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RESUMO 

 

A sociedade atual principalmente a ocidental está submersa quase que inteiramente em um 

mundo consumista, e isto é reforçado pela abundância de recursos que nos é apresentada, e esta 

situação com o passar dos tempos vem mudando a forma de como o alimento é visto. Um terço 

de todos os alimentos produzidos no mundo é perdido ou desperdiçado devido a práticas 

inadequadas, representando desperdícios dos recursos naturais, desperdícios econômicos, 

impactos sociais: pois enquanto 870 milhões de pessoas passam fome todos os dias 1,3 bilhão 

de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente no mundo. O Brasil está entre os 10 

países que mais desperdiçam comida no mundo. Esta situação se reflete nos estabelecimentos 

que produzem e distribuem refeições. Em virtude disso, esta pesquisa teve como objetivo 

identificar e quantificar o desperdício de alimentos gerados por restaurantes no município de 

Ji-Paraná – Rondônia - RO. A pesquisa foi realizada em 3 (três) restaurantes com o tipo de 

serviço self service, em um período de 21 dias, através da quantificação e análise das sobras e 

dos restos de alimentos gerados nos restaurantes pesquisados, assim como determinação e 

analise dos índices per capita do desperdício gerado. No restaurante A o desperdício gerado foi 

de 285,646 kg, no B o desperdício foi de 91,124 kg e no C esse desperdício foi de 27,730 kg, 

totalizando, durante o período de pesquisa (21 dias) um desperdício de 417kg de alimentos, que 

quando extrapolado para o período um ano, estima-se um volume de aproximadamente 6 

toneladas. A falta de um planejamento apropriado para cada restaurante, como também, 

questões culturais dos clientes podem justificar tais resultados. Consequentemente, tal situação 

ocasiona problemas de ordens sociais, econômicas e ambientais, sendo primordial a aplicação 

de medidas para conscientização e redução do desperdício de alimentos.     
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INTRODUÇÃO 

 

É de conhecimento geral que a sociedade atual principalmente a ocidental, está 

submersa quase que inteiramente em um mundo consumista, e isto é reforçado pela abundância 

de recursos que nos é apresentada, e esta situação com o passar dos tempos vem mudando a 

forma de como o alimento é visto. Está ocorrendo uma desvalorização da comida como 

alimento, em uma realidade tão contrastante, onde a fome, a obesidade e o desperdício 

caminham lada a lado. 

Diante disto, Baptista (2012) menciona que no mundo ocidental come-se muito, de 

maneira errada, gerando grande volume de alimentos desperdiçados. E este desperdício, nos 

últimos tempos fazer jus a um cuidado particular. Pois, além do desperdício dos recursos 

naturais, temos ainda a geração de desperdícios econômicos, e por se tratar do desperdício de 

alimentos temos uma questão social incoerente: onde um sexto da população mundial passa 

fome, e do outro lado dessa mesma realidade milhões de toneladas de alimentos são descartados 

no lixo todos os anos. 

Se levarmos em consideração as estimativas das necessidades futuras, a demanda 

global de alimentos deverá aumentar entre 60% - 110% até 2050, devido principalmente ao 

aumento da população e diferentes tipos de dietas (GODFRAY, 2010; PRADHAN 2013), e 

isso possivelmente acarretará um aumento no desperdício de alimentos.  

Diariamente são produzidos alimentos em quantidades suficientes para alimentar toda 

a população do planeta, no entanto, a fome vem afligindo cada vez mais a humanidade, e um 

dos fatores que mais contribui para que isso aconteça é a dificuldade de acesso aos alimentos. 

Sendo assim, é necessário que ocorra o consumo consciente dos alimentos, pois seu desperdício 

é intolerável [...] (MEURER, 2015). Pois as perdas e os desperdícios de alimentos ocasionam 

impacto negativo tanto na economia quanto na saúde da população, além de demonstrar 

claramente a utilização insustentável dos recursos naturais (VARELA, 2015). 
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A quantidade de alimentos que é desperdiçada, corresponde parte relevante do que é 

produzido, e essa parcela desperdiçada gera de forma proporcional impactos ao meio ambiente. 

Assim, recursos naturais como água e solo, são explorados à exaustão para a produção destes 

alimentos desperdiçados. Por fim, estes recursos utilizados para a produção de alimentos que 

foram desperdiçados são também desperdiçados (BAPTISTA, 2012) 

Cabe ressaltar que, existem inúmeros fatores que levam ao desperdício de alimentos, 

que vão desde exigências necessárias para comercialização, perdas que acontecem ao longo de 

sua distribuição e transformação, perdas de qualidade do alimento, além do desperdício causado 

pelos exageros no momento da compra, utilização e armazenamento de forma inadequada 

(INTERNATIONAL WASTE WORKING GROUP, 2014). 

Nesse sentido, é pertinente mencionar que o desperdício alimentar vem assumindo 

uma extensão que pode ser considerado um problema de ordem mundial ao analisar a cadeia de 

produção de alimentos, que vai desde o campo até o consumidor final. 

Assim, quando ocorre o desperdício na etapa de comercialização, ou seja, no 

consumidor final poderá acarretar maiores custos ambientais, econômicos e sociais, sendo que 

os custos aplicados ao longo do processamento, transporte, armazenamento e preparo do 

alimento vêm sendo acumulados durante todo esse processo (FREIRE-JUNIOR et al, 2014). 

Levando-se em consideração esses aspectos, o desperdício de alimentos torna-se mais 

preocupante quando acontece no fim da cadeia alimentar, pois indica que os impactos causados 

serão maiores.  

Diante disto, Taddei et al. (2011), destacam que com a expansão do setor de 

alimentação fora do lar, a produção de resíduos provenientes de desperdício de alimentos torna-

se evidente, e a preocupação com esse desperdício nestes estabelecimentos deve ser 

considerado de extrema importância, competindo a esses não só a produção e a oferta de 

alimentos seguros, em questões nutricionais e microbiológicos, mas também sustentáveis.  

É interessante reiterar que “a participação dos resíduos sólidos orgânicos em 

restaurantes, constituídos especialmente por alimentos, apresenta considerável variação 

conforme o tipo de estabelecimento e do público consumidor, mas costuma ser elevada” 

(DOMINGUES, 2016 p.04). De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Refeições 

Coletivas (ABERC) (2015), a quantidade de refeições produzidas por dia, em restaurantes 

comerciais, de empresas ou hospitais, escolas, etc., foi de aproximadamente 19,68 milhões em 

2014. Aproximadamente 15% dos alimentos que são preparados no setor de alimentação 

coletivas são desperdiçados [...] (BRANDÃO et al. 2011).  
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Contudo, a quantidade de alimentos desperdiçados no setor de alimentação poderia ser 

menor, se houvesse o aproveitamento desses alimentos não utilizados comercialmente. Essa 

iniciativa poderia resolver parte do problema (redução do desperdício), e favorecer tanto o 

consumidor quanto o produtor, já que os consumidores se beneficiariam com alimentação de 

qualidade, e o produtor deixaria de gerar uma considerável quantidade de alimentos 

desperdiçados (BELIK, CUNHA E COSTA 2012). 

Porém, no Brasil a maioria dos produtores de refeição preferem não doar os alimentos 

que sobram, mesmo estando em perfeitas condições para o consumo, em virtude de 

cumprimento às exigências estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), bem como, por existir legislação que responsabiliza civil e penalmente o doador 

por qualquer dano causado pelo objeto doado ao donatário (Código Civil Brasileiro Lei 

10.406/02). 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar e quantificar o desperdício de alimentos gerados por restaurantes no 

município de Ji-Paraná- RO.  

 

 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Esta pesquisa será desenvolvida conforme os objetos específicos discriminados a 

seguir:  

a) analisar  indicadores de desperdício per capita;  

b) quantificar o número de pessoas que frequentaram os restaurante ; 

c) analisar a quantidade de desperdício gerado (sobras sujas e restos deixados pelos 

clientes). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 ALIMENTO  

 

De acordo com o artigo 2 do Decreto-lei nº 986 (Brasil, 1969), alimento é toda 

substância ou mistura de substâncias, no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma 

adequada, destinadas a fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua formação, 

manutenção e desenvolvimento.  

No entanto, a Organização Mundial da Saúde e Organização das Nações Unidas para 

a Agricultura e Alimentação (OMS/FAO) (1984), define que alimento possui dois sentidos, 

sendo eles: fisiológico e comportamental. De modo que, o sentido fisiológico é o material 

nutritivo inserido no organismo que supre as necessidades de conservação, desenvolvimento, 

funcionamento e restauração dos tecidos. Já o sentido comportamental é o material biológico 

identificado pelo indivíduo ou grupo como sendo próprio para desempenhar as funções 

fisiológicas, como também por motivos sociais, culturais, religiosos, etc. 

Nesse sentido, Brunner et al. (2007) diz que a expressão “alimento” é um tanto 

complexa, sendo que não diz respeito apenas à ingestão de nutrientes (função fisiológica), 
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estando associada a outras três funções fundamentais, ou seja, de ordem social, cultural e 

psicológica, que variam de indivíduo para indivíduo. 

Sob o mesmo ponto de vista Bleil (1998), argumenta que a escolha dos alimentos 

satisfaz às necessidades do corpo, como também, às necessidades da sociedade. Muitas vezes 

o consumo deste ou daquele alimento está relacionado às crenças que foram construídas por 

uma sociedade ao longo de sua história, as quais nem sempre estão de acordo com a ciência ou 

a razão. 

Warde (1997), salienta que os alimentos têm um significado cultural expressivo e 

plurivalente, abrange desde o psicológico ao emocional. Cria vínculos afetivos (a comida 

preparada pela mãe) e ao mesmo tempo faz parte de complexas doenças (anorexia nervosa). 

Desta maneira, o alimento está correlacionado a muitos processos centrais da vida social, desde 

de sua preparação até seu consumo. 

 

2.2 DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS 

 

Desde sua origem a humanidade utiliza os recursos que tem disponíveis para produção 

de alimentos com a ideia de combater a fome. Contudo, tal empenho não conseguiu prevenir o 

aparecimento de outro problema, aparentemente fora de controle e paradoxal: o desperdício de 

alimentos (Ideias na mesa Revista, 2013). 

Dentro desse raciocínio, faz-se interessante esclarecer que o desperdício representa 

toda a perda de alimentos ainda comestíveis e ou substâncias que se destinam a consumo 

humano, pode ocorrer antes, durante ou depois de sua produção, e principalmente na fase de 

distribuição e consumo (FAO, 2009; DEFRA, 2006). 

Importante salientar que de acordo com Vasconcellos (2010), o desperdício de 

alimentos é o volume de alimentos que seria produzido somado aos alimentos produzidos que 

têm seu destino final alterado, sendo na exportação, no consumo intermediário (por indústrias 

e serviços de alimentação) e ou na ingestão alimentar. Ou seja, ocorrendo ao longo de todo 

processo produtivo, como também, durante o consumo pela população. 

Sendo, o desperdício de alimentos ao longo do processo produtivo denominado de 

perdas, divididas em: perdas que permanecem até a colheita (alimentos que seriam produzidos) 

e perdas pós-colheita (alimentos produzidos que não chegam ao seu destino final) 

(VASCONCELLOS, 2010). 

Ainda sobre o conceito de desperdício de alimentos, cabe ressaltar que,  
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Perda de alimentos (loss, em inglês) é a redução involuntária da disponibilidade de 

alimentos para consumo humano, resultante de ineficiências nas cadeias produtivas, 

tais como deficiências de infraestrutura e logística, tecnologias de produção obsoletas 

ou pouco eficientes, baixa capacidade gerencial ou de habilidades técnicas das 

pessoas. Geralmente, a perda de alimentos ocorre na produção agropecuária ou no 

processamento pós-colheita, por exemplo, quando o produto dos cultivos não é 

integralmente colhido ou a produção colhida é perdida durante o processamento, o 

armazenamento ou o transporte. 

Já o descarte de alimentos (waste, em inglês) refere-se ao rejeito intencional de itens, 

principalmente por varejistas e consumidores, e deve-se ao comportamento das 

empresas ou das pessoas, significando que são descartados mesmo quando ainda são 

apropriados para o consumo humano. O termo desperdício de alimentos (wastage, 

em inglês) pode ser utilizado, portanto, para se referir à combinação dos termos perda 

e descarte (embora haja quem prefira a combinação “desperdício e perda” (PEIXOTO, 

2016, p. 02). 

 

É importante ressaltar que o desperdício alimentar é uma realidade negativamente 

evidente em nosso dia-a-dia, de proporções significativas, sendo um problema global e 

transversal para o qual é imprescindível encontrar alternativas e métodos que o reduzam, ou 

mesmo solucionem (Governo de Portugal, 2014).  

De acordo com Staack (2016), milhares e milhares de toneladas de alimentos são 

desperdiçados por falta de manejo, de trato e de educação, uma vez que, poderiam ser 

consumidas, podendo abrandar ou, talvez, erradicar a fome em todo o mundo. 

Nessa perspectiva, o Relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura (FAO) (2013), menciona que um terço de todos os alimentos produzidos é perdido 

ou desperdiçado devido a práticas inadequadas, enquanto 870 milhões de pessoas passam fome 

todos os dias. Os 1,3 bilhão de toneladas de alimentos, que são desperdiçados anualmente no 

mundo, causam perdas econômicas e também impacto significativo nos recursos naturais dos 

quais a humanidade depende para se alimentar, entre eles a água, a energia e a terra. Nos países 

desenvolvidos e industrializados, as perdas anuais atingem 300 kg per capita, sendo a maior 

parte devida ao desperdício ao nível do consumidor. Porém, de acordo com FAO (2013), essas 

estimativas estão relacionadas ás perdas e desperdícios e analisadas como uma combinação de 

ambos. 

A fim de evidenciar o que foi dito, de acordo com o Institution of Mechanical 

Engineers (2013), no relatório “Global Food; Waste Not, Want Not”, são produzidas 4 bilhões 

de toneladas de alimentos por ano no mundo. 

No Brasil em 2015 foram produzidos 207 milhões de toneladas de grãos, que é 

suficiente para alimentar quatro vezes sua população, ou mais de 850 milhões de pessoas. Cabe 

ressaltar ainda, que o Brasil produz por ano cerca de 35 milhões de toneladas de tubérculos e 
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raízes (mandioca, batata, inhame, batata doce, cará, etc.). Produção para mais de 100 milhões 

de pessoas (MIRANDA, 2016).  

Não se pode deixar de lembrar que, a produção de alimentos no Brasil não se limita à 

apenas grãos, tubérculos e raízes. No mesmo ano de referência, a produção animal foi de 25 

milhões de toneladas, produção de 40 milhões de toneladas de frutas, produção de 34 milhões 

de toneladas de açúcar por ano, etc. (MIRANDA, 2016). 

Levando-se em conta o que foi mencionado, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

(CGEE)(2014), aponta que o Brasil, nestas últimas décadas, tem sido referenciado como um 

dos países estratégicos para a produção de alimentos no mundo.  

No entanto, Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. 

Em média 35% de toda a produção agrícola vão para o lixo (IPEA, 2009).  

Em contrapartida, não há uma estimativa acertada da quantidade de desperdícios que 

transcorre no processo produtivo e durante o consumo pela população, uma vez que existe a 

escassez de dados acerca de desperdícios ou perdas (VASCONCELLOS, 2010). A Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) (2017), argumenta que não há um método 

que sirva como parâmetro para analisar e quantificar as perdas e o desperdício de alimentos, ou 

seja, as estatísticas do desperdício são inconsistentes e determinadas de maneira extensiva. O 

Brasil ainda não possui dados precisos baseados em levantamentos com extensão nacional.  

Para que as estimativas se tornem precisas é necessário, pois, alguns fatores, tais como 

o ano da coleta de dados, época do ano (período seco ou das chuvas), tipo de produto avaliado, 

cultivar amostrado, nível tecnológico do produtor amostrado etc. (EMBRAPA, 2017). 

 

2.2.1 Causas das Perdas e Desperdícios de Alimentos  

 

Em países em desenvolvimento a maioria das perdas ocorrem nas etapas iniciais, sendo 

produção, colheita e armazenamento por falta de conhecimento adequado, tecnologias 

eficientes, escassez de equipamentos, dificuldades na armazenagem, insuficiência dos 

investimentos nos sistemas de produção agrícola. No entanto, o desperdício alimentos acontece 

principalmente em países desenvolvidos no fim da cadeia de produção, na etapa de distribuição, 

e posteriormente no consumo (figura 1). 

https://www.embrapa.br/
https://www.embrapa.br/
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Figura 1: Distribuição do desperdício de alimentos por regiões, e por etapas na cadeia de produção e 

distribuição de alimentos. 

Fonte: FAO, 2011.   

 

O volume de desperdício de alimento, nas etapas de produção, o manuseio e o 

armazenamento pós-colheita, representam 54% do volume total, enquanto que nas etapas de 

processamento, distribuição e consumo, correspondem 46 % (FAO, 2013). Cabe ressaltar que, 

nestas estatísticas estão inclusos alimentos em bom estado de conservação que também são 

jogados no lixo (BAPTISTA, 2012; IMECHE, 2013). 

Sendo assim, cabe mencionar que o início das perdas ocorre no campo, na fase de 

produção. Por problemas meteorológicos, infestações biológicas, danos mecânicos na colheita, 

no manuseio e na armazenagem. Já no transporte, as longas distâncias percorridas em estradas 

mal conservadas e em veículos abertos e sem controle de temperatura (BAPTISTA,2012; 

IDEIAS NA MESA, 2013; JUNIOR, 2014). 

Na etapa de processamento, as perdas ocorrem, pois a matéria-prima pode ser 

danificada, podendo haver danos no processo de embalagem, na higienização dos produtos, no 

manuseio, em testes de novos produtos, etc. (BAPTISTA, 2012).  

Já na etapa de distribuição as perdas acontecem pelo manuseio e armazenamento 

inadequado, gestão ineficiente do estoque (não observância dos prazos de validade, produtos 
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não vendidos), como também, perdas de alimentos que não se enquadram no “padrão” para o 

consumo (BAPTISTA, 2012).  

É importante ainda destacar, que desperdício também acontece quando empresas 

usam de má-fé, com estratégia para manter os preços de mercado altos para os consumidores, 

segurando parte da colheita no campo. Também, há empresas que desperdiçam alimentos 

avariados que ainda são apropriados para o consumo, pois temem que pode difundir uma 

imagem negativa da empresa. Cabe ainda ressaltar, que a padronização de produtos na indústria 

influencia no desperdício, uma vez que estar fora do tamanho ou da cor estabelecidos. 

(INSTITUTO ETHOS, 2005). 

Entretanto, muitos alimentos são desperdiçados por fatores culturais ou individuais, 

sendo considerados indesejáveis. Uma vez que, partes específicas de animais (como ossos ou 

conchas, peles ou escamas, gordura, sangue, intestinos, cérebro, etc.) e plantas (como sementes, 

caules, folhas exteriores, etc.) são comestíveis em determinadas culturas, e em outras são 

descartadas. Assim como, existem lugares onde a reutilização de sobras de alimentos é 

considerada inapropriada (SOBAL, 2003). 

Esse descarte de alimentos (desperdício) ainda próprios ao consumo acontece, em 

geral, na casa dos consumidores finais (BASF, 2015). Uma vez que, quase metade do resíduo 

sólido produzido em residências, é composto por alimentos, e se tivessem sido manipulados de 

maneira adequada, em torno de metade desse desperdiço poderia ser consumido (COSTA, 

2013). 

Diante disto, Costa (2013) aponta que uma das principais causas de desperdício de 

alimentos por consumidores finais em suas residências é a compra e o preparo de quantidades 

maiores do que será consumido. Entre as razões mais comuns para que as famílias dispensem 

comida ainda em condições de consumo estão a proximidade do prazo de validade e até o 

incômodo de guardar sobras de alimentos. 

Como já mencionado anteriormente, em países desenvolvidos o desperdício ocorre a 

nível do consumidor, pois os sistemas de produção e distribuição são cada vez mais eficientes, 

e a parcela de desperdício que cabe aos mesmos é tendencialmente maior (BAPTISTA, 2012). 

As altas taxas de desperdício de alimentos em sociedades desenvolvidas derivam da 

junção entre conduta do consumidor e a falta de comunicação ao longo da cadeia de 

abastecimento. Assim como, o planejamento ineficaz das compras, consumo inadequado, 

entendimento incorreto das datas de validade, descuido quanto ao preparo e à conservação dos 

alimentos, podem resultar em grande descarte, aumentando os custos econômicos do 

desperdício. Essa lista também inclui desperdício por preferência de padrões estéticos, ou seja, 
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os produtos não têm o formato ou aspecto perfeitos (os chamados “produtos feios”) (FAO, 

2013; PEIXOTO, 2016). 

No Brasil o cenário quanto ao desperdício de alimentos é característico, pois temos 

traços de países em desenvolvimento, como também, de países desenvolvidos. Sendo que, as 

características que nos aproximam dos países em desenvolvimento, são as elevadas perdas pós-

colheita e durante o escoamento da safra, e as características que nos aproxima de países mais 

ricos, é o alto índice de desperdício na etapa final, que ocorre pela conduta do consumidor 

(figura2) (PORPINO, 2015). 

 

 

Figura 2: Onde se perdem os alimentos no Brasil. 

Fonte: Em Discussão!, 2016. 

 

 Nesse sentido, Porpino (2015) em estudo realizado sobre desperdício de alimentos 

entre famílias norte americanas e famílias brasileiras, menciona cinco tipos de comportamentos 

que fazem as famílias brasileiras produzirem elevado grau de desperdício. 

Sendo assim, a compra mensal excessiva, pois têm receio que faltem alimentos e ou 

dinheiro no decorrer do mês, como também, compras feitas por impulso; o preparo abundante 

de alimentos, que ocorre pela falta de planejamento das famílias, a busca por status e o costume 

de fartura; a preferência por comidas frescas, preparada pouco antes das refeições, que levam a 

recusa e descarte de sobras do dia anterior; o comportamento de dar as sobras que poderiam ser 

armazenadas para o consumo no dia posterior; e por fim, a conservação de maneira inadequada 

de alimentos processados (PORPINO, 2015). 

 

2.3 HÁBITO DE COMER FORA DO DOMICÍLIO 
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O hábito de alimentar-se fora do domicílio teve um estímulo no século XX. O 

acontecimento de várias transformações na sociedade contribuiu para o crescimento deste 

fenômeno. Inovações nos setores da agricultura, indústria, transportes, mudanças no modo de 

vida dos indivíduos, processo de urbanização, alteração da estrutura demográfica e 

socioeconômica da população, são alguns dos fatores propulsores do considerável aumento do 

consumo de alimentos fora do lar (COLLAÇO, 2003; SILVA, 2014). Tais fatores também, 

foram um pilar para a origem de vários tipos de restaurantes, serviços de entrega de refeição 

pronta, como também, uma imensa diversidade de alternativas para consumir as refeições longe 

de casa (COLLAÇO, 2003). No entanto, a preferência por consumir alimentos em casa ou fora 

dependerá da forma com que o indivíduo deseja designar recursos e tempo nessas atividades 

(SILVA, 2014). 

Ainda neste contexto, é interessante reiterar que a pressão da modernidade e o ritmo 

de vida das pessoas no espaço urbano, vem influenciando na disponibilidade de tempo e energia 

para empregar no preparo de refeições. Alternativas que tornem o dia-a-dia mais fácil é 

primordial para a potencialização de seu tempo de lazer (SEBRAE ,2015). 

No Brasil a prática de fazer as refeições fora do domicilio também está vinculada às 

transformações mencionadas anteriormente, e às transformações observadas desde a década de 

1950, como o desenvolvimento industrial e a inclusão da mão de obra feminina no mercado de 

trabalho. Já no final da década de 1970, o país passou por um crescimento econômico e essa 

prática tornou-se um hábito constante no dia-a-dia dos brasileiros (MELLO & NOVAIS, 1998). 

De acordo com Maricato (2014), o Brasil atualmente está inserido em um contexto 

cada vez mais urbano e o hábito fazer as refeições fora do domicílio nas grandes cidades vem 

aumentando, ocasionando o crescimento de pequenos e grandes negócios. Fazer as refeições 

fora do domicílio tornou-se um hábito irreversível até mesmo em cidades pequenas 

(MARICATO,2014). 

Neste momento torna-se conveniente mencionar que na última Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF 2008-2009) publicada em 2010 aponta que as despesas com 

alimentação ficam atrás somente das despesas com habitação. As despesas com alimentação 

correspondem a 19% dos gastos, enquanto que as despesas de habitação correspondem a 35,9 

%. Sendo que, as despesas com alimentação, fora do domicílio na área urbana correspondem a 

um percentual de (33,1%), quase o dobro do analisado na área rural (17,5%) (IBGE, 2010). 

Conforme a Pesquisa Global da Nielsen (2016), parte dos brasileiros (51%) comem 

fora mais de uma ou duas vezes por semana, sendo que o almoço ficou com a maior 
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porcentagem (72%) das refeições feita fora de casa, em seguida o jantar (39%) e café da manhã 

(14%). Destaca ainda, que os tipos de estabelecimentos mais frequentados pelos brasileiros para 

comer fora foram: restaurante de serviço rápido - fast food (55%), restaurante casual (41%), 

restaurante formal (39%) e cafeteria (19%).  

 

2.4 ESTABELECIMENTOS ALIMENTARES 

 

O mercado alimentício foi fragmentado devido seu crescimento nos últimos tempos, 

resultando em dois segmentos de alimentação fora do lar, consistindo em: alimentação 

comercial e alimentação coletiva. Sendo que, estabelecimentos de alimentação comercial 

denomina-se Unidades Produtoras de Refeições (UPR), que serve uma clientela habitual ou 

eventual, e destinado a todo tipo de consumidor. Esse termo é atual e amplo, pois tem sido 

empregado a todo serviço de alimentação fora do lar, em virtude do evidente aumento desse 

tipo de estabelecimento. As Unidades Produtoras de Refeições comerciais têm como finalidade 

a produção e o fornecimento de refeições balanceadas nutricionalmente, bem como, em 

condições higiênico-sanitárias, indiferente ao tipo de serviço prestado (POPOLIM, 2007; 

ROSA, 2014; OLIVEIRA, 2016). 

Já a alimentação coletiva, de acordo com o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) 

(2005), é o exercício de alimentação e nutrição feito nas Unidades de Alimentação e Nutrição 

(UAN), que são empresas fornecedoras de serviços de alimentação coletiva com um público 

definido, que desenvolvem suas atividades técnico-administrativas para a produção e 

distribuição de refeições, para grupos de pessoas enfermas (hospitais, ambulatórios, etc.) ou 

saudáveis (instituições, empresas, escolas, creches, etc.). 

 

2.4.1 Tipologia de Restaurantes 

 

De acordo com Calumby (2014), restaurante é o estabelecimento no qual são servidas 

refeições a clientes, em troca de pagamento pelo serviço prestado. No entanto, estes 

estabelecimentos possuem características que podem variar:  tipo de alimento servido, tamanho 

do ambiente, decoração, tipo de serviço adotado. Sendo estas diferenças a causa de diversas 

tipologias de restaurantes. Uma vez que, estas diferenças de características entre um 

empreendimento e outro, determinante para o público alvo do mesmo. 

 Existe uma variedade ampla de tipos de restaurantes, cabe aqui citar os mais comuns: 
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a) Restaurante Gastronômico – possui um chefe de cozinha renomado, com pratos 

personalizados e requintados. Possui um espaço físico ornamentado e elegante. 

b) Restaurante Tradicional – possui cardápio imutável e extenso, tem objetivo de manter a 

tradição no local em que está instalado. Empreendimento de ambiente simples e 

clientela diversificada. 

c) Restaurante Típico: a comida é característica de uma determinada região (mineira, 

nordestina, gaúcha, amazônica, etc.) ou país (japonês, brasileira, italiana etc.). 

d) Restaurante fast-food – processo de produção e cardápio de consumo rápido, é um 

serviço dinâmico favorável para pessoas que tem seu tempo refeição reduzido. Um 

exemplo deste tipo de restaurante são as lanchonetes. 

e) Restaurante do Tipo Popular: as refeições são mais simples e com valor menor, por 

causa, do poder de compra limitado e aos costumes alimentares dos clientes.  

f) Self-Service (autosserviço): esse tipo de serviço, o próprio cliente serve-se dos 

alimentos expostos no buffet com a quantidade e variedade de alimentos que desejar. 

Deste modo, a comida pode ser vendida por quilo ou por pessoa (FONSECA, 2000; 

SEBRAE, 2014). 

 

2.4.2 Normas e exigências para serviços de alimentação 

 

No Brasil para que os serviços de alimentação possam funcionar existem algumas 

normas que regulam tais serviços, com o objetivo de controlar sanitariamente a área de 

alimentos e a proteção à saúde da população. Sendo assim, o órgão responsável por essas 

resoluções é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

Portanto, em sua Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, estabelece 

algumas exigências para os serviços de alimentação, que vão desde normas para instalações 

destes estabelecimentos a normas de manipulação de alimentos. 

No entanto, é interessante mencionar algumas exigências no que se refere à 

manipulação de alimentos, como por exemplo:  

a) as matérias-primas e os ingredientes qualificados como produtos perecíveis precisam 

ser expostos à temperatura ambiente apenas pelo tempo mínimo necessário para a 

preparação do alimento, para não comprometer a qualidade higiênico-sanitária do 

alimento preparado; 

b) o tratamento térmico precisa garantir que todo o alimento atinja a temperatura de, no 

mínimo, 70ºC (setenta graus Celsius). Temperaturas inferiores podem ser 
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empregadas no tratamento térmico desde que as combinações de tempo e temperatura 

sejam satisfatórias para assegurar a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos; 

c) após serem cozidos, os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de 

tempo e de temperatura que não favoreçam a multiplicação microbiana. Para 

conservação a quente, os alimentos devem ser submetidos à temperatura superior a 

60ºC (sessenta graus Celsius) por, no máximo, 6 (seis) horas. Para conservação sob 

refrigeração ou congelamento, os alimentos devem ser previamente submetidos ao 

processo de resfriamento; 

 

2.4.3 Desperdício de Alimentos em Restaurantes 

 

Todo restaurante apresenta uma parcela de desperdício de alimentos, seja por conta 

dos consumidores, como também por parte do empreendimento. Tal desperdício pode ocorrer 

a partir de alimentos que não foram manipulados, chegando à alimentos manipulados que não 

foram servidos ou vendidos, somando-se aos restos que ficam nos pratos dos consumidores 

(SANTOS, 2006; CASTRO, 2002).   

O planejamento da quantidade de refeições a serem produzidas interfere diretamente 

no volume do desperdício gerado. Desta forma, a quantidade aproximada de pessoas que irão 

comer, o clima do dia, o cardápio, são variáveis necessárias ao conhecimento prévio para que 

a quantidade de sobras seja mínima ou até mesmo inexistente (CAOBIANCO, 2015; SILVA 

JÚNIOR & TE IXEIRA, 2007). 

Métodos inapropriados de manipulação e preparação, conservação, qualidade da 

refeição somados aos maus hábitos alimentares e apetite do consumidor também são fatores 

que contribuem para o desperdício de alimentos em restaurantes. Cabe ainda destacar, que a 

falta de conscientização dos consumidores faz com que se sirvam com porções maiores que 

conseguem consumir que consequentemente converte-se em desperdício (IDEIAS NA MESA, 

2013; AUGUSTINI, 2008). 

Além disso, Abreu, Spinelli e Pinto (2013), apontam que pratos e recipientes com 

tamanhos grandes, pode levar os clientes colocarem uma quantidade de comida excedente, ou 

seja, maior que podem ingerir, e com isso a geração de restos. Utensílios como pegadores e 

talheres, também são fatores que podem influenciar na porção de alimentos que a pessoa irá se 

servir, conforme tamanho e finalidade dos mesmos. 

É relevante ainda salientar que em restaurantes com tipo de serviço self-service, a 

preparação excessiva de alimentos é origem da maior porcentagem dos desperdícios, pois em 
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sua maioria não podem ser armazenados ou servidos como uma refeição diferente no dia 

seguinte. Os preços fixos neste tipo de restaurante levam as pessoas a se servirem com exagero, 

sendo a falta de consciência um dos motivos que explica tal fato (UNIDADE DE ESTUDOS 

CIENTÍFICOS PROSPETIVOS, 2013). 

O desperdício em restaurantes está vinculado a três fontes, sendo estes: Fator de 

correção (perda que ocorre depois da eliminação de porções não comestíveis do alimento em 

relação ao peso inicial); Sobras (alimentos que foram preparados e não foram distribuídos); e 

Restos (alimentos que foram servidos e não consumidos) (ABREU; SPINELLI; PINTO, 2013; 

VAZ, 2006). 

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas 

(ABERC) (2013), as sobras podem ser categorizadas em alimentos não preparados, alimentos 

pré-preparados e alimentos prontos. 

Nesse contexto, Muller (2008) menciona que as sobras de alimentos prontos são 

segmentadas em sobra que podem ser utilizadas posteriormente e sobra que não pode ser 

utilizada. Sendo que, as sobras que não foram para a distribuição poderão ser aproveitadas em 

outra refeição, uma vez, que tenham satisfeito as fases de controle de tempo e temperatura; já 

as sobras de alimentos produzidos, que foram distribuídos no balcão e não foram consumidos 

não poderão ser utilizadas posteriormente, sendo descartado pelo serviço. 

Desta forma, a sobra está relacionada com o planejamento correto da quantidade de 

alimentos a ser produzido, que deve ser determinado pelo número de usuários a serem servidos 

e por per capitas de consumo - porções bem definidas (CAOBIANCO, 2015, p.53). Sendo que, 

conforme o tipo de restaurante a porcentagem de sobras muda. A porcentagem admissível é de 

até 3% e a quantidade per capita de 7 a 25g, ou valores baseados no próprio estabelecimento 

(VAZ,2006). 

Já o resto é definido como a porção de alimentos que são deixados nos pratos ou 

recipientes pelos clientes (VAZ, 2006). Devem, obrigatoriamente, ser descartados e jamais 

reaproveitados. Dessa forma, percebe-se que os comensais são os maiores contribuintes para os 

desperdícios de alimentos e aumento dos custos (VARELA et al, 2015, p.06). Sendo assim, o 

resto está vinculado com as atitudes do cliente e sua relação com os alimentos, o que torna a 

situação um pouco mais complicada de ser trabalhada (ABREU; SPINELLI; PINTO, 2013; 

BRADACZ, 2003; HIRSCHBRUCH, 1998). 

É importante ressaltar que o resto está vinculado com o índice de resto ingestão ou 

resto ingesta, que é a associação feita entre o resto deixado nos pratos pelos clientes e a 

quantidade de alimentos produzidos e distribuídos, sendo expressa em percentual. Ou seja, é a 
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relação entre o total de restos e o total de refeições distribuídas, tendo que permanecer com 

números inferiores a 10% em empreendimentos eficientes (bem administrados) e inferiores a 

20% em empreendimentos com mal desempenho (CASTRO, 2003). 

No entanto, conforme Muller (2008, p.14) é necessário estabelecer metas tangíveis 

para o próprio estabelecimento, lembrando que devem ser revisados e adequados como 

processo de melhoria continua sempre tendo como objetivo a redução dos percentuais de sobras, 

restos e resto ingesta. 

De acordo com Muller (2008), a relação da cultura brasileira e o desperdício de 

alimentos é profunda, é um mal costume já implantado. Sendo assim, é indispensável a 

diligência dos restaurantes em manter os índices de restos e sobras, admissíveis. O 

comportamento das pessoas pode variar de acordo com o tipo de serviço do restaurante, muitas 

vezes buffet livre pode induzir os clientes a se servirem com uma quantidade a mais do que 

precisam, porque o preço é fixo e a comida pode ser servida à vontade. No entanto, em 

restaurantes em que a comida é paga pelo peso o resto pode chegar a zero. 

Porém, o cálculo do desperdício de alimentos não é realizado em muitos 

empreendimentos produtores de alimentos, não há a pesagem desse desperdício. 

Consequentemente, o volume total de alimentos desperdiçados não é conhecido, e as avaliações 

e ações de melhoria em processos internos de fabricação de refeições passa a não existir 

UNIDADE DE ESTUDOS CIENTÍFICOS PROSPETIVOS, 2013). 

Através da pesagem dos restos alimentares é possível avaliar diariamente a satisfação 

dos comensais e o desperdício, podendo então reavaliar o planejamento da produção, tanto 

qualitativamente quanto quantitativamente (MULLER, 2008, p. 13). 

 

2.5 IMPACTOS DO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS 

 

O desperdício de alimentos tem sido apresentado em vários congressos de 

organizações mundiais, com a finalidade de conscientizar a sociedade sobre a racionalização e 

consumo dos recursos naturais. Uma vez que, tal assunto vem sendo identificado como um 

coeficiente danoso que provoca impactos ambientais, econômicos e sociais (Griffin, 2009). 

Sendo assim, o desperdício de alimentos equivale a uma porcentagem significativa de 

alimentos produzidos, que está vinculado ao desperdício de recursos utilizados em toda cadeia 

de produção desses alimentos, tais como: recursos naturais (água, solo, serviços ecológicos, 

etc.), energia, recursos econômicos, recursos humanos, etc. Além disso, contribui para emissões 
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de gases de efeito estufa (AGÊNCIA EUROPEIA DO AMBIENTE [EEA], 2014; BAPTISTA, 

2012; COSTA, 2013). 

Nessa perspectiva, Varela et al. (2015), argumenta que toda cadeia alimentar sofre um 

intenso impacto em decorrência do desperdício de alimentos, visto que, à proporção que o 

desperdício de alimentos aumenta, intensifica-se o consumo e a produção, pois, quanto mais se 

consome maior é a demanda por alimentos, e isto acarreta em complicações ao meio ambiente. 

Uma vez que, o desperdício de alimentos vem crescendo cada vez mais, e o uso dos recursos 

naturais são exigidos demasiadamente, sem levar em consideração que é um recurso finito. E 

isso, nos leva a perceber que o desperdício de alimentos é um tema que afeta a todos e deve ser 

suprimido (VARELA et al, 2015). 

De acordo com o estudo Impacts on natural resources Food wastage footprint 

(Impactos nos recursos naturais: Pegada de desperdício de alimentos) realizado pela FAO 

(2013), em que aborda a pegada ambiental do desperdício de alimentos, focando em quatro 

componentes: 

a) Pegada do carbono: estima- se que a pegada de carbono dos alimentos desperdiçados 

é de aproximadamente 3,3 bilhões de toneladas e que se o desperdício de alimentos 

fosse um país ocuparia o terceiro lugar em um ranking de países emissores de gases 

de efeito estufa, ficando atrás dos EUA e da China. Cabe destacar, que a maior parcela 

da pegada de carbono do desperdício acontece na fase de consumo (37%), e isto com 

22% do total de desperdício de alimentos, este percentual ocorre porque até o produto 

chegar ao fim da cadeia vem acumulando os impactos de todas as fases de produção; 

b) Pegada da Água:  a pegada da água do desperdício de alimentos é de aproximadamente 

250 km³, que é equivalente à descarga anual de água do Rio Volga (localizado na 

Rússia), ou o triplo do volume de água do Lago de Genebra (situa-se entre a França e 

Suíça). Sendo que, o consumo de produtos agrícolas é causador de 92% da pegada de 

água da humanidade; 

c) Degradação da terra: 1,4 bilhões de hectares, cerca de 28 % da área agrícola do mundo, 

é destinada à produção de alimentos que são desperdiçados ou perdidos, tal área pode 

ser comparada com área total da Federação Russa.  

d) Impactos na Biodiversidade: existe uma dificuldade em estimar os impactos sobre a 

biodiversidade, pois, o desperdício de alimentos não está diretamente ligado a esse 

impacto. Sendo que, o impacto do desperdício de alimentos na biodiversidade está 

relacionado a fase de produção agrícola, que com sua expansão invade áreas naturais.     

Dentro desse raciocínio, faz-se interessante ainda ressaltar que, 
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[...] entre os impactos ambientais do desperdício de alimentos estão também as 

emissões de metano associadas à deposição de desperdícios orgânicos e à necessidade 

de aumentar a capacidade dos aterros a nível global. Grandes quantidades de 

desperdícios de alimentos provenientes do setor doméstico significam custos elevados 

de recolha e transporte e, ainda, separação e purificação em instalações de tratamento 

de resíduos. Em geral, os desperdícios biodegradáveis possuem um teor elevado de 

água e, correspondentemente, um poder calorífico baixo que reduz a produção de 

energia das instalações de incineração. Por conseguinte, os resíduos urbanos 

biogénicos são depositados sobretudo em aterros (STOA, 2013, p. 18). 

 

No entanto, existe a carência de informações globais acerca das perdas e dos descartes 

de alimentos, sendo essencial mais investimentos em pesquisas, visto que, a segurança 

alimentar é fator de atenção em países em desenvolvimento, pois o crescimento populacional é 

gradativo e os recursos naturais (água, solos, energia, fertilizantes) são limitados. Os impactos 

ao solo, a água e a biodiversidade, e consequentemente ao clima, consistem em despesas para 

a sociedade, que não foram calculadas até o momento (PEIXOTO; PINTO, 2016). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo compreende o município de Ji-Paraná, localizado no leste do estado 

de Rondônia a uma latitude de 10º 53’07” sul e longitude 61º57’06” oeste (figura 1), com área 

territorial de 6.896,649 km². O município possui uma população estima de 132.667 habitantes, 

com densidade demográfica de 16,91 habitantes por quilômetro quadrado (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017). 
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Figura 3: Mapa de localização do município 

 

Ainda de acordo com o IBGE, em 2014 o município registrou um PIB per capita de 

R$ 20.772,30, com a economia baseada no setor de serviços, indústria e agropecuária, tendo 

3.118 empresas atuantes no município. 

Após pesquisas junto a órgãos estaduais e municipais que detêm informações 

comercias, não foram encontrados números oficiais da quantidade de restaurantes no município. 

No entanto, conforme o site Trip Advisor (2017) estima-se que o município de Ji-Paraná possui 

aproximadamente 64 restaurantes. 

 

3.1.1 Seleção dos Restaurantes 

 

O estudo foi realizado em restaurantes situados no perímetro urbano do município, 

ambos localizados no primeiro distrito, sendo considerado para a definição dos 

estabelecimentos: a disposição e autorização dos proprietários e gestores para participarem da 

pesquisa, similaridade no tipo de serviço oferecidos pelos estabelecimentos, bem como a 

infraestrutura necessária para realizar a pesquisa, ou seja, estabelecimentos formais, com 
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registro da quantidade clientes e ou refeições por dia, através comandas ou outro tipo de 

ferramenta.  

Cabe ressaltar, que foram pré-definidos e selecionados alguns restaurantes, que se 

enquadravam nos quesitos acima mencionados, no entanto houve uma certa resistência por 

parte de alguns administradores e proprietários desses restaurantes durante o processo de 

escolha dos mesmos. Pois, não ficavam confortáveis por abrirem as portas de seus 

empreendimentos e de certa forma expor seus métodos de trabalho, como também, por receio 

da pesquisa atrapalhar o andamento das atividades do restaurante.        

Desta forma, a pesquisa foi realizada em três restaurantes comerciais denominados 

como restaurante A, restaurante B, e restaurante C, os quais possuem o mesmo horário de 

atendimento /funcionamento, com distribuição de alimentos centralizada, ou seja, produção e a 

comercialização dos alimentos são feitos no mesmo local, sendo o almoço a única refeição 

oferecida aos clientes. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Para avaliar o desperdício de alimentos foi realizada a quantificação das sobras e dos 

restos gerados nos três restaurantes (A, B e C), em um período de 21 dias durante o mês de 

junho de 2017. 

Inicialmente foram disponibilizados aos restaurantes três recipientes padronizados 

para a separação e armazenamento temporário dos resíduos, identificados com etiquetas: 

sobras, restos e ossos (Figura 2). 

 

 

Figura 4: Recipientes destinados à separação dos restos, sobras não aproveitáveis e ossos. 
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 Posteriormente, realizou-se a orientação aos funcionários dos estabelecimentos com 

o objetivo de definir os procedimentos a serem realizados para a separação destes resíduos e 

preenchimento das planilhas de controle. Cabe ressaltar, que foram quantificados apenas 

alimentos prontos para o consumo, sendo desconsiderados na pesquisa outros tipos de alimentos 

desperdiçados em fases que antecedem à distribuição.         

 

3.2.1 Caracterização e quantificação das sobras e restos de alimentos 

 

Na pesquisa foram consideradas como “sobras” apenas os alimentos não aproveitáveis 

(sobras não aproveitáveis), ou seja, os alimentos que foram preparados na cozinha, adicionados 

nas cubas do balcão de distribuição e que após o fim do horário do almoço não foram 

consumidos. Estes foram separados e pesados. 

Foram considerados como “restos”, os alimentos servidos no prato de refeição e 

posteriormente não consumidos pelos clientes.  

Os restos que ficavam nos pratos após o término da refeição eram encaminhados à 

cozinha para a separação, sendo inicialmente divididos em restos e ossos, que eram 

armazenados em seus respectivos recipientes. Posterior à essa etapa foram pesados apenas os 

alimentos armazenados nas embalagens de restos visando sua quantificação, sendo estes o 

objeto principal do estudo. 

Para o conhecimento e determinação do peso das sobras não aproveitáveis e dos restos 

de alimentos em cada restaurante, foram utilizadas balanças apresentando diferentes 

características, porém tal diferenciação não altera o resultado obtido. No restaurante A, foi 

utilizada uma balança digital com capacidade máxima de 15kg e precisão de 5g, da marca 

Urano. No restaurante B utilizou-se uma balança mecânica com capacidade de 20 kg da marca 

Performance Plus e no restaurante C foi empregada uma balança digital com capacidade 

máxima de 15kg e precisão de 5g da marca Toledo.   

O registro das pesagens foi realizado em formulário padrão específico, elaborado e 

fornecido pelos responsáveis pela pesquisa, contendo espaço para inserção de informação do 

dia da pesagem e a quantidade de alimentos pesados em cada dia (APÊNDICE A). 

Cabe ressaltar que a pesagem e o registro do quantitativo de alimentos foi realizada 

após o término do atendimento do restaurante aos clientes. Tal iniciativa foi adotada com o 

intuito principal de não interferir na dinâmica de funcionamento da cozinha nem gerar 

sobrecarga na atividade dos funcionários responsáveis pela cozinha do restaurante. 
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3.2.2 Determinação do número de pessoas que almoçaram 

 

Para tornar conhecido o número de pessoas que almoçaram nos restaurantes, realizou-

se diariamente o acompanhamento do número de comandas emitidas pelo próprio 

estabelecimento, sendo que cada comanda correspondia a uma refeição.   Tal procedimento foi 

gerenciado pelo administrador e proprietário nos restaurantes A e B, e por um funcionário no 

restaurante C. Para garantir a segurança e confiabilidade dos registros, foram feitas orientações 

e esclarecimentos necessários para a realização dos devidos procedimentos. 

Os registros foram realizados em planilhas específicas de fácil compreensão fornecidas 

pelos responsáveis pela pesquisa, contendo todas as informações necessárias para atender os 

objetivos planejados (APÊNDICE A).   

 

3.3 ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS 

 

As variáveis analisadas pela pesquisa foram a quantidade de alimentos considerados 

“restos” e “sobras não aproveitáveis”. Para isso, os dados quantitativos registrados nas planilhas 

fornecidas aos restaurantes foram transcritos para planilhas no software Microsoft Office Excel, 

versão 2013, para formação do banco de dados das informações sobre o desperdício de 

alimentos dos restaurantes A, B e C. Posteriormente os dados inseridos nas planilhas foram 

analisados por meio de estatística descritiva, com a intenção de obter a tendência-central 

(média), dispersão (desvio-padrão). 

Realizou-se também, a avaliação dos resultados obtidos através dos cálculos do 

quantitativo do Resto per capita (kg/pessoas atendidas/dia) e Sobras per capita (kg/pessoas 

atendidas/dia). Para tal, foram utilizadas as equações de acordo com Abreu, Spinelli e Pinto 

(2013) e Vaz (2006), sendo: a equação do resto per capita (1) que considera a divisão do peso 

total de restos deixados pelos clientes nos pratos, pelo número de pessoas atendidas; e a sobra 

per capita (2) que considera a divisão da quantidade de sobras não aproveitáveis pelo número 

de pessoas atendidas. 

 

Equação Resto per capita 

  

R per capita=
R

RS
                                                                                                                                      (1) 
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onde: 

R= Peso total de restos (kg) 

RS= Número de pessoas atendidas  

 

Equação Sobra per capita 

 

S per capita=
S

RS
                                                                                                                                      (2) 

 

onde:             

S = Peso total de sobras não aproveitáveis (kg) 

RS= Número de pessoas atendidas 

 

Equação Total de desperdício por restaurante 

 

O Total do Desperdício nos restaurantes foi obtido com o somatório das sobras não 

aproveitáveis e dos restos.  

 

TDD=TS+TR                                                                                                                                            (3) 

 

onde: 

TDD= Total de desperdício (kg) 

TS= Total sobras não aproveitáveis (kg) 

TR= Total restos (kg) 

 

Equação Desperdício total por pessoa 

 

Posteriormente, calculou-se o Desperdício total por pessoa, dividindo-se o Total de 

Desperdício pelo número de pessoas atendidas.         

 

DTP =
TDD

RS
                                                                                                                                              (4) 

onde:  

DTP = Desperdício total por pessoa (kg/pessoa atendida/dia) 
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TDD = Total de desperdício (kg) 

RS = Número de pessoas servidas  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Serão apresentados nesta seção os resultados alcançados a partir da análise dos dados 

quantitativos registrados durante a pesquisa nos restaurantes A, B e C, após tratados 

estatisticamente. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESTAURANTES 

  

O restaurante A está localizado na região central urbana do município, em uma área 

comercial significativa e de considerável fluxo de pessoas. Possui atendimento de segunda-feira 

a sábado, sendo oferecido o tipo de serviço self-service (autosserviço) distribuído através de 

balcão térmico e o preço da refeição calculado por quilo. Os utensílios de servir são 

considerados grandes, assim como o prato utilizado pelos clientes, que tem aproximadamente 

28 cm de diâmetro.  Fornece em média 196 refeições por dia, com média de 125 kg de alimentos 

servidos por dia, à um público formado em sua maioria pela classe média, segundo informado 

pelo proprietário do estabelecimento.  

Conforme relatado pelo proprietário do restaurante, o planejamento para a produção 

das refeições é feito de forma empírica pelos funcionários responsáveis pelo preparo da comida, 

ou seja, pela prática e experiência desses funcionários, conforme a média de clientes que 

frequentam o restaurante.   

Já o restaurante B, está localizado em uma área comercial e residencial, com acentuada 

movimentação de pessoas. Fornece aproximadamente 200 refeições por dia, apresentando 

diferença dos restaurantes A e C quanto ao público atendido, pois segundo informado pelo 

proprietário do estabelecimento a maior parte de sua clientela é formada por pessoas com menor 

poder aquisitivo. Cabe mencionar, que os utensílios de se servir são considerados grandes e os 

pratos têm aproximadamente 25 cm de diâmetro. O tipo de serviço oferecido é o self- service 

com distribuição através de balcão térmico, com o preço fixo.  

O planejamento para o preparo das refeições é feito conforme a média de clientes 

atendidos por dia, conforme informações do proprietário.   

O restaurante C comercializa em média 50 refeições por dia para um público similar 

ao do restaurante A. Está situado em uma região ocupada por alguns estabelecimentos 
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comerciais, porém, com predominância de residências, com atendimento de segunda-feira a 

domingo, sendo oferecido o tipo de serviço self-service com o valor da refeição cobrado de 

duas formas: preço fixo com quantidade liberada de alimentos (livre) ou por quilo. A 

distribuição difere do restaurante A, pois os alimentos são dispostos em fogão a lenha, fato que 

os mantem aquecidos. Os utensílios de servir são considerados grades, assim como os pratos 

(aproximadamente 25 cm diâmetro).  

O planejamento para a produção das refeições é feito com a média de clientes por dia, 

e quando há uma demanda maior que a média estabelecida esta necessidade é suprida.    

 

4.2 ANÁLISE DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS GERADOS PELOS 

RESTAURANTES  

 

Os dados de registros e controle referente ao quantitativo das sobras não aproveitáveis 

e dos restos de alimentos obtidos no período de realização da pesquisa durante o horário de 

almoço no restaurante A são apresentados na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Total de refeições servidas no horário de almoço, resto e sobras obtidas no 

restaurante A, em Ji-Paraná, RO, no período de 21 dias no mês de junho - 2017 

Dias 
Número de 

Refeições (Un.) 
Resto (kg) 

Sobras 

(kg) 

 

Dias 
Número de 

Refeições (Un.) 
Resto (kg) 

Sobras 

(kg) 

1 161 2,970 7,996  12 130 4,955 10,975 

2 192 4,010 4,265  13 166 5,175 11,535 

3 190 5,960 6,835  14 211 6,115 3,860 

4 210 5,395 2,350  15 195 7,040 11,270 

5 250 6,780 1,005  16 219 5,720 7,265 

6 273 7,335 9,900  17 177 6,105 21,375 

7 210 5,690 3,070  18 180 4,045 5,550 

8 170 6,290 7,645  19 162 4,560 10,060 

9 216 7,495 2,335  20 208 5,010 6,320 

10 180 5,565 5,585  21 165 3,770 12,280 

11 244 7,435 16,750  TOTAL 4109 117,420 168,226 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2017). 

 

Foi possível constatar que o referido restaurante gerou um total de 117,420 kg de resto 

e 168,226 kg de sobras não aproveitáveis, distribuídas num total de 4.109 refeições. Com a 

analise destas informações obtidas no restaurante A, percebe-se que nos 21 dias em que a 

pesquisa foi realizada foram gerados volumes de “restos e sobras” de alimentos, que juntos 



34 

 

totalizaram 285,646 kg, representando uma média diária de sobras e restos de 13,60 kg. A 

quantidade total de refeições servidas no mesmo período foi de 4.109, ou seja, uma média de 

196 refeições por dia. Assim, 58% deste volume está relacionado com a geração de sobras não 

aproveitáveis, sendo que este volume está vinculado ao modelo de planejamento adotado pelo 

restaurante para a produção das refeições.  

Cabe ressaltar que, de acordo com Abreu, Spinelli e Pinto (2013), não há um volume 

de sobras que sirva de referência, cabe ao restaurante a responsabilidade em estabelecer um 

indicador próprio a partir de análises feitas de sobras quantificadas ao longo do tempo. Para 

isso é importante fundamentar- se em uma margem de segurança estabelecida pelo restaurante 

e pelo número de clientes atendidos ao dia.   

O volume de sobras e restos gerados diariamente (13,60 kg/dia) obtido pela pesquisa 

aparentemente não representa uma quantidade expressiva de alimentos que deixam de ser 

utilizados, porém, se considerarmos a média dos dias de funcionamento do restaurante ao longo 

do ano (317 dias), obtemos um volume de 4.311,20 kg de alimentos que deixam de atender o 

objetivo para o qual estes alimentos foram preparados.  

Este volume poderia alimentar aproximadamente 10 mil pessoas, ao considerar o 

consumo médio de alimentos nas refeições de 425g por pessoa.    

Assim, as sobras do balcão que não poderão ser utilizadas posteriormente, uma vez 

que ficaram expostas para a distribuição, mas que estão em perfeitas condições de serem 

consumidos, são disponibilizadas pelo proprietário aos colaboradores. E o que não é 

aproveitado é encaminhado para o descarte junto aos restos. 

Outro aspecto que merece atenção, é a diferença na quantidade de alimentos 

caracterizados como sobras não aproveitáveis registrados ao longo da pesquisa, e que estão 

ligados diretamente ao dia da semana. Ao analisar a tabela 1 é possível perceber que a maior 

quantidade de alimentos desta natureza foi registrada aos sábados (dias 6, 11 e 17). Este fato 

pode indicar uma mudança no hábito de consumo pelos clientes nos diferentes dias da semana 

e/ou uma falha no planejamento do restaurante quanto a quantidade de alimentos preparados 

neste dia, visto que, uma refeição especifica é oferecida (feijoada) sendo a produção maior que 

nos outros dias. 

No restaurante B o quantitativo total de alimentos (restos e sobras), bem como o 

número de refeições servidas diariamente ao longo do período de pesquisa no restaurante B são 

apresentados na tabela 2.  
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Tabela 2 – Total de refeições, resto e sobras obtidas no restaurante B, em Ji-Paraná, RO, no 

período de 21 dias no mes de junho - 2017  

Dias 
Número de 

Refeições (Un.) 
Resto (kg) 

 Sobras 

(kg) 

 
Dias 

Número de 

Refeições (Un.) 
Resto (kg) 

 Sobras 

(kg) 

1 202 4,250 -  12 148     3,120 3,000 

2 246 4,500 0,200  13 254 4,550 - 

3 204 5,234 2,000  14 247 4,320 - 

4 155 4,500 -  15 261 4,460 - 

5 250 9, 565 -  16 210 3,440 - 

6 198 6,500 -  17 196 4,000 - 

7 201 4,500 -  18 256 5,550 - 

8 252 4,500 -  19 205 3,000 - 

9 109 3, 100 -  20 158 2,400 3,000 

10 200 5,000 -  21 257 4,600 - 

11 205 4,500 -  TOTAL 4414 82,924 8,200 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2017). 

 

O volume de restos e sobras não aproveitáveis de alimentos totalizaram 91.124 kg, 

com distribuição de 4.414 refeições. A análise dos registros da pesquisa do restaurante B 

demonstraram que a maior quantidade de alimentos que deixa de ser utilizado é caracterizada 

como resto (82,924 kg), que representa aproximadamente 91% do volume total de alimentos. 

A quantidade total de refeições servidas no mesmo período foi de 4.414, ou seja, uma média de 

210 refeições por dia. 

Acredita-se que pelo o restaurante B possuir o tipo de serviço self-service com o preço 

fixo, o cliente pode servir a quantidade que desejar sem se preocupar com o valor que irá pagar, 

induzindo o cliente a exagerar na quantidade de alimento servido no prato, e que posterior se 

transformará em restos. Nesta relação é possível observar a influência de uma questão cultural 

e social, ou seja, esta realidade está de certa forma, ligado à maneira como usufruímos dos 

alimentos quando estes são ofertados abundantemente por um valor acessível, indicando uma 

forte ligação entre fator cultural e econômico.  

Ao contrario que acontece no restaurante A, no restaurante B o volume de sobras é 

mínimo (9%), que pode ser explicado em função do método de planejamento adotado para a 

preparação dos alimentos, que garante apenas a produção dos alimentos de acordo com a 

quantidade aproximada de clientes. 
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Se multiplicar-se o volume médio de restos e sobras gerados diariamente no 

restaurante B (4,33kg) pela média dos dias de funcionamento do restaurante ao longo do ano 

(317 dias), obtemos um volume de 1.372,61 kg de alimentos que deixam de atender o objetivo 

para o qual foram preparados. 

Mesmo sendo um valor expressivo, a quantidade de alimentos desperdiçados é 3 vezes 

menor se compararmos com o restaurante A, porém tal volume poderia alimentar 

aproximadamente 3.220 mil pessoas, ao considerarmos o consumo médio de alimentos nas 

refeições de 425g por pessoa.    

As informações sobre o volume de alimentos gerados (sobras e restos), bem como o 

controle do número de refeições servidas diariamente obtidas pelo registro dos dados no 

restaurante C ao longo do período da pesquisa são apresentados na tabela 3.  

 

Tabela 3 – Total de refeições e resto obtidas no restaurante C, em Ji-Paraná, RO, no período 

de 21 dias no mês de junho - 2017                                                                       

Dias 
Número de 

Refeições (Un.) 
Resto (kg) 

 
Dias 

Número de 

Refeições (Un.) 
Resto (kg) 

1 42 2,308  12 53 0,880 

2 44 2,478  13 44 0,736 

3 34 1,104  14 30 0,564 

4 52 1,406  15 56 1,342 

5 41 1,806  16 39 2,086 

6 60 1,382  17 40 0,756 

7 40 1,228  18 45 0,770 

8 59 1,994  19 50 1,396 

9 33 0,784  20 52 0,924 

10 62 1,460  21 47 0,860 

11 54 1,466  TOTAL 977 27,730 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2017). 

 

Os dados referentes ao quantitativo de restos de alimentos totalizaram 27,730 kg, com 

distribuição de 977 refeições. Considerando os valores apontados na tabela 3 é possível 

constatar que o restaurante C gerou um volume de 1.32kg de restos por dia, totalizando ao longo 

do ano a quantidade de 411,84kg de alimentos que deixaram de ser consumidos. Com esse 

volume 970 pessoas poderiam fazer pelo menos uma refeição ao dia. 

 Cabe destacar, que os dados obtidos no restaurante C divergem em relação aos 

restaurantes A e B, visto que apresentou o volume de sobras ínfimo (Tabela 3).  Deste modo, 

quando não temos valores de sobras, isto revela que o restaurante dispõe de um modelo de 
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planejamento para o preparo das refeições considerado eficiente, pois tem consciência do 

quantitativo de clientes que realizarão as refeições no estabelecimento. 

Isto acontece porque a administração do restaurante C possui a consciência sobre o 

quanto seu estabelecimento desperdiça e tal fato faz com que estejam cada vez mais focados na 

redução desse desperdício. A exemplo disto, é a forma de como produzem as refeições, pois 

não preparam a quantidade total para a média de clientes do dia de uma vez só, preparam por 

partes, conforme a demanda dos clientes. 

Considerando o total dos volumes de restos e sobras gerados pelos restaurantes (A, B 

e C) analisados ao longo do período da pesquisa, constatamos que foram gerados um volume 

total de 404,50 kg de alimentos que deixaram de ser utilizados para o objetivo para o qual foram 

preparados, a figura 3 apresenta a proporção do desperdício gerado para cada restaurante.  

 

 

 

Figura 5: Total de restos e sobras gerados pelos restaurantes estudados pela pesquisa 

 

Analisando-se o resultado do total de alimentos (sobras e restos) gerados nos 

restaurantes estudados fica evidente que o volume gerado pelo restaurante A é maior em 

comparação ao volume gerado pelos restaurantes B e C.  

Desta forma, comparando-se os percentuais dos volumes apontados na figura 2, 

percebe-se que o restaurante A gerou uma quantidade de restos e sobras que superam em mais 

de três (3) vezes o percentual gerado pelo restaurante B e aproximadamente dez (10) vezes mais 

do que os volumes gerados pelo restaurante C.  

71%

(285,6 kg)

22%

(91,13 kg)

7%

(27,73 kg)

Restaurante A Restaurante B Restaurante C
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 Confrontando os percentuais referente ao volume de restos e sobras gerados pelos 

restaurantes B e C também é possível perceber que o restaurante B gerou aproximadamente um 

quantitativo de volume três (3) vezes maior que o restaurante C.   

Como já mencionado, esta diferença do restaurante A para os demais restaurantes 

estudados está na maior quantidade de sobras geradas no restaurante A. Esta mesma relação 

podemos fazer entre os restaurantes B e C, já que somente o restaurante B apresentou volumes 

de sobras.     

É necessário adotar medidas de precaução, pois conforme Abreu et al. (2012) volumes 

elevados de sobras, podem ser em decorrência de imprecisões no processo de planejamento do 

número de refeições, como também, dificuldade de aceitação do cardápio (questões culturais) 

e preparações excedentes e repetidas em um período pequeno de tempo. Vaz (2006), cita 

algumas atitudes que podem ser adotadas para o controle das sobras como: preparação adequada 

da quantidade de refeições per capita, conhecimento do número médio de clientes diários, 

análise e supervisão do aproveitamento da matéria-prima, participação dos colaboradores na 

gestão de sobras, controle na distribuição do alimento e satisfazer a clientela no que diz respeito 

ao cardápio. A média de restos e sobras não aproveitáveis entre os restaurantes também 

apresentaram diferenças, mas o maior volume ocorreu nas sobras não aproveitáveis como pode 

ser visto na tabela 4.    

 

Tabela 4 – Avaliação de restos e sobras (kg) nos Restaurantes A, B e C, em 21 dias no mês de 

junho - 2017 (Média, Desvio Padrão, Máxima e Mínima)                                                                  

 Variável Resto (kg) Sobras (kg) 

R
es

ta
u

ra
n

te
 

A
 

Média 5,591 8,011 

Desvio Padrão 1,262 4,993 

Máx 7,495 21,375 

Mín 2,970 1,005 

R
es

ta
u

ra
n

te
 B

 

Média 4,364 2,050 

Desvio Padrão 0,931 1,320 

Máx 6,500 3,000 

Mín 2,400 0,200 

R
es

ta
u

ra
n

te
 

C
 

Média 1,320 - 

Desvio Padrão 0,550 - 

Máx 2,478 - 

Mín 0,564 - 
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Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 A média gerada de restos por dia entre os restaurantes A e B obtiveram valores 

próximos, evidenciando uma diferença de 1,227 kg, uma vez que ambos possuem uma média 

diária de distribuição de refeições aproximadamente similares. Já o restaurante C obteve uma 

média de restos menor por apresentar uma menor demanda de refeições se comparado aos 

outros dois restaurantes (Tabela 4). Contudo, isto não quer dizer que a quantidade de restos seja 

proporcional a quantidade de refeições distribuídas, isso fica evidente quando analisamos as 

tabelas 1, 2 e 3 e comparamos alguns dias de maior e menor distribuição de refeições e seus 

respectivos volumes de restos (kg). 

Compreende-se então que, a quantidade de restos gerado pode ocorrer por diversos 

fatores, podendo ter raízes antropológicas e social, como também está vinculado ao hábito 

alimentar ou até mesmo por erros no processo de produção da refeição (RIBEIRO, 2002). 

Sendo assim, conforme relatado pelo proprietário do restaurante A, a geração de restos 

pelos clientes está vinculado às falta de conscientização na hora de se servir, pegando mais 

alimentos do que pode comer, e também pela influência do tamanho dos pratos e utensílios de 

se servir. E no restaurante B o proprietário relata que, a falta de conscientização também é um 

fator preponderante, assim como, a oferta de alimentos a um preço baixo.     

No entanto, a média de sobras dos restaurantes A e B (Tabela 4) mostraram-se 

consideravelmente distantes, o restaurante A obteve uma média três vezes maior que o 

restaurante B. 

De acordo com Gomes (2012), no tipo de serviço self-serice (serviço dos restaurantes 

A,B e C), poderá ocorrer o desperdício da sobra, uma vez que todas as preparações permanecem 

expostas no balcão de distribuição até que o do horário de distribuição do almoço termine.      

Por esse motivo, Abreu, Spinelli e Pinto (2013), destacam que quando o restaurante 

não conta com o número de solicitações de refeições feitas pelo cliente, ou margem de 

segurança, é de suma importância que o estabelecimento faça um controle com a variação dos 

extremos máximo e mínimo de clientes servidos, para que não ocorra excesso ou escassez de 

produção de refeições. Para isso, existe um indicador que mede a produção de refeições e 

correlaciona com número de refeições previstas com a quantidade de refeições servidas 

(acrescidas da margem de segurança).  

O adequado é que este indicador esteja próximo a 1, visto que acima deste valor, 

caracteriza superprodução e abaixo erros na distribuição das porções ou de per capitas, sendo 

servidas refeições a mais que o idealizado. 
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Já os restos per capita demonstraram valores relativamente equiparados entre si. 

Porém, o valor per capita de sobras evidencia uma considerável disparidade entre os 

restaurantes A e B somente, visto que o restaurante C não possui valores de sobras (Tabela 5).       

 

Tabela 5 – Restos per capita e Sobras per capita (kg) nos Restaurantes A, B e C, no período de 

21 dias no mês junho - 2017                                                                   

 Restaurante 

A 
Restaurante B Restaurante C 

Restos per capita (kg/pessoa 

atendida/dia) 
0,029 0,019 0,028 

Sobras per capita (kg/pessoa 

atendida/dia) 
0,041 0,002 - 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

O valor médio de restos per capita dos restaurantes alcançou 29g no restaurante A, 

19g no restaurante B e 28g no restaurante C. Já o resultado per capita de restos por dia 

mantiveram-se entre 18g a 38g no restaurante A, 15g a 38g no restaurante B, e entre 17g a 56g 

no restaurante C. 

Quando comparamos os restos per capita dos restaurantes podemos notar que os 

restaurantes A e C apresentam valores bem próximos entre si, demonstrando que a relação com 

a comida dos clientes dos restaurantes A e B é similar. Isto pode ter ocorrido pelo fato de os 

dois restaurantes possuírem clientes com o perfil socioeconômico parecidos. 

Segundo Vaz (2006), a análise de quantidade de resto por cliente exprime de forma mais 

adequada a realidade do restaurante, uma vez, que não está relacionado com a quantidade produzida, 

mas com o número de pessoas que consumiram a refeição. Sendo, o valor de resto per capita o 

índice que efetivamente representa a atitude do cliente em relação a refeição consumida.  

De acordo com Abreu, Spinelli e Pinto (2013), o resto deve ser próximo ao zero. Neste 

sentido, Ribeiro (2002), menciona que embora não existam estudos que demonstrem valores 

per capita de restos admissíveis, pressupõe-se que não ocorra valores de alimentos 

desperdiçados pelos clientes. A ideia principal é servir-se somente daquilo que irá consumir. 

 Vieira (2015) considera que em restaurantes que ofereçam serviço do tipo self-service 

cobrado por quilo, eventualmente ocorrerá restos, já que o cliente paga por ele, assim quanto 

maior o resto, menor é a satisfação do cliente, devendo-se manter os índices aceitáveis como 

evidência da satisfação do cliente. Para Vaz (2006), os valores aceitáveis para o índice de resto 

per capita variam de 15 a 45g, e os índices de sobra per capita variam de 7 a 25g. 

 No entanto, é relevante mencionar que em restaurantes com sistema self-service, o 

consumo é impreciso, pois cada cliente tem um hábito alimentar característico e um desejo 
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próprio de consumo que se evidenciará ao decorrer do consumo da refeição, tornando o 

planejamento no restaurante mais difícil. Assim, são essenciais as práticas operacionais e a 

familiaridade com a clientela atendida, podendo desta maneira estimar apropriadamente o 

volume per capita de cada tipo de alimento oferecido (Ribeiro, 2002). 

Fazendo uma comparação entre outros estudos realizados sobre o tema, Augustini et 

al (2008), em uma Unidade de Alimentação e Nutrição de uma empresa metalúrgica na cidade 

de Piracicaba- SP, encontrou valores de restos per capita entre 40g e 90g, considerando desta 

forma que existe a falta de conscientização dos clientes para com a redução do desperdício. 

Porém, deve-se levar em consideração outros motivos que podem afetar o consumo e 

influenciar na quantidade do rejeito alimentar, como as condições dos alimentos servidos 

(temperatura e qualidade), características dos clientes, os tipos utensílios de servir e o tamanho 

dos pratos que influenciam os clientes ao se servirem com quantidades acima do que vão 

consumir, falta de alternativas de porções menores, etc. 

Já em estudo realizado por Muller (2008), em restaurante de funcionário de um 

hospital a média de resto per capita foi de 39g. Abreu et al. (2012) chegou a valores de restos 

per capita maiores, que variam entre 34g e 123g, com média de 72g e desvio padrão ±0,04. 

Paredes, Ladeira e Sá (2014), em avalição de resíduos sólidos gerados em restaurante 

da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) obtiveram o valor de restos per capita 

que oscilaram de 40 a 60g. Constataram que por dia, cerca de 30 kg de restos de alimentos vão 

para o lixo. 

É ainda mais inquietante, valores encontrados por Vieira (2015), em pesquisa realizada 

na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), no qual o resto per capita, obteve 

valores elevados, que variaram de 65,77g a 101,88g. 

Dessa maneira, os valores de resto per capita das pesquisas mencionados 

anteriormente encontram-se acima dos níveis aceitáveis. Já, os valores encontrados nesta 

pesquisa apresentam-se em sua maioria dentro dos níveis aceitáveis de acordo com Vaz (2006), 

somente o restaurante C obteve valores acima do aceitável. No entanto, a média dos três 

restaurantes está dentro do aceitável de acordo com este autor. 

No que se refere a sobra per capita, o restaurante A apresentou o valor médio per 

capita de 41g e os valores per capita por dia variaram de 4g a 121g, sendo considerados um 

valor inaceitável de acordo com Vaz (2006). 

No entanto, índices elevados de sobras per capita não estão restritos somente à esta 

pesquisa, Abrel (2012), encontrou valores de sobras per capita de 65g com desvio padrão de 
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0,03. Müller (2008) em sua pesquisa em restaurante de funcionários em ambiente hospitalar 

revelou uma média de 51,5g. 

Domingues et al. (2016) em investigação para quantificar os resíduos sólidos orgânicos 

produzidos em um restaurante universitário localizado no município de São Paulo/SP, encontrou 

um volume total de sobras de 937,5 kg, cujo resultado per capita apresentou valor de 63,3g e 

coeficiente de variação (CV) de 47,2%, sendo classificado como muito alto, compreendendo assim 

que não houve equilíbrio no volume de sobras no restaurante.  

Augustini (2008), encontrou o valor médio de sobras per capita de 73g, que variaram de 

60g a 109g por dia. No entanto, Vieira (2015) mensurou valores relativamente menores aos 

encontrados por autores citados anteriormente, mas distante dos índices considerados aceitáveis. A 

sobra per capita variou de 23g a 56g com um valor médio de 36,3g. 

O valor per capita do desperdício total nos restaurantes A, B e C (somatório de restos e 

sobras não aproveitáveis) obteve valores distintos entre si. O restaurante A apresentou o maior valor 

em relação aos outros restaurantes, como pode ser visto na tabela 6.  

 

Tabela 6 – Desperdício total per capita e Volume total de desperdício nos restaurantes A, B e 

C de 05 a 29 de junho – 2017 

 Restaurante A Restaurante B Restaurante C 

Total do desperdício (kg) 285,646 103,80 27,730 

Total do desperdício per capita 

(kg/pessoa atendida/dia) 
0,070 0,023 0,028 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Este índice per capita do restaurante A é explicado pela existência elevada da 

quantidade de sobras geradas neste restaurante como já mencionado anteriormente. 

Levando-se em consideração a soma dos alimentos desperdiçados (sobras e restos) nos 

21 dias de coleta de dados, foram descartados aproximadamente 417 kg de alimentos. 

Calculando-se a média deste desperdício para os dias pesquisados, o volume obtido foi de 

19,857 kg por dia. Quando extrapolado para um período de 317 dias do ano (retirados os 

domingos), o volume obtido é de aproximadamente 6.294 toneladas de alimentos desperdiçados 

ao longo de um ano somados as quantidades desperdiçadas nos três restaurantes. 

Diante desse quadro, é importante compreender que tais resíduos de alimentos (restos 

e sobras) até chegar às lixeiras passaram por inúmeros processos, desde as etapas de produção, 

armazenamento, transporte, distribuição, até chegar ao consumidor final, que ainda passa por 

mais algumas fases, sendo armazenamento, cocção, distribuição em balcões térmicos (em 

restaurantes) e por fim descarte. Ao passarem por estas etapas os alimentos vem agregando 
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custos, sendo estes, custos financeiros, sociais e ambientais, ou seja, todo investimento 

aplicado nestes alimentos vai para o lixo também. Além disso, Schneider (2013), salienta que 

o desperdício de alimentos envolve questões éticas, além de gerar impactos econômicos, 

ambientais e sociais negativos.  

É conveniente mencionar que nas fases anteriores à distribuição dos alimentos nos 

restaurantes e nas residências dos consumidores finais, a transformação destes alimentos em 

refeições também tem a geração de resíduos orgânicos (cascas, talos, miúdos, alimentos “feios” 

etc.) e de igual modo representa desperdício (CHAMBERLEM; KINASZ; CAMPOS, 2012). 

De acordo com Barthichoto et al. (2013), os resíduos provenientes das sobras e dos 

restos de insumos, quando têm sua destinação final de forma inadequada, constitui-se um dos 

maiores causadores de impactos ambientais, uma vez, que em sua decomposição o chorume 

produzido torna propício a propagação de vetores e doenças, degradação do ambiente por 

metais pesados, emissão de metano na atmosfera. Sendo assim, Carvalho e Santos (2013) 

mencionam que esta situação pode acarretar em significativas consequências de caráter 

econômica, sanitária, e social, que atuam de maneira direta na qualidade de vida da população 

e no futuro do planeta, através de contaminação das águas e do solo. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2012), por meio do Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos, cuja a finalidade é a caracterização de resíduos sólidos, inferiu que mais 

de 50% dos resíduos sólidos gerados no Brasil são resíduos orgânicos. Se incluirmos os resíduos 

orgânicos derivados de atividades agrossilvopastoris e industriais, há a geração de 800 milhões 

de toneladas de resíduos orgânicos por ano. 

É importante ressaltar, que de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(Lei 12.305/2010) em seu art. 30, a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos é  

compartilhada, implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, os consumidores e os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, para que seja reduzido o 

volume de resíduos sólidos, assim como a redução dos impactos ao meio ambiente e a saúde 

humana.  

A partir desse contexto, pode-se inferir que os alimentos perdidos nas etapas de 

produção, transporte e armazenamento, assim como os alimentos desperdiçados, se tornam 

resíduos sólidos e estão inclusos na responsabilidade compartilhada do ciclo de vida dos 

produtos.    

Ainda de acordo com a mesma lei, em seu art. 36, inciso V, está descrito que é dever 

dos titulares dos serviços públicos de limpeza a implementação, “de sistemas de compostagem 
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para resíduos sólidos orgânicos e a articulação com os agentes econômicos e sociais a 

proposição de formas de utilização do composto produzido”. 

Deste modo, fica evidente que o desperdício de alimentos é uma questão preocupante 

a nível global, como também a nível municipal, tendo em vista a falta de gerenciamento e a 

inadequada destinação final dos resíduos sólidos, não só neste município, como em grande parte 

dos municípios do país.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se através das análises de dados obtidos nos restaurantes, que o volume total 

de desperdício (restos e sobras não aproveitáveis) de alimentos é relevante, e ao levar-se em 

consideração esse desperdício no decorrer de um ano, percebemos como tal desperdício é 

volumoso e requer atenção.  

 Os resultados apresentados nesta pesquisa estão em conformidade com outros estudos 

realizados em diferentes regiões do país, no qual constataram a existência de valores elevados 

de desperdício de alimentos. De modo, que o fator mais preocupante são os índices de 

desperdício per capita, evidenciando a falta de preocupação e consciência dos consumidores 

em relação ao tema em questão.  

Esta situação traz à tona a existência de um problema com consequências significativas 

de ordem social, econômica e ambiental. Sendo mais inquietante ainda, por retratar o que 

acontece ao longo dos processos da cadeia de produção alimentar, ocorrendo desde o cultivo 

até chegar às residências dos consumidores. 

Os índices de sobras encontrados nos restaurantes representam a complexidade em se 

determinar a quantidade de refeições a serem servidas todos os dias, e isso leva à oferta de 

alimentos ser maior que os índices de consumo dos clientes, que consequentemente elevarão os 

índices de sobras. Sendo assim, é imprescindível que ocorra uma adequação nos restaurantes 

orientada para o planejamento das refeições e com o objetivo de reduzir o desperdício gerado. 

Para que ocorra o planejamento adequado faz-se necessário a determinação de 

metodologias de medição dos desperdícios gerados no restaurante, e posteriormente a adoção 

de parâmetros a serem seguidos conforme análise dos resultados encontrados. 

Compreende-se então que é preciso elucidar as causas desse desperdício, sendo 

importante o detalhamento de informações que o influencie, e dessa maneira tornar mais 

eficiente a produção e distribuição das refeições. Subsequente a isto, seria conveniente a adoção 

de algumas medidas de redução do desperdício de alimentos, tais como: mudanças no tipo de 
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serviço ofertado aos clientes, utilização de pratos, talheres e utensílios menores para serem 

utilizados no momento de servir os alimentos, análise do cardápio oferecido e aceitação pelos 

clientes. 

Além disso, é primordial a intervenção junto aos colaboradores, clientes e sociedade 

em geral, com a aplicação de medidas e o desenvolvimento de projetos que visem a 

conscientização orientada quanto à redução do desperdício de alimentos, bem como a 

importância das consequências negativas causadas ao meio ambiente.  

No entanto, faz-se indispensável também a elaboração e implantação de um plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos para os restaurantes, pois é uma ferramenta que proporciona 

aos empreendimentos uma gestão adequada de seus resíduos, desde a geração até sua destinação 

final, de forma ambientalmente apropriada. 

É relevante salientar, que este tema voltado ao desperdício de alimentos ainda é pouco 

difundido. Sendo assim, torna-se necessário a realização de mais pesquisas a respeito de tal 

tema, afim de explanar as causas, como também as consequências ambientais, sociais e 

econômicas do desperdício de alimentos. 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABERC. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS. 

Mercado Real. 2015. Disponíveis em: 

<http://www.aberc.com.br/mercadoreal.asp?IDMenu=21>. Acesso em: 22 ago. 2017. 

 

 

ABERC. Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas. Manual de práticas de 

elaboração e serviço de refeições para coletividades. 10.ed. São Paulo: ABERC, 2013. 

 

 

ABREU E. S.; SPINELLI , M. G. N.; PINTO, A. M. S. Gestão de unidades de alimentação 

e nutrição: um modo de fazer. 5. ed. rev. ampl. São Paulo: Metha; 2013. 378 p. 

 

 

AGENCIA EUROPEIA DO AMBIENTE (EEA). Da produção aos resíduos: o sistema 

alimentar. Sinais – Viver num clima em mudança. 2014. Disponível em: < 

https://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2014/artigos/daproducao- 

aos-residuos-o.> Acesso em: 24 jun 2017. 

 

 

AUGUSTINI, V. C. M. et al. Avaliação do índice de resto-ingesta e sobras em unidade de 

alimentação e nutrição (UAN) de uma empresa metalúrgica na cidade de Piracicaba/SP. Rev. 

Simbio-Logias, Botucatu, p. 99-110, maio. 2008. 

 

 

BAPTISTA, Pedro et al. Do campo ao garfo: Desperdício Alimentar em Portugal . 1. ed. 

Lisboa: CESTRAS, 2012. 68 p. 

 

 

BARTHICHOTO, M. et al. Responsabilidade ambiental: perfil das práticas de 

sustentabilidade desenvolvidas em unidades produtoras de refeições do bairro de 

Higienópolis, município de São Paulo. Qualitas Rev. Eletrônica 2013; p.1-12. 

 

 

BASF. Cocriando soluções para mitigar perdas e desperdícios de alimentos no Brasil: 

Uma visão geral da cadeia de valor de culturas de destaque da agricultura brasileira e dos 

hábitos de consumo. Brasil: BASF SE, 2015. 32 p. 

 



48 

 

 

BELIK, W. et al. Crise dos alimentos e estratégias para a redução do desperdício no contexto 

de uma política de segurança alimentar e nutricional no brasil . Planejamento e Políticas 

Públicas | ppp  , [S.l.], n. 38, p. 107-132, jan. 2012. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/277/255>. Acesso em: 01 nov. 

2017. 

 

 

BRADACZ, D. C. Modelo de gestão de qualidade para o controle de desperdício em 

unidades de alimentação e nutrição. 2003. 110 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 

Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003 

 

 

BRANDÃO, M. S. et al. Diagnósticos dos resíduos alimentares como 

ferramenta educativa no restaurante universitário da USP São Carlos: uma abordagem 

metodológica. In.: XVIII Simpósio de Engenharia de Produção; 2011; Baurú; São Paulo. p.1-

15. 

 

 

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, 2002. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 out. 2017. 

 

 

BRASIL. Decreto- lei nº. 986, de 21 de out. de 1969. Institui normas básicas sobre alimentos. 

Brasilia, DF. 21 out. 1969. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del0986.htm>. Acesso em: 02 maio 2017. 

 

 

BRASIL. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. 

Acesso em: 23 jul. 2017. 

 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 

216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para 

Serviços de Alimentação. 

 

 

CAOBIANCO, T. C. R. C. Avaliação do desperdício de alimentos prontos para o 

consumo em Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), do interior do estado de São 

Paulo. 2015. 93 f. Dissertação (Mestrado Engenharia e Ciência de Alimentos, área de Ciência 

e Tecnologia de Alimentos)- Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade 

Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, São José do Rio Preto, 2015. Disponível em: 

<https://repositorio.unesp.br/handle/11449/138471>. Acesso em: 30 jun. 2017. 

 

 

CARVALHO, A. C. M. S.; SANTOS, M. R. Resíduos sólidos gerados em panificadoras de 

uma rede de supermercados de Goiânia-Goiás: caracterização e destino final. Nutr. Pauta 

2013. p. 21-26. 



49 

 

 

 

CASTRO, M. H. C. A. Fatores determinantes de desperdício de alimentos no Brasil: 

diagnóstico da situação. 2002. 93 p. Monografia (Especialização em Gestão de Qualidade em 

Serviços de Alimentação) – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2002. 

 

 

CASTRO, M. D. A. S, et al. Resto-Ingesta e aceitação de refeições em uma Unidade de 

Alimentação e Nutrição. Revista de Higiene Alimentar, São Paulo, v.17 n.114/115, 2003. 

p.24 – 28. 

 

 

CFN – Conselho Federal de Nutricionistas. Resolução nº 380, de 28 de dezembro de 2005. 

Dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições e estabelece 

parâmetros numéricos de referência, por área de atuação, e dá outras providências. Diário 

Oficial da União. 10 de janeiro de 2006; Seção 1.  

 

 

CGEE. Sustentabilidade e sustentação da produção de alimentos no Brasil: Agroindústria de 

alimentos. – Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2014. v.4. 208 p. 

 

 

CHAMBERLEM, S.R.; KINASZ, T.R.; CAMPOS, M.P.F.F. Resto de ingestão e sobra 

descartada: fonte de geração de resíduos orgânicos em unidades de alimentação e nutrição em 

Cuiabá–MT. Alimentação e Nutrição, Araraquara, v.23, n.2, p.317-325, abr./jun. 2012. 

 

 

COLLAÇO, J. H. L. Um Olhar Antropológico sobre o Hábito de Comer Fora. Artigos, 

Campos, p. 171-194, 2003. 

 

 

COSTA, K. LOGÍSTICA INTEGRADA REDUZ PERDAS DO CAMPO AO 

CONSUMIDOR: Planejamento é a principal saída para a redução do desperdício de 

alimentos. Especialista destaca os processos para que a comida chegue à mesa do 

brasileiro. EcoD, Salvador, p. 4-7, jan. 2013. Disponível em: 

<http://file:///C:/Users/Intel/Downloads/do-campo-a-cidade-solucoes-para-o-desperdicio-de-

alimentos.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2017. 

 

 

DEFRA. Department for Environment, Food and Rural Affairs. A framework for pro-

environmental behaviours. London: Author, 2006. 

 

 

DOMINGUES,  C. F. S. et al. Geração de resíduos sólidos orgânicos em um restaurante 

Universitário de São Paulo/SP. . Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade , Curitiba -PR, 

v. 10, p. 58-76, jan. 2016. 

 

 



50 

 

EMBRAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Perdas e desperdício de 

alimentos: Perguntas e respostas. Disponível em: <http://. https://www.embrapa.br/tema-

perdas-e-desperdicio-de-alimentos/perguntas-e-respostas>. Acesso em: 06 jun. 2017. 

ESENYAN A. Want All, Waste All: Exploring Food Waste in the United States [Student 

Theses ]: Fordham University; 2014. Disponível em: < 

http://fordham.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=environ_2014>. 

Acesso em: 10 out. 2017. 

 

 

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. Tackling climate change 

through livestock: a global assessment of emissions and mitigation opportunities. Rome, 

2013. Disponível em: < http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf. >. Acesso em: 3 de jun 2017. 

 

 

FAO. Proceedings of the Expert Meeting on “How to feed the world in 2050” Rome, 

Italy: FAO, 2009. 

 

 

FONSECA, M. T. Tecnologias gerenciais de restaurantes. São Paulo: Editora SENAC, 

2000. 159 p. 

 

 

FREIRE-JUNIOR, Murillo e SOARES G. Antonio.Orientações quanto ao manuseio pré e 

pós-colheita de frutas e hortaliças visando à redução de suas perdas. ISSN 0103 5231. 

Setembro, 2014 Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

GODFRAY, H. C. J.; et al. Food security: The challenge of feeding 9 billion people. Science 

2010, 327, p. 812−818. 

 

 

GOMES, S. G.; JORGE, M. N. Avaliação do Índice de Resto-Ingestão e Sobras em uma 

Unidade Produtora de Refeição Comercial em Ipatinga-MG. Revista Nutrir Gerais, v. 6 n. 

10, p. 857-868, 2012 

 

 

GOVERNO DE PORTUGAL. Prevenir Desperdício Alimentar: Um Compromisso de todos! 

Lisboa, 2014.  

 

 

GRIFFIN, M.; SOBAL, J.; LYSON, T. A. An analysis of a community food waste stream. 

Agriculture and Human Values. 2009; p. 67-81. 

 

 

HIRSCHBRUCH, M. D. Unidades de Alimentacao e Nutricao: desperdicio de alimentos X 

qualidade da producao. Revista. Higiene. Alimentar., São Paulo, v. 12, n. 55, 1998, p. 12-14. 

 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Orçamentos Familiares 

2008-2009 – POF. Rio de Janeiro, 2010. 



51 

 

 

 

IMECHE. Global Food: Waste Not, Want Not [Alimentos no mundo: Não desperdiçar para 

não faltar]. Instituto de Engenheiros Mecânicos, Londres, 2013. 

 

 

INSTITUTO ETHOS. O Compromisso das Empresas com o Combate ao Desperdício de 

Alimentos: Banco de Alimentos, Colheita Urbana e Outras Ações. São Paulo: Instituto Ethos, 

2005. 83 p. 

 

 

IPEA. Desperdício- Custo para todos - Alimentos apodrecem enquanto milhões de pessoas 

passam fome. Desafios do Desenvolvimento , n. 54, out. 2009. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=1256:cat

id=28&Itemid=23>. Acesso em: 11 jul. 2017. 

 

 

MARICATO, P. Comer fora de casa: Tendência futura do mercado. Informativo 

ABRASEL, São Paulo, 01 jan. 2014. editorial, p. 12. 

 

 

MELLO, J. M. C.; NOVAIS, F. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. 2. ed. São 

Paulo: Unesp, 1998. 112 p. 

 

 

MEURER, Igor Rosa. Quantificação do Desperdicio de leite UHT Integral em função do 

tipo e Desing das Embalagens . 2015. 87 p. Dissertação (Mestrado Ciência e Tecnologia do 

Leite e Derivados)- Faculdade de Farmácia e Bioquímica, Universidade Federal de Juiz de 

Fora , Juiz de Fora, 2015. 

 

 

MIRANDA, E. Alimentar o mundo: Isso exige inovação empreendedorismo, parcerias, 

coordenação público-privada. Estadão, São Paulo, 26 set. 2016. Disponível em: 

<http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,alimentar-o-mundo,10000078155>. Acesso em: 

23 jul. 2017. 

 

 

MMA. Ministério do Meio Ambiente. PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

Brasilia: 2012. Disponível em: 

<http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/PNRS_Revisao_Decreto_280812.pd 

/e183f0e7-5255-4544-b9fd-15fc779a3657>. Acesso em: 16 ago. 2017. 

 

 

MULLER, P. C. Avaliação do desperdício de alimentos na distribuição do almoço servido 

para funcionários de um hospital público de Porto Alegre – RS. 2008. 33 p. Trabalho 

conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição)- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2008. Disponível em: 

<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16556/000699412.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 18 jul. 2017. 

 



52 

 

 

NIELSEN. The Nielsen Company. O que há em nossa comida e em nossa mente?: 

tendências de ingredientes e comer fora ao redor do mundo. Nielsen, 2016. 33 p. 

OMS, Organização Mundial da Saúde; FAO, RGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDASPARA AGRICULTURA E. ALIMENTAÇÃO (Org.). TERMINOLOGIA SOBRE 

ALIMENTOS E NUTRIÇÃO: Definição de alguns termos e expressões de uso corrente. 

Brasil: instituto nacional de alimentação e nutrição - inan/ms, 1984. 121 p. 

 

 

PAREDES, S.; LADEIRA, P.; SÁ, A. Restaurante Universitário - Desafios para servir 

refeições à comunidade da UFRA e não aos lixeiros. Divisão De Capacitação E 

Desenvolvimento – Dcad. Curso De Noções De Desenvolvimento Sustentável, Belém-PA, 

2014. 

 

 

PEIXOTO, M.; PINTO, H. S. Desperdício de alimentos: questões socioambientais, 

econômicas e regulatórias. Boletim Legislativo Nº 41, DE 2016. Disponível em: < 

https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/boletins 

legislativos/bol41 >. Acesso em: 19 out 2017. 

 

 

POPOLIM, W. D. Unidade produtora de refeições (UPR) e Unidade de Alimentação e 

Nutrição (UAN) Definições, Diferenças e Semelhanças. Revista Nutrição Profissional. São 

Paulo: Racine, n. 12, p. 40-45, mar./abril. 2007. 

 

 

PORPINO, G. Food waste in lower-middle income households: a qualitative analysis of 

antecedents and a typology of food wasters . 2015. 195 f. Tese (Doutorado Administração 

de Empresas)- Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2015. 

Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/15041/Porpino%20Gustavo%2

0(2015)%20-%20Thesis%20 %20Household%20food%20waste.pdf?sequence=3>. Acesso 

em: 20 jun. 2017. 

 

 

Pradhan, P.; Reusser, D. E.; Kropp, J. P. Embodied greenhouse gas emissions in diets. PLoS 

One, 2013. 

 

 

RIBEIRO, C.S.G. Análise de perdas em unidades de alimentação e nutrição (UANs) 

Industriais: Estudo de Caso em Restaurante Industriais. 128f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia de Produção)-Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. 

 

 

ROSA, C. O. B. Unidades produtoras de refeições: uma visão prática. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Rubio, 2014. 384 p. 

 

 



53 

 

SANTOS, C. M. M. et al. O gerenciamento de resíduos sólidos no curso superior de 

tecnologia em gastronomia. Revista Nutrição em Pauta, São Paulo, v. 14, n. 77, p. 44-49, 

2006. 

 

 

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Gostar de cozinhar 

não é o bastante para empreender em gastronomia: Perfil de negócios de gastronomia . 

Recife: SEBRAE/ PE, 2014. 74 p. 

 

 

SILVA JÚNIOR, E. A.; TEIXEIRA, R. P. A. Manual de procedimentos para utilização de 

sobras alimentares, 2008. 

 

 

SOBAL, J. ; NELSON, M. K. Food Waste. Encyclopedia of Food and Culture. New York: 

Charles Scribner's Sons, 2003. v. 2. 

 

 

STAACK, A. L. ; CAPELETI, C. R . Construção de uma hermenêutica jurídica ambiental 

como expressão do estado socioambiental de direito. Revista de Argumentação e 

Hermeneutica Jurídica, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 93-115, jul. 2016. Disponível em: 

<http://www.indexlaw.org/index.php/HermeneuticaJuridica/article/view/1269/1705>. Acesso 

em: 11 jul. 2017. 

 

 

STOA. Science and Technology Options Assessment. Opções tecnológicas para alimentar 

10 mil milhões de pessoas: Opções para reduzir o desperdício de alimentos. Bruxelas: 

STOA, 2013. 36 p. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/stoa/>. Acesso em: 18 jul. 

2017. 

 

 

TADDEI, J. A. et al. Nutrição em Saúde Pública. Rio de Janeiro: Rubio, 2011. 

 

 

VARELA, M. C. M. S. et al. Custo dos desperdícios: um estudo de caso no restaurante 

universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. In: XXII Congresso Brasileiro 

de Custos – Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 2015. 

 

 

VASCONCELOS, M. T. L. Desperdício de alimentos:de que se trata, afinal? In: Seminário 

Nacional Mesa Brasil SESC, 2010: Rio de Janeiro. Anais Seminário Nacional Mesa Brasil 

SESC: segurança alimentar e nutricional: desafios e estratégias. 1. ed. Rio de Janeiro: Serviço 

Social do Comércio, 2010.  

 

 

VAZ, C. S. Restaurantes: Controlando custos e aumentando lucros. Brasília: LGE, 2006, 

196p. 

 

 



54 

 

VIEIRA, B. D. Avaliação do desperdício e da oferta de fibras alimentares no cardápio do 

restaurante universitário da UTFPR – campus Campo Mourão. 2015. Trabalho de Conclusão 

de Curso. (Engenharia de Alimentos), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Campo 

Mourão, 2015. 

 

 

OLIVEIRA, T. C. Administração de unidades produtoras de refeições: desafios e 

perspectivas. 1. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2016. 224 p. 

 

 

WARDE, A. Consumption, Food & Taste. ed. London: SAGE, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

APÊNDICE A – Planilha de coleta de dados para quantificação do desperdício de 

alimentos 
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