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Ferramentas de gestão ambiental como estratégia para construção de 

espaços sustentáveis de alimentação 

 

RESUMO 

 
O mundo contemporâneo apresenta-se em constantes mudanças no comportamento das pessoas, 

principalmente em relação à alimentação. Atualmente é comum as pessoas realizarem suas 

refeições semanais fora de casa, tornando o comércio de serviços de alimentação mais aquecido. 

A industrialização do alimento envolve uma cadeia de consumo excessivo de matéria prima e 

geração de resíduos, quando comparada as refeições domiciliares. Isso sinaliza para um grande 

desperdício, ou seja, processos de produção pouco sustentáveis. Este trabalho buscou avaliar a 

eficiência de ferramentas de gestão ambiental na sustentabilidade dos processos de produção 

utilizando como modelo experimental um Restaurante Escola Universitário. A metodologia 

aplicada apresentou características quali-quantitativas baseadas em um estudo de natureza 

descritiva no modelo de levantamento. Para tanto, primeiramente foram realizadas observações 

sistemáticas dos processos de produção e de gerenciamento do estabelecimento visando 

caracterizar quali-quantitativamente o estabelecimento e os resíduos gerados na produção. Em 

um segundo momento foram aplicadas as seguintes ferramentas de gestão ambiental: (1) o 

indicador do nível do processamento das refeições; (2) a análise do resto-ingestão; e (3) a 

metodologia da produção mais limpa. O indicador do nível das refeições apresentou resultados 

positivos após intervenções realizadas no restaurante, sendo que na primeira avaliação 

apresentou valores de 1,34 e após intervenções 3,77. A análise do resto-ingestão identificou 

percentagens diferenciadas de acordo com a tipologia, mostrado que o sistema a la carte 

propicia maior percentual de desperdício 14,81% e o sistema de buffet 4,12%. A ferramenta da 

produção mais limpa foi desenvolvida em cinco etapas, evidenciando a alteração de processos 

de produção para o gerenciamento ambiental na cadeia produtiva do Restaurante Escola. De 

acordo com a aplicação de cada ferramenta viabiliza a prática gerencial do plano de 

implementação, de monitoramento e de um plano de continuidade o que proporcionaria 

processos produtivos mais verdes e circulares buscando o perfil sustentável dos novos 

consumidores.  

 

Palavras-chave:  Avaliação ambiental. Produção mais limpa. Restaurante Universitário. 

Resíduos sólidos. 

 

  



 

 

Environmental management tools as a strategy to build sustainable food 

spaces 

 

ABSTRACT 

 
The contemporary world presents itself in constant changes in the behavior of people, especially 

in relation to food. Currently it is common for people to conduct their weekly meals outside the 

home, making the trade in food service warmer. The industrialization of food involves a chain 

of raw material consumption and waste generation, when compared to home meals. It signals a 

big waste, i.e. little sustainable production processes. This study sought to assess the efficiency 

of environmental management tools in sustainability of production processes using 

experimental model a University School Restaurant. The applied methodology presented 

quality quantitative characteristics based on a study of descriptive nature in the survey. To do 

so, first systematic observations were made of the production processes and the establishment's 

management in order to characterize quantitatively the establishment and quality waste 

generated in the production. In a second moment applied the following environmental 

management tools: (1) the processing level indicator of the meals; (2) the analysis of the rest-

ingestion; and (3) the methodology of cleaner production. The level indicator of the meals 

presented positive results after interventions carried out in the restaurant, and in the first 

evaluation showed values of 1.34 and after interventions 3.77. The analysis of the rest-ingestion 

identified differentiated percentages according to the typology, shown that the a la carte system 

provides a higher percentage of 14.81% waste and the buffet system 4.12%. Cleaner production 

tool was developed in five stages, showing the change of production processes for 

environmental management in the production chain of Restaurant School. According to the 

application of each tool enables the management practice of the implementation plan, and 

monitoring of the continuity plan that would provide greener production processes and seeking 

sustainable profile circular of new consumers. 

 

Keywords: Environmental Assessment. Cleaner production. University Restaurant. Solid 

waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O impacto ambiental gerado pela produção e consumo de produtos de forma 

inconsciente e insustentável é foco de debates e estudos por parte dos pesquisadores e de órgãos 

governamentais e não governamentais. De acordo com a legislação vigente no Brasil, toda 

cadeia produtiva é responsável pela correta destinação dos resíduos gerados (VILHENA, 2007; 

BRASIL, 2010).  

A urbanização impulsionou diversas mudanças no estilo de vida, principalmente pela 

inserção da mulher no mercado de trabalho. Esta mudança favoreceu o aumento do consumo 

de alimentos fora de casa, contribuindo na consolidação do ramo da alimentação comercial e 

coletiva (CARNEIRO, 2005; CHAMBERLEM, 2012; ARAÚJO; CARVALHO, 2015).   

O setor de refeições coletivas ainda apresenta dificuldades no quesito gerência 

ambiental. Os resíduos sólidos provenientes de suas atividades constituem uma parcela 

considerável de poluentes e este gerenciamento inadequado promove grandes impactos 

ambientais. Considerando-se que existe uma tendência de crescimento do problema, os resíduos 

sólidos vêm ganhando destaque como um grave problema ambiental contemporâneo 

(GOUVEIA, 2012; POSPISCHEK, 2014).  

Como ainda não existe uma legislação específica para o gerenciamento de resíduos 

sólidos no setor de refeições coletivas no Brasil (ARAÚJO; CARVALHO, 2015), o viés capaz 

de fazer com que os gestores tornem o desenvolvimento sustentável uma prática é a 

concorrência. A capacidade de competir no mercado começa exatamente na iniciativa de tornar 

os produtos, serviços e processos mais limpos, além da rapidez com que promovem inovações 

nos produtos com qualidade, processos e oportunidades (KINLAW, 1997). 

O conceito de qualidade implica que o produto seja viável sob o ponto de vista da 

sustentabilidade. A proteção ao meio ambiente tornou-se uma função importante da 

administração empresarial por interferir no planejamento estratégico e nas tomadas de decisões, 

pois, “a gestão ambiental é a resposta natural das empresas ao novo cliente, o consumidor 

verde” (TACHIZAWA, 2011, p. 6).  

Na verdade, o que se encontra na prática da gestão empresarial é uma diversidade de 

instrumentos de gestão ambiental, muitos dos quais de grande qualidade, porém que não 

demonstram a capacidade de executar tal interação entre a sustentabilidade e a estratégia de 

negócios na qual a empresa está inserida (BAUMGARTEN, 2002). 
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É importante destacarmos que para a implementação de um modelo de gerência 

ambiental eficiente não bastam apenas mudanças quantitativas como o aumento na 

ecoeficiência dos processos de demanda. Para tanto, se faz necessário uma mudança qualitativa, 

que busque simultaneamente minimizar o consumo de matéria prima, dar preferência pelos 

recursos renováveis e maximizar o reaproveitamento dos resíduos gerados, não gerando ônus a 

empresa, e em muitos casos proporcionando lucro a empresa.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O estudo terá como objetivo avaliar a eficiência de ferramentas de gestão ambiental na 

sustentabilidade dos processos de produção utilizando como modelo experimental uma 

Restaurante Escola Universitário. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

  

• Caracterizar o Restaurante Escola Universitário; 

• Analisar quali-quantitativamente os resíduos gerados no Restaurante Escola 

Universitário;  

• Determinar os parâmetros de processamento de alimentos, aplicando o indicador de 

sustentabilidade para restaurantes; 

• Avaliar o processo produtivo de um Restaurante Escola Universitário adequando a 

metodologia da Produção Mais Limpa (P+L) para a gestão socioambiental 

• Verificar a viabilidade técnica, econômica e ambiental da aplicação da P+L; 

• Propor alternativas aos problemas socioambientais levantados sob a intervenção 

nos processos de produção perante o conceito da economia circular. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Sustentabilidade 

 

O termo sustentabilidade pode ser definido como ações destinadas a sustentar a vida na 

terra, com intuito de objetivar propostas ao mundo contemporâneo para as gerações futuras de 

uma forma que sejam mantidas a capacidade de regeneração, reprodução e coevolução dos 

nossos recursos naturais (BOOF, 2012). 

Em toda cadeia produtiva o termo sustentabilidade tem assumido papel de destaque, 

gerando um esforço coletivo para a preservação dos nossos recursos naturais. Um dos maiores 

desafios é a geração excessiva e disposição final ambientalmente segura dos resíduos sólidos.  

Este tema tem se mostrado prioritário após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e a Conferência Rio 92, em âmbito mundial, desde então são estudadas novas 

metodologias que possam atenuar os efeitos que a sociedade exerce sobre o meio ambiente 

(JACOBI; BESEN, 2011; GOUVEIA, 2012).  

O conceito de sustentabilidade foi oficialmente apresentado na Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (1988) e, embora o tema tenha obtido aceitação 

praticamente unânime pelos países que participaram da conferência, existiram diversas críticas. 

Desde estes eventos, a categoria “Sustentabilidade” constitui o eixo nas discussões e 

documentos que versam sobre meio ambiente.  Mas, para alguns especialistas a lógica do 

desenvolvimento sustentável nos princípios capitalistas é extremamente contraditória 

(OLIVEIRA, 2012; BOOF, 2012). Tal termo tornou-se uma proposta de ideal a ser atingido, 

utilizado de maneira incoerente. Para Boof (2012) o termo transformou-se num modismo, sem 

esclarecimento crítico.  

Assim, diversos estudos apontam que para a promoção da sustentabilidade a melhor 

forma é implantar um sistema de gestão sócio-ambiental, aonde suas ações são direcionadas 

aos objetivos da política ambiental podendo ser de natureza corretiva e ou de prevenção que 

sejam destinadas a otimização da matéria prima (D’AVINGNON; ROVERE, 2006; 

BARBIERI, 2011). 

O termo sustentabilidade no setor alimentício está ligado a ações que vão do início ao 

fim da cadeia produtiva. Inicia-se com recomendações para agricultura, fornecedores, 

transporte e embalagens dos produtos até a chegada ao restaurante inclui treinamento e 

padronização dos manipuladores, gestão dos resíduos produzidos, envolve o planejamento do 
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lay out da unidade de alimentação e nutrição, a economia de energia, bem como a otimização 

na utilização dos recursos naturais. Todas estas ações visam atender a continuidade da produção 

levando em consideração as necessidades das gerações presentes e futuras de uma forma que 

sejam mantidas a capacidade de regeneração, reprodução e coevolução dos recursos naturais 

(BOOF, 2012; NUNES, 2012; PUNTEL, 2015). 

Para aderência a um processo sustentável existe a necessidade dos gestores, 

organizadores e colaboradores se ajustarem a proposta mediante mudanças comportamentais, 

principalmente no que diz respeito a necessidade na redução na geração de resíduos e descarte 

de alimentos, resultando na redução dos custos e, principalmente, na promoção da 

sustentabilidade (NERY et al., 2013). 

 

2.2 Marketing Verde 

 

Nos últimos 20 anos, percebeu-se um aumento na intenção da população em dar suporte 

às atividades de proteção ao meio ambiente. Apesar de uma pequena variação nesse 

comprometimento, em alguns países, o movimento ecológico ou ambiental é um dos mais 

importantes movimentos sociais da história recente (GUIMARÃES, 2012).  

A preocupação com o meio ambiente levou a uma modificação no perfil do consumidor. 

Em determinados segmentos muitos consumidores tornaram-se mais críticos e céticos em 

relação ao teor das peças publicitárias criadas para promover o marketing verde de seus 

produtos (GUIMARÃES, 2012). 

Dessa maneira, as empresas têm sido desafiadas à elaboração de novas estratégias 

competitivas que evitem a degradação ambiental e a e ao mesmo tempo que garantam a 

sobrevivência e a sustentabilidade financeira. Tais estratégias, denominadas de Marketing 

Verde, culminaram na exploração um novo segmento: o de “Produtos Verdes” (ENOKI, 2008).  

Polonsky (1994) escreveu que o marketing verde consiste no conjunto das atividades 

realizadas para facilitar a comercialização de qualquer produto ou serviço, com a intenção de 

satisfazer as necessidades e desejos humanos, porém com o mínimo de impacto ambiental. O 

termo marketing verde surgiu nos anos 1970, quando a American Marketing Association 

discutiu os impactos do marketing sobre o meio ambiente. Nessa ocasião, o termo foi definido 

como o estudo dos aspectos positivos e negativos das atividades de marketing em relação à 

poluição, ao esgotamento de energia e dos recursos não renováveis (LOPES, 2014).  
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2.3 Economia Circular  

 

A economia circular (EC) é um sistema industrial que é restaurador ou regenerativo por 

intenção e design (EUROPEAN COMMISSION, 2014; RIBEIRO; KRUGLIANSKAS, 2014). 

Este modelo busca a sustentabilidade em seus três pilares: ambiental - evitando a geração dos 

resíduos e elevando ao máximo o reaproveitamento destes como recursos secundários para 

outra cadeia de produção; social buscando a justiça social e qualidade de vida da comunidade 

da região; e econômica buscando a eficiência econômica do processo.  

Entende-se por “Economia Circular” aquele modelo econômico que: 

 

[...] se afasta do modelo atual da economia linear (fabricar – usar – dispor), em direção 

a um no qual os produtos, e os materiais que o compõe, são valorados de forma 

diferenciada, criando uma economia mais robusta (HOUSE OF COMMONS, 2014, 

p. 5). 

 

O modelo de produção atual, baseado na economia linear, possui certa ineficiência 

quanto ao gerenciamento da matéria prima e aos resíduos sólidos gerados. Assim, são 

desejáveis mudanças bruscas nos processos de produção atual, buscando novas ferramentas de 

gestão (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012). 

Em si, a ideia da EC não é nova, e está associada a conceitos como o gerenciamento do 

ciclo de vida (life-cycle management), a ecologia industrial, o “design regenerativo”, a 

“performance economy” e a biomimética (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012). 

Diferente das estratégias que focam a eficiência dos processos, como a “produção mais limpa”, 

a EC tem como principal objetivo o projeto (design) dos produtos, de modo a utilizar os 

materiais de forma repetida em ciclos que mantém seu valor intrínseco, além de rever padrões 

de consumo, com possibilidades como consumir menos e consumir produtos de melhor 

qualidade, mais duráveis e passíveis de reforma, conserto e remanufatura (HOUSE OF 

COMMONS, 2014).  Este modelo também busca sustentabilidade mediante a justiça social e 

qualidade de vida da comunidade regional inserida nas diferentes etapas do processo de 

produção. 

Este novo paradigma de sustentabilidade estimula novas práticas de gestão e descortina 

novas oportunidades adicionando valor à organização e aos clientes, em harmonia com o meio 

ambiente. Enquanto fonte de inovação e permitindo a redução da procura de recursos naturais 

com a recuperação de desperdícios e resíduos, a EC abre excelentes perspectivas a serem 

encaradas pelas empresas como alavanca e motivação para um crescimento com bases sólidas 
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e com futuro, além das vantagens competitivas no contexto de um mercado global altamente 

dinâmico (LEITÃO, 2015).  

 

2.4 Refeições Coletivas no Brasil 

 

A alimentação fora de casa, são prestadas por empresas fornecedoras de serviços de 

alimentação coletiva, como serviços de alimentação auto-gestão, restaurantes comerciais e 

similares, hotelaria marítima, serviços de buffet e de alimentos congelados, cozinhas 

comissárias e de estabelecimentos assistenciais de saúde; atividades próprias da alimentação 

escolar e da alimentação do trabalhador (CONSELHO FEDERAL DOS NUTRICIONISTAS, 

2005).  

Em 2013, 32,9% do consumo alimentício da população brasileira foi feito fora de casa 

- em 1995, esse número era de 19%, um crescimento vertiginoso e sólido, que aponta para o 

potencial de desenvolvimento deste mercado. Segundo estimativa do IBOPE, em 2014 o gasto 

com alimentação fora do lar no Brasil pode chegar a 38% (BRASIL, 2014).  

O objetivo do setor alimentício é de fornecer refeições balanceadas e saborosas dentro 

dos padrões dietéticos e higiênicos (ABREU; SPINELLI; ZANARDI, 2003). Estes por sua vez, 

para alcançarem seus objetivos segundo Kinasz e Werle (2006) “geram resíduos sólidos com 

variável composição física, que contribuem para com a problemática de geração de resíduos 

sólidos no Brasil e no mundo”.   

Por estes motivos o processo de produção de alimentos pode ser otimizado com o uso 

das técnicas de minimização de resíduos. Estas, além de propiciarem uma redução de gastos 

com matérias-primas, tratamento e disposição de resíduos, ainda vão ao encontro das novas 

tendências de produção, que têm o respeito ao meio ambiente (PAWLOWSKY, 2005). 

 

2.5 Resíduos Sólidos 

 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004), resíduos sólidos são 

resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. De acordo com a mesma 

normativa ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 
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de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso, soluções técnica e economicamente inviáveis 

em face à melhor tecnologia disponível. 

  

2.5.1 Resíduos sólidos em restaurantes 

 

Os resíduos sólidos gerados nos restaurantes são resultantes do processo de produção e 

de distribuição de refeições onde o alimento (matéria prima) passa por um fluxo racional sendo 

transformado em refeições prontas para o consumo. São normalmente resultantes das aparas e 

resíduos dos alimentos na fase de pré-preparo e preparo (cascas, sementes, talos, folhas 

danificadas, raízes, pele, sebo, nervo, osso entre outros), diversos tipos de embalagens 

(primárias e secundárias) para acondicionamento de gêneros alimentícios (papéis, papelão, 

isopor, ráfia, juta, plástico, latas, vidros entre outros), embalagens de produtos de limpeza e 

desinfecção (vidro, lata, plástico, esponja, lã de aço, entre outras) além de outros produtos 

descartáveis tais como embalagens de alumínio e de isopor, toalhas de papel, luvas, máscaras 

entre outros. Na fase da distribuição de refeições os resíduos gerados normalmente são 

resultantes de sobras e restos alimentares, guardanapos e toalhas de papel, copos, talheres 

descartáveis, luvas e máscaras descartáveis entre outros (KINASZ, 2004). 

Os resíduos sólidos gerados em restaurantes são divididos em duas categorias: orgânicos 

e inorgânicos. Os resíduos orgânicos são restos de alimentos e outros materiais que degradam 

rapidamente na natureza, tais como: cascas de frutas, cascas de legumes, ovos e suas cascas, 

folhas de verduras, restos de frutos e vegetais, pó de café, papel limpo ou sujo e alimentos 

preparados não comercializados. Os resíduos inorgânicos: são resíduos provenientes de 

produtos industrializados, geralmente utilizados nas embalagens. São de difícil decomposição 

pela natureza e alguns podem ser reciclados pelo homem e outros não, em função da natureza 

da destinação a que são submetidos. Podemos citar alguns exemplos: papelão/papel, plástico, 

vidro, metais e isopor. 

Dos resíduos orgânicos gerados, as sobras dos alimentos, segundo Abreu, Spinelli e 

Zanardi (2003), são os excedentes de alimentos que foram produzidos e não distribuídos, ou 

seja, alimentos prontos que não foram distribuídos ou que ficaram no balcão térmicos ou 

refrigerado, bem como, os alimentos não preparados e pré-preparados (SILVA JUNIOR, 1995). 

Já em relação aos restos, Abreu, Spinelli e Zanardi (2003), define como os alimentos 

distribuídos ou comercializados e não consumidos. Ainda pode-se afirmar que resto é o 

alimento que fica no prato do cliente e não chegou a ser consumido (SILVA JUNIOR, 1995). 
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2.6 Legislação Ambiental 

 

Em relação à legislação ambiental sobre resíduos sólidos, cada esfera pública (Federal, 

Estadual e Municipal) tem normas específicas de destino, cuidado e sanções. 

No âmbito Federal, o Decreto nº 7.404/2010; e Lei nº 12.305/2010; Institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem 

como, sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis. 

No Âmbito Estadual a “Política de Resíduos Sólidos do Estado do Paraná” estabelece 

princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado 

do Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos 

ambientais e adota outras providências.  

E na esfera municipal de acordo com a lei municipal da cidade de Maringá Paraná, o 

Decreto Municipal n° 2000/2011, considera o que dispõe a Lei Federal no 12.305/2010,  (Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos), e cria a Lei Federal no 9.605/98, que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 

regulamenta o sistema oficial para apresentação das informações quanto à gestão de resíduos 

em suas fontes geradoras do Município, denominado Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos online, e dá outras providências.  

 

2.7 Ferramentas para Análise de Gerenciamento Ambiental  

 

O gerenciamento ambiental envolve uma diversidade de instrumentos que, quando 

utilizados em conjunto, propiciam executar ações de sustentabilidade e de promoção da 

economia circular (BAUMGARTEN, 2002). Dentre estes instrumentos destacaram-se o 

Indicador do Nível de Processamento das Refeições (INPR); Análise do Resto-Ingestão e a 

metodologia da Produção mais Limpa.  

 

2.7.1 Indicador do Nível de Processamento das Refeições (INPR)  

 

O INPR foi desenvolvido com base nas recomendações do novo Guia Alimentar para a 

População Brasileira (BRASIL, 2014). O INPR é um indicador de aplicação em qualquer 
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serviço de alimentação, institucional ou comercial, uma vez que se tenham os registros de 

quantidades de alimentos comprados num dado período de tempo. O indicador controla o grau 

de processamento das refeições que estão sendo servidas na unidade. Assim, o INPR é uma 

ferramenta que gera a oportunidade da redução gradual dos alimentos processados e 

ultraprocessados no cardápio dos restaurantes, favorecendo a promoção da saúde e a 

preservação do meio ambiente (MATUK, 2015). 

Além disso, o INPR auxilia na gestão do orçamento dos serviços de alimentação, pois, 

ao identificar uma proporção inadequada dos grupos de alimentos, os gestores poderão planejar 

as compras, substituição de alimentos processados e ultraprocessados por alimentos in natura e 

minimamente processados, os quais podem gerar economia ao serviço. 

 

2.7.2 Análise de resto-ingestão  

 

O resto-ingestão é a relação entre o resto devolvido e a quantidade de alimentos e 

preparações alimentares oferecidas, expressa em percentagem. São aceitáveis como percentual 

de resto-ingestão, em coletividades sadias, taxas inferiores a 10% (MAISTRO, 2000; 

TEIXEIRA, 2000). Como ressalta Mezomo (2002), afirmou que quando o resultado de resto-

ingestão se apresentar superior a 10%, em coletividade sadia, pressupõe-se as falhas no 

gerenciamento do restaurante. O registro de sobras e de restos é fundamental, pois serve como 

subsídios para implantar medidas de redução de desperdício (RIBEIRO, 2003). 

 

2.7.3 Metodologia da Produção Mais Limpa 

 

Na perspectiva da redução de resíduos gerados, um programa ambiental da ONU criou 

o termo e o conceito de “Produção Mais Limpa” (P+L). Segundo o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1988) a P+L 

significa a aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada 

aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e 

energia através da não-geração, minimização ou reciclagem de resíduos em todos os setores 

produtivos.  

Sua metodologia propõe aplicação continuada de uma estratégia ambiental preventiva e 

integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência e reduzir os riscos a 

sociedade e ao meio ambiente, além de minimizar os desperdícios, reduzir custos, e alavancar 
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o potencial inovador da organização, visando ganhos de competitividade e, a otimização dos 

processos industriais (SILVA FILHO, 2007).  

Em 1992, a Newsletter of Cleaner Production publicou quatro asserções que procuram 

explicar o significado de P+L (BAAS, 1995):  

• P+L significa a aplicação contínua de uma estratégia ambiental integrada e 

preventiva para processos e produtos, a fim de se reduzirem os riscos para as 

pessoas e o meio ambiente;  

• As técnicas de P+L incluem a conservação de matérias-primas e energia, a 

eliminação de material tóxico nos processos e a redução da quantidade e toxicidade 

de todas as emissões e resíduos;  

• A estratégia de P+L para produtos enfoca a redução dos impactos ambientais ao 

longo de todo o ciclo de vida do produto (desde a extração da matéria prima até o 

definitivo descarte do produto);  

• A P+L é obtida pela aplicação de perícia, de melhoria tecnológica e mudanças de 

atitude. 

Dentre os benefícios da utilização da P+L, estão: a redução do consumo de matérias-

primas, reciclagem de resíduos, diminuição dos riscos de acidentes ambientais, melhoria das 

condições de saúde e segurança do trabalhador, redução dos custos de produção e melhor 

imagem da empresa perante aos consumidores (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2015). 
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4 ARTIGO 1 

 

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS SUSTENTÁVEIS DE ALIMENTAÇÃO SOB A 

ÓTICA DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

 

Resumo: O estilo de vida baseado na alimentação comercial e em alimentos 
industrializados interfere diretamente na tríade ambiente, saúde e sociedade 
sinalizando para o desperdício de alimentos e redução da qualidade de vida. 
Objetivou-se avaliar indicadores socioambientais sob a ótica gerencial da produção 
mais limpa em restaurante escola. A pesquisa associou estudo de caso com pesquisa 
de campo para aplicação dos indicadores socioambientais na produção mais limpa. O 
indicador do nível do processamento das refeições foi de fácil aplicação e análise, 
eficiente para identificar e melhorar a qualidade nutricional do cardápio. A análise do 
resto-ingestão identificou diferencias no desperdício entre as tipologias: a la carte 
14,81% e buffet apenas 4,12% mostrando-se de aplicação trabalhosa e análise 
simples. A aplicação dos indicadores foi viável dentro das práticas da produção mais 
limpa proporcionando processos produtivos mais verdes e circulares buscando o perfil 
sustentável e saudável dos novos consumidores. 
 
Palavras-chave: Alimentação coletiva. Indicadores socioambientais. INPR. Gestão 
ambiental. Resto-ingestão. 
 

Abstract: The style of life based on commercial feed and processed foods directly 
interferes in triad environment, health and society signaling to the food waste and 
reduced quality of life. Objective to evaluate environmental indicators under the 
managerial perspective of cleaner production in school restaurant. The research 
associated with case study field research for the application of environmental 
indicators in cleaner production. The processing level indicator meals was easy to 
apply and analysis, and efficient to identify and improve the nutritional quality of the 
menu. The analysis of the rest-ingestion waste differences identified between the 
typologies: 14.81% a la carte and buffet only 4.12% showing of laborious application 
and simple analysis. The application of the indicators was feasible within the cleaner 
production practices providing greener production processes and seeking sustainable 
profile, circular and healthy of new consumers. 
  
Keywords: Food service. Environmental indicators. INPR. Environmental 
management. Intake rest. 
 

Resumen: El estilo de vida basado en la alimentación comercial y en alimentos 
procesados interfiere directamente entorno de la triada: medio ambiente, salud y 
sociedad, señalizando el desperdicio de alimentos y la reducción de la calidad de vida. 
El objetivo de este estudio fue evaluar los indicadores sociales y ambientales en la 
perspectiva de gestión de la producción más limpia en un restaurante escuela. La 
investigación buscó avaluar indicadores socio ambientales en la producción más 
limpia. El indicador de nivel de procesamiento de comidas fue fácil de aplicar y 
analizar, y eficiente para identificar y mejorar la calidad nutricional del menú. El análisis 
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de las sobras identifico diferencias en el desperdicio entre las tipologías: a la carta 
14,81% y buffet apenas 4,12% mostrándose de trabajosa aplicación y análisis simples. 
La aplicación de los indicadores fue factible dentro de las prácticas de producción más 
limpia proporcionando procesos de producción más ecológicos y circulares que 
buscan un perfil sostenible y saludable de los nuevos consumidores. 
 
Palabras clave: Alimentación colectiva. Indicadores socio ambientales. INPR. 
Gestión ambiental. Restos de consumo. 
 

Introdução 

 

O impacto ambiental gerado pela produção e consumo de forma inconsciente 

e insustentável pela sociedade contemporânea é foco de debates e estudos por parte 

de pesquisadores, e de órgãos governamentais e não governamentais. A urbanização 

impulsionou diversas mudanças no estilo de vida da sociedade atual, principalmente 

pela inserção da mulher no mercado de trabalho. Esta mudança favoreceu o aumento 

do consumo de alimentos ultraprocessados (BRASIL, 2014) e da alimentação 

comercial (CARNEIRO, 2005; CHAMBERLEM et al., 2012; ARAÚJO et al., 2015). 

O estilo de vida baseado na alimentação comercial e em alimentos 

industrializados interfere diretamente na tríade ambiente, saúde e sociedade. No 

tocante ambiente, podem-se destacar os problemas relacionados ao desperdício de 

matéria prima e geração de resíduos. Por outro lado, no viés da saúde, este estilo de 

consumo promove a baixa na qualidade de vida do indivíduo devido à adição 

excessiva de conservantes, sódio, glicídios e lipídeos utilizados pela indústria e 

comércio para aumentar a durabilidade, palatabilidade e consequentemente elevar o 

consumo. O uso abusivo destes componentes contribuem para o aumento das 

comorbidades patológicas relacionadas à má alimentação (BORJES et al., 2014). 

Vários estudos já mostraram relação direta entre o consumo de alimentos 

ultraprocessados com as comoborbidades patológicas como: síndrome metabólica; 

dislipidemias e obesidade em crianças, adolescentes e adultos (TAVARES et al., 

2012; CANELLA et al., 2014; RAUBER et al., 2015). Além disso, a quantidade 

excessiva de açúcar contida nos produtos industrializados eleva a incidência de cárie 

dentaria e associados ao alto teor de gorduras saturadas e trans são responsáveis por 

causar morbimortalidade por doenças cardiovasculares (LOUZADA et al., 2015). 

Para entender de que forma os processos produtivos impactam no meio 

ambiente e na saúde humana, é necessária uma reflexão acerca dos problemas 
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relacionados ao processo produtivo e do seu gerenciamento a cerca da 

sustentabilidade ambiental e social. Se traçar um panorama no setor de refeições 

coletivas pode-se constatar uma grande dificuldade neste quesito de gerência 

ambiental. Uma das grandes dificuldades neste setor gira em torno da geração e manejo 

dos resíduos sólidos que promovem impacto ao meio ambiente (GOUVEIA, 2012; 

POSPISCHEK et al., 2014). Na perspectiva da redução de resíduos, em 1989, a 

expressão “Produção Mais Limpa” foi lançada pela UNEP (United Nations 

Environment Program) e pela DTIE (Division of Technology, Industry and 

Environment) como sendo a aplicação contínua de uma estratégia integrada de 

prevenção ambiental a processos, produtos e serviços visando o aumento da 

eficiência da produção e a redução dos riscos para o homem e o meio ambiente (EPA, 

1988). 

De acordo com a legislação vigente no Brasil, toda cadeia produtiva é responsável 

pela correta destinação dos resíduos gerados (VILHENA e SILVA, 2007; BRASIL, 2010). 

Todavia não existe uma legislação específica para o gerenciamento de resíduos no setor 

de refeições coletivas no Brasil (ARAÚJO et al., 2015). Assim, a principal incumbência é 

criar um viés capaz de fazer com que os gestores do setor alimentício tornem o 

desenvolvimento sustentável uma prática competitiva. A capacidade de competir no 

mercado começa exatamente na iniciativa de tornar os produtos, serviços e processos mais 

limpos, além da rapidez com que promovem inovações nos produtos quanto à qualidade, 

processos e oportunidades (KINLAW, 1997). 

Pode-se dizer que o conceito atual de qualidade implica que o produto seja 

viável do ponto de vista da sustentabilidade. A proteção ao meio ambiente tornou-se 

uma função importante da administração empresarial por interferir no planejamento 

estratégico e nas tomadas de decisões fazendo da gestão ambiental a resposta 

natural das empresas ao novo cliente, o consumidor verde (TACHIZAWA, 2011).  

Diversos procedimentos são adotados pelas empresas para reforçar a 

competitividade no mercado que exploram o meio ambiente. Um dos principais trunfos 

utilizadas na politica das empresas tem sido a implementação de indicadores 

socioambientais atreladas ao marketing das políticas adotadas. Na prática gerencial 

existem diferentes instrumentos de gestão ambiental, muitos dos quais de grande 

qualidade, mas quando aplicado possuem pouca plasticidade ao perfil do negócio, ou 

seja, não se adaptam as reais necessidades das empresas (BAUMGARTEN, 2002). 

Por estar associada à temática do meio ambiente e do desenvolvimento, a gestão 
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ambiental possui uma dimensão social que transcende as atividades puramente 

acadêmicas, consistindo em uma prática social e uma intervenção interdisciplinar 

(RAYNAUT et al., 2000; UEHARA et al., 2010). 

Para a implementação de um modelo de gerência ambiental eficiente se faz 

necessário mudança quali-quantitativas que busque simultaneamente 1) minimizar o 

consumo de matéria prima, 2) dar preferência pelos recursos renováveis e insumos 

ambientalmente sustentáveis e 3) minimizar ao máximo a quantidade de resíduos 

gerados e maximizar o aproveitamento do seu uso, e na medida do possível, 

proporcionar lucro na produção de alimentos sustentáveis e de boa qualidade 

nutricional. Dessa maneira, projetos científicos de estudo de caso que enfoquem na 

prática à aplicação de indicadores de gestão socioambiental podem criar uma 

abordagem efetiva para a gestão ambiental e para o desenvolvimento da ciência 

aplicada tanto para as empresas como para a sociedade em geral. 

Como indicadores de gestão socioambiental no setor de restauração destacam-

se os relacionados ao nível de processamento dos alimentos e os relacionados a 

caracterização das sobras de alimentos das refeições, como por exemplo o indicador 

do nível de processamento das refeições (INPR) e o Resto-ingestão (RI), 

respectivamente. O INPR é um instrumento promissor e simplificado para a redução 

dos impactos socioambientais tendo como premissa identificar a relação dos produtos 

in natura com alimentos processados e ultraprocessados (MATUK et al., 2015). Por 

outro lado, o RI é a relação entre o resto devolvido nos pratos ou nas bandejas pelo 

comensal e a quantidade de alimentos e preparações alimentares oferecidas, 

expressa em percentual (VAZ, 2006). 

Considerando a importância da gestão ambiental para preservação dos 

recursos ecossistêmicos e para a qualidade da sociedade, objetiva-se neste trabalho 

avaliar a utilização de indicadores socioambientais, sob ótica gerencial da produção 

mais limpa, em unidades de alimentação e nutrição. 

 

Metodologia 

 

A base metodológica da pesquisa apresentou caraterística quali-quantitativa 

(KIRSCHBAUM, 2013) mediante associação dos procedimentos de estudo de caso 

com pesquisa de campo. O estudo de caso foi realizado por meio de observações 

sistemáticas dos processos de produção e de gerenciamento da unidade de 
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alimentação e nutrição (UAN), e a pesquisa foi desenvolvida mediante levantamento 

de dados e aplicação das práticas de gestão ambiental entre abril de 2015 e setembro 

de 2016. 

A UAN foco do estudo foi um Restaurante Escola (RE) alocado em uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) que compreende uma comunidade de 26.000 

pessoas entre alunos do colégio, graduação, pós-graduação, professores, 

colaboradores, e população flutuante nas clínicas médicas da instituição, localizada 

na região Noroeste do Paraná na cidade de Maringá. O estabelecimento funciona de 

segunda a sábado e possui 300 lugares. A cozinha do restaurante compreende uma 

área de 208m² (área de cocção, e área de apoio), 40m² salão de reservado e 375m² 

de refeitório. A cozinha é separada em praças: praças de saladas, praças de salgados, 

praças de doces, praça de carnes, cozinha quente, área da limpeza da sobra limpa e 

louça da cozinha, área da limpeza do RI, área de atendimento, balcão de distribuição 

do buffet, área reservada e refeitório. O restaurante funciona das 9:00 às 21:00 com 

três tipologias de serviços diferenciadas: buffet – no período do almoço das 11:00 às 

14:00; a la carte – no período noturno 18:00 às 20:30; e a cafeteria durante todo o 

período de funcionamento do restaurante. 

A investigação foi realizada baseada nas práticas de produção mais limpa (P+L) 

dividindo-se em quatro etapas: 1) firmou-se o comprometimento da equipe de 

colaboradores do restaurante e foram identificadas as possíveis barreiras; 2) 

desenvolveu-se o fluxograma dos processos produtivos identificando o consumo de 

matéria prima e os locais geradores de resíduos; 3) caracterizou-se a matéria prima e 

os resíduos gerados para elaboração da composição gravimétrica, aplicação dos 

indicadores socioambiental (INPR e Análise do RI) e identificação das propostas de 

práticas de P+L que compreendem a fase três da P+L; 4) verificou-se a qualidade 

técnica dos indicadores e a viabilidade técnica e ambiental das propostas da P+L 

selecionadas. 

A caracterização quali-quantitativa dos resíduos e a composição gravimétrica 

foram realizadas mediante coleta dos resíduos gerados no restaurante durante 12 

dias, em duas semanas distintas, nos meses de agosto e setembro do ano de 2016. 

Os resíduos foram identificados, segregados, pesados em balança eletrônica 

(Toledo®), e categorizados segundo o recomendado por Mandelli, 1997 adaptado pelo 

autor conforme mostra a Quadro 1.  
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Quadro 1 Categorização dos tipos de resíduos gerados pelo restaurante 
 

CATEGORIA RESÍDUO 

ORGÂNICOS Cascas, folhas, talos e cascas de ovos. 

SOBRA LIMPA Todo alimento produzido que não foi para o 
balcão de distribuição, podendo ser aproveitado 
em outra refeição (desde que todas as etapas de 
tempo e temperatura tenham sido seguidas). 

SOBRA SUJA Todo alimento produzido e distribuído no balcão 
que não foram consumidos pelos comensais. 

RESTO-INGESTÃO Buffet Sobra de alimentos nos pratos dos comensais 
após o consumo do buffet. 

RESTO-INGESTÃO A La Carte  Sobra de alimentos nos pratos dos comensais 
após o consumo do a la carte. 

CASCA DE LARANJA Cascas de laranja. 

DESCARTÁVEIS EM GERAL Papel e plástico. 

ÓLEO DE COZINHA Óleo de cozinha queimado. 

Fonte: Autor, 2016 adaptado de Mandelli (1997). 

 

O indicador socioambiental INPR foi aplicado em dois momentos, antes e após 

a intervenção do cardápio. O INPR foi utilizado para identificar a relação entre o 

consumo de produtos in natura e alimentos processados e multiprocessados pelo 

restaurante. Para mensurar os dados foram necessárias acesso ao pedido de 

compras durante 30 (trinta) dias do mês abril de funcionamento do ano de 2015, e 

outro do mês de setembro de 2016 para o comparativo do INPR após intervenções 

realizadas no cardápio. A intervenção no cardápio foi pautada em reduzir ao máximo 

os alimentos com algum nível de processamento, através de palestras e orientações 

com a equipe do restaurante. Coletada as informações, as quantidades foram 

padronizadas pela unidade de medida padrão em quilogramas. Todos os alimentos 

foram classificados quanto ao grau de processamento nas quatro categorias (A ao D, 

sendo A alimentos completamente in natura e D alimentos ultraprocessados) 

sugeridas pelo Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014). Após a 

caracterização dos alimentos, foi possível obter a quantidade total em quilogramas de 

cada grupo e aplicar a fórmula do indicador para analisar os dados. 

Para o cálculo do INPR foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

DCB

A


INPR  

em que: 

A = quantidade total (kg) de alimentos in natura ou minimamente processados, 

B = quantidade total (kg) de óleos, gorduras, sal e açúcar, 
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C = quantidade total (kg) de alimentos processados, e 

D = quantidade total (kg) de alimentos ultraprocessados. 

Para interpretação dos dados, foi utilizada a recomendação por Teo e Monteiro 

(2012) de que a participação dos alimentos in natura ou minimamente processados 

supere, em, pelo menos três vezes, a participação somada das outras categorias de 

alimentos. 

O segundo indicador utilizado foi a Análise do RI foi utilizada para fazer um 

comparativo das sobras entre as modalidades de tipologias do restaurante entre o 

sistema de buffet e sistema a la carte. Para tanto, defini-se RI como a sobra no prato 

dos clientes de alimentos considerados comestíveis (exceto ossos, cascas e partes 

não comestíveis). Os restos de alimentos rejeitados nos pratos foram pesados pela 

equipe de pesquisadores. Os valores do peso da refeição distribuída foram obtidos 

através da pesagem da média da produção de alimentos do buffet e do sistema a la 

carte, as refeições rejeitadas vindas nos pratos dos clientes entregues foram pesadas 

na área de devolução denominada área suja. Ossos, cascas, e partes não comestíveis 

foram descartados antes da pesagem. Para avaliação a interpretação dos dados 

utilizou-se a recomendação de 2 a 5% para RI, recomendada para UAN coletivas 

(VAZ, 2006). 

Para calcular o percentual do RI do restaurante foi utilizado a seguinte fórmula: 

 

RD (Kg) Peso

100*RI (kg) Peso
% RI

 

 

em que: 

%RI = percentual do resto-ingestão e 

RD = peso da refeição distribuída. 

A fim de calcular o RI per capita, utilizou-se a equação: 

 

 

 

em que: 

RI/percap = resto-ingestão per capita (Kg) e  

nRS = número de refeições servidas. 

 

nRS

RI (kg) Peso
percapRI /
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Resultados e discussão 

 

O total de atendimentos no modelo de estudo durante seis dias foram de 2687, 

gerando 609,32kg de resíduos totais. Em apenas um dia de funcionamento, com 

aproximadamente 447 atendimentos, o RE apresentou em média um descarte de 

101,55kg de resíduos sólidos, e produção per capita de 0,23kg/comensal/dia. Carneiro 

et al. (2010), no seu estudo em restaurante universitário, identificou um per capita 

médio de 0,20 kg/comensal/dia de resíduos sólidos. Alguns estudos apresentaram 

descartastes mais expressivos como o de Spinelli e Cale (2009), em uma UAN 

prestadora de serviços identificou um per capita médio de 0,45 kg/comensal/dia, e no 

estudo de Lafuente Junior (2012), restaurante comercial, encontrou um per capita 

médio de 0,65kg/comensal/dia de resíduos sólidos. 

De acordo com a composição gravimétrica disposta na Tabela 1, pode-se 

identificar que os maiores geradores de resíduos no RE são as cascas de laranja 

(37,38%), por este motivo, separou-se este resíduo dos demais resíduos orgânicos 

(24,64%). Os descartáveis foram 15,70% e os resíduos RI do Buffet 6,51%; RI a la 

Carte 3,30% e Óleo de cozinha 3,94% foram os resíduos de menores percentuais. 

 

Tabela 1 Quantidade em quilogramas dos resíduos sólidos gerados diariamente e 
semanalmente e identificação da composição gravimétrica referente o funcionamento 

do RE, no mês de agosto/setembro de 2016, Maringá, PR 
 

RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS  
Peso (kg) 

(diariamente) 
Peso (kg) 
(semanal) 

Composição 
gravimétrica (%) 

Resíduos orgânicos 25,03 150,16 24,64 
Casca de laranja 37,96 227,75 37,38 
Sobra Suja 8,65 51,93 8,52 
Resto-Ingestão (buffet) 6,61 39,67 6,51 
Resto-Ingestão (a la carte) 3,35 20,10 3,30 
Descartáveis 15,95 95,72 15,70 
Óleo de cozinha 4,00 24,00 3,94 

Total 101,55 609,32 100,00 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A quantidade total de resíduos de laranja gerados em uma semana do mês de 

junho foi de 227,75Kg o que inferi que em um mês pode ser obtido valores de quase 

uma tonelada. A maioria dos resíduos gerados do restaurante vai direto para o aterro 

do município. Souza (2006) apresenta preocupação parecida com os resíduos 

orgânicos em seu estudo, realizado em restaurante Universitário na cidade de 

Pelotas/RS, onde a destinação de grande parte dos resíduos vai direto para o aterro 
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do município, enquanto uma pequena parcela dos resíduos orgânicos é destinada a 

alimentação animal. 

Observou-se que para produzir um litro de suco de laranja, obteve-se 0,710 kg de 

bagaço, resultando em 70% de resíduo gerado durante do processo do suco de laranja. 

De acordo com a literatura a quantidade de resíduo gerado na produção de suco de 

laranja em indústrias, fica em torna de 50%, e em sua totalidade são destinados para fins 

de alimentação animal como destinação sustentável (TEIXEIRA, 2001; REZZADORI e 

BENEDETTI, 2009). Acredita-se que a extração do suco de laranja do restaurante por 

extrator de suco semi-industrial, pode ocasionar a diferença neste percentual, resultando 

em uma quantidade maior de resíduo nas casacas. 

O segundo maior gerador de resíduo foram os resíduos orgânicos (24,64%) 

compostos por cascas, talos de folhas e cascas de ovos, material ideal para trabalhar 

com a compostagem. A compostagem é um processo biológico em que os 

microrganismos transformam a matéria orgânica, num material semelhante ao solo, e 

que pode ser utilizado como adubo natural (PEREIRA e GONÇALVES, 2011). Em 

estudo realizado por Albuquerque et al. (2007) no restaurante universitário do Campus 

da UFCG detectou um percentual de 31,16% de resíduos orgânicos e conclui que o 

volume produzido diariamente pelo restaurante universitário, apresenta uma cultura 

de desperdício. Em um estudo conduzido por Carneiro et al. (2010) em um 

Restaurante Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

apresentou dados bem mais expressivos de 64% de resíduos orgânicos no pré-

preparo dos alimentos.  

No presente estudo uma das maiores dificuldades encontradas para coleta dos 

resíduos foi o aparato da falta da separação, principalmente dos descartáveis na 

unidade. No RE 15,70% dos resíduos gerados são de descartáveis, assemelhando ao 

estudo de Alves e Ueno (2015) que apresentou um percentual de 15% de material 

reciclável e não reciclável de resíduos gerados. Quando não ocorre a separação dos 

resíduos e segregação dos descartáveis, impossibilita o processo de reciclagem. A 

reciclagem é uma forma particular do reaproveitamento de matérias-primas tais como: 

papel, plásticos, latas de alumínio e de aço, vidro, orgânicos e outros, onde é possível 

a produção de uma quantidade de materiais a partir do material captado no mercado 

e re-processado para ser comercializado, havendo grandes economias em energia e 

matéria prima (ROSA et al., 2005).  
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A P+L, como já explicada foi uma metodologia aplicada por etapas. Já na 

primeira etapa deparou-se com uma das maiores barreiras para execução do trabalho: 

a resistência do chefe de cozinha em aderir ao projeto. Porém, no final do ano de 2015 

ocorreu uma mudança na chefia sendo possível organizar o ECOTIME (equipe do 

projeto) que foi composto pelo novo chefe de cozinha, sendo este, peça chave para 

continuidade do projeto. Além do chefe, houve a adesão no projeto dos demais 

colaboradores do RE e dos alunos estagiários do curso de nutrição e gastronomia da 

IES. Com isso, foi possível realizar em 2015 a primeira coleta de dados para o 

indicador socioambiental INPR (antes da intervenção do cardápio). 

Após a aplicação completa de todas as quatro etapas da P+L elaborou-se uma 

planilha de propostas para as práticas da P+L avaliando tecnicamente e 

ambientalmente a produção do estabelecimento selecionando as oportunidades 

viáveis, bem como a prioridade de implantação (Tabela 2). Dentre as oportunidades 

selecionadas, a separação dos resíduos necessita ser imediata, principalmente dos 

descartáveis. A segregação dos resíduos sólidos viabiliza o processo de tratamento 

dos resíduos.  



 

Tabela 2 Resíduos sólidos, recursos naturais e energia analisados sob ótica da P+L no RE. Maringá, 2016 
 

  ETAPAS DA P+L 

 
 Etapa de Avaliação 

Etapa de viabilidade técnica e 
Ambiental 

Etapa de 
Implementação 

 
VARIÁVEIS 
AVALIADAS 

SITUAÇÃO ATUAL PONTOS CRÍTICOS PROPOSTAS 
PRIORIDADE 

DE 
IMPLANTAÇÃO 

VIABILIDADE IMPLEMENTAÇÃO 
 

Técnica Ambiental  

R
E

S
ÍD

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
 

ORGÂNICOS Lixo Comum Não ocorre a separação do lixo 
orgânico. 

Compostagem. 
Utilização do composto para 

elaboração de horta pelo restaurante. 

Alta Alta Alta Em andamento 

CASCA DE 
LARANJA 

Lixo Comum Maior gerador de resíduo orgânico do 
estabelecimento e não é separado nem 

possui destinação apropriada. 

Destinação na alimentação de 
bovinos, pela própria fazenda 
experimental da instituição. 

Alta Média 
(devido ao transporte) 

Alta Em andamento 

DESCARTÁVEIS 
EM GERAL 

Lixo Comum e não 
é separado. 

Não ocorre a separação Reduzir o uso de matéria prima 
processada e ultraprocessada. 

Alta Média Alta Em andamento 

Reduzir o uso de descartáveis e 
substituir por vidro ou inox os utensílios 
descartáveis utilizados no serviço das 
refeições e destina-los a reciclagem. 

Alta Baixa Alta Em andamento 

RESTO 
INGESTÃO 
A La Carte 

Lixo Comum Índice de desperdício superior do 
recomendado. 

Compostagem. 
Utilização do composto para 

elaboração de horta pelo restaurante. 

Média Difícil 
(compostagem química 

devido a resíduos de óleo) 

Alta Em estudo de 
Viabilidade 

RESTO 
INGESTÃO Buffet 

Lixo Comum A quantificação desde resíduos mostra 
que a quantidade do mesmo, está 
adequada, porém é necessário a 

compostagem deste resíduo. 

Alteração do cardápio. 
Ações contra o desperdício. 

Média Difícil 
(compostagem química 

devido a resíduos de óleo) 

Alta Em estudo de 
Viabilidade 

SOBRA SUJA Lixo Comum Promover a separação destes resíduos 
para compostagem adequada. 

Compostagem. 
Utilização do composto para 

elaboração de horta pelo restaurante. 

Média Difícil 
(compostagem química 

devido a resíduos de óleo) 

Alta Em estudo de 
Viabilidade 

ÓLEO DE 
COZINHA 

Coletado por 
empresa 

especializada 

Poderia ser destinado na alimentação 
dos animais da fazenda, tendo em vista 

que ela utiliza 53 litros de na 
alimentação de equinos 

Destinação na alimentação dos 
equinos, pela própria fazenda 
experimental da instituição. 

 

Baixa Alta Alta Em andamento 

SOBRA LIMPA Reaproveitado no 
cardápio de forma 

correta 

Permanecer a utilização da sobra limpa 
para reaproveitamento de alimentos, 

de acordo com a legislação específica. 

Manter a proposta de 
reaproveitamento dos resíduos 

através das normas para reutilização. 

Nenhuma Alta Alta Implementado 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

N
A

T
U

R
A

IS
 E

 

E
N

E
R

G
IA

 

ÁGUA Não possui 
quantificação 

Falta de hidrómetro instalação de 
hidrômetro. 

Instalação de um hidrômetro para 
quantificação. 

Média Médio Alta Em implementação 

ENERGIA Não possuí 
quantificação 

Quantificação do consumo de energia, 
através da instalação de um relógio 

separado para o restaurante. 

Instalação de um relógio separado 
para quantificação 

Média Médio Alta Em implementação 

*Todos as categorias de resíduos terão como proposta inicial a separação, proposta de prioridade alta, alta viabilidade técnica e ambiental.   
Fonte: Autor, 2016. 3

0
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Outra ação de implementação imediata é a instalação de um hidrômetro e de 

um relógio de luz visando diferenciar os gastos com os recursos naturais e energia 

para o balanço de massa do restaurante. Por este motivo, não foi possível a 

quantificação de água e energia gasta nos processos produtivos do RE.  

A segregação dos resíduos orgânicos permitirá a separação em substratos 

para compostagem (cascas, folhas, talos, cascas de ovos) é viável a produção de uma 

horta para abastecimento do próprio restaurante. Esta proposta foi levantada em uma 

análise com o gestor do RE e da Fazenda da Universidade, onde os mesmos 

sinalizaram ser viável nos três quesitos técnico, econômico e ambiental. Segundo 

Bilck (2009), uma maneira de aproveitar os diversos tipos de resíduos de origem 

vegetal ou animal é utilizando a compostagem, uma pratica simples e econômica. 

Quando bem conduzida propicia inúmeros benefícios ao solo, melhorando as suas 

características, e aumentando a produtividade eliminando ao longo do tempo o uso 

de adubos minerais que geram custos e poluem o meio ambiente. 

Segundo Capra (2005), o espaço da horta em instituições de ensino é 

caracterizado como um local capaz de religar estudantes aos fundamentos básicos da 

comida e, ao mesmo tempo, integrar e enriquecer todas as atividades de aprendizado. 

O autor revela ainda que os ensinamentos aplicados na horta despertam para não 

depredar, e também para conservar o ambiente e trilhar caminhos para alcançar o 

desenvolvimento sustentável.  

A interação com a fazenda da instituição vai além da elaboração da horta. Essa 

implementação irá viabilizar a destinação do resíduo orgânico de maior prevalência: 

as cascas de laranja. Este resíduo pode ser utilizado na alimentação bovina, mas é 

extremamente perecível, que necessita ser armazenado ou transportado do 

restaurante para fazenda diariamente. Assim, quando os insumos da futura horta 

orgânica (adubo da compostagem) forem transportados ao restaurante, volta com as 

cascas, e vice e versa reduzindo custos e facilitando a logística. Em conversa com o 

veterinário da fazenda, obteve-se a informação de que as cascas de laranja são 

resíduos já comprados pela fazenda para ofertar aos bovinos como complemento 

alimentar. Desta maneira, sugeriu-se adicionar aos resíduos comprados, os gerados 

no RE, que mesmo em pequena quantidade tornaria as duas cadeias de produção do 

RE e da bovinocultura mais sustentáveis, realizando uma espécie de circularidade das 

duas economias (RIBEIRO e KRUGLIANSKAS, 2014; TURCHETTO et al., 2015). 
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O óleo de cozinha é considerado um dos maiores poluentes devido à 

dificuldade do seu tratamento. Quando jogado diretamente na pia pode prejudicar o 

meio ambiente. Se o produto for para as redes de esgoto encarece o tratamento dos 

resíduos em até 45% e o que permanece nos rios provoca a impermeabilização dos 

leitos e terrenos, o que contribui para que ocorram as enchentes. A solução para este 

problema é a reciclagem do óleo vegetal. Quem lida diariamente com grandes 

quantidades de óleo de cozinha muitas vezes tem dificuldades para descartá-lo 

(LOPES e BALDIN, 2009). No RE o óleo de cozinha já era vendido para uma empresa 

que produz sabão com o resíduo do óleo queimado. 

Observou-se durante a coleta dos resíduos, a utilização exacerbada de 

descartáveis. Não foi possível a quantificação diferenciada dessas embalagens, pois 

muitas delas são para viagens. Todos os doces em exposição no balcão de 

refrigeração já ficam porcionados nas embalagens descartáveis; sucos são servidos 

em copos descartáveis com tampa e canudos apresentando um grande volume de 

utilização. Como proposta para este problema serão realizadas ações de 

sensibilização com a alta gerencia e equipe de colaboradores, para fomentar a 

substituição dessas embalagens por louças e copos de vidro. Este ponto ainda é 

considerado uma barreira para implantação, pois o RE alega que sua infraestrutura 

foi dimensionada para atender neste formato não tendo logística para troca desses 

materiais neste momento. 

O indicador socioambiental INPR foi aplicado em dois momentos distintos 

descritos na Tabela 3. Na primeira fase em que se calculou o INPR de 1,34, mediante 

a lista de compras fornecida pelo chef de cozinha antes da intervenção, identificou-se 

que o restaurante utilizava na composição do cardápio 31,47% de alimentos ultra 

processados (categoria D) e 57,42% de alimentos com baixo nível de processamento 

(categoria A). Através da resistência de alguns integrantes da equipe de 

colaboradores, as intervenções só foram possíveis após a alteração do chefe 

responsável pela cozinha. Posteriormente, realizaram-se ações de sensibilização e 

orientações de mudança no cardápio, recalculou-se o INPR de 3,77. Com a escolha 

de ingredientes menos processados, constatou-se que o restaurante obteve melhoras 

significativas na qualidade nutricional do cardápio evidenciando o aumento de 

produtos in natura de 57,42% para 78,99% dos produtos utilizados no preparo dos 

pratos. Houve uma redução de 25,06% da quantidade de produtos ultraprocessados. 
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Tabela 3 Quantidade em quilogramas dos alimentos utilizados pelo RE por 30 
dias, segundo o grau de processamento antes (abril de 2015) e após (setembro 

de 2016) intervenções no cardápio 
 

 Abril, 2015 
(antes das intervenções) 

Setembro, 2016 
(após as intervenções) 

Nível de processamento dos alimentos  
Kg (%) 

 A B C D  A’ B’ C’ D’ 
 8497,40 

(57,42) 
1079,10 
(7,29) 

563,70 
(3,80) 

4657,92 
(31,47) 

10.028,55 
(78,99) 

708,00 
(5,58 ) 

1.145,00 
(9,02) 

813,70 
(6,4) 

Variáveis quantificadas 

Total Alimentos produzidos (Kg) 14.798,12 12.695,25 
Total Atendimentos (n) 12.238 10.642 
Valor do INPR 1,34 3,77 

A: Alimentos in natura e minimamente processados; B: óleos, gorduras, sal e açúcar; C: alimentos 
processados; D: alimentos ultra processados. As letras com apóstrofo compreendem os resultados 
após intervenção. 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Pode-se inferir que por questões tanto de sustentabilidade quanto de saúde o 

restaurante estava com índices inaceitáveis de acordo com a classificação do INPR 

(1,34) na primeira fase da coleta. De acordo com Matuk et al. (2015) restaurantes com 

INPR menor que 3 possuem em seu estoque uma quantidade maior de ingredientes 

processados e ultraprocessados do que de ingredientes in natura ou minimamente 

processados. Este resultado também pode indicar que a utilização de óleos, gorduras, 

sal e açúcar nas preparações esteja elevada. Considera-se que restaurantes com 

resultados de INPR maiores que 3 seja reflexo de quantidades adequadas de 

ingredientes in natura ou minimamente processados, gerando menores prejuízos 

ambientais, sociais e econômicos, e promovendo a saúde de seus comensais 

(MATUK et al., 2015). 

Estudo publicado por Louzada et al. (2015) analisando o perfil nutricional da 

dieta do Brasil indicou associações significativas do consumo de alimentos 

ultraprocessados com a síndrome metabólica em adolescentes, com dislipidemias em 

crianças e com a obesidade em todas as idades. A alimentação saudável é um dos 

fatores primordiais para o aumento da expectativa de vida e do bem estar físico e 

mental da população. Restaurantes com INPR maiores que 3, portanto, contribuem 

para o aumento da sustentabilidade social mediante promoção da saúde do indivíduo.  

Outro estudo que realizou um levantamento de dados em restaurantes 

comerciais no município de São Paulo, concluiu que todos os envolvidos no processo 

de compra e produção de alimentos para uma determinada população precisam de 

uma sensibilização ambiental, pois a qualidade final do produto não depende apenas 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=638&q=ap%C3%B3strofo&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi1y6LD26jSAhWRl5AKHX3qCMkQvwUIFygA
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de fatores nutricionais e higiênico-sanitários, mas também de questões sustentáveis 

(POPISCHEK et al., 2014). 

A diminuição na quantidade de produtos processados e ultraprocessados na 

cozinha trazem vantagens ao empresário à medida que existe uma diminuição nos 

resíduos e nos gastos com o descarte do lixo. Fazendo uma análise dos discursos de 

economistas acerca da sustentabilidade econômica infere-se que as mais diversas 

distorções do mercado competitivo poderiam ser melhoradas com a internalização de 

custos ecológicos, diminuindo os gastos totais com os processos poluentes, e finalmente 

atingindo a sustentabilidade com a racionalização econômica (RATTNER, 2001). 

Um restaurante, que possui maior consumo de alimentos in natura do que 

alimentos ultraprocessados caracteriza-se sustentável também dentro da esfera 

ambiental reduzindo o uso de recursos ecossistêmicos, poluindo menos o meio 

ambiente e diminuindo os impactos causados por todos os resíduos de descarte. 

Sendo assim, alcança-se o objetivo proposto neste trabalho de gerenciamento 

ambiental mediante a ferramenta do INPR. 

A aplicação do indicador socioambiental do RI constatou percentual de 

desperdício de 4,12% RI dentro dos níveis aceitáveis por Vaz (2006) que recomenda 

percentuais entre 3-5% de RI. A qualidade oferecida de alimentos no buffet do RE é 

bastante variada, atualmente o cardápio busca apresentar uma alimentação mais 

saudável e natural diferente dos pratos ofertados no início da pesquisas que 

continham mais sal, óleo, açúcar simples em suas preparações. O sistema a la carte 

possuí pratos com per capita padrão e como pode-se observar na Tabela 4 obteve 

uma média em percentual de 14,81% de RI considerada elevada, de acordo com 

Abreu et al. (2011), em restaurantes onde os alimentos são bem preparados o 

percentual de RI deverá ser bem próximo de zero, aceitando-se taxas de no máximo 

10% de descarte. 

 

Tabela 4 Análise do resto-ingestão semanal e per capita das refeições 
distribuídas nas tipologias Buffet e A la Carte no RE. Maringá. 

Agosto/setembro, 2016 
 

Tipo de 
preparação 

Quantidade 
distribuída 

(Kg) 

Resto-
Ingestão 

(Kg) 

Resto-
Ingestão 

(%) 

Nº de 
Atendimentos 

 

Per capita do 
resto-ingestão 

(g) 

Buffet 960,00 39,67 4,12 1732 23 
À La Carte 139,28 20,09 14,815 957 21 

Total  1.099,28 59,76  2689  

Fonte: Autor, 2016. 
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Na literatura encontram-se alguns estudos com análise do RI com resultados 

diferenciados. O estudo realizado por Augustini et al. (2008), em um restaurante 

institucional na cidade de Piracicaba-SP, com um serviço de 4.800 refeições dia, foram 

encontrados em média de RI de 5,83%, 6,87% e 6,64% no almoço, jantar e ceia 

respectivamente. O estudo realizado por Amorim (2010), em Unidades Produtoras de 

Refeições de hotéis do município de Caruaru, restaurante comercial, durante sete 

dias, apresentou um percentual médio de RI de 3,89%, já o estudo realizado por 

Bussato (2012), em um restaurante popular foram encontrados um percentual de 7,3% 

de RI.  

Pode-se observar que o controle do RI nos restaurantes, independente do setor 

de restauração deve ser visto como um instrumento útil não só para o controle de 

desperdícios e custos, mas também como um indicador da qualidade da refeição 

servida, auxiliando a delinear o público alvo (BUSSATO, 2012).  

No presente modelo de estudo ambas as metodologias apresentaram per 

capita adequado do RI recomendado na literatura, que determina de 15 a 45g (VAZ, 

2006). Em contrapartida um estudo realizado em um restaurante institucional 

Machado et al. (2012), em sua primeira fase pode-se observar que a média do RI de 

60,9g per capita, após intervenções na unidade apresentaram per capita média de 

55,3g. Outro estudo realizado por Silva et al. (2010), durante 10 dias em um hospital 

geral da cidade de Santo André (SP) em que serve 100 refeições por dia para 

funcionários do local, houve uma média de RI de 45,77g por pessoa. Mostrando que 

esses estudos estão acima do que é recomendado pelas literaturas. 

Ao analisar-se o RI do sistema à la carte encontrou-se um percentual médio de 

14,81%, maior que 10% preconizado por Abreu et al. (2011). Sendo assim, este 

resultado deve ser levado em consideração pelo restaurante para verificar qual o real 

motivo que levou a essa diferença tão significativa de desperdício entre as 

modalidades de serviços (Buffet 4,12%). Estes dados corroboram com Casali (2013) 

que também observou maior desperdício nos serviços de alimentos previamente 

quantificados para o cliente inferindo ser uma das principais causas de desperdício. 

Este mesmo autor sugeri ainda, que uma opção para reduzir este tipo de desperdício 

de alimentos em restaurantes, seria incentivar os clientes a levarem o que não 

consumiram para suas casas, se houver a sobra do RI. Além disso, estimular as 

pessoas a fazerem reservas, ajudaria evitar o desperdício de alimentos como um todo 

possibilitando prever a quantidade de alimentos necessários para produção e serviço 
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(CASALI, 2013). No entanto, neste estudo, a modalidade de serviço prestada não se 

adequa ao sistema de reservas, salvo em raras exceções como grandes eventos. A 

proposta do cliente de levar o alimento excedente para casa também se torna inviável, 

pois a maioria permanece na instituição após o período da refeição inviabilizando uma 

boa armazenagem do alimento. 

Compilando a experiência vivenciada com a aplicação dos indicadores 

socioambientais, sob ótica da P+L, relacionada com os quesitos de grau de dificuldade 

da aplicação, de eficiência no gerenciamento ambiental e de competências dos 

indicadores tem-se que: o INPR apresenta o grau de dificuldade da aplicação da 

ferramenta nível fácil, eficiência para o gerenciamento ambiental satisfatório, e em 

relação as suas competências apresentou-se de fácil aplicação e análise de dados 

simples; a análise do RI apresenta médio grau de dificuldade de aplicação, eficiência 

no gerenciamento ambiental satisfatória, e em relação as suas competências de 

aplicação trabalhosa e de análise de dados simples. 

 

Conclusões 

 

Considera-se que ainda há barreiras para criação de modelos para gestão 

ambiental em unidades de alimentação e nutrição com tipologias diferenciadas. As 

dimensões ambiental e social podem ser alcançadas de imediato pelos indicadores 

propostos mediante inserção destes nas práticas gerenciais. 

O INPR é um indicador fácil de ser aplicado, interpretado e implementado no 

setor de restaurantes. Ele indica a qualidade nutricional dos alimentos o que possibilita 

uma aplicação periódica para o controle nutricional visando gerar uma redução 

gradual no cardápio de alimentos processados e ultraprocessados fomentando ações 

que promovam mais saúde aos comensais e consequentemente um restaurante 

sustentável socioambientalmente. Por outro lado, por ser um indicador que utiliza as 

compras totais do restaurante, não focaliza por tipologia sendo necessário associa-lo 

a outro indicador como o RI. O RI foi eficiente como indicador de gestão ambiental 

mostrando-se favorável para as ações gerenciais pontuais tanto na tipologia a la carte 

como no sistema de Buffet, porém é mais trabalhoso para a coleta dos dados o que 

não facilita aplicação periódica.  Além disso, ele avalia apenas uma variável do 

processo produtivo do alimento, ou seja, o resíduo de alimento deixado pelo cliente 

sugerindo uma aplicação conjunta com outra ferramenta de gestão ambiental. 
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O estudo pormenorizado de cada etapa P+L revelou que, mesmo sendo 

complexa e apresentando alguns empecilhos, a aplicação desta metodologia 

possibilita mudanças positivas quanto à sensibilização e educação ambiental, e 

quanto ao pensar coletivo e sustentável dos atores (funcionários, gestores e clientes) 

envolvidos no processo. 

Em suma, a aplicação dos indicadores socioambientais INPR e RI foram 

eficientes e viáveis para serem aplicados na etapa avaliativa da metodologia da P+L 

proporcionando processos produtivos mais verdes e circulares buscando o perfil 

sustentável e saudável dos novos consumidores, e assim, podendo ser utilizados 

como marketing em restaurantes. 

 

Referências 

 

ABREU, E. S. et al. Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um modo de 
fazer. São Paulo: Metha, 2011. 
 
ALBUQUERUE NETO, H. C. et al. Caracterização de resíduos sólidos orgânicos 
produzidos no restaurante universitário de uma instituição pública (estudo de caso). 
In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 27., 2007, Foz do 
Iguaçu. Anais... Rio de Janeiro: ABREPO, 2007. 
 
ALVES, M. G.; UENO, M. Identificação de fontes de geração de resíduos sólidos em 
uma unidade de alimentação e nutrição. Revista Ambiente e Água, v. 10, n. 4, p. 
874-888, 2015. 
 

AMORIM, M. M. A. et al. Adequação nutricional do almoço selfservice de uma 
empresa de Santa Luzia, MG. Revista Nutrição, v. 18, n. 1, p. 145-156, 2005. 
 
ARAÚJO, E. L. M. et al. Sustentabilidade e geração de resíduos em uma unidade de 
alimentação e nutrição da cidade de Goiânia-GO. DEMETRA: Alimentação, Nutrição 
& Saúde, v. 10, n. 4, p. 775-796, 2015. 
 
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. Revista Simbio-Logias, v. 1, n. 1, p. 99-110, 2008. 
 
BAUMGARTEN, M. Conhecimento, planificação e sustentabilidade. São Paulo em 
Perspectiva, v. 16, n. 3, p. 31-41, 2002. 
 
BILCK, A. P. et al. Aproveitamento de subprodutos: restaurantes de Londrina. 
Revista em Agronegócios e Meio Ambiente, v. 2, n. 1, p. 87-104, 2009. 
 



38 

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 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. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 ago. 2010. 
 
BORJES, L. C. et al. Alimentos industrializados fontes de sódio utilizados no preparo 
de refeições em restaurantes comerciais de Chapecó-SC. DEMETRA: Alimentação, 
Nutrição & Saúde, v. 9, n. 1, p. 83-97, 2014. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2014. 
 
BUSATO, M. A. et al. A geração de sobras e resto no restaurante popular de 
Chapecó (SC) sob a ótica da produção mais limpa. Revista Simbio-Logias, v. 5, n. 
7, p. 23-33, 2012. 
 
CANELLA, D. S. et al. Ultra-processed food products and obesity in Brazilian 
households (2008-2009). PLoS One, v. 9, n. 3, p. e92752, 2014. 
 
CAPRA, F. Como a natureza sustenta a Teia da Vida. In: STONE, M. K.; BARLOW, 
Z. (Orgs.). Alfabetização ecológica: a educação das crianças para um mundo 
sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005. p. 13-15. 
 
CARNEIRO, H. S. Comida e sociedade: significados sociais na história da 
alimentação. História: Questões & Debates, v. 42, n. 1, p. 71-80, 2005.  
 
CARNEIRO, C. M. L. et al. Diagnóstico dos resíduos sólidos produzidos no 
restaurante universitário da UFRN. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA 
DE PRODUÇÃO, 30., 2010, São Carlos. Anais... Rio de Janeiro: ABEPRO, 2010. p. 
1-13. 
 
CASALI, L. Cozinhando sem desperdício: receitas sustentáveis para o gourmet 
consciente. Tradução de Paola Morsello. 1. ed. São Paulo: Alaúde Editorial, 2013. 
 
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIAS LIMPAS (CNTL). Implementação de 
Programas de Produção mais Limpa. Porto Alegre: SENAI-RS/UNIDO/INEP, 
2003. 
 
CHAMBERLEM, S. R. et al. Resto de ingestão e sobra descartada: fonte de geração 
de resíduos orgânicos em unidades de alimentação e nutrição em Cuiabá, MT. 
Alimentos e Nutrição, v. 23, n. 2, p. 317-325, 2012. 
 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). Principles of pollution 
prevention and cleaner production: facilitator´s manual. Washington, D.C., 1988. 
 
GOUVEIA, N. Resíduos sólidos urbanos: impactos socioambientais e perspectiva de 
manejo sustentável com inclusão social. Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 6,  
p. 1503-1510, 2012. 
 



39 

KINLAW, D. C. Empresa competitiva e ecológica: desempenho sustentado na era 
ambiental. São Paulo: Makron Books, 1997. 
 
KIRSCHBAUM, C. Decisões entre pesquisas quali e quanti sob a perspectiva de 
mecanismos causais. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 28, n. 82, p. 179-
193, 2013. 
 
LAFUENTE JUNIOR, A. N. A. Resíduos sólidos em restaurante comercial: um 
estudo de caso na cidade de Santos/SP. Revista de Tecnologia Aplicada, v. 6, n. 
2, p. 44-61, 2012. 
 
LOPES, R. C.; BALDIN, N. Educação ambiental para a reutilização do óleo de 
cozinha na produção de sabão-projeto “ecolimpo”. In: CONGRESSO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO, 9., 2009, Curitiba. Anais... Curitiba: PUCPR, 2009. p. 1035-1042. 
 
LOUZADA, M. L. da C. et al. Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional da 
dieta no Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 49, p. 1-11, 2015. 
 
MACHADO, C. C. B. et al. Avaliação do índice de resto ingesta de uma unidade de 
alimentação e nutrição institucional de Anápolis-GO. Ensaios e Ciência: Ciências 
Biológicas, Agrárias e da Saúde, v. 16, n. 6, p. 151-162, 2012. 
 
MANDELLI, S. M. de C. Variáveis que interferem no comportamento da 
população urbana no manejo de resíduos sólidos domésticos no âmbito das 
residências. 1997. 267 f. Tese (Doutorado em Educação)–Universidade Federal de 
São Carlos, São Carlos, 1997. 
 
MATUK, T. T. et al. Indicador do nível de processamento das refeições: caminho 
para a sustentabilidade. In: WORKSHOP INTERDISCIPLINARIO DE 
INVESTIGACIÓN E INDICADORES DE SUSTENTABILID, 4., 2015, Concepción. 
Anais... Concepción: [s.n.], 2015. p. 47-59.  
 
PEREIRA, A. P.; GONÇALVES, M. M. Compostagem doméstica de resíduos 
alimentares. Pensamento Plural: Revista Científica do UNIFAE, v. 5, n. 2, p. 12-17, 
2011. 
 
POSPISCHEK, V. S. et al. Avaliação de ações de sustentabilidade ambiental em 
restaurantes comerciais localizados no município de São Paulo. DEMETRA: 
Alimentação, Nutrição & Saúde, v. 9, n. 2, p. 595-611, 2014. 
 
RATTNER, H. Por caminhos alternativos da sustentabilidade. In: SEMINÁRIO 
DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO NA ERA DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA 
ECONOMIA, 2., 2001, Natal. Anais... Natal: [S.l.], 2001. 
 
RAUBER, F. et al. Consumption of ultra-processed food products and its effects on 
children’s lipid profiles: a longitudinal study. Nutrition, Metabolism & 
Cardiovascular Diseases, v. 25, n. 1, p. 116-122, 2015. 
 



40 

RAYNAUT, C. et al. Pesquisa e formação na área do meio ambiente e 
desenvolvimento: novos quadros de pensamento, novas formas de 
avaliação. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 1, p. 71-81, jan./jun. 2000. 
 
REZZADORI, K.; BENEDETTI, S. Proposições para valorização de resíduos do 

processamento do suco de laranja. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ADVANCES 

IN CLEANER PRODUCTION, 2., 2009, São Paulo. Anais… São Paulo: UNIP, 2009. 
p. 1-11. 
 
RIBEIRO, F. de M.; KRUGLIANSKAS, I. A. Economia Circular no contexto europeu: 
Conceito e potenciais de contribuição na modernização das políticas de resíduos 
sólidos. In: ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO EMPRESARIAL E 
MEIO AMBIENTE, 16., 2014, São Paulo. Anais... São Paulo: FEA, 2014. p. 1-16. 
 
ROSA, B. N. et al. A importância da reciclagem do papel na melhoria da qualidade 
do meio ambiente. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 
25., 2005, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: ABREPO; PUCRS, 2005. p. 5170-
5176. 
 
SILVA, A. M. et al. Avaliação do índice de resto-ingesta após campanha de 
conscientização dos clientes contra o desperdício de alimentos em um serviço de 
alimentação hospitalar. Revista Simbio-Logias, v. 3, n. 4, p. 43-56, jun. 2010. 
 
SOUZA, E. L. de. Contaminação ambiental pelos resíduos de serviços de 
saúde. Bebedouro: Faculdades Integradas Fafibe, 2006. 
 
SPINELLI, M. G. N.; CALE, L. R. Avaliação de resíduos em uma unidade de 
alimentação e nutrição. Revista Simbio-Logias, v. 2, n. 1, p. 21-30, 2009. 
 
TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 
estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2011. 
 
TAVARES, L. F. et al. Relationship between ultra-processed foods and metabolic 
syndrome in adolescents from a Brazilian Family Doctor Program. Public Health 
Nutrition, v. 15, n. 1, p. 82-87, 2012.  
 

TEIXEIRA, J. C. Utilização da polpa cítrica na alimentação de bovinos leiteiros. 
Parte I. Milkbizz Tecnologia, v. 1, n. 3, p. 25-28, 2001. 
 
TEO, C. R. P. A.; MONTEIRO, C. A. Marco legal do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar: uma releitura para alinhar propósitos e prática na aquisição de 
alimentos. Revista de Nutrição, v. 25, n. 5, p. 657-668, 2012. 
 
TURCHETTO, Q. et al. Destino sustentável de resíduos sólidos orgânicos em 
restaurante escola: uma proposta de implementação. Revista Monografias 
Ambientais, v. 15, n. 1, p. 220-227, 2015. 
 
UEHARA, T. H. K. et al. Pesquisas em gestão ambiental: análise de sua evolução na 
Universidade de São Paulo. Ambient e e Sociedade, v. 13, n. 1, p. 165-185, 2010.  



41 

VAZ, C. S. Restaurantes: controlando custos e aumento lucros. Brasília, DF: LGE, 
2006. 
 
VILHENA, M. O.; SILVA, M. C. Aproveitamento integral de alimentos orgânicos: arte 
culinária verde. In: JORNADA NACIONAL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 2., 2007, São Luís. Anais... 
Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica, 2007. p. 1-6. 
 

  



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 APÊNDICE 

  



43 

APÊNDICE A – Artigo Publicado



44 

 



45 

 



46 

 



47 

 



48 

 

 

 



49 

 

 



50 

 

 

  



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ANEXO 

  



52 

Anexo A – Normas da Revista 

 

 

ISSN 1414-753X versão 
impressa 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

• Normas para publicação 

• Foco e escopo 

• Novo sistema de submissão e acompanhamento de 

artigos 

Normas para publicação 

 
PROCESSO DE ANÁLISE DE MANUSCRITOS DA REVISTA AMBIENTE & SOCIEDADE 

O processo de análise dos manuscritos funciona da seguinte forma: 

(1) Triagem inicial: Os editores assistentes da revista revisam o manuscrito para 

verificar a adequação as normas de publicação que constam no site. Nesta fase não há 

rejeição de artigos, os editores apenas sugerem aos autores adequações no manuscrito 

conforme os critérios editoriais da revista*. Quanto antes o autor atender às 

exigências, mais rápido será o processo de avaliação. 

(2) Pré-análise: o manuscrito passará pelo crivo do editor chefe e editores adjuntos. 

Nesta etapa são analisados alguns requisitos, tais como atendimento ao escopo da 

revista, originalidade, solidez metodológica e discussão interdisciplinar. Nesta fase, há 

rejeição de trabalhos. A avaliação é feita sem a identificação dos autores. 

(3) Designação: Caso os artigos sejam aprovados na etapa de pré-análise, os 

manuscritos serão designados aos editores associados da revista. Estes acompanham a 

avaliação e indicam os pareceristas que devem proceder com a revisão do artigo. 

(4) Avaliação: Nesta última etapa, o manuscrito é avaliado por uma dupla de 

revisores em método duplo-cego, em alguns casos, segue para o desempate ou 

segunda rodada. É muito comum que os avaliadores sugiram uma série de 

adequações, novamente, quanto antes o autor providenciar as alterações, mais rápido 

é o processo de análise. 

Se o artigo for aprovado na etapa 4, ele será aceito para a publicação em volume a ser 

agendado pela revista. 

* Consulte as regras de submissão da revista antes de submeter seu manuscrito no 

link abaixo: 

Mais informações sobre as regras de 

submissão: http://submission.scielo.br/index.php/asoc/about/submissions#onlineSub

missions 

Os textos devem ser submetidos no link: https://mc04.manuscriptcentral.com/asoc-

scielo 

 

  

http://www.scielo.br/revistas/asoc/pinstruc.htm#001
http://www.scielo.br/revistas/asoc/pinstruc.htm#002
http://www.scielo.br/revistas/asoc/pinstruc.htm#003
http://www.scielo.br/revistas/asoc/pinstruc.htm#003
http://submission.scielo.br/index.php/asoc/about/submissions#onlineSubmissions
http://submission.scielo.br/index.php/asoc/about/submissions#onlineSubmissions
https://mc04.manuscriptcentral.com/asoc-scielo
https://mc04.manuscriptcentral.com/asoc-scielo
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-753X&lng=pt&nrm=iso
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Foco e escopo 

 
A Revista Ambiente & Sociedade é uma publicação 

quadrimestral da ANPPAS-Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, que busca 

contribuir com a produção do conhecimento na interface das 

questões do Ambiente e Sociedade, com foco interdisciplinar. 

Publica trabalho de colaboradores nacionais e internacionais, 

mediante avaliação dos editores e pareceres emitidos por 

assessores ad hoc. 

A revista publica artigos teóricos e resenhas de livros inéditos 

na área interdisciplinar que trata do processo de interação 

entre Sociedade e Meio Ambiente. 

 

  

Novo sistema de submissão 

 
A Revista Ambiente e Sociedade migrou para a 

plataforma de submissão Scielo ScholarOne e espera com 

isso otimizar todo o processo da submissão à publicação do 

periódico. Para enviar artigos 

acesse: https://mc04.manuscriptcentral.com/asoc-scielo 

Pedimos aos autores que leiam com atenção todos os 

requisitos do processo de submissão abaixo. 

A) FORMATO DO MANUSCRITO 

Na redação do artigo os autores deverão observar as 

seguintes orientações: 

1. O manuscrito deve ser estruturado da seguinte 

forma: Título, Resumos, Palavras-

chave, Abstract, Key-words, introdução, 

desenvolvimento do texto, referências. Notas de 

rodapé e/ou de fim de página são opcionais. 

2. Para a avaliação, o texto pode ser redigido nos 

idiomas: português, espanhol ou inglês. 

3. O documento deve ser submetido em formado doc. 

ou docx. 

4. Fonte Arial 12 e espaçamento 1,5 (um e meio) 

entre linhas. 

5. Todas as folhas do manuscrito devem trazer o 

seu número sequencial de página. 

6. O texto deverá apresentar resumo, abstract, 

resumen e referências. 

7. O arquivo todo do manuscrito deverá ter o mínimo 

de 35.000 e máximo de 50.000 caracteres, 

considerados os espaços. 

8. Título do artigo deve ter, no máximo, 15 palavras. 

9. O Resumo, abstract e resumen, devem conter 

cada, de 100 a 150 palavras. Não deve ser redigido 

 

https://mc04.manuscriptcentral.com/asoc-scielo
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em primeira pessoa e deve incluir tema geral, 

problema de pesquisa, objetivos, métodos e principais 

conclusões. 

10. As Palavras-chave, keyword e palabra 

clave devem ser no mínimo 3 e no máximo 5, nas 

três línguas. 

11. Agradecimentos (opcionais) devem ser citados em 

nota de rodapé junto ao título. Eles não podem conter 

referências, diretas ou indiretas, à autoria. 

12. Elementos gráficos (Tabelas, quadros, gráficos, 

figuras, fotos, desenhos e mapas). São 

permitidos apenas o total de cinco elementos ao 

todo, numerados em algarismos arábicos na 

sequência em que aparecerem no texto. Observar as 

normas da ABNT para referências e inserção de 

legendas e fontes em cada elemento. Devem estar em 

formato original que permita edição, no corpo do 

texto. 

13. Imagens coloridas e em preto e branco, digitalizadas 

eletronicamente em .jpg com resolução a partir de 

300 dpi, apresentadas em dimensões que permitam a 

sua ampliação ou redução mantendo a legibilidade. 

14. As notas de fim de página são de caráter 

explicativo e devem ser evitadas. Utilizadas apenas 

como exceção, quando estritamente necessárias para 

a compreensão do texto e com, no máximo, três 

linhas. As notas terão numeração consecutiva, em 

arábicos, na ordem em que aparecem no texto. 

15. As citações no corpo do texto e as 

referências deverão obedecer as normas da ABNT 

para autores nacionais e Vancouver para autores 

estrangeiros. Consulte um guia rápido, caso tenha 

dúvidas no link: http://www.bvs-

sp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/guia/i_cap_08.htm 

16. Avaliação cega: Ao submeter o artigo pelo sistema 

eletrônico, o autor deve suprimir todas as 

identificações de autoria (diretas e indiretas) do texto 

que seguirá para as avaliações cegas de avaliadores 

externos. As informações autorais ficarão registradas 

no sistema. Ao salvar o documento, retire o nome do 

proprietário do Word, de modo que não conste a 

identificação do autor. 

17. As Resenhas podem ser redigidas em português, 

espanhol e inglês. O documento deve ser submetido 

em formato .doc ou docx. A fonte deve ser Arial 12 e 

espaçamento 1,5 (um e meio) entre linhas. Todas as 

folhas do original devem trazer o seu número 

sequencial de página. As resenhas devem ter entre 10 

a 15 mil caracteres com espaços e conter a referência 

completa do livro, além de título e de identificação 

do(a) autor(a) no final do texto (nome completo e 

filiação institucional). Serão aceitas resenhas que 

versem sobre livros publicados nos últimos três anos. 

As resenhas consistem em revisão bibliográfica 

razoavelmente completa sobre determinado assunto. 

Em resenhas de livro editado, solicita-se rever o livro 

http://www.bvs-sp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/guia/i_cap_08.htm
http://www.bvs-sp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/guia/i_cap_08.htm
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como um todo, evitando-se uma revisão de cada 

capítulo, se possível. 

B) SISTEMA DE COBRANÇA 

Em função da redução no suporte financeiro de agências de 

apoio e fomento à pesquisa, a Revista Ambiente & 

Sociedade, desde 2009, passou a cobrar a submissão online 

de manuscritos. 

1. O valor é de R$ 200,00 (Duzentos reais) por 

manuscrito submetido à avaliação. O valor não será 

reembolsado no caso de recusa do manuscrito. 

Os editores esperam contar com a colaboração de 

todos os autores, no sentido de garantir a 

continuidade da revista. 

A taxa poderá ser paga no Banco do Brasil: 

ANPPAS  

Agência: 3559-9 

Conta Corrente: 51117-X 

2. A partir de 01 de Fevereiro  de 2017, o valor referente 

à submissão será é de R$ 200,00 (Duzentos reais) por 

manuscrito submetido à avaliação. Este aumento se 

deve a necessidade de cobrir custos de produção que 

implicam fazer parte da coleção Scielo. Os recursos 

recebidos da agencia financiadora pública para 2016 

está muito aquém dos custos necessários para 

produzir os quatro volumes previstos por ano. Cabe 

lembrar que o valor não será reembolsado no caso de 

recusa do manuscrito. Os editores contam com a 

compreensão e colaboração de todos os autores, isto 

é fundamental para garantir a periodicidade e 

qualidade da revista. 

3. O autor deve anexar o comprovante de pagamento da 

taxa no sistema de submissão Online junto com o 

manuscrito como “Supplemental File NOT for Review”. 

C) PUBLICAÇÃO BILÍNGUE OU EM INGLÊS 

Para expandir o público da revista e atender à tendência do 

Scielo, a partir do Volume 16.1 (Jan/Mar 2013), a 

revista Ambiente & Sociedade passou a publicar todos os 

artigos na língua inglesa, além de seu idioma original 

(quando português ou espanhol). 

1. Os artigos traduzidos para o idioma inglês são 

obrigatórios apenas em caso de aprovação para 

publicação, na etapa de análise é suficiente apenas o 

trabalho em idioma original (português ou espanhol). 

Para a tradução, indicamos uma lista de tradutores 

visando manter o padrão de tradução. O custo de 

tradução dos artigos é de responsabilidade dos 

autores. 

  


