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RESUMO

O desperdício de alimentos é uma questão a ser combatida em todo mundo. A escola é um
importante meio educador sobre consumo sustentável dos alimentos. O presente trabalho
foi realizado no restaurante do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Campus
Bambuí,  onde  foi  feita  a  caracterização  quanto  ao  desperdício  de  alimentos  e  uma
campanha  para  conscientização  dos  comensais.  As  atividades  foram  divididas  em  três
etapas sendo: 1°) utilizou-se por meio da exposição do volume acumulado de comida que
havia  sido desperdiçado  na semana anterior.  2°)  utilizou-se  uma balança  para pesagem
voluntária dos  restos de  alimentos  deixados nos pratos.  Também foi  realizada a “mini-
ouvidoria”, na qual os usuários eram estimulados a expressarem por escrito, as insatisfações
sobre os serviços e os alimentos que eram oferecidos. 3°) foi feita a pesagem dos resíduos,
de todos os pratos, individualmente e anonimamente, realizada por uma das pesquisadoras
da  atividade  e  seus  voluntários.  Essas  três  etapas  evocaram aprendizados  de  naturezas
diferentes. Juntas, as etapas, em abordagens social, cultural e ambiental, vão dando sentido
ao mundo do alimento e da alimentação,  na percepção dos comensais. Após esta segunda
etapa, com os dados do desperdício foi possível perceber uma redução aproximada a 13%.
Já na terceira etapa, constatou-se volumes bem abaixo do costume se comparado aos dias
anteriores da pesagem. Nesta etapa, houve redução de 29% comparado a dias anteriores.
Conclui-se  que  a  campanha  realizada  obteve  resultados  satisfatório  para  redução  do
desperdício de alimentos sendo importante ferramenta para a reflexão e conscientização da
comunidade acadêmica. 
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e chega a produzir

cerca de  26% a mais do que  necessita  para alimentar a  sua população.  Porém, grande

quantidade do que é produzido é desperdiçada, classificando o país entre os dez que mais

desperdiçam  alimentos  no  mundo.  Entre  os  fatores  mais  comuns  relacionados  ao

desperdício  de  alimentos  estão  os  maus  hábitos  de  preparo  e  de  consumo,  que
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correspondem a aproximadamente 20% das perdas (BACALHAU, et.al. 2016).

Conforme  Ales  e  Ueno  (2015),  medidas  sustentáveis  devem  ser  realizadas  em

Unidades de Alimentação com objetivo de reduzir o índice de desperdício de alimentos,

consequentemente diminuir  os impactos ambientais  causados pelo descarte dos resíduos

gerados. Um bom exemplo de ação sustentável contra o desperdício de alimentos pode-se

citar os  Bancos de Alimentos  que tem como objetivo recolher e selecionar alimentos por

meio de doações e os distribui com famílias em estado de vulnerabilidade (BELIK, et.al.

2012). 

Conforme pesquisas realizadas no restaurante do Instituto Federal de Educação Ciência e

Tecnologia  de  Minas  Gerais  Campus  Bambuí,  sobre  a  Caracterização  do  desperdício  de

alimentos durante o ano de 2018, foi possível perceber que medidas de intervenção devem ser

realizadas. Acredita-se que o desperdício de alimentos gerado no restaurante do Campus pode

ser corrigido através de ações corretivas se implantadas e executadas de forma responsável.

Com intuito de reduzir o desperdício de alimentos e conscientizar os comensais, foi

realizado  o  atual  trabalho,  iniciando  com  a  caracterização  quanto  ao  desperdício  de

alimentos  e  consequentemente  uma  campanha  para  conscientização,  além  de  consultas

diárias em Fichas  Técnicas  de Preparação (FTP)  e  capacitação dos colaboradores  quanto a

manipulação higiênica de alimentos.

2 METODOLOGIA

O  restaurante  do  Campus,  também  conhecido  como  Unidade  de  Alimentação  e

Nutrição  (UAN), Fornece  café  da  manhã,  almoço,  jantar  e  lanche  noturno.  Distribui

aproximadamente 1.200 refeições diárias, de segunda a sexta-feira e aproximadamente 300

refeições diárias aos finais de semanas, recessos e feriados. Diariamente é feita a coleta dos

dados do desperdício de alimentos no restaurante por meio da pesagem do resto ingesta, de

forma que é possível analisar os dados a cada dia por refeições. 

A campanha de conscientização foi realizada no restaurante do IFMG  -  Campus

Bambuí, no horário do almoço (10h30min às 12h), de segunda-feira a sexta- feira,  no ano

de 2019. Foi distribuída em três etapas. 

A primeira etapa foi realizada no mês de abril. Utilizou-se por meio da exposição do

volume  acumulado  de  comida  que  havia  sido  desperdiçado  na  semana  anterior.

oportunidade foram fixados cartazes nas janelas da restaurante com gráficos comparativos

sobre o desperdício de todos os meses do ano anterior fazendo comparativo de resultados.
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Durante o horário do almoço foi  passado uma apresentação retratando o desperdício de

alimentos no restaurante e mostrando a falta de alimentos para diversos lugares no mundo. 

A segunda etapa foi realizada no mês de maio. Uma balança foi instalada no local de

entrega  do  prato para  pesagem voluntária,  os  usuários puderam quantificar  o  peso  dos

alimentos que estavam deixando nos pratos. Também foi instalada uma urna identificada

como “mini-ouvidoria”, na qual os  usuários eram estimulados a expressarem por escrito, as

insatisfações sobre os serviços e os alimentos que eram oferecidos. Esta prática se apoiou

no  fato  de  a  escola  ser  um  sistema  social,  manifestado  por  meio  de  suas  relações

interpessoais, engajando os usuários na busca da melhoria em sua vivência. Os dados das

pesagens e as informações da “miniouvidoria” foram avaliados, junto a etapa seguinte, de

modo a permitir uma análise da autopercepção e do efeito das ações realizadas..

Na terceira etapa foi feita no mês de junho. Foi realizada a pesagem dos resíduos, de

todos os pratos, individualmente e  anonimamente, realizada por uma das pesquisadoras da

atividade  e  seus  voluntários.  Essas  três  etapas  evocaram  aprendizados  de  naturezas

diferentes. Há um aprendizado cultural no qual o alimento desperdiçado é acompanhado de

significado no cotidiano daquele que desperdiça.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na primeira etapa  da  campanha constatou-se que muitos alunos impactaram com

exposição  do  desperdício  de  alimentos  no  setor.  O  uso  desta  prática  pedagógica

diferenciada foi importante para causar o impacto necessário, uma vez que houve redução

de aproximadamente 11% do valor desperdiçado em semanas anteriores a primeira etapa da

campanha.

A segunda etapa  campanha foi  importante  para conhecer  adesão voluntária  dos

comensais.  Através  da  mini-ouvidoria  e  da  pesagem voluntária  dos  pratos  foi  possível

conhecer alguns dos motivos para o desperdício. Dentre os principais há um grupo que

transferiram toda a causa do desperdício na qualidade no preparo dos alimentos. Já alguns

alunos  disseram:  A comida  é  sem  tempero,  alguns  itens  (arroz)  chegam  crus  para  o

consumo e há poucas variações no preparo com os alimentos; Como melhorar a adequação

entre o que é preparado e o que deverá ser consumido naquele dia? Conhecemos o histórico

deste setor e podemos nos basear nele para esta organização? 
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Durante o ano de 2014 no restaurante do Campus Bambuí  realizou a campanha

"Desperdício Zero"obteve uma redução de 70% no desperdício de alimentos ao longo da

semana (IFMG, 2014). Estes resultados positivos foram importantes para realização de uma

nova abordagem no ano de 2019 em enfoque na redução do desperdício com os atuais

usuários do restaurante do Campus. 

Conforme  pesquisas  realizadas  no  restaurante  do  Instituto  Federal  de  Educação

Ciência  e  Tecnologia  de  Minas  Gerais  Campus  Bambuí,  sobre  a  caracterização  do

desperdício de alimentos  durante o  ano de 2018, foi  possível  perceber  que medidas de

intervenção deveriam ser realizadas. Constatou-se que o desperdício de alimentos gerado no

restaurante do  Campus  pode ser  corrigido através de ações  corretivas se implantadas e

executadas de forma responsável.

Após esta segunda etapa, com os dados do desperdício foi possível perceber uma

redução  aproximada  a  13%.  Já  na  terceira  etapa  foi  possível  pesar  todos  os  pratos

anonimamente nessa, constatou-se volumes bem abaixo do costume se comparado aos dias

anteriores. Nesta etapa houve redução de 29% comparado a com a segunda etapa.  Juntas,

as  etapas,  em abordagens social,  cultural  e  ambiental,  vão dando sentido ao mundo do

alimento e da alimentação, na percepção dos usuários do restaurante. 

4 CONCLUSÃO

 Conclui-se que as  etapas realizadas evocaram aprendizados de naturezas diferentes.

Há um aprendizado cultural no qual o alimento desperdiçado é acompanhado de significado no

cotidiano daquele que desperdiça. Juntas, as etapas, em abordagens social, cultural e ambiental,

vão dando sentido ao mundo do alimento e  da alimentação,  na  percepção dos usuários do

Restaurante. As campanhas de conscientização e capacitação periódicas dos colaboradores são

estratégias  promissoras  para  a  redução do desperdício  dos alimentos  em restaurantes,  além

disso,  o  monitoramento  das  atividades  e  a  elaboração  de  rotinas,  com  padronização  de

processos por procedimentos técnicos operacionais e das quantidades de alimento empregadas,

são ações que podem ajudar a minimizar o desperdício de alimento. A campanha realizada

obteve resultados satisfatórios para redução do desperdício de alimentos sendo importante

ferramenta para a reflexão e conscientização da comunidade acadêmica.
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