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RESUMO 

 

Introdução: As experiências alimentares incorporadas durante a infância são 
determinantes para a formação dos padrões alimentares adotados pelos indivíduos. 
Por meio da oferta de refeições nutricionalmente adequadas e de práticas 
educacionais em alimentação e nutrição, contribui-se para o crescimento do aluno 
nas áreas social, cognitiva, emocional e principalmente nutricional. Objetivo: O 
presente trabalho consiste em identificar e discriminar dados sobre as principais 
causas de desperdício de alimentos em UANs de escolas. Métodos: As estratégias 
de busca ocorreram com base nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), os 
quais foram cruzados nas línguas português e inglês na Base Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) e na base de dados Scielo nos anos de 2014 a 2021. Resultados: 
Foram encontrados 31artigos na base de dados BVS, e 37 artigos na base de dados 
SCIELO. Conclusão: O controle do desperdício não é uma visão unilateral é 
realizada através de um acompanhamento de todas as etapas somada à educação 
de todos tanto no planejamento e preparo quanto no serviço e na degustação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: desperdício, alimentação escolar, perdas.  
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Abstract 
 
Introduction: Food experiences incorporated during childhood are crucial for the 

formation of eating patterns adopted by individuals. Through the provision of 

nutritionally adequate meals and educational practices in food and nutrition, it 

contributes to the student's growth in the social, cognitive, emotional and especially 

nutritional areas. Objective: The present work consists of identifying and 

discriminating data on the main causes of food waste in school FNUs. Methods: The 

search strategies were based on the Health Sciences Descriptors (DeCS), which 

were crossed in Portuguese and English in the Virtual Health Library Base (VHL) and 

in the Scielo database from 2014 to 2021.Results: 31 articles were found in the BVS 

database, and 37 articles in the SCIELO database. Conclusion: The control of 

waste is not a unilateral vision, it is carried out through monitoring of all stages added 

to the education of everyone, both in planning and preparation, as well as in service 

and tasting. 

  

KEYWORDS: waste, school feeding, losses. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As experiências alimentares incorporadas durante a infância são 

determinantes para a formação dos padrões alimentares adotados pelos indivíduos. 

Por meio da oferta de refeições nutricionalmente adequadas e de práticas 

educacionais em alimentação e nutrição, contribui-se para o crescimento do aluno 

nas áreas social, cognitiva, emocional e principalmente nutricional (ISSA,et al, 2014). 

Os programas de alimentação escolar estão presentes em 169 países em 

todo o mundo, o fornecimento de uma alimentação adequada e saudável pelas 

escolas promove a melhoria do estado nutricional, o Brasil destaca-se pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que se apresenta como uma 

das políticas em alimentação e nutrição mais antigas do país (CESAR, TIBORSKI, et 

al, 2020). 

As crianças regularmente matriculadas são atendidas pelo Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE-1955), que possui como objetivo primário: “contribuir 

para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por 

meio de ações de educação alimentar e nutricionais e da oferta de refeições que 

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo” (SOUZA, 

NOGUEIRA, et al,2018). 

Uma unidade de alimentação e nutrição (UAN) consiste em um 

estabelecimento organizado para o fornecimento de refeições balanceadas, em 

conformidade com padrões dietéticos e higiênicos adequados, visando atender às 

necessidades nutricionais de seus clientes, de acordo com os limites financeiros da 

instituição que a mantém (ABREU, et al, 2019). 

A perda de alimentos ao longo de toda a cadeia produtiva representa uma 

significativa perda de recursos investidos na produção de alimentos, transportes e 

armazenamentos. Desde recursos como, gasto de energia, água e insumos 

agrícolas são cada vez mais escassos e devem ser aplicados de forma eficiente e de 

forma sustentável (ALVES, GARDIN, et al, 2015). O objetivo do presente trabalho 

consiste em identificar e discriminar dados sobre as principais causas de desperdício 

de alimentos em UANs de escolas.  
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2. METODOLOGIA 

Este estudo foi fundamentado em uma revisão integrativa da literatura, a qual 

teve finalidade de reunir o conhecimento científico já produzido sobre o tema 

investigado. O método consistiu na construção de uma análise ampla da literatura, 

combinando estudos com diversas metodologias e integrando os resultados, assim 

como reflexões sobre a possibilidade de realização de futuros estudos. 

Para tanto, foram adotadas etapas para a constituição da revisão integrativa 

da literatura: 1) Escolha da pergunta de pesquisa; 2) Definição dos critérios de 

inclusão e exclusão dos estudos; 3) Organização dos estudos pré-selecionados; 4) 

Análise das informações; 5) Discussão dos resultados; 6) Entrega do artigo. 

As estratégias de busca ocorreram com base nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), os quais foram cruzados nas línguas português e inglês, foram 

pesquisados nas bases da Pubmed e Medline, mas não houve resultados coerentes 

com a pesquisa, na Base Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na base de dados 

Scielo. Na seleção de material para este estudo foi comparado pesquisas realizadas 

no Brasil e em Portugal, utilizando os seguintes descritores "desperdício de 

alimentos AND sobras”, “desperdício de alimentos AND nutrição”, “desperdício de 

alimentos AND alimentação coletiva”, “desperdício de alimentos AND alimentação 

escolar”. 

Como critérios de inclusão desta pesquisa foram selecionados artigos 

transversais, longitudinal, descritivo observacional de desenho transversal e 

analítico, entre o ano de 2014 e 2021. Foram excluídos artigos de revisão 

integrativa, teses, resumo e trabalhos que não fizeram referência com o objetivo 

proposto. Cujos objetivos foram voltados para desperdício de alimentos em unidade 

de alimentação e nutrição. Para o processo de seleção dos artigos foi realizada a 

exclusão após a leitura do título. Em seguida, os que encaixavam com o objetivo 

foram avaliados por meio da leitura do resumo. E por fim, foi feita a leitura total dos 

artigos selecionados, determinando assim, a amostra final na figura 1. 
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Figura 1: Fluxograma de busca de seleção dos artigos.  
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3. RESULTADOS 

Inicialmente foram encontrados 68 artigos, sendo 31 deles encontrados na 

base de dados BVS, e 37 deles na base de dados SCIELO, sendo na base da 

SCIELO dos descritores "desperdício alimentar AND sobras” encontrados 5 estudos, 

do descritor “desperdício alimentar AND alimentação coletiva” encontrados 7 

estudos, do descritor “ desperdício alimentar AND alimentação escolar” encontrados 

5 estudos,  do descritor “ desperdício alimentar AND nutrição” encontrados 14 

estudos, do descritor “ desperdício alimentar AND alimentação coletiva” encontrados 

6 estudos, já na base de dados BVS segundo descritor "desperdício alimentar AND 

sobras” foram encontrados 5 estudos, do descritor “ desperdício alimentar AND 

alimentação escolar” foram encontrados 10 estudos, do descritor “ desperdício 

alimentar AND nutrição” foram encontrados 16 estudos como mostra o fluxograma 

(figura1).  

Ao analisarmos o período de publicação, constatou-se que o ano que 

apresentou maior número de publicações foi 2020, com 2 publicações, mesmo 

sendo 28% de publicações incluídas no estudo.  Os anos de 2014, 2017, 2018, 

2019, 2021 representam 72% das publicações incluídas.  

Dos sete estudos selecionados, quatro deles foram publicados na revista 

“ACTA Portuguesa de Nutrição”, um deles foram publicados na revista “Ciência & 

Saúde Coletiva”, e uma publicada na “Rev Panam Salud Publica” e outra publicada 

na revista “O mundo da Saúde”.  

 

Tabela 1: Sistematização dos artigos referente a desperdício de alimentos em unidades de 
alimentação e nutrição. 

Nº TÍTULO E AUTORES REVISTA/ ANO OBJETIVO DO 
ESTUDO 

RESULTADO E 
CONCLUSÃO 

1 AVALIAÇÃO DAS 
PERDAS DE 
ALIMENTOS NA 
PRODUÇÃO DE 
REFEIÇÕES EM 
UNIDADES DE 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR  
(Flávia Mota Ribeiro; 
Margarida Liz Martins) 

ACTA 
PORTUGUESA DE 
NUTRIÇÃO/2020 

Avaliar as perdas 
de alimentos no 
processo de 
produção do 
almoço escolar 
fornecido em 
cantinas de escolas 
básicas de ensino 
público e de 
educação pré-
escolar. 

O estudo observou que o 
almoço registrou maior 
desperdício (14,2%) 
sendo a etapa de 
descasque a mais 
comprometedora. No que 
diz respeito ao 
desperdício em forma de 
sobras foram 
contabilizados de 3,7% e 
os 48,1% de desperdício.  

2 AVALIAÇÃO E 
CONTROLO DO 
DESPERDÍCIO 
ALIMENTAR EM 
REFEITÓRIOS 
ESCOLARES DO 

ACTA 
PORTUGUESA DE 
NUTRIÇÃO/2017 

Avaliação da 
dimensão do 
desperdício 
alimentar nos 
refeitórios dos 
Jardins-de-infância 

O trabalho propôs a 
realização de uma 
conscientização dos 
comensais e foi dividido 
em antes e depois. Nas 
instituições onde não 
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MUNICÍPIO DE 
BARCELOS 
(Lillian Araújo; Ada 
Rocha) 

(JI) e Escolas 
Básicas do 1.º 
Ciclo (EB1) do 
Município de 
Barcelos; • 
Avaliação do 
impacto de 
estratégias de 
sensibilização 
sobre o desperdício 
alimentar; 

houve sensibilização, a 
dimensão total de 
desperdício aumentou de 
18,1% para 21,4%, 
enquanto que nas escolas 
onde se realizou uma 
ação de sensibilização a 
quantidade de resíduos 
decresceu de 32,4% para 
28,2%.  

3 QUANTIFICAÇÃO DO 
DESPERDÍCIO 
ALIMENTAR EM 
REFEITÓRIOS 
ESCOLARES: 
IMPACTO DE UMA 
CAMPANHA DE 
SENSIBILIZAÇÃO 
 

(Patrícia Moreira; 
Helena Ávila; Maria 
João Correia) 

ACTA 
PORTUGUESA DE 
NUTRIÇÃO/2021 

Avaliar o DA 
(Desperdício 
Alimentar) 
resultante das 
refeições servidas 
ao almoço em 
unidades de 
restauração 
coletiva (URC) do 
2.º e 3.º ciclo do 
ensino básico e 
secundário de um 
município 
português.  

O estudo apresentado 
avaliou o desperdício de 
alimentos em etapas na 
1ª demonstrou uma DA de 
32,3%, na 2ª verificou-se 
uma diminuição 
significativa na redução 
do DA global, de 30,1% 
para 22,8%. 

4 AVALIAÇÃO DO 
DESPERDÍCIO 
ALIMENTAR DA 
REFEIÇÃO ALMOÇO 
EM DUAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO 
DISTRITO DE 
AVEIRO 
(Beatriz Ferreira Silva; 
Beatriz Teixeira; 
Helena Ávila; Cláudia 
Afonso) 

ACTA 
PORTUGUESA DE 
NUTRIÇÃO/2020 

Avaliar o DA dos 
alunos que 
frequentam duas 
escolas públicas do 
distrito de Aveiro, 
na refeição do 
almoço, no que diz 
respeito ao prato, 
em duas unidades 
de restauração 
coletiva (URC) do 
setor escolar 
público. 

O presente estudo 
observou que 300 alunos 
poderiam ser alimentados 
com a sobra existente: 
143 na Escola A e 157 na 
Escola B. Dada a 
quantidade de alimentos 
consumidos per capita, 
604 alunos poderiam ser 
alimentados com o resto: 
300 na Escola A e 304 na 
Escola B. O DA do prato 
observado neste estudo 
foi de 25% para o item da 
refeição prato, estando os 
restos do prato em maior 
quantidade, em relação às 
sobras de produção (67% 
vs. 33%).  

5 ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR: 
PLANEJAMENTO, 
PRODUÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO E 
ADEQUAÇÃO  
(Raquel Carvalho 
Issa, Letícia Freitas 
Moraes, Raquel 
Rocha Jabour 
Francisco, Luana 
Caroline dos Santos, 
Adriana Fernandez 
Versiani dos Anjos e 
Simone Cardoso 
Lisboa Pereira) 

Rev Panam Salud 
Publica/2014 

Avaliar o 
planejamento, 
processo produtivo, 
distribuição e 
adequação 
nutricional do 
cardápio da 
refeição principal 
ofertada em 
escolas municipais. 

Evidencia-se a 
importância do 
acompanhamento da 
elaboração, preparo e 
distribuição da 
alimentação escolar, 
assim como da educação 
alimentar e nutricional, no 
intuito de melhorar a 
oferta e consumo 
alimentar das crianças e 
reduzir o desperdício no 
ambiente escolar 

6 INFLUÊNCIA DA Ciência & Saúde O objetivo do Os resultados da 
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INTERVENÇÃO NA 
QUALIDADE 
NUTRICIONAL E 
SENSORIAL DE 
CARDÁPIOS E 
RESTO-INGESTÃO 
DE CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL  
(Vanessa Rocha de 
Souza, Amanda 
Brinco Ferreira, 
Jackline Freitas 
Brilhante de São 
José, Erika Madeira 
Moreira da Silva, 
Daniela Alves Silva) 

Coletiva/2019 estudo foi avaliar a 
influência de uma 
intervenção na 
qualidade dos 
cardápios e no 
desperdício de 
alimentos em um 
Centro de 
Educação Infantil.  

avaliação do cardápio 

pela AQPC mostram que 

houve melhora nas 

qualidades nutricionais e 

sensoriais após a 

intervenção realizada. Foi 

observado que isso levou 

a um aumento de 

hortaliças.  

7 ALIMENTAÇÃO EM 
UNIDADES DE 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL: 
PLANEJAMENTO, 
PROCESSO 
PRODUTIVO, 
DISTRIBUIÇÃO E 
ADEQUAÇÃO DA 
REFEIÇÃO 
PRINCIPAL  
(EstefaniniLibia 
Siqueira Teixeira de 
Almeida, Michelle 
Franklin Silva Fontes, 
Adriana Versiani dos 
Anjos, Luana Caroline 
dos Santos, Simone 
Cardoso Lisboa 
Pereira) 

O Mundo da 
Saúde/2015 

Avaliar o processo 
de planejamento, 
produção, 
distribuição e 
adequação 
nutricional da 
refeição principal 
em unidades de 
educação infantil 
do município de 
Belo Horizonte, 
MG. 

Foram analisados os 
cardápios das refeições 
oferecidas e observou-se 
que 78,4% sofreram 
alteração em relação ao 
planejado pelo município, 
como principal motivo 
para tais alterações, 
identificou-se a falta de 
ingredientes. 

FONTE: Os autores, 2021 
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4. DISCUSSÃO 

4.1. Avaliação do desperdício alimentar e suas causas 

O desperdício alimentar é um dos maiores desafios nas unidades de 

alimentação e nutrição, para Ribeiro e Martins (2020) são preocupantes os 

percentuais de sobras encontrados na pesquisa uma vez que, das 18 unidades 

envolvidas na avaliação das sobras, apenas 6 apresentaram valores médios abaixo 

do limite aceitável de 3%. A maior causa responsável pelo desperdício, segundo a 

pesquisa, seria a falta de colaboradores capacitados para tal ação gerando assim 

um desperdício não só com sobras das refeições, mas também uma grande parte na 

hora do pré-preparo e do preparo de refeições escolares.  

No estudo de Araújo e Rocha (2017) ao analisarem a dimensão do 

desperdício alimentar nos refeitórios dos Jardins-de-infância (JI) e Escolas Básicas 

do 1.º Ciclo (EB1) do Município de Barcelos observaram que os valores de 

desperdício de alimentos foram mais elevados na primeira fase da pesquisa (28,7%) 

do que na segunda fase (27,5%), a pesquisa ressalta também a falta de 

colaboradores capacitados, a falta de ficha técnica nas instituições e gerando 

consequentemente a produção mais elevada que o apropriado, foi observado que 

após uma conscientização houve menos desperdício gerado pelos colaboradores e 

pelos estudantes.  

Outra observação importante que é bem especificada no estudo é o fato de 

que o acompanhamento dos professores nos horários das refeições gera uma 

diminuição no desperdício pelos estudantes evitando o aporte inadequado aos 

estudantes por uma má aceitação a alguns nutrientes, assim, foi percebido pelas 

quantidades de sobras com valores nutricionais adequados. Dentro dessa 

problemática.  

Leite et al (2011) mostraram a importância da capacitação dos manipuladores 

de alimentos no âmbito do PNAE, visando a minimizar as inadequações nas técnicas 

de preparo dos alimentos e o risco à saúde dos escolares. 

4.2. Avaliação da influência de intervenção na qualidade de cardápio 

Ao se analisar o impacto da qualidade do cardápio no desperdício de 

alimentos, os trabalhos de Issa et al (2014) que analisou 210 cardápios e identificou 
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alteração em relação ao planejamento e Almeida et al (2015) que verificou 365 

cardápios das refeições principais em unidade de educação infantil, sendo que 286 

sofreram alterações em relação ao planejamento, sobretudo, ambos alegaram 

escassez de ingredientes, baixa aceitação de determinadas preparações, a 

utilização de ingredientes próximos à data de vencimento, a falta de planejamento 

do pré-preparo e a insuficiência de equipamentos, esse motivo pode ser uma 

consequência do deslize de conferência de qualidade e quantidade durante o 

recebimento dos gêneros nas unidades.  

A elevada porcentagem de alteração dos cardápios, algumas discordâncias 

entre os índices avaliadores da produção e distribuição da alimentação e 

inadequações nutricionais, tanto dos cardápios proposto pela prefeitura municipal 

quanto daqueles consumidos pelas crianças em unidades educacionais públicas 

integradas (ISSA,2014). Nesse sentido, Gabriel et al (2012) salientam sobre a 

importância de se planejar adequadamente um cardápio, a fim de que as refeições 

programadas atendam às necessidades nutricionais da população a que se destina, 

respeitando suas características e hábitos alimentares. 

4.3. Quanta alimentação poderia gerar os desperdícios escolares?  

Segundo Silva et al (2020) ao analisarem duas escolas públicas do distrito de 

Aveiro observaram que o desperdício de alimento foi de 25%, estando os restos do 

prato em maior quantidade (67%), quando comparados com as sobras (33%). No 

caso particular das sobras, essas poderão indicar um excesso de produção, quer por 

ineficiência da gestão da produção de refeições, que por inadequação de fatores 

como, a quantidade consumida pelos alunos por motivos como o apetite, o ambiente 

do consumo, as características da refeição, entre outras, ou uma conjugação destes 

fatores (RIBEIRO E ROCHA, 2019; SILVA, et al, 2020).  

No âmbito do desperdício de alimento em contexto escolar e no Conselho 

Federal de Nutricionista Brasileiro não menciona valores de referência nacionais 

para os restos do prato (CFN, 2018). Em duas unidades de alimentação coletiva 

escolares  (escola A e escola B), foram comparadas as sobras e restos durante dez 

dias, 5 dias seguidos em cada escola, foram produzidas e servidas 2686 refeições, 

dais quais 1110 na escola A e 1576 na B, no qual produziram-se um total de 465 kg 

de alimentos, dos quais 348 kg (75%) foram consumidos e dos 117 kg de 
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desperdício de alimentos (25%), perfazendo um índice de resto de 18% e  um índice 

de sobra de 8% (SILVA, et al, 2020). Concluiu-se que 300 alunos poderiam ser 

alimentados com a sobra existente: 143 na Escola A e 157 na Escola B. Dada a 

quantidade de alimentos consumidos per capita, 604 alunos poderiam ser 

alimentados com o resto: 300 na Escola A e 304 na Escola B. Assim, poderiam ser 

alimentados com o desperdício obtido 904 alunos no período de estudo (SILVA, et 

al, 2020).  

Os resultados destes estudos apoiam os efeitos benéficos de analises e 

intervenções para reduzir o desperdício de alimentos, por exemplo, mantendo os 

pratos com maior aceitabilidade e alterando os pratos com elevado índice de resto, 

para melhorar o consumo alimentar e promover uma adequada gestão e, 

consequentemente, levar a uma maior sustentabilidade do sistema de produção de 

refeições e à transição para uma economia circular dos refeitórios escolares 

(RIBEIRO E ROCHA, 2019; SILVA, et al, 2020). 
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5. CONCLUSÃO 

O controle do desperdício não é uma visão unilateral, é realizada através de 

um acompanhamento de todas as etapas somada à educação de todos tanto no 

planejamento e preparo quanto no serviço e na degustação, mas também passa 

pelo planejamento de cardápios onde podem ser mal planejados, mal executados 

em situações onde se precisam substituir ingredientes ou até a forma de cocção, 

onde se tem dificuldades financeiras podem comprometer a adesão e a execução 

dessas preparações do plano alimentar.  
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