 
carnes brancas e embutidos. Não nos esqueçamos dos 
miúdos e dos cortes menos conhecidos: são fáceis de 
preparar, mais econômicos e saborosos. E, além do mais, se 
todos comêssemos só filé, o que aconteceria ao resto do 
animal?  

17. O peixe também pode vir de 
criadouros intensivos, evite-os
Não só a carne vermelha pode vir de animais criados de 
forma intensiva.  Os camarões tropicais, o salmão ou o 
pangaço também são criados em tanques sobrelotados, 
tratados com antibióticos e nutridos com rações. Criadouros 
altamente poluídos que produzem alimentos não saudáveis.

18. Fale com outras pessoas sobre o 
assunto e difunda a campanha Cardápio 
da Mudança! 
 
 

alimento deve ser eliminado no dia seguinte a essa data. 

13. Faça compostagem: separe sempre os 
resíduos orgânicos dos outros resíduos e se tiver um jardim 
ou uma horta (mesmo que minúsculos!) prepare sua própria 
compostagem ou entregue os resíduos com a coleta 
seletiva. 

14. Cozinhe mais e prepare seus 
alimentos: os benefícios para si e para o meio 
ambiente serão maiores do que você pensa. 

15. Respeite cada gota de água e modere o consumo!
Lave as verduras e a fruta deixando-as de molho em água 
e bicabornato e evite usar água corrente. Limite o uso 
de garrafas de PET: para produzir uma garrafa de plástico 
consome-se quase metade da água que ela contém. Se você 
tiver uma horta, use água da chuva.
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