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RESUMO 

 

Introdução: A sustentabilidade é a capacidade de atender as necessidades 

atuais sem comprometer as gerações futuras. No contexto da produção de refeições, 

a sustentabilidade ambiental é caracterizada como práticas ecologicamente 

sustentáveis, economicamente equitativas e culturalmente aceitáveis que visam 

mitigar os impactos ambientais utilizando racionalmente os recursos naturais.  

Objetivos: Analisar a sustentabilidade ambiental em Unidades de Alimentação e 

Nutrição. Materiais e Métodos: Foi utilizada a revisão integrativa, de modo a sintetizar 

as informações obtidas através de pesquisas acerca do tema e, assim, integrá-las 

para posterior análise. Resultados: Os resultados destacam os objetivos de cada 

artigo selecionado, a metodologia utilizada e as práticas sustentáveis encontradas. As 

principais ações adotadas foram: uso racional de água e energia, gerenciamento de 

resíduos sólidos, conscientização de funcionários e comensais sobre a redução do 

desperdício, utilização integral dos alimentos, ficha técnica de preparo e a 

compostagem. Conclusão: É imprescindível que o nutricionista promova práticas 

sustentáveis dentro das UANs, de modo que a produção de refeições torne-se cada 

vez mais sustentável e, assim, cause cada vez menos impactos ambientais.  
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ABSTRACT 

 

 Introduction: Sustainability is the ability to meet current needs without 

compromising future generations. In the context of meal production, environmental 

sustainability is characterized as ecologically sustainable, economically equitable and 

culturally acceptable practices that aim to mitigate environmental impacts by rationally 

using natural resources. Objectives: Analyze environmental sustainability in Food and 

Nutrition Units. Materials and Methods: The integrative review was used, in order to 

synthesize the information obtained through research on the subject and, thus, 

integrate them for further analysis. Results: The results highlight the objectives of each 

selected article, the methodology used and the sustainable practices found. The main 

actions adopted were: rational use of water and energy, management of solid waste, 

awareness of employees and diners about reducing waste, full use of food, technical 

sheet for preparation and composting. Conclusion: It is imperative that the nutritionist 

promotes sustainable practices within the FNUs, so that the production of meals 

becomes increasingly sustainable and, therefore, causes less and less environmental 

impact. 
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5  
 SUMÁRIO  

 

1 INTRODUÇÃO 6 

1.1 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6 

1.2 PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES 7 

1.3 SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES 10 

2 OBJETIVO 12 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 13 

4 RESULTADOS 14 

5 DISCUSSÃO 17 

 5.1 PRÁTICAS DE CONSUMO 17 

 5.2 CONTROLE DE DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS 18 

 5.3 PRÁTICAS EDUCATIVAS 19 

6 CONCLUSÃO 21 

7 REFERÊNCIAS 22 

 



6  

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

A sustentabilidade é definida como um conceito que atende às necessidades 

atuais sem comprometer as gerações futuras, articulando aspectos econômicos, 

sociais, culturais e ambientais. Dentro do âmbito social, a mesma se estabelece 

através de parcerias com banco de alimentos, além de políticas nacionais que visam 

monitorar o desperdício de insumos, compra de alimentos derivados de uma produção 

agroecológica e redistribuição dos excedentes das refeições já prontas. No aspecto 

econômico, a sustentabilidade visa o gerenciamento de perdas e excedentes, de 

forma a maximizar a eficiência econômica e potencializar seus resultados. Por fim, no 

âmbito ambiental este conceito se dá através da implementação de tecnologias 

limpas, do cumprimento da legislação vigente, da utilização de produtos 

ecologicamente corretos e da realização da reciclagem (MAYNARD, 2021). 

Além disso, a sustentabilidade refere-se ao uso dos recursos naturais como 

foco primordial de todo o processo produtivo, já que no momento que esses recursos 

são utilizados em excesso, não podem ser renovados, levando à degradação 

ambiental, prejuízos econômicos e até mesmo sociais. Sendo assim, esse conceito 

engloba diversos aspectos, desde materiais de abastecimento, energia, resíduos 

sólidos, emissões de gases, água, até biodiversidade, fornecedores e transporte. 

Nota-se que o escopo da implementação do desenvolvimento sustentável vai desde 

a busca da qualidade de vida e do equilíbrio ambiental até a quebra do modelo de 

desenvolvimento vigente (BARTHICHOTO et al., 2013; MAYNARD, 2021). 

Esse conceito surge, na verdade, concomitantemente com as novas técnicas 

produtivas que foram criadas após as revoluções industriais e tecnológicas, o que 

gerou uma produção excessiva e muito acelerada. Esse fenômeno, juntamente à 

constante necessidade da produção de riquezas, resultou em danos colaterais à 

sociedade que são conhecidos até os dias atuais, como concentração de riquezas, 

desigualdade social, desemprego e ainda prejuízos ambientais. Surgiu, então, a 

necessidade para se pensar em um modelo de produção alternativo que permitisse o 

desenvolvimento juntamente à melhora da interação humana com o meio ambiente e 

os demais seres vivos (CARVALHO et al., 2018). 
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Assim, surgiram diversas legislações e regulamentações que visavam tornar 

questões sustentáveis como uma prática obrigatória para grandes organizações. As 

responsabilidades ambientais deixaram, dessa forma, de ser uma opção, tornando-se 

uma questão de estratégia e de sobrevivência. Com isso, a sustentabilidade passou 

a ganhar espaço entre as pesquisas e discussões, tornando-se um tema relevante  

que necessita ser implementado dentro de inúmeras organizações, incluindo aquelas 

que trabalham com alimentação coletiva e produção de refeições (CARVALHO et al., 

2018; MAYNARD, 2021). 

Nesse contexto, a cidade de Santos (SP) implementou uma Lei Complementar 

n.º 952/2016, que entrou em vigor em julho de 2017, com o objetivo de estabelecer 

regras acerca do gerenciamento de resíduos sólidos no município. Com a participação 

da sociedade civil e dos catadores autônomos de recicláveis, instituiu-se o Programa 

Socioambiental de Coleta Seletiva Solidária “Recicla Santos”, que regulamenta a 

gestão de resíduos secos recicláveis, de modo a disciplinar as ações e, dessa forma, 

minimizar impactos ambientais gerados pelo destino inadequado de resíduos 

(SANTOS-MUNICÍPIO, 2017). 

Criada de acordo com as diretrizes de leis federais, como o Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, instituído pela Lei n.º 12.305/2010, sobre a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que inclui uma série de ações realizadas direta  ou  indiretamente, 

desde as etapas  de  coleta,  transporte,  transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final dos rejeitos. 

Determinando que todos os estabelecimentos domiciliares, comerciais e industriais, 

devem ser responsabilizados pelo ciclo de vida dos resíduos gerados (SÁ et al., 2019).    

O programa “Recicla Santos” promove a reciclagem e a economia de recursos, 

tratando-se de uma lei que busca promover ações que facilitem o descarte de 

resíduos, onde também são definidas penalidades caso as normas não sejam 

cumpridas.  

 

1.2 PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES 

 

A partir da segunda metade do século XX, as pessoas alteraram o costume de 

fazer suas refeições em casa em decorrência da mudança no estilo de vida, da 

entrada da mulher no mercado de trabalho, da distância entre o trabalho e a residência 

e da falta de tempo para preparar suas refeições. Nessas circunstâncias, alimentar-



8  

se fora do lar tornou-se uma nova realidade, consequentemente aumentando  o 

número de restaurantes e unidades de alimentação (ESPERANÇA e MARCHIONI, 

2011; GONÇALVES et al., 2018; BEZERRA et al., 2020).  

Assim, o setor de alimentação fora de casa pode ser categorizado em 

alimentação coletiva e a alimentação comercial, do qual ambas são caracterizadas 

como Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs). A alimentação coletiva é 

representada por restaurantes universitários, hospitais, indústrias, restaurantes 

populares, asilos, orfanatos, escolas e creches. Enquanto as UANs comerciais são 

representadas por restaurantes de autosserviço, por peso, à la carte, fast food, 

lanchonetes, restaurantes de hotéis e bares (SIQUEIRA e CARVALHO, 2018). 

As UANs destinam-se à produção de refeições, gerenciando a preparação dos 

alimentos de forma que os mesmos possam atender às necessidades dos clientes, 

incorporando seus aspectos nutricionais, sociais e culturais. As UANs exercem um 

papel significativo tanto na economia quanto na saúde pública, pois, afetam o estado 

nutricional e o bem-estar dos indivíduos através da qualidade dos alimentos que 

produzem (ALEVATO e ARAÚJO, 2009; ALMEIDA; SANTANA; MENEZES, 2015). 

A criação de um estabelecimento que oferece refeições por cardápio altera a 

dimensão privada da alimentação e da comensalidade, passando a uma indispensável 

infraestrutura urbana atrelada a práticas do turismo. O restaurante comercial, que foi 

originado em Paris, superou a oferta de caldos preparados com intuito de restaurar a 

saúde, até a elaboração de pratos sofisticados. Os restaurantes comerciais atuais se 

diversificam através do requinte, ambiente, cardápio, localização e atendimento 

personalizado com o propósito de satisfazer seus clientes (SIQUEIRA e CARVALHO, 

2018; OLIVEIRA et al., 2019). 

As etapas na preparação das refeições vão desde a colheita, transporte, 

recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo até a distribuição do produto final. 

No decorrer de todo o percurso, encontram-se vinculadas ações que implicam em 

impactos ambientais, sociais e econômicos. Sendo assim, a utilização de recursos 

naturais e a grande produção de resíduos sólidos como plástico, papelão/papel, 

metais, vidro, madeira, isopor, etc., causados pela preparação das refeições em 

restaurantes, demonstram a importância e a necessidade de avaliar os índices de 

sustentabilidade que essas organizações estão adotando (LAFUENTE JUNIOR, 2012, 

MAYNARD, 2021). 
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Portanto, é necessário estar atento à qualidade higiênico-sanitária dos 

alimentos, tendo em vista que as doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHA) 

são evitáveis, e é nesse cenário que os serviços de alimentação demonstram 

deficiências essenciais quanto à segurança alimentar, não atendendo aos critérios 

mínimos exigidos pela legislação brasileira para boas práticas de fabricação. Esses 

fatores limitantes se estendem desde aos aspectos relacionados à execução incorreta 

do binômio tempo-temperatura, limpeza inadequada de equipamentos e utensílios, 

água e matéria-prima contaminadas, elevado número de manipuladores que não 

participam de treinamento em segurança alimentar. Ainda que a contaminação dos 

alimentos possa ocorrer em qualquer ponto da cadeia de produção, é indispensável 

que se estabeleça uma cultura de segurança alimentar, em que os manipuladores 

produzam e forneçam alimentos com segurança, como também conheçam os riscos 

relacionados à manipulação desses alimentos (CUNHA; ROSSO; STEDEFELDT, 

2018; AUAD et al., 2019). 

Portanto, com a finalidade de reduzir esses problemas e assegurar a qualidade 

higiênico-sanitária na produção de refeições e conter/reduzir os riscos causados pela 

ingestão de alimentos contaminados, foram criados instrumentos legais aprovados 

com o propósito de contribuir para qualidade da execução e da prestação de serviços 

na indústria alimentícia. Tais órgãos governamentais como ANVISA, Ministério da 

Saúde e Centro de Vigilância Sanitária (CVS), conferem procedimentos e normas 

técnicas que carecem ser seguidas rigorosamente pelos estabelecimentos 

(ESPERANÇA e MARCHIONI, 2011; SÃO JOSÉ et al., 2011). 

A Resolução n.º 216, de 15 de setembro de 2004, é uma regulamentação 

proposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que dispõe sobre as 

Boas Práticas para Serviços de Alimentação, com o propósito de estabelecer ações 

que sejam capazes de promover constantes aperfeiçoamentos do controle sanitário, 

de modo a assegurar a proteção à saúde da população. O regulamento, na verdade, 

destina-se à qualquer estabelecimento que realize a manipulação, preparação, 

fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição e entrega de 

gêneros alimentícios preparados para consumo, sejam eles cantinas, bufês, 

comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatéssens, 

lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes ou rotisserias (BRASIL, 2004). 

Já quanto às normas destinadas aos estabelecimentos comerciais dos 

alimentos foi aprovado, em 9 de abril de 2013, pela Coordenadoria de Controle de 
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Doenças, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a Portaria CVS 5, que 

determina o regulamento técnico que deve ser seguido por estabelecimentos de modo 

a também assegurar a proteção da saúde da população, mais especificamente do 

estado de São Paulo. Ao longo do documento, são definidos conceitos utilizados 

dentro da alimentação coletiva, como “alimentos”, “contaminantes”, “estabelecimentos 

comerciais de alimentos”, entre outros, além de instruir quais ações devem ser 

tomadas quanto à: higiene e saúde dos funcionários, responsabilidade técnica e 

capacitação de pessoal; qualidade sanitária da manipulação de alimentos; 

higienização das instalações e do ambiente; suporte operacional; qualidade sanitária 

das edificações, instalações; documentação e registro das informações (PORTARIA 

CVS 5, 2013). 

A Portaria CVS 5 disponibiliza também um roteiro de inspeção das boas 

práticas dos estabelecimentos comerciais de alimentos e serviços de alimentação. Ao 

longo deste, são destacadas as principais questões acerca dos temas anteriormente 

citados, e os mesmos são categorizados como dentro da conformidade ou não. Além 

de questões de saúde e higiene, são analisados processos como o recebimento de 

mercadorias e armazenamento, além da conformidade a respeito das instalações e 

de suporte operacional, onde são analisadas questões muito importantes não só 

referentes à produção, mas também quanto à sustentabilidade do local, como 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, abastecimento de gás e reciclagem 

dos materiais e resíduos sólidos (PORTARIA CVS 5, 2013). 

 

1.3 SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES 

 

No contexto da produção de refeições, a sustentabilidade ambiental é 

caracterizada como práticas ecologicamente sustentáveis, economicamente 

equitativas e culturalmente aceitáveis que visam mitigar os impactos ambientais 

utilizando racionalmente os recursos naturais. Através do aumento da reciclagem, 

redução da geração de resíduos e desperdício, certificação de empresas, estímulos à 

utilização de alimentos agroecológicos e promoção da qualificação dos colaboradores 

para o uso de tecnologias ambientalmente mais adequadas, seguras e culturalmente 

aceitáveis (MAYNARD, 2021). 

Em unidades de alimentação e refeição, há grande utilização de recursos como 

alimentos, água e energia, além de uma produção ampla de resíduos sólidos e 
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líquidos. Os cardápios, dentro de uma UAN são entendidos como o centro de todo o 

processo de produção das refeições, uma vez que impactam diretamente no 

procedimento de aquisição, recebimento, armazenamento, preparo e distribuição.  

Assim, há a necessidade de se monitorar todo o processo de produção adequando as 

preparações através do uso de ficha técnica de preparo, de modo a gerenciar essas 

etapas, com a finalidade de utilizar de maneira responsável os recursos naturais, em 

vista disso, gerando uma menor quantidade de resíduos e sobras na produção 

(ABREU; SPINELLI; PINTO, 2019). 

No entanto, dentro dessa perspectiva, são vistos alguns desafios, uma vez que 

o atual padrão de consumo de alimentos parece resultar em alterações que, 

consequentemente, causam impactos negativos não só para a saúde da população, 

em geral, como também para o ambiente. É visto, nos dias atuais, uma alimentação 

baseada em produtos com alto valor energético e não diversificados, o que além de 

fomentar a tendência para que uma epidemia de obesidade global seja vista, também 

faz com que a agricultura seja ainda mais intensificada, aumentando a busca por 

recursos naturais e promovendo um consumo de alimentos em excesso, o que pode 

vir a se tornar desperdício (MARTINELLI e CAVALLI, 2019). 

Dessa forma, no que se refere à produção de refeições e seu diálogo com a 

sustentabilidade ambiental e um desenvolvimento sustentável, destaca-se a 

importância de promover estratégias que possibilite a cooperação, o diálogo 

interdisciplinar e a articulação entre diferentes setores, já que certos aspectos 

parecem promover modelos sustentáveis de desenvolvimento mais eficazes 

(BURLANDY et al., 2015).  

Sendo assim, partindo da ideia de que a sustentabilidade ambiental pode e 

deve ser aplicada dentro do contexto de produção de refeições, buscou-se entender 

ao longo deste trabalho, de que forma se dá esse processo dentro das unidades, 

avaliando seus impactos e a real efetividade das ações propostas. 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo é mapear e sistematizar a sustentabilidade ambiental 

em Unidades de Alimentação e Nutrição, com base na revisão da literatura. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi utilizada a revisão integrativa como metodologia, que consiste em um 

método que sintetiza os resultados obtidos através de pesquisas acerca de um 

determinado tema, de forma sistemática, ordenada e abrangente. De modo geral, 

pode fornecer informações mais amplas a respeito de um assunto, permitindo assim 

que sejam definidos conceitos, revisadas teorias ou analisadas as demais 

metodologias utilizadas pelos estudos (ERCOLE et al., 2014). 

Assim, através da metodologia em questão, foram combinados dados de 

literatura empírica e teórica, o que proporciona uma compreensão mais abrangente 

acerca de um tema ou assunto (ERCOLE et al., 2014).  

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção dos estudos foram 

bibliografias nacionais que tratassem sobre a sustentabilidade ambiental dentro da 

produção de refeições, desde que publicadas de 2017 a 2022. 

Com o intuito de realizar a seleção do material bibliográfico a ser utilizado como 

fonte de dados desta revisão, foram combinados os termos “sustentabilidade” e 

“sustentabilidade ambiental” com “restaurantes” e “refeições” em duas bases de 

dados, SciELO (Scientific Electronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde).  

Dentre os resultados obtidos, foram selecionados os estudos que 

descrevessem as práticas de sustentabilidade ambiental dentro das UANs como: 

ações educativas voltadas para redução do desperdício e gestão ambiental, estrutura 

física (água, iluminação e energia), gestão de resíduos e planejamento de cardápios.  

Foram excluídos aqueles que não tratassem sobre o tema ou que tivessem data 

de publicação anterior a esse período.  
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4 RESULTADOS 

 

O processo de busca, filtragem e seleção dos artigos utilizados para a 

realização desta revisão integrativa estão descritos no fluxograma a seguir, na Figura 

1: 

 

Figura 1: Fluxograma  com o processo de busca, filtragem e seleção dos artigos. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Dessa forma, com base nos processos descritos no fluxograma, foram 

removidos os artigos duplicados, aqueles não disponibilizados na íntegra, que 

apresentassem irrelevância para a construção da pesquisa ou que não se 

enquadraram nos objetivos do presente estudo. Sendo selecionado um material 

bibliográfico composto por 7 artigos, e, após a análise integral e minuciosa dos 

mesmos, suas principais informações foram dispostas no Quadro 1: 

 

 

LILACS 
61 resultados 

SciELO 
12 resultados 

73 publicações 

7 artigos 
selecionados 

7 artigos 
selecionados para 

leitura integral 

7 artigos incluídos 
na revisão 
integrativa 

66 artigos excluídos 
com base nos critérios 
de inclusão e exclusão 

0 artigos 
excluídos após a 
leitura de seus 

resumos 
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Quadro 1: Principais informações dos artigos analisados. 

AUTORES E 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
TÍTULO OBJETIVO MÉTODO CONCLUSÃO 

MARQUES e 
MARQUES 

(2017) 
 

Roteiro para a 
sustentabilidade 
na produção de 

refeições 

Reunir informações 
acerca da 

sustentabilidade em 
serviços de 
alimentação 

Revisão de 
literatura 

É importante que haja um 
adequado planejamento 

prévio das ações sustentáveis 
a serem adotadas pela UAN, 
já que as mesmas impactam 

no fluxo de produção, além de 
gerar benefícios ambientais 

duradouros. 

STRASBURG e 
JAHNO (2017) 

 

Paradigmas das 
práticas de gestão 

ambiental no 
segmento de 
produção de 

refeições no Brasil 

Entender quais são 
as práticas de 

gestão ambiental e 
de sustentabilidade 

adotadas em 
restaurantes 
brasileiros 

Revisão 
sistemática 

As práticas adotadas no 
Brasil são diferentes das 

vistas em países 
desenvolvidos, principalmente 

no que refere-se ao 
desperdício de recursos. Faz-

se necessário, assim, 
adequar as ações voltadas à 

sustentabilidade para 
minimizar impactos 

ambientais. 

CARVALHO e 
CHAUDON 

(2018) 
 

Gestão de 
resíduos sólidos 

orgânicos no setor 
de alimentação 
coletiva: revisão 

Reunir estudos 
relevantes acerca 

da gestão de 
resíduos sólidos 

orgânicos no Setor 
de Alimentação 

Coletiva 

Revisão narrativa 
de literatura 

O setor de Alimentação 
Coletiva gera altos índices de 

resíduos sólidos orgânicos 
durante a produção de 

refeições, sendo considerado 
um problema ambiental. 

Dessa maneira, há a 
necessidade de criar 

alternativas que alterem o uso 
dos alimentos e evitem seu 

desperdício, como 
compostagem e técnicas de 
aproveitamento integral dos 

alimentos. 

CARVALHO et 
al. (2018) 

 

Práticas 
educativas de 

gestão ambiental 
nos serviços de 

alimentação 
permissionários 
dos campi de 
Universidade 

Pública do Estado 
do Rio de Janeiro 

Desenvolver 
práticas educativas 

sobre gestão 
ambiental em 
Serviços de 
Alimentação 

Permissionários 
(SAP) de uma 
Universidade 

Pública localizada 
no Estado do Rio de 

Janeiro 

Foram realizados 
encontros 

educativos em 
dois dias 

consecutivos com 
gestores dos SAP 
a fim de despertar 

o interesse em 
desenvolver 

procedimentos 
voltados para a 

Gestão Ambiental 
nos seus serviços 

Os participantes 
demonstraram interesse em 

participar de outros encontros 
e sugeriram que novos temas 
fossem abordados, de modo 

a promover a adoção de 
novos procedimentos e, 

assim, reduzir os impactos 
ambientais. 

BORGES et al. 
(2019) 

Impacto de uma 
campanha para 

redução de 

Avaliar o 
desperdício de 
alimentos do 

Trata-se de um 
estudo de caso, 

que realizou uma 

Após a ação as sobras de 
alimentos no balcão de 

distribuição e o consumo per 
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desperdício de 
alimentos em um 

restaurante 
universitário 

restaurante de uma 
universidade pública 
de um município do 

norte de Minas 
Gerais 

ação de 
capacitação dos 
funcionários da 

UAN e 
conscientização 
dos comensais 

capita de sobras foram 
significativamente reduzidos. 
As ações relatadas no estudo 
reduziram significativamente 
a quantidade de alimentos 

desperdiçados. 

SILVA, 
CARNEIRO e 
CARDOSO 

(2022) 
 

Práticas 
ambientalmente 
sustentáveis em 

unidades de 
alimentação e 

nutrição 
hospitalares 

Avaliar práticas de 
sustentabilidade 

ambiental em 
Unidades de 

Alimentação e 
Nutrição 

hospitalares em 
Governador 

Valadares - MG 

Quatro UANs de 
Governador 

Valadares foram 
analisadas 

utilizando um 
questionário online 
composto por 73 
questões sobre 

práticas de 
sustentabilidade 

ambiental 

As UANs hospitalares do 
município adotam medidas 

que promovem a 
sustentabilidade ambiental, 
mas as mesmas devem ser 

intensificadas, principalmente 
as relacionadas a capacitação 

da equipe, estrutura física, 
aquisição e recepção de 

insumos, e gestão de 
resíduos. 

YANO e 
GOMES (2022) 

 

Sustentabilidade 
na Produção de 
Refeições: Uma 

Revisão das 
Evidências 
Científicas 

Entender onde o 
Nutricionista pode 
atuar de modo a 

promover 
sustentabilidade na 

produção de 
refeições 

Revisão de 
literatura 

O Nutricionista tem um papel 
fundamental no que se refere 
à implantação e manutenção 
da sustentabilidade dentro de 
UANs, de modo que o mesmo 
pode promover atividades de 
conscientização e melhorias 

no processo produtivo. 

Fonte: próprio autor. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Práticas de Consumo 

 

De modo a entender como são implementadas as práticas sustentáveis dentro 

de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), foi analisado um estudo que 

buscou verificar os parâmetros em UANs hospitalares do município de Governador 

Valadares, em Minas Gerais. Quatro unidades fizeram parte do estudo, as quais 

produziam uma média de 1.320 refeições por dia e possuíam entre 18 e 30 

funcionários. Cerca de 50% das UANs contavam com um nutricionista capacitado 

quanto à sustentabilidade ambiental ou que promoviam ações com fins educativos 

para seus clientes sobre o uso de água e energia, por exemplo. Por outro lado, 75% 

dos estabelecimentos tinham funcionários qualificados quanto ao manejo adequado 

de resíduos e ao uso racional de água e de energia. Dentre as medidas mais adotadas 

quanto à estrutura física estavam o uso racional de água, a identificação e a correção 

de vazamentos, e para a redução das sobras buscava-se implementar refeições mais 

saborosas e adequadas aos clientes. Quanto ao preparo e cocção, não era realizado 

o descongelamento em água corrente de modo a evitar desperdícios, mas apenas 

50% das unidades aproveitavam integralmente os alimentos (SILVA; CARNEIRO; 

CARDOSO, 2022).  

Quanto ao processo de monitoramento das práticas sustentáveis em UANs, 

Marques e Marques (2017 apud MARTINS, 2015), verificaram que em 107 UANs do 

Estado de Santa Catarina, 95% usavam lâmpadas fluorescentes, 88% realizam o 

descongelamento dos alimentos sob refrigeração, 75% designavam o óleo de fritura 

para empresas que desenvolviam subprodutos, 68% executavam o controle do resto 

ingestão, 97% utilizavam alimentos regionais e 58% compravam alimentos da 

agricultura familiar.  

Dentro da implementação das práticas sustentáveis, muitas são as ações que 

podem ser executadas. A água, por exemplo, é um importante indicador desse 

processo e pode, além de ter seu uso racionalizado, ser reutilizada através da coleta 

das chuvas e ter seu risco de contaminação por resíduos controlados. Essas são 

ações que promovem a sustentabilidade uma vez que atua de forma direta na 

disponibilidade do recurso e na preservação do meio ambiente. Quanto à energia 

elétrica, também existem ações que são capazes de promover a redução de seu 
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consumo e, assim, seus impactos no meio ambiente como um todo, como a utilização 

de lâmpadas fluorescentes, uso de luminárias rebaixadas e de sistemas de iluminação 

com sensores de presença, além de sistemas de ventilação e iluminação naturais 

(MARQUES e MARQUES, 2017). 

 

5.2 Controle de desperdício de alimentos 

 

Quanto à utilização da ficha técnica de preparo de alimentos, Silva, Carneiro e 

Cardoso (2022), constataram que 25% das UANs que fizeram parte do estudo, não 

utilizavam essa ferramenta. Entretanto, as fichas técnicas de preparo, devem ser 

implementadas pelos nutricionistas, uma vez que, estas contribuem para a redução 

das perdas e das sobras, e também adéquam a aquisição dos insumos. Auxiliando no 

planejamento do cardápio, oferecendo refeições mais saborosas aos clientes, de 

modo a reduzir o desperdício e a geração de resíduos. Além disso, uma ação 

importante que culmina em impactos muito positivos ao meio ambiente é a elaboração 

de cardápios com alimentos sazonais, além da aquisição de orgânicos e/ou alimentos 

produzidos pela agricultura familiar, o que estimula o desenvolvimento social e 

econômico da região. 

 No preparo das refeições, além de se evitar o descongelamento através da 

água corrente, deve-se optar pela utilização integral dos alimentos, já que cascas, 

folhas e talos não só contribuem muito para a qualidade nutricional da preparação, 

como também diminuem a geração de resíduos pela UAN. Uma desvantagem do 

aproveitamento integral dos alimentos, é a presença de residuos de agrotóxicos, uma 

vez que é depositado durante o cultivo nas cascas dos alimentos, visto que essas 

substâncias são prejudiciais à saúde. Para minimizar os risco, é importante que o 

alimento seja higienizado corretamente e que de preferência se priorize talos, 

entrecascas às cascas e sementes na elaboração das preparações, desta forma 

pode-se aproveitar da melhor maneira os nutrientes disponíveis nos alimentos. Outra 

prática importante é mensurar as temperaturas das preparações, de modo a reduzir 

possíveis contaminações que fariam os alimentos serem descartados, adequar a 

porção à necessidade dos clientes e padronizar a mesma, além de controlar os restos 

alimentares (STOPELLI; MAGALHÃES, 2005; SILVA; CARNEIRO; CARDOSO, 

2022).  

Um estudo realizado por Carvalho e Chaudon (2018), buscou analisar 
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bibliografias relacionadas à gestão de resíduos sólidos no setor de Alimentação 

Coletiva. Dentro da produção de refeições para a coletividade, o desperdício de 

alimentos pode ocorrer por diversos fatores, uma ferramenta importante para ser 

utilizada como instrumento para a redução de resíduos orgânicos de uma UAN, é o 

controle do Fator de Correção (FC), já que quando está alto indica matérias-primas 

de baixa qualidade, falhas nos equipamentos ou ainda nas boas práticas por parte 

dos manipuladores. Além disso, outras ações que podem contribuir para minimizar o 

problema, são a redução dos restos através de preparações mais saborosas e 

apresentáveis, e um melhor planejamento da quantidade de comida a ser produzida.  

Ademais, ações alternativas que apresentam potencial de serem adotadas, de 

modo a reduzir a quantidade de resíduos orgânicos produzidos por UANs, são a 

utilização integral dos alimentos e a compostagem. Utilizar todas as partes dos 

alimentos, sejam eles de origem vegetal ou animal, agregam muito valor nutricional 

às preparações e ainda evita que partes que seriam descartadas ou desperdiçadas 

por falta de conhecimento acerca de seus benefícios. A compostagem, no que lhe 

concerne, é definida como um conjunto de técnicas que visam ser aplicadas com o 

intuito de controlar a decomposição de materiais orgânicos, e se aplica às unidades 

de alimentação e refeição a medida que os restos e sobras podem ser destinados à 

produção de adubo de alto valor biológico (CARVALHO e CHAUDON, 2018). 

Ainda que sejam adotadas diversas ações de sustentabilidade dentro das 

unidades de alimentação e refeição, o Brasil parece ter ainda grandes índices de 

desperdício, o que pode estar atrelado às falhas no cálculo de dimensionamento das 

quantidades de alimento a serem preparadas, ou pelo hábito dos clientes de servir 

uma quantidade maior que o necessário. De todo modo, ao desperdiçar alimentos 

prontos, desperdiça-se também a água e a energia que foram utilizadas durante o seu 

preparo, representando prejuízos ambientais e uma grande necessidade de 

adequações, para  reduzir estes danos (STARSBURG e JAHNO, 2017). 

 

5.3 Práticas Educativas  

Quanto às práticas educativas, um estudo realizado em 2018 buscou promover 

encontros educativos com gestores de Serviços de Alimentação Permissionários de 

Universidades Públicas do Rio de Janeiro. Esses estabelecimentos geralmente 

atendem em paralelo ao Restaurante Universitário, e são vistos sob a forma de 

lanchonete, trailers, etc. De modo geral, nesse estudo, foram realizados dois 
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encontros em dias consecutivos para disseminar conhecimentos acerca da 

sustentabilidade ambiental dentro das unidades de alimentação e refeição e, dessa 

maneira, foi visto que práticas educativas têm grandes impactos dentro de uma gestão 

ambiental. Esse resultado é atribuído a um fenômeno que encontramos atualmente 

de consciência ambiental, em que um cenário de exploração de recursos naturais e 

de consumo exagerado, ações educativas parecem promover conhecimento à 

população, o que está relacionado a um aumento de iniciativas de preservação do 

meio ambiente e maior responsabilidade sobre os resíduos gerados (CARVALHO et 

al., 2018). 

Uma ação educativa acerda da redução do desperdício de alimentos, foi 

realizada em uma universidade pública de um município do norte de Minas Gerais, foi 

feito uma avaliação em dois momentos distintos, antes e depois da capacitação dos 

funcionários da UAN e de uma campanha de conscientização e sensibilização dos 

comensais. Foi possível constatar que a intervenção proposta, pôde gerar efeitos 

positivos, uma vez que o resultado da capacitação dos funcionários foi comprovado 

através da diminuição das sobras de alimentos no balcão de distribuição de 31,64 kg 

para 14,93 kg. De modo que, na campanha com os comensais observou-se na análise 

dos restos de ingestão per capita, uma diminuição de 46,90 g para 37,83 g. As ações 

desenvolvidas mostraram-se eficazes tanto para a capacitação dos funcionários da 

UAN, quanto para a conscientização dos comensais. Essas intervenções são 

essenciais e precisam ser implementadas em UANs, desta forma é possível  reduzir 

o desperdício de alimentos, bem como promover a sustentabilidade (BORGES et al. 

2019). 

As práticas de sustentabilidade ambiental dentro de uma unidade de 

alimentação e refeição estão intimamente ligadas à atuação do nutricionista. Através 

da conscientização para redução do nível de desperdício de alimentos, a criação de 

eventos educativos sobre alimentação e nutrição para comensais e funcionários, 

incorporação da prática de aproveitamento integral dos alimentos, são algumas 

estratégias que contribuirão para o uso dos recursos naturais de forma consciente e 

ambientalmente sustentável. Ainda que a promoção destas seja considerada como 

uma construção coletiva que necessita da cooperação de todos os envolvidos no 

processo de produção e consumo, são os profissionais de nutrição que desenvolvem 

as ações, adotando um papel estratégico dentro da promoção da sustentabilidade 

(YANO e GOMES, 2022). 
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6 CONCLUSÃO 

 

A sustentabilidade dentro da unidade de alimentação e nutrição é um tema que 

ganha cada vez mais espaço, e muitas são as práticas que devem ser adotadas para 

reduzir os impactos ambientais. A água, por exemplo, pode ter seu uso racionalizado 

e ser reutilizada através da coleta das chuvas. Quanto à energia elétrica, pode-se 

reduzir seu consumo através da utilização de lâmpadas fluorescentes, uso de 

luminárias rebaixadas e de sistemas de iluminação com sensores de presença, além 

de sistemas de ventilação e iluminação naturais. No planejamento do cardápio e 

aquisição de insumos, podem ser oferecidas refeições mais saborosas aos clientes, 

além de implantar fichas técnicas de preparo. Também deve-se optar pela utilização 

integral dos alimentos, e destinar os restos à compostagem. Além disso, uma 

importante prática que deve ser incentivada é a disseminação de conhecimento 

através de ações educativas, o que parece ter efeitos positivos. 

Assim, de modo geral, é imprescindível que o nutricionista promova ações que 

desenvolvam a sustentabilidade ambiental dentro das Unidades de Alimentação e 

Nutrição, contribuindo para que essas práticas sejam estabelecidas, de modo a 

reduzir os impactos ambientais causados pela produção de refeições, como 

desperdício, utilização exacerbada de água e energia elétrica, bem como produção 

exagerada de resíduos. 
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