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RESUMO
Título: Proposta de Processo para Mensuração do Desperdício de Alimentos na Rede de Ensino
de Quatis/RJ
Objetivo do trabalho: Espera-se que a população mundial cresça mais de um terço até 2050,
ou seja, para alimentar 9,1 bilhões de pessoas exigiria elevar a produção geral em cerca de 70%.
Por outro lado, estima-se que 25% a 50% dos alimentos produzidos sejam desperdiçados ou
perdidos ao longo das cadeias de suprimentos alimentares. O desperdício de alimentos é uma
questão significativa, pois implica em custos sociais, ambientais e econômicos. Segundo a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a prioridade é elaborar métodos para não gerar
ou reduzir os resíduos. Desta forma, quantificar o desperdício é uma parte importante no
processo, também primária, para o estabelecimento de metas que visem a eficiência de uma
organização. Ainda, numa discussão mais abrangente, acompanhar o desperdício de alimentos
em escolas públicas no Brasil implica em discutir sobre a eficácia das políticas e intervenções
destinadas a garantia da alimentação escolar. Diante ao exposto, este estudo teve o objetivo de
propor um processo de mensuração do desperdício de alimentos adequado para a rede municipal
de ensino.
Procedimentos/Método para solução do problema: Quanto aos procedimentos, utilizou-se a
revisão da literatura, pesquisa documental, pesquisa eletrônica, estudo de campo e design
science. Quanto aos métodos para coleta de dados, para diagnóstico do problema, foram
utilizadas entrevistas com os profissionais atuantes no Departamento de Nutrição, na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e nas Unidades Escolares. A análise dos resultados foi realizada
por meio da análise de conteúdo. Posteriormente, para validação da proposta do processo, foi
aplicado um questionário com escala customizada junto aos responsáveis envolvidos com a
alimentação escolar do município.
Resultados: Constatou-se que o município de Quatis, atualmente, não mensura os alimentos
desperdiçados nas unidades escolares da rede de ensino, não havendo assim uma gestão desse
excedente. Desta forma, elaborou-se um processo para auxiliar a rede municipal de ensino nesse
controle, com a devida validação dos gestores envolvidos com a alimentação escolar do
município.
Implicações práticas: Trata-se de uma demanda espontânea com impacto na área social e
econômica, sendo o impacto estimado desse estudo de médio teor, pois considera a combinação
de conhecimentos pré-estabelecidos.
Originalidade e contribuições: O processo proposto é adequado ao ambiente escolar do
município, e quando aplicado apresenta as especificações para mensuração dos alimentos
preparados e sobras das unidades escolares. Esse instrumento tem o potencial de contribuir com
o aumento do consumo de refeições saudáveis e com a redução dos alimentos desperdiçados na
rede de ensino. Essas contribuições têm aderência com a linha de atuação 3: Competitividade,
Inovação e Empreendedorismo, sem vínculo à projeto de pesquisa específico, pois se trata de
um projeto isolado.
Produção Técnica/Tecnológica: Enquadra-se como processo de gestão, pertencente ao eixo 1
– produtos e processos, que se caracteriza pelo desenvolvimento de produto técnico ou
tecnológico, passível ou não de proteção. O processo apresenta aplicabilidade devido a
concordância e participação dos gestores envolvidos com a alimentação escolar, oportunizando
inovação e eficiência na gestão da alimentação escolar do município.
Palavras-Chave: alimentação escolar; desperdício de alimentos; métodos de mensuração;
PNAE; rede municipal de ensino.

ABSTRACT
Title: Proposed Process for Measuring Food Waste in the Education Network of Quatis / RJ
Research Objective: The world's population is expected to grow by more than a third by 2050,
ie to feed 9.1 billion people would require raising overall production by about 70%. On the
other hand, it’s estimated that 25% to 50% of the food produced is wasted or lost along food
supply chains. Food waste is a significant issue as it entails social, environmental and economic
costs. According to the Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), the priority is to develop
methods not to generate or reduce waste. Thus, quantifying waste is an important part of the
process, also a primary one, in setting goals for an organization's efficiency. Still, in a broader
discussion, monitoring food waste in public schools in Brazil implies discussing the
effectiveness of policies and interventions aimed at ensuring school feeding. Given the above,
this study aimed to propose a process of measuring food waste appropriate for the municipal
school system.
Procedures / Method for problem solving: The procedures used were literature review,
documentary research, electronic research, field study and design science. Regarding the
methods for data collection to diagnose the problem, interviews were used with professionals
working in the Department of Nutrition, the Municipal Secretariat of the Environment and the
School Units. The analysis of the results was performed through content analysis. Subsequently,
to validate the process proposal, a custom scale questionnaire was applied to those responsible
for school feeding in the municipality.
Results: It was found that the municipality of Quatis does not currently measure food wasted
in the school units of the school system, thus not managing this surplus. Thus, a process was
elaborated to help the municipal school system in this control, with the proper validation of the
managers involved with the school feeding of the municipality.
Practical Implications: This is a spontaneous demand with impact on the social and economic
area, and the estimated impact of this mid-term study, considering the combination of preestablished knowledge.
Originality and contributions: The proposed process is appropriate to the school environment
of the municipality, and when applied presents the specifications for measuring prepared foods
and leftovers of school units. This instrument has the potential to contribute to the increase in
the consumption of healthy meals and the reduction of wasted foods in the school system. These
contributions adhere to action line 3: Competitiveness, Innovation and Entrepreneurship, not
linked to the specific research project, as it is an isolated project.
Technical / Technological Production: It’s part of the management process, belonging to the
axis 1 - products and processes, which is characterized by the development of technical or
technological product, which may or may not be protected. The process is applicable due to the
agreement and participation of managers involved with school feeding, providing innovation
and efficiency in the management of school feeding in the municipality.
Keywords: school feeding; food waste; measurement methods; PNAE; municipal school
system
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento sustentável em um mundo globalizado apresenta um equilíbrio entre
os aspectos econômicos, sociais e ecológicos, com o uso moderado dos recursos. Neste sentido,
a sustentabilidade não é apenas um estado alvo, mas é um processo contínuo no qual é
necessário lidar com os problemas mais urgentes e atuais (FORKES, 2007; LUNDQVIST et
al., 2008; NELLEMANN et al., 2009; STUART, 2009).
Espera-se que a população mundial cresça mais de um terço, o que é equivalente a 2,3
bilhões de pessoas até 2050, segundo estimativas do Population Reference Bureau incluídas na
World Population Data Sheet (2018). Desta forma, as projeções mostram que alimentar a
população mundial de 9,1 bilhões de pessoas exigiria elevar a produção geral de alimentos em
cerca de 70% até 2050 (FAO, 2009). Por outro lado, estima-se que 25% a 50% dos alimentos
produzidos sejam desperdiçados ou perdidos ao longo das cadeias de suprimentos alimentares
(CSAs), o que indica que o avanço da ecoeficiência poderia refletir em aumento da
disponibilidade global de alimentos (GREEN et al., 2004; NELLEMAN et al., 2009).
O desperdício de alimentos é uma questão significativa por razões sociais, ambientais e
econômicas (MENA et al., 2011; PEIXOTO et al., 2016). Isso, pois, desperdiçar alimentos
enquanto 8,21 milhões de pessoas em todo o mundo estão em estado de insegurança alimentar,
induz a questões éticas (HENDERSON, 2004; STUART, 2009; FAO, 2017) e pode também
resultar em uma futura crise alimentar (NELLEMAN et al., 2009).
No que tange ao âmbito ambiental, tem-se o uso ineficiente de recursos naturais, como
água, energia e terras causando desmatamento e degradação do solo (FORKES, 2007;
LUNDQVIST et al., 2008; NELLEMAN et al., 2009; STUART, 2009). Adicionalmente, a
disposição de resíduos em aterros gera poluição e produz metano, contribuindo para o efeito de
estufa (HOGG et al., 2007; GRIFFIN et al., 2009; STUART, 2009). Em relação a esse último,
a título de ilustração, estima-se que as emissões de gases de efeito de estufa provocadas pela
perda e o desperdício de alimentos se comparado às emissões globais equivaleriam ao terceiro
maior emissor, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China (FAO, 2013).
Quanto ao impacto econômico, destaca-se que, desperdiçar alimentos e usar recursos de
forma ineficiente, tende a onerar as organizações e indivíduos envolvidos ao longo de uma CSA
(VENTOUR, 2008). Por exemplo, os alimentos produzidos e não consumidos representam 1,3
bilhão de toneladas anuais com custo estimado de US$680 bilhões para os países
industrializados e US$310 bilhões para os países em desenvolvimento (FAO, 2017).
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Entende-se por desperdício de alimentos (food waste) como sendo o descarte intencional
de itens próprios para alimentação, que ocorre principalmente nos últimos estágios da cadeia
de suprimento alimentar (FAO, 2014). O desperdício de alimentos é reconhecido como uma
parte distinta da perda de alimentos (food loss) porque os fatores que o geram são diferentes
das perdas, sendo mais fácil propor soluções ao serem analisados separadamente (FAO, 2014).
Mensurar o desperdício de alimentos é uma parte importante na busca de eficiência
organizacional e na avaliação abrangente da eficácia das políticas e intervenções destinadas a
aumentar o consumo de refeições mais saudáveis (SNYDER; STORY, 1992). Quando
alimentos saudáveis não são consumidos, os estudantes podem não receber os benefícios
nutricionais ideais disponíveis na alimentação escolar influenciando no seu aprendizado, o que
sugere reduzir o desperdício de alimentos neste setor (NIAKI et al., 2017).
Para Hanks et al. (2014), existem vários métodos usados para mensurar as sobras nos
pratos/bandejas do setor de serviço de alimentação. Esses métodos variam em termos de tempo,
precisão, dificuldade de implementação e requisitos de mão de obra. Uma escolha apropriada
de método depende das necessidades e recursos do pesquisador. Portanto, identificar o método
apropriado para a situação é uma importante consideração de recursos (HANKS et al., 2014).
O conceito e orientações para o gerenciamento de resíduos consta no art. 9° da lei 12.305
de 2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Conforme essa lei,
a prioridade no gerenciamento de resíduos preconiza que: primeiro priorizar a não geração;
depois desenvolver meios para a redução; reutilização; reciclagem; tratamento; disposição final
ambientalmente adequada. A PNRS propõe que, seja introduzida a prática de hábitos de
consumo sustentável, sempre priorizando uma gestão adequada dos resíduos, e também, que as
organizações devem elaborar métodos para não gerar ou reduzir seus resíduos (BRASIL, 2010).
Desta forma, a redução das sobras geradas pode ser realizada através de uma gestão
eficiente do desperdício de alimentos, o que envolve a utilização de método de mensuração
adequado e compatível com os recursos disponíveis. Uma vez que essas sobras são
quantificadas, pode-se organizar uma ordem de prioridade e, em seguida, integrá-las à estratégia
de gerenciamento. O processo de mensuração determina como o monitoramento, documentação
e controle do desperdício de alimentos é organizado. Um sistema eficaz é uma ferramenta para
organizar e planejar ações práticas e influenciar na quantidade de alimentos desperdiçados
(HEIKKILÄ et al., 2016).
O município de Quatis, que oportunizou abertura para realização desta pesquisa, está
localizado ao sul do Estado do Rio de Janeiro, possui, aproximadamente, 15 mil habitantes e
285 km² de área que corresponde a 4,6% da Região do Médio Paraíba (IBGE, 2018). Seu Índice
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de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é 0,690, situando Quatis na faixa média de
IDHM (PNUD; IPEA; FJP, 2013). Em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) de 2017, para os anos finais do ensino fundamental, o município alcançou 4,6
abaixo da meta 5,0 (MEC/INEP, 2017).
Para atender a demanda da educação infantil, ensino fundamental, médio e educação de
jovens e adultos (EJA) com, aproximadamente, 2,5 mil estudantes matriculados em 2018,
Quatis possui 13 unidades escolares, onde são servidas 80 mil refeições por mês, uma média
diária de 4 mil refeições, para os alunos de toda a rede municipal de ensino.
É importante garantir o fornecimento de alimentação segura e nutricionalmente
adequada aos estudantes, quanto assegurar que a mesma seja efetivamente consumida.
Considerando que, conforme diagnóstico realizado, as unidades escolares desconhecem a
quantidade de alimentos desperdiçados, este estudo busca propor um processo adequado para a
mensuração do desperdício de alimentos na rede de ensino na cidade de Quatis/RJ.

1.1 QUESTÃO PESQUISA

Diante deste contexto, o presente trabalho visa responder a seguinte questão: Como
mensurar o desperdício de alimentos nos restaurantes escolares da rede municipal de ensino de
Quatis/RJ?

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Propor um processo para mensuração do desperdício de alimentos na rede de ensino na
cidade de Quatis/RJ.

1.2.2 Objetivos Específicos
De forma a contribuir para alcance do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes
objetivos específicos:
i. Diagnosticar o problema – contexto, principais números do município,
existência ou não de controle do desperdício de alimentos e estimativa do
desperdício;
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ii. Apresentar os métodos de mensuração do desperdício de alimentos com os
procedimentos e instrumentos de coletas de dados;
iii. Elaborar a proposta de processo para mensuração do desperdício de alimentos
adequado ao ambiente escolar municipal;
iv. Validar a proposta com os gestores da rede municipal de ensino.

1.3 JUSTIFICATIVA

Não existe uma definição única em todo do que é desperdício de alimentos, porém, no
Brasil, a discussão sobre o descarte de alimentos tem adotado a terminologia proposta pela
FAO, na qual se tem perda ou desperdício a depender da origem e da motivação do descarte
(GUSTAVSSON et al., 2013).
Perda de alimentos (food loss) é a redução da quantidade ou qualidade dos alimentos
disponíveis para consumo humano, como resultado de ineficiências na cadeia de produção e
abastecimento. Ocorre nos estágios iniciais da cadeia, principalmente na produção, pós-colheita
e processamento. Enquanto entende-se por desperdício de alimentos (food waste) como sendo
o descarte intencional de itens próprios para alimentação, que ocorre principalmente nos
últimos estágios da cadeia devido ao comportamento dos varejistas e consumidores. O
desperdício de alimentos é reconhecido como uma parte distinta da perda de alimentos porque
os fatores que o geram são diferentes das perdas de alimentos, sendo mais fácil propor soluções
ao serem analisados separadamente (FAO, 2014).
O desperdício de alimentos é uma das questões mais desafiadoras que a humanidade
enfrenta atualmente em todo o mundo. Para um futuro sustentável da produção de alimentos,
com capacidade para alimentar um planeta mais populoso e fomentar o desenvolvimento,
redução da pobreza e mitigação das alterações climáticas e outros danos ambientais, há um
conjunto de desafios entrelaçados (SEARCHINGER et al., 2018).
Dessa forma, a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) com 169 metas (Anexo 2) que países se comprometeram
a buscar até 2030 (UNITED NATIONS, 2015). Embora o desperdício de alimentos possa estar
relacionado a vários objetivos, como no ODS 01 – “Erradicação da pobreza” que busca acabar
com a pobreza em todas as suas formas, ele aparece de forma mais evidente no ODS 12 “Assegurar padrões sustentáveis de consumo e produção”, mais especificamente no OSD 12.3
onde a proposta é até 2030, reduzir pela metade o desperdício global de alimentos per capita
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nos níveis de varejo e consumidor, além de reduzir o desperdício ao longo da cadeia de
abastecimento alimentar (UNITED NATIONS, 2015).
Portanto, espera-se que haja um número crescente de iniciativas, campanhas e
desenvolvimentos legislativos para alcançar o objetivo supracitado. Conforme revisão da
literatura realizada, em aproximadamente seis anos, apresenta tendência de crescimento do
interesse dos acadêmicos pela temática do desperdício de alimentos e seus métodos de
mensuração, concentrando 41% das publicações entre os anos de 2017 e 2018. É importante
também considerar o crescente interesse das políticas públicas na alimentação escolar
brasileira, dada a evolução e representatividade do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). Desta forma, a redução dos atuais níveis deve ser acompanhada por uma melhor
mensuração do desperdício de alimentos.
Diante do exposto, apresenta-se como relevante, investigar os aspectos inerentes à
problemática do desperdício de alimentos na rede de ensino de Quatis/RJ, que oportunizou
abertura para realização desta pesquisa, uma vez que, mesmo com uma oferta alimentar de
qualidade e todos os benefícios inerentes à alimentação escolar, o seu consumo pode não ser
assegurado.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho está apresentado em cinco Capítulos. Após esta Introdução, na qual
é dada ênfase à contextualização, à problemática e aos propósitos, bem como a sua justificativa
e estrutura, apresentar-se-á a fundamentação teórica sobre o tema Alimentação Escolar e
Métodos de Mensuração do Desperdício de Alimentos que traz a sustentação para o que se
analisa e propõe no presente estudo. Na sequência, são apresentados os procedimentos
metodológicos que são descritos em suas características e etapas, seguido pelo diagnóstico do
problema com um breve histórico do município de Quatis/RJ, aspectos geográficos,
econômicos, e a estrutura responsável pela alimentação escolar. Posteriormente, temos a análise
e discussão das entrevistas realizadas. Por fim, é apresentada a proposta de solução e
considerações finais.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este Capítulo apresenta a revisão da literatura que fundamenta a temática proposta, a
análise e interpretação dos resultados encontrados com o desenvolvimento da pesquisa. O
Capítulo encontra-se dividido em: alimentação escolar e métodos de mensuração do desperdício
de alimentos em pratos/bandejas.

2.1 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

O Fome Zero “Uma Proposta de Política de Segurança Alimentar para o Brasil”, foi
lançado em 2003 como um programa criado para combater a fome e suas causas estruturais,
que geram exclusão social (BELIK, 2012). Segundo o Governo Federal, o Fome Zero pode ser
definido como uma estratégia para assegurar o direito humano à alimentação adequada,
priorizando as pessoas com dificuldade de acesso aos alimentos.
A experiência do Fome Zero representa uma sucessão de iniciativas registradas ao longo
da história brasileira que buscam enfrentar, com resultados distintos, esse paradoxo da presença
da insegurança alimentar num país que produz alimentos em abundância (PELIANO, 2010).
Os programas do Fome Zero trabalham de forma complementar, proporcionando o
reconhecimento do direito humano à alimentação para a população com uma alimentação
saudável e nutritiva (BELIK, 2012),
Uma alimentação inadequada, além de trazer prejuízos para o crescimento e o
desenvolvimento dos estudantes pode ocasionar doenças, além de diminuir a capacidade de
aprendizagem dos alunos, que podem apresentar um rendimento escolar insatisfatório (WFP,
2013). Por outro lado, atualmente, em meio a tantos fatos no cotidiano alimentar das escolas
destaca-se a redução da prevalência da desnutrição (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003) e
tendência ao sobrepeso e obesidade (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003; GUEDES et al., 2010).
No início da década de 1940, algumas escolas arrecadavam recursos, chamados “caixas
escolares”, para ofertar a alimentação aos estudantes. O Governo Federal percebendo a
importância da alimentação escolar para a permanência dos estudantes, bem como para a
redução da desnutrição infantil, criou em 1955 a Campanha da Merenda Escolar (CME). A
campanha foi se modificando até que, em 1979, denominou-se PNAE, mais conhecida como
“Merenda Escolar” (MEC, 2017). A Figura 1 destaca alguns apontamentos sobre a evolução
histórica do PNAE.
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Figura 1 – Evolução Histórica do PNAE
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A alimentação escolar é um direito humano conquistado pela sociedade brasileira,
garantido pelos artigos 208º da Constituição Federal Brasileira (CFB) e 4º da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 e sua oferta é uma obrigação dos Estados,
Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996). Além de ser essencial garantir
o fornecimento de alimentação agradável, saborosa, segura e nutricionalmente adequada aos
estudantes das unidades escolares, é fundamental assegurar que as refeições servidas são
efetivamente consumidas (BRASIL, 2018).
O PNAE conhecido como “Merenda Escolar”, criado em 1955, visava à redução da
desnutrição no país e alcançou em 2004 a visão do direito humano à alimentação. É gerenciado,
desde 1998, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), uma autarquia do
Ministério da Educação (MEC) (BRASIL, 2013). O PNAE possui o objetivo de contribuir para
o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a
formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, elucidado na Figura 2.
Figura 2 – Objetivos do PNAE
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PNAE
Educação Alimentar e Nutricional

Oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais durante o período letivo
Crescimento

Apredizagem

Rendimento escolar

Desenvolvimento
biopsicossocial

Formação de práticas
alimentares saudáveis

Fonte: MEC (2017)
O PNAE beneficia, diariamente, 42 milhões de estudantes (BRASIL, 2018). É
considerado um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo, destinado a atender
todos os alunos da rede pública de ensino brasileira (BUNDY et al., 2009; LEAO, 2013; ONU,
2013; WFP, 2013).
Ao Governo Federal cabe oferecer recursos suplementares, que são repassados pelo
FNDE por meio do PNAE, aos Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 2013).
Segundo a Resolução CD/FNDE (2013), o cálculo do valor a ser transferido (VT) anualmente
pelo FNDE considera o número de alunos no censo escolar do ano anterior (A), multiplicado
pelo valor per capita (C) conforme modalidade de ensino (Quadro 1), e multiplicado por 200
dias de atendimento (D), o que pode ser representado pela fórmula: 𝑉𝑇 = 𝐴 x 𝐶 x 𝐷.
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Quadro 1 – Valores per capita repassados pelo FNDE
Modalidade de Ensino

Valor per capita

Ensino Fundamental

R$ 0,36

Ensino médio

R$ 0,36

Educação de Jovens e Adultos

R$ 0,32

Pré-escola

R$ 0,53

Alunos em escolas indígenas e remanescentes de quilombos

R$ 0,64

Alunos matriculados em escolas de tempo integral

R$ 1,07

Creches, inclusive as localizadas em áreas indígenas e
remanescentes de quilombos

R$ 1,07

Programa Mais Educação

Complementação de forma a totalizar o
valor per capita de R$ 1,07

Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno

R$ 0,53

Educação de Jovens e Adultos Semipresencial

Serão repassados 20% dos recursos
destinados ao EJA Presencial

Fonte: BRASIL (2017)
O PNAE determina que, pelo menos 30% dos recursos repassados pelo Governo Federal
para a compra de produtos alimentares sejam provenientes da agricultura familiar (BRASIL,
2009). Ao articular a produção familiar com o consumo local, objetivando assegurar o direito
à alimentação adequada, forma-se circuitos curtos de produção, abastecimento e consumo, que
asseguram não só a inclusão produtiva dos agricultores familiares, mas também a oferta de
alimentos mais saudáveis (LEAO, 2013). A seleção de propostas específicas para a aquisição
de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para a alimentação escolar é
realizada através do edital de chamada pública, procedimento administrativo regulamentado
pelo PNAE (BRASIL, 2013).
A execução do PNAE se dá, em linhas gerais, através de dois modelos distintos: modelo
centralizado, em que os produtos da alimentação escolar são comprados pela prefeitura e
distribuídos às escolas; e modelo escolarizado, em que a prefeitura municipal ou o governo
estadual repassa o dinheiro da alimentação escolar para as escolas ou creches, que ficam, então,
responsáveis pela compra dos alimentos (BRASIL, 2018).
A fiscalização da gestão e da aplicação dos recursos financeiros oriundos do PNAE
compete ao próprio FNDE, à Controladoria Geral da União (CGU), ao Tribunal de Contas da
União (TCU) e ao Ministério Público da União (MPU), quando solicitado, perante aos demais
entes responsáveis pelos sistemas de ensino através de auditorias e/ou análise dos processos
que originarem das prestações de contas (BRASIL, 2013).
O exercício do controle social favorece o acompanhamento e o controle da execução do
programa, desta forma, o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), órgão colegiado que possui
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caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, é responsável pela
fiscalização do programa, envio de informações ao FNDE e análise das prestações de contas
enviadas pela prefeitura a que pertence (BRASIL, 2013).
Na região da América Latina e Caribe e da África, diversos programas de alimentação
escolar foram criados tendo o PNAE como referência, por se tratar de uma importante política
pública de educação e saúde e como estratégia de segurança alimentar e nutricional, de
cumprimento do direito humano à alimentação adequada e de promoção do desenvolvimento
sustentável a longo prazo (BUNDY et al., 2009; ONU, 2013; WFP, 2013).
Objetivando contribuir com a discussão desta seção, que busca abordar a alimentação
escolar enquanto prática que contribui para o desenvolvimento escolar, realizou-se a revisão
dos 22 artigos selecionados na base Web of Science utilizando-se os argumentos de busca
“school feeding” e “PNAE”, com limite cronológico fixado para o período de todos os anos,
sendo a pesquisa realizada em 13 de janeiro de 2019. Assim, destacam-se a seguir os principais
apontamentos dos pesquisadores em relação a evolução e experiência do PNAE. As pesquisas
sobre o PNAE, em suas diferentes faces, são importantes para que se possa ter um feedback a
respeito da execução do programa.

2.1.1 Evolução PNAE
O discurso global sobre a soberania alimentar sugere vários mecanismos para melhorar
a segurança alimentar e a subsistência agrícola, incluindo a reforma agrária redistributiva e a
reestruturação dos mercados para melhorar a distribuição e o acesso aos alimentos. No Brasil,
o Fome Zero criou vínculos inovadores entre programas de nutrição pública e segurança
alimentar e iniciativas de desenvolvimento rural por meio do apoio mediado ao mercado para
o setor agrícola familiar (WITTMAN; BLESH, 2017).
A política integrada de segurança alimentar e nutricional promoveu a intersetorialidade
no sistema alimentar, articulando ações para garantir o acesso a alimentos saudáveis e fortalecer
a agricultura familiar. A qualidade da alimentação escolar evoluiu progressivamente, em
particular, a disponibilidade de frutas e legumes aumentou, melhorando o acesso a alimentos
mais saudáveis. Neste sentido, a liderança do governo, a legislação forte, a participação da
sociedade civil e a tomada de decisões intersetoriais são determinantes (SIDANER;
BALABAN; BURLANDY, 2013).
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As políticas de desenvolvimento territorial representam um avanço no contexto
brasileiro, isto pois se vê o espaço rural ser valorizado, principalmente, pela pequena produção
local (agricultura familiar) e pelos seus sujeitos sociais (COLNAGO; HESPANHOL, 2017).
Porém há desafios em sua operacionalização no que se refere à intersetorialidade, isto
é, cada setor deve desenvolver ações para sua promoção, à regularidade no fornecimento de
gêneros alimentícios e ao desenvolvimento de trabalho educativo nas unidades escolares
(LEITAO; BERNARDINO, 2018). Desta forma, é necessário fomentar ações por parte da
gestão local para reconhecer o potencial agrícola regional, além de estabelecer parcerias com
outros órgãos, a fim de melhorar a capacitação dos agricultores e proporcionar-lhes meios para
o cumprimento da legislação vigente. A fim de contribuir para aumentar a renda, a qualidade
de vida das famílias rurais e a alimentação saudável nas unidades escolares (MARQUES et al.,
2014).
Frutas e hortaliças in natura são os alimentos mais adquiridos da agricultura familiar. A
oferta de alimentos, a falta de documentação e de preparo dos agricultores para a produção e a
logística de distribuição são os principais entraves encontrados. O vínculo da agricultura
familiar com o PNAE apresenta dificuldades para alguns municípios, entretanto há benefícios
para todos os atores envolvidos na gestão do PNAE, como a maior oferta de frutas e hortaliças
da própria região na alimentação escolar (BARONE et al., 2016).
Em relação aos entraves oriundos das concepções dos editais de chamadas públicas da
agricultura familiar, aponta-se a falta de informações básicas relacionadas à classificação dos
alimentos para os produtores familiares rurais, ausência da participação de nutricionistas como
responsáveis técnicos cadastrados no PNAE, desconsideração da legislação vigente do PNAE
e a questão de segurança e qualidade dos alimentos, ocasionando assim na baixa participação e
beneficiação dos agricultores familiares (AGUIAR; CALIL, 2016).
No que tange a logística de distribuição, a estrutura dos custos logísticos do processo de
comercialização de produtos da agricultura familiar via PNAE compreende quatro principais
modalidades de custos: custo de transporte; custo de estoque; custo de embalagem e; custo
tributário. Para produtos in natura, por exemplo, destaca-se o custo de transporte com a
representatividade de 89% e o custo de embalagem com 11%. Esses custos sofrem alterações
significantes na medida que se modifica o produto ou o canal de comercialização adotado, dado
as especificidades da logística e o contexto de cada região. Desta forma, é importante que se
considere esses custos no processo de formação dos preços de produtos da agricultura familiar
para fins de comercialização segundo o PNAE (DA SILVA; LEITAO; DA SILVA, 2018).
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Estima-se que 78% dos municípios brasileiros adquiram alimentos da agricultura
familiar, sendo a maior frequência (95%) na região Sul, e a menor (68%) na região CentroOeste. Municípios de grande porte, com gestão de alimentos mistos, descentralizados ou
terceirizados, e sem um nutricionista como responsável técnico, compram alimentos com
menos frequência da agricultura familiar. Apesar da ampla aquisição de alimentos da
agricultura familiar em todo o país, 50% dos municípios não investem o mínimo de 30% exigido
por lei, requerendo ações voltadas ao cumprimento da legislação e maior investimento,
especialmente nos estados e regiões que detenham as maiores dificuldades (MACHADO et al.,
2018).
O PNAE fornece incentivo econômico para que os pequenos agricultores iniciem uma
transição agroecológica, criando um mercado diferenciado de preços que, de outra forma,
estaria ausente no contexto regional. Desta forma, para que a inserção nesse mercado
agroecológico seja eficaz, é necessário a formação de parcerias, como a participação em
associações de agricultores, cooperativas e programas de extensão agrícola não governamental
que apoiam práticas agroecológicas (GUERRA, BLESH, SCHMITT; WITTMAN, 2017).
Estima-se que, 50% dos produtores orgânicos se beneficiam com a produção
agroecológica, através da inserção na alimentação escolar dos produtos de subsistência da
agricultura familiar, demonstrando a relevância do PNAE na promoção de um desenvolvimento
mais sustentável (CONSTANTY; ZONIN, 2016).
A aquisição da agricultura familiar é uma atividade de longo alcance em termos de
conceito, execução e resultados, sugerindo assim que uma forte articulação entre os atores e
instituições dos diferentes setores envolvidos é fundamental para o seu sucesso. A educação,
agricultura, planejamento, setores de compras e da sociedade civil devem trabalhar
articuladamente em nível nacional, estadual e local, constituindo desta forma uma importante
estratégia de segurança alimentar e nutricional, para o cumprimento do direito humano à
alimentação adequada e promoção do desenvolvimento sustentável a longo prazo
(SCHWARTZMAN et al., 2017).

2.1.2 Experiência PNAE
Para que o propósito do PNAE se concretize, ou seja, que a universalidade do programa
aconteça ou, pelo menos, que um percentual próximo de 100% dos estudantes realmente
consumam a alimentação escolar e que o consumo efetivo também ultrapasse os 70%,
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considerado elevado, é necessário que tanto as escolas como os órgãos governamentais se
mobilizem para que as dificuldades sejam sanadas (VALENTIM et al., 2017).
A título de ilustração Muniz e de Carvalho (2007) apresentam uma pesquisa feita em 10
escolas públicas do município de João Pessoa na Paraíba. Os autores relatam que a alimentação
ofertada nas unidades escolares é considerada importante por 87% dos estudantes, 57%
realizam as refeições às vezes, pois o cardápio nem sempre é o que eles estão acostumados ou
gostam. Destacam-se os baixos percentuais de estudantes que relatam apenas ir à escola pela
alimentação 0,9% e que abandonariam a escola se o programa fosse cancelado 4%. As
principais razões relatadas pelos estudantes por não realizarem as refeições escolares são a falta
de familiaridade com o cardápio e o sabor (MUNIZ; DE CARVALHO, 2007).
No que tange aos nutrientes do cardápio, Flavio et al. (2008) relatam que em relação a
meta de suprir 15% das necessidades nutricionais conforme estipulado no PNAE, o teor de
energia e cálcio se encontrou abaixo do recomendado pelo PNAE, assim como a proporção de
magnésio na alimentação escolar pública do município de Lavras em Minas Gerais (FLAVIO
et al., 2008). Leao et al. (2018) destacam que cardápios nutricionalmente inadequados podem
contribuir para a redução do desempenho escolar e do crescimento estudantil, além da incerteza
alimentar. Demonstrando a necessidade de readequar as recomendações e, assim, garantir o
direito humano à alimentação adequada e, consequentemente, a melhoria da aprendizagem e do
desempenho escolar (LEAO et al., 2018).
Em relação ao tamanho das porções e composição nutricional, Retondario et al. (2016)
analisaram amostras das seis refeições diárias coletadas no ensino infantil público de Curitiba
no Paraná. Constataram que não houve diferença estatisticamente significante, o que indica que
a alimentação escolar na educação infantil municipal atende parcialmente às diretrizes do
PNAE e às exigências nutricionais dos estudantes (RETONDARIO et al., 2016).
No que tange a gestão de escolares indígenas, De Castro et al. (2014) estudaram 35
escolas indígenas Kaingang no Estado do Rio Grande do Sul. Destacaram que 75% praticam a
gestão local do PNAE, ou seja, a compra é realizada pela própria unidade escolar. Baixas ofertas
de legumes, leite e laticínios foram observadas em cerca de 60% dos cardápios. Aponta-se assim
como oportuno o maior apoio às políticas públicas em saúde, alimentação e nutrição indígena
(DE CASTRO et al., 2014).
Com o objetivo de ampliar a compreensão sobre hábitos alimentares dos alunos
inseridos no PNAE, Paiva, De Freitas e Santos (2016) verificaram que em um município do
semiárido do Estado da Bahia, revela-se marcante o curto intervalo destinado a alimentação dos
estudantes, o que contribui para elucidar as diferenças nos aspectos relacionados à alimentação
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no domicílio, fora de casa e ao direito à alimentação escolar (PAIVA; DE FREITAS; SANTOS,
2016).
Os entraves apresentados influenciam diretamente na taxa de desperdício das sobras
sujas (alimentos deixados nos pratos/bandejas) e sobras limpa (alimentos cozidos e não
servidos) que é considerado aceitável em 10% pela literatura. Desta forma, é importante
monitorar o planejamento, produção e distribuição da alimentação escolar e da educação
alimentar e nutricional, a fim de melhorar a qualidade dos alimentos ofertados e reduzir o
desperdício nas unidades escolares (ISSA et al., 2014).
O PNAE é uma iniciativa com impacto positivo na redução do desperdício de alimentos
no Brasil, onde o consumo e o desperdício de alimentos devem levar em conta a grande
heterogeneidade social e a alta desigualdade de renda, além de razões culturais inesperadas e
relevantes. Cerca de 30 projetos de lei relacionados ao desperdício de alimentos foram
discutidos no Congresso brasileiro desde 1997, com baixa expectativa de aprovação no curto
prazo (HENZ; PORPINO, 2017).

2.2 MÉTODOS DE MENSURAÇÃO DO DESPERDÍCIO EM PRATOS/BANDEJAS

O serviço de alimentação representa um setor de expressivo interesse para intervenção.
Mensurar o desperdício de alimentos, isto é, o alimento que é colocado no prato/bandeja e
mantido sem uso após a refeição, é uma parte importante na busca de eficiência organizacional
e na avaliação abrangente da eficácia das políticas e intervenções destinadas a aumentar o
consumo de refeições mais saudáveis (SNYDER; STORY, 1992) e a reduzir o desperdício de
alimentos (NIAKI et al., 2017).
Para Hanks et al. (2014), existem vários métodos usados para mensurar as sobras nos
pratos do setor de serviço de alimentação. Esses métodos variam em termos de tempo, precisão,
dificuldade de implementação e requisitos de mão de obra. Uma escolha apropriada de método
depende das necessidades e recursos do pesquisador. Portanto, identificar o método mais
apropriado para a situação é uma importante consideração de recursos.
Apesar do número crescente na literatura acadêmica, há uma falta de estudos
sistemáticos, cronológicos e sintetizados que indiquem quais métodos de mensuração do
desperdício nos pratos do setor de serviços de alimentação são utilizados e como tem evoluído
ao ponto de se tornar uma temática emergente da área. Para contribuir com esta questão foi
realizado uma revisão sistemática qualitativa da literatura, utilizando a abordagem
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bibliométrica para obter um levantamento de autores e periódicos relacionados com a
mensuração do desperdício de alimentos nos pratos, assim como a abordagem estrutural das
redes sociais a fim de identificar as principais áreas e as relações entre os diversos autores e
seus indicadores.

2.2.1 Análise Bibliométrica
Analisou-se o perfil das publicações utilizando os argumentos de busca food waste, plate
waste, method* divulgados na base Web of Science (WoS) no período de 1945 até 16 de junho
de 2018, quando essa busca foi efetuada. A busca resultou em 17 artigos que em,
aproximadamente, seis anos apresenta uma tendência de crescimento do interesse dos
acadêmicos pelos métodos de mensuração do desperdício de alimentos, concentrando-se 7
publicações do total de 17 entre os anos de 2017 e 2018.
Observa-se que o início das publicações se deu no ano de 2012 (Figura 3), sendo o
primeiro artigo de Maxim Parent, Helen Niezgoda, Heather H. Keller, Larry W. Chambers e
Shauna Daly, publicado por Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.
Figura 3 – Número de publicações por ano
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Fonte: Elaborado pela autora
Em relação aos países mais prolíferos, os Estados Unidos publicaram seis trabalhos no
período analisado, seguido de Portugal com três e Dinamarca com dois (Tabela 1).
Tabela 1 – Publicações dos 5 países mais prolíferos
Países / Territórios
1
2
3
4
5

EUA
PORTUGAL
DINAMARCA
CHINA
BRASIL

Fonte: Elaborado pela autora

Registros

%

6
3
2
2
1

35,3%
17,6%
11,8%
11,8%
5,9%
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Nota-se que 15 artigos estão classificados nas duas primeiras áreas de pesquisa:
Nutrition Dietetics e Environmental Sciences Ecology. Seguido por Engineering com quatro,
Science Technology Other Topics com três e Public Environmental Occupational Health com
dois trabalhos classificados (Tabela 2).
Tabela 2 – Publicações das 5 áreas de pesquisa mais prolíferas
Áreas de pesquisa
1
2
3
4
5

Registros

%

10
5
4
3
2

58,82%
29,41%
23,53%
17,65%
11,76%

NUTRITION DIETETICS
ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY
ENGINEERING
SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS
PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH

Fonte: Elaborado pela autora

Os dois periódicos mais prolíferos representam cinco registros do total, destacando o
Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics com três artigos e 53 citações (Figura 4).
Figura 4 – Publicações dos 10 periódicos mais prolíferos e seu fator impacto
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Fonte: Elaborado pela autora
Constata-se que o tema está em fase de consolidação pelo fato de 10 autores, do total de
67 pesquisados, possuírem duas publicações no período analisado, enquanto os demais,
somente uma publicação.
Observa-se que 107 citações, do total de 123, estão concentradas nos cinco artigos mais
prolíferos, validando assim sua relevância para com a temática tratada, bem como, para a
comunidade acadêmica (Tabela 3).
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Tabela 3 – Registro das citações dos 5 artigos mais prolíferos
Autor

Ano

Título

Fonte

Reliability and Accuracy of Real-Time
Hanks, AS
Visualization Techniques for Measuring School Journal of the Academy
2014
et al.
Cafeteria Tray Waste: Validating the Quarter- of Nutrition and Dietetics
Waste Method
Food Waste in a School Nutrition Program After
Byker, CJ
Journal of Nutrition
2014 Implementation of New Lunch Program
et al.
Education and Behavior
Guidelines
Determination of plate waste in primary school
Martins,
2014 lunches by weighing and visual estimation
Waste Management
ML et al.
methods: A validation study
Parent, M
et al.

Comparison of Visual Estimation Methods for
Journal of the Academy
2012 Regular and Modified Textures: Real-Time vs
of Nutrition and Dietetics
Digital Imaging

Factors affecting fruit and vegetable school
Yoder,
2015 lunch waste in Wisconsin elementary schools Public Health Nutrition
ABB et al.
participating in Farm to School programmes

Fator Vezes
Impacto citado

4.534

41

3.249

30

5.262

16

4.534

11

3.050

9

Fonte: Elaborado pela autora

2.2.2 Análise das Redes Sociais
A análise de redes sociais identifica e agrupa as ligações de pesquisadores e instituições,
permitindo analisar relacionamentos e desenvolvimento de colaboração em uma área de
pesquisa (BENCKENDORFF; ZEHRER, 2013). Segundo Lemieux e Ouimet (2008), redes
sociais são conjunto de relações entre um determinado número de indivíduos, palavras,
instituições.

2.2.2.1 Análise das Redes de Cocitação
Realizou-se então a análise da rede de relacionamento dos autores, onde se demonstra a
rede de colaboração entre autores da pesquisa e suas referências. Observa-se que os clusters
formados concordam com as informações apresentadas anteriormente pelos autores que se
destacaram na área, com os trabalhos com um maior número de citações.
Exibe-se a presença de dois clusters com 13 itens e sua conexão com 68 links. Os
clusters estão representados pelas cores em vermelho e verde. O cluster vermelho é composto
por oito autores que trabalham em conjunto. Neste cluster, Cohen e Marlette são os mais
proeminentes. O cluster verde é composto por cinco autores que formam uma rede de
colaboração. Os autores destacados neste cluster são Comstock e Williamson (Figura 5).
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Figura 5 – Análise da rede de cocitação autores

Fonte: Elaborado pela autora

2.2.2.2 Análise das Redes de Copalavras
A ferramenta de visualização VosViewer também identificou três clusters para as
palavras-chave mais citadas pelos autores da pesquisa e suas referências (Figura 6).
Figura 6 – Análise da rede de copalavras

Fonte: Elaborado pela autora
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Os clusters formados são: i. cluster – crianças, consumo, desperdício de alimentos, fruta,
impacto, nutrição e alunos. ii. cluster – fotografia, sobras de pratos, cantina escolar, almoço
escolar. iii. cluster – precisão e confiabilidade. Entende-se que, as redes formam áreas
específicas de estudos como: estudos sobre a nutrição das crianças, e como a qualidade
nutricional está relacionada ao desperdício; estudos sobre os desperdícios na alimentação
escolar,

sobretudo

nos

restaurantes/cantinas,

e;

estudos

sobre

os

métodos

de

quantificação/mensuração.
Neste sentido, evidenciam-se as áreas onde estão concentrados o maior número de
publicações da temática.

2.2.3 Revisão Sistemática Qualitativa
Conforme apresenta a Tabela 4, os 17 estudos incluídos nesta revisão utilizam quatro
diferentes métodos de mensuração do desperdício de alimentos nos pratos: pesagem direta
(n=7), estimativa visual (n=4), fotografia (n=3), e combinação de estimativa visual e fotografia
e/ou pesagem direta (n=3).
Tabela 4 – Publicações por técnica de mensuração do desperdício de alimentos
Autor/Ano

Pesagem Direta

Estimativa Visual

Fotografia

Parent, M et al. (2012)

1

Rodríguez-Tadeo, A et al. (2014)
Byker, CJ et al. (2014)

1
1

Hanks, AS et al. (2014)

1

Martins, ML et al. (2014)

1

Navarro, DA et al. (2014)
Dias-Ferreira, C et al. (2015)

1
1

Yoder, ABB et al. (2015)

1

Liu, Y et al. (2016)

1

Martins, ML et al. (2016)

1

de Carvalho, KP et al. (2017)

1

Getts, KM et al. (2017)
Marais, ML et al. (2017)

1
1

Wang, LE et al. (2017)
Boschini, M et al. (2018)

1
1

Roe, BE et al. (2018)

1

Schupp, CL et al. (2018)

1

Total

7

Fonte: Elaborado pela autora

Combinação de Métodos

4

3

3
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2.2.3.1 Método de Mensuração por Pesagem Direta
A pesagem direta é o método de mensuração mais usual abordado na literatura, nesta
revisão sistemática foi utilizada em sete artigos, 41% do total (Quadro 2).
Quadro 2 – Artigos que utilizaram o método de mensuração por pesagem direta
Autor

Ano

Byker, CJ
2014
et al.
DiasFerreira,
C et al.

2015

Martins,
ML et al.

2016

De
Carvalho,
KP et al.

2017

Marais,
ML et al.

2017

Boschini,
M et al.

2018

Schupp,
CL et al.

2018

Título

Fonte
Objetivo
Journal of
Food Waste in a School Nutrition
Avaliar a quantidade de desperdício de alimentos
Nutrition
Program After Implementation of
por item da refeição de acordo com as novas
Education
New Lunch Program Guidelines
diretrizes entre os alunos do ensino infantil.
and Behavior
Quantificar o total de sobras de refeições
Hospital
food
waste
and
Waste
resultantes nos hospitais de Portugal. Descobrir o
environmental
and
economic
Management que está sendo oferecido aos pacientes e quais
indicators - A Portuguese case study
itens são devolvidos como sobra.
Strategies to reduce plate waste in
Public
Determinar e comparar o efeito de duas
primary schools - experimental
Health
intervenções na redução do desperdício de pratos
evaluation
Nutrition
na alimentação escolar.
Effect of the implementation of the
Nutricion
Avaliar o desperdício na transição de um serviço
mixed cafeteria system in a hospital
Hospitalaria simples para um refeitório misto.
nutrition and dietetic service
Are the attitudes and practices of
South African Investigar fatores que contribuem para o
foodservice managers, catering
Journal of desperdício de alimentos por estudantes da
personnel and students contributing
Clinical
Universidade de Stellenbosch em alojamentos
to excessive food wastage at
Nutrition universitários.
Stellenbosch University?
Elaborar uma metodologia de referência para
Food waste in school canteens: A Journal of quantificar o desperdício de alimentos em
reference methodology for largeCleaner
cantinas escolares adequadas para estudos de
scale studies
Production grande escala, com economia de tempo e capazes
de fornecer dados confiáveis e comparáveis.
Journal of
Agriculture Avaliar a triagem de resíduos de refeitórios e as
An evaluation of current lunchroom
Food
práticas de direcionamento de resíduos
food waste and food rescue programs
Systems and alimentares em um distrito escolar de
in a Washington state school district
Community Washington.
Development

Fonte: Elaborado pela autora
O método de pesagem direta consiste em pesar amostras aleatórias das refeições para
assim calcular o seu peso médio e na área de retorno, após o consumo, coletar e pesar os
alimentos desperdiçados das bandejas/pratos calculando o percentual de desperdício de
alimentos em relação ao peso médio (DIAS-FERREIRA et al., 2015). Outra forma, é medir o
peso dos alimentos antes de serem servidos, coletar as sobras de alimentos das bandejas/pratos,
pesar e subtrair o total de alimentos desperdiçados (WOLPER et al., 1995; BOCHINI et al.,
2018).
Desta forma, a Figura 7 representa parte do processo de mensuração por pesagem direta.
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Figura 7 – Representação do método de mensuração por pesagem direta

Fonte: Lafayette (2017)

Para avaliar a quantidade de desperdício de alimentos por item das refeições dos alunos
do ensino infantil público, Byker et al. (2014) examinaram as refeições dos alunos. Coletou-se
as bandejas após o consumo e separou os componentes da refeição em recipientes relativos a
cada item do cardápio diário da escola, os recipientes eram pesados com uma balança digital,
no período de uma semana para capturar possíveis mudanças por dia da semana e/ou por oferta
de cardápio. Os autores constataram que são desperdiçadas 45,3% do total de refeições servidas,
o maior desperdício de alimentos foi na segunda-feira (53,0%) e o menor na terça-feira (35,5%).
Legumes (51,4%) foram desperdiçados em maior quantidade e frutas apresentaram o menor
nível de desperdício (33,0%). Desta forma, estratégias para reduzir o desperdício de alimentos
na merenda escolar, devem ser pesquisadas e implementadas (BYKER et al., 2014).
Schupp et al. (2018) também identificaram e quantificaram o tipo de sobras alimentares
geradas em 18 escolas de Washington. Na referida pesquisa foi realizada a pesagem,
classificação e registro dos pesos pré e pós classificação de todas as sobras nos refeitórios. Após
o processo de classificação, foram registrados e somados os pesos precisos por tipo: resíduos
comuns, reciclagem e compostagem. Alimentos comestíveis, próprios para consumo, foram
colocados em recipientes e pesados separadamente. Os autores concluíram que há uma
quantidade considerável de alimentos desperdiçados que poderiam ser utilizados na
alimentação de outros estudantes ou mesmo membros da comunidade que sofrem de
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insegurança alimentar, por meio de compartilhamento entre refeitórios ou serviços de doação
para bancos de alimentos (SCHUPP et al., 2018).
Já Dias-Ferreira et al. (2015) quantificaram o total de sobras de, aproximadamente, 8
mil refeições nos hospitais de Portugal, afim de descobrir o que está sendo oferecido aos
pacientes e quais itens são descartados. Antes de cada refeição o peso do prato principal era
determinado ponderando cinco amostras e calculando o valor médio, após as refeições as
bandejas eram coletadas e transportadas para a cozinha, onde as sobras das refeições eram
colocadas em recipientes e, em seguida, pesados com uma balança digital. Verificaram um
desperdício de 953g de alimentos por pessoa/dia, sendo superior a 50% para o prato principal
e 10% para a sobremesa/fruta (DIAS-FERREIRA et al., 2015).
Com o objetivo de avaliar os efeitos da implementação do sistema de refeitório misto,
cardápio normal para funcionários/acompanhantes e dieta para pacientes, De Carvalho et al.
(2017) analisaram as refeições de um hospital universitário. Toda refeição preparada, servida e
não consumida (sobras limpas) e as sobras dos pratos após consumo foram pesados com uma
balança digital e as ponderações realizadas e anotadas. Averiguaram que a modificação não
provocou alteração considerável na quantidade desperdiçada, as sobras de 3% ficaram dentro
do aceitável, indicado pela literatura em 10%; e que as sobras estão relacionadas a fatores como
a aceitação do cardápio, inadequado per capita, apresentação e quantidade dos alimentos
preparados (DE CARVALHO et al., 2017).
Martins et al. (2016) realizaram duas intervenções em escolas primárias por meio de
palestras educativas, onde, para uma escola, a palestra foi direcionada aos estudantes com foco
na educação nutricional e desperdício de alimentos e, na outra escola, a palestra foi para os
professores/equipe com foco nas causas e consequências do desperdício de alimentos.
Realizaram então uma análise entre três escolas primárias (duas com intervenções e outra sem),
através da pesagem de 1.742 refeições compostas por oito cardápios distintos e das suas
respectivas sobras de pratos/bandejas. Os autores verificaram uma efetiva diminuição no
desperdício nas escolas que receberam as intervenções, e que a palestra voltada para os
estudantes foi mais eficaz a curto prazo, uma semana após sua realização. Já a intervenção com
foco nos professores/equipe mostrou melhores resultados no médio prazo, ou seja, após três
meses (MARTINS et al., 2016).
Em relação aos fatores que contribuem para o desperdício de alimentos em alojamentos
universitários de Stellenbosch, Marais et al. (2017) mensuraram através da pesagem direta das
refeições oferecidas e suas sobras, o desperdício médio por prato de 16,9%, superior ao limite
aceitável da literatura de 10%. Com auxílio de questionário eletrônico, foi possível identificar
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os fatores que contribuíram para esse desperdício, como o sistema de reservas, cardápios e estilo
de servir, plano de refeições estipulando a porção de sobremesa e porção grande de amido. O
que indica que uma cultura de sustentabilidade com foco na redução do desperdício de
alimentos pode ser desenvolvida e estimulada (MARAIS et al., 2017).
Desta forma, Boschini et al. (2018) elaboraram uma nova metodologia baseada no
método de pesagem direta com o objetivo de atender estudos em larga escala. Consiste em pesar
os alimentos, e realizar a mensuração para três grupos principais: alimentos preparados, sobras
sujas (alimentos desperdiçados, deixado sem uso após a refeição) e sobras limpas (alimentos
preparados e não servidos). Os dados são separados por refeição/dia e agregados por escola.
Todo o processo de coleta de dados, pesagem e registro de dados é realizado diretamente pela
equipe do serviço de alimentação e registrado no diário de cozinha da unidade escolar. Os
materiais necessários são uma balança eletrônica, sacos para resíduos comuns, recipientes com
identificação para coleta das sobras dos alunos. Após validação, os autores constataram que a
nova metodologia é considerada adequada para estudos de larga escala, demonstrando precisão
e confiabilidade (BOSCHINI et al., 2018).
Diante do exposto, o método de pesagem direta destaca como principal vantagem a sua
precisão, desde que a balança seja calibrada e usada adequadamente. As principais
desvantagens desse método são o esforço e os custos envolvidos, especialmente quando é
necessário a realização do procedimento em mais de um local. De uma perspectiva prática, a
pesagem direta muitas vezes não é viável devido ao tempo e espaço demandados, apesar de ser
o método mais preciso e utilizado para quantificar desperdício de alimentos em pratos.

2.2.3.2 Método de Mensuração por Estimativa Visual
A estimativa visual é um processo de avaliação onde observadores previamente
treinados estimam o desperdício através da observação direta usando uma escala predefinida,
por exemplo: 0%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100% (Figura 8); nenhum, ¼, ½, ¾ ou todos os itens
alimentares desperdiçados; ou a escala de seis pontos de Comstock 1(0-25%), 2(26-50%), 3(5175%), 4(76-100%). É realizada a avaliação visual observando, primeiramente, várias porções
de alimentos da refeição para entender a aparência média. Em seguida, pesam várias amostras
para encontrar o peso médio da refeição. Por fim, as bandejas/pratos são coletadas e avaliadas
em relação à quantidade de alimentos desperdiçados marcando na escala escolhida
(COMSTOCK et al., 1981; MARTINS et al., 2014; RODRÍGUEZ-TADEO et al., 2014).
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Figura 8 – Exemplo de escala do método de mensuração por estimativa visual

Fonte: Gase et al. (2014)
As estimativas durante a observação das refeições fornecem informações imediatas do
tipo e da quantidade de alimentos consumidos. No entanto, a presença de pesquisadores no
ambiente de refeição pode alterar os padrões alimentares normais dos participantes, tratandose de um trabalho intensivo limitado às observações diretas de apenas alguns pratos por vez
(DHINGRA et al., 2007).
A coleta e a estimativa visual do desperdício nos pratos pela equipe de pesquisa após a
refeição são viáveis para estudos com pequenas amostras. Em estudos multicêntricos, ou seja,
estudos realizados em locais diferentes onde são aplicados a mesma metodologia e protocolos,
podem ocorrer variações nos processos de serviços de alimentação, nos estilos dos restaurantes
e limitações de recursos podem influenciar na qualidade da estimativa visual (PARENT et al.,
2012).
Nesta pesquisa bibliométrica, a estimativa visual foi identificada em quatro estudos. Os
estudos publicados objetivaram validar e avaliar a confiabilidade das escalas do método de
observação para mensurar o desperdício de alimentos (Quadro 3).
Quadro 3 – Artigos que utilizaram o método de quantificação por estimativa visual
Autor
Hanks,
AS et al.

Ano

2014

Martins,
2014
ML et al.

Título
Fonte
Reliability and Accuracy of Real-Time
Journal of
Visualization
Techniques
for
the Academy
Measuring School Cafeteria Tray
of Nutrition
Waste: Validating the Quarter-Waste
and Dietetics
Method
Determination of plate waste in primary
Waste
school lunches by weighing and visual
Management
estimation methods: A validation study

Rodrígue
z-Tadeo, 2014
A et al.

Assessing food acceptance in scholar
children; qualitative visual record
versus food waste analysis

Getts,
2017
KM et al.

Validity and Interrater Reliability of the
Visual Quarter-Waste Method for
Assessing Food Waste in Middle
School and High School Cafeteria
Settings

Fonte: Elaborado pela autora

Objetivo
Examinar qual dos três métodos visuais de
medição de sobras da bandeja é mais confiável,
preciso e econômico em comparação com o
padrão-ouro, pesagem individual das sobras.

Validar o método de estimação visual de sobras
agregados do prato principal em cantinas
escolares de escolas portuguesas
Avaliar a aceitação alimentar por pesar sobras
Nutricion
de alimentos e validação de uma metodologia
Hospitalaria para estimativa visual em cantinas escolares na
Múrcia.
Determinar, utilizando estatística que mede a
Journal of concordância entre avaliadores, se a escala de
the Academy quarto de sobras é válida e confiável para
of Nutrition avaliar o desperdício de alimentos em um
and Dietetics refeitório escolar quando comparado com o
padrão ouro, a pesagem direta das sobras.
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A título de ilustração, Martins et al. (2014) mensuraram as sobras de 505 refeições
escolares Portuguesas. A refeição do dia era examinada previamente para que o pesquisador
pudesse desenvolver uma imagem mental da aparência de uma bandeja completa e então após
o consumo foi utilizada a escala de seis pontos desenvolvida por Comstock: se a refeição fosse
deixada intocada, uma pontuação de 5 era dada; se pelo menos uma parte tivesse sido
consumida, uma pontuação de 4 era anotada; se três quartos permanecessem, era dado um 3; se
metade permanecesse, um 2 era pontuado; e se um quarto permanecesse, a pontuação para o
item era 1; um zero era atribuído para nenhum alimento no prato. As pontuações na escala
Comstock foram convertidas em estimativas de peso das sobras para todas as refeições,
multiplicando o peso inicial de cada refeição pelo valor percentual correspondente à pontuação
dada na escala: 5=100%; 4=95%; 3=75%; 2=50%; 1=25%; 0=0%. Os autores constataram que
o desperdício médio dos pratos foi de 27,5% de acordo com o método de pesagem e que houve
um viés significativo na conversão das estimativas de sobras visuais em sobras reais,
demonstrando que o método de estimativa visual não é tão preciso quanto o método de pesagem
(MARTINS et al. 2014).
Já para quantificar as sobras de 300 bandejas na área de retorno dos restaurantes
escolares da Múrcia, Rodríguez-Tadeo et al. (2014) utilizaram a escala: 1(0-25%), 2(26-50%),
3(51-75%), 4(76-100%) e anotaram os resultados. Verificaram que as sobras foram expressivas
para macarrão, arroz e purê e menor para aves, peixes e saladas. Existem diferenças na aceitação
de determinados alimentos conforme o tipo de cardápio oferecido, sendo a escala visual
adotada, confiável para mensurar indiretamente a aceitação, porém é necessário treinamento
intensivo para a equipe (RODRÍGUEZ-TADEO et al. 2014).
Hanks et al. (2014) analisaram a quantidade de sobras de 197 bandejas da alimentação
escolar da seguinte forma: em um canto do refeitório escolar uma série de mesas foram
interligadas, os alunos foram instruídos a colocar suas bandejas em uma das extremidades
quando completassem a refeição, então o pesquisador colocava uma nota com um número de
identificação na bandeja e anotava em uma folha previamente elaborada se nenhum, ¼, ½, ¾
ou todos os itens alimentares eram desperdiçados, a bandeja era então direcionada para o local
final onde outro pesquisador colocava as sobras em um recipiente padrão e pesava a quantidade
de alimentos desperdiçados. Para gestores escolares preocupados com o que e quanto seus
alunos estão desperdiçando e em como diminuir esse desperdício, essa escala do método visual
se mostra uma ferramenta simples que pode ser usada facilmente (HANKS et al., 2014).
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A mesma escala foi utilizada para mensurar as sobras de 748 refeições escolares, onde
as amostras foram escolhidas aleatoriamente por Getts et al. (2017), que procederam da mesma
forma que Hanks et al. (2014). Porém, após avaliar visualmente a refeição, o pesquisador
direcionava a bandeja para outro que pesava as sobras com uma balança digital. Para validade
da escala utilizada comparada com o peso medido, 45% dos alimentos avaliados pelo método
visual estavam em perfeita concordância (GETTS et al., 2017).
Para Hanks et al. (2014) e Getts et al. (2017) os resultados mostraram que o método
visual no qual as sobras são mensuradas na escala: nenhum, ¼, ½, ¾, ou todo desperdiçado, é
a mais confiável das escalas estudadas.
O método de estimativa visual possibilita a obtenção de informação detalhada sem
interferência significativa no funcionamento dos serviços de alimentação, necessitando de
menos espaço e tempo, e requerendo um menor número de pesquisadores comparativamente
ao método de pesagem. Sua principal desvantagem está no fato dos resultados não serem exatos,
uma vez que possui diferentes escalas, podendo não traduzir com precisão as variações do
desperdício. Assim, este método não é tão sensível como a pesagem na identificação de
diferenças para o desperdício de alimentos em pratos.

2.2.3.3 Método de Mensuração por Fotografia
A mensuração por fotografia consiste na estimativa do desperdício de alimentos através
da captura de imagens digitais das refeições. Nesta pesquisa verificou-se que a avaliação do
desperdício através de fotografias foi utilizada em três estudos (Quadro 4).
Quadro 4 – Artigos que utilizaram o método de quantificação por fotografia
Autor

Ano

Título
Fonte
Inter- and intra-rater reliability of
Navarro,
Nutrition
2014 digitally captured images of plate
DA et al.
& Dietetics
waste
Factors affecting fruit and vegetable
Public
Yoder,
school lunch waste in Wisconsin
2015
Health
ABB et al.
elementary schools participating in
Nutrition
Farm to School programmes

Objetivo
Estimar a concordância dos pesquisadores com
relação as sobras de pratos capturados digitalmente
de pacientes hospitalizados.

Plate waste of adults in the United
Roe, BE et
2018 States measured in free-living
al.
conditions

Fornecer estimativas de sobras de pratos de adultos
em várias refeições e dias consecutivos em
condições do dia-a-dia.

Plos One

Examinar as características associadas ao
desperdício de frutas e vegetais na alimentação
escolar.

Fonte: Elaborado pela autora
O procedimento consiste em estimar o desperdício fotografando a porção de referência
e/ou pré-consumo das refeições, os pesquisadores geralmente calculam um peso médio para o
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prato. Cada bandeja é então fotografada na área de retorno, após a refeição. Na revisão das
fotografias dos trabalhos, o desperdício de alimentos é estimado como uma porcentagem do
tamanho da porção de referência ou da imagem do pré-consumo (WILLIAMSON et al., 2003;
NAVARRO et al., 2014; YODER et al., 2015; ROE et al., 2018). A Figura 9 apresenta o
processo de mensuração por fotografia.
Figura 9 – Método de mensuração por fotografia

Fonte: McClung et al. (2017)
O estudo de Navarro et al. (2014) estimou o desperdício a partir de imagens digitais de
106 refeições hospitalares. Todas as bandejas foram fotografadas por um único pesquisador
após o consumo usando uma câmera digital compacta com flash embutido, cada imagem foi
numerada, datada e armazenada em um computador. A sobra de vegetais, amido e prato
principal foram estimadas usando a escala de 6 pontos de Comstock (0%, 25%, 50%, 75%, 90%
ou 100%) a partir de cada uma das imagens digitais que foram visualizadas usando o
PowerPoint 2010. Concluíram que as estimativas realizadas são consistentes e que a imagem
digital de refeições após consumo usada com a escala de Comstock é um método confiável e
eficiente para estimar o desperdício em pratos (NAVARRO et al., 2014).
Para examinar as características associadas ao desperdício de frutas e vegetais da
alimentação escolar, Yoder et al. (2015) utilizaram fotografias pré e pós refeição das bandejas
de almoço dos alunos. Verificaram que há uma variação na quantidade das sobras de frutas e
verduras de acordo com o método de preparação (cru/cozido), com maior desperdício em
saladas do que no cardápio principal, e menores sobras quando em recheios (sanduíches,
burritos), sendo que as autoridades do serviço de alimentação escolar devem considera-los ao
planejar os cardápios (YODER et al., 2015) .
Na pesquisa de Roe et al. (2018), para fornecer estimativas das sobras dos pratos de 50
adultos de 18 a 65 anos recrutados na região de Baton Rouge, Louisiana, os participantes
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usaram um aplicativo de smartphones para fotografar suas refeições antes do consumo e as
sobras do prato após consumo. Os pesquisadores recebiam, automaticamente, as imagens para
análise no sistema computacional que calculava a composição de energia e nutrientes e as
sobras dos pratos. Concluíram que, em média, 3,3% dos alimentos selecionados foram deixados
como sobras no prato e que esse desperdício aumenta com o tamanho da refeição, ou seja,
quanto maior a porção maior é o desperdício, o que sugere intervenções voltadas para o controle
do tamanho das refeições ofertadas (ROE et al., 2018).
A vantagem do método por fotografia é que pode ser implementado em qualquer
ambiente de serviço de alimentação usando um processo padronizado. Em geral, a literatura
disponível sugere que o método de fotografia é bastante eficaz para mensurar o desperdício de
alimentos com apenas pequenas variações se comparado ao método de pesagem. No entanto, a
desvantagem é que esse método pode omitir alimentos derramados, desperdiçados ou não
facilmente visíveis.

2.2.3.4 Combinação de Métodos de Mensuração
A combinação de métodos de mensuração, utilizada nos estudos analisados, buscou
validar e dar confiabilidade aos métodos aplicados ou um aprofundamento no estudo com o
objetivo de identificar os motivos do desperdício então mensurado pelos pesquisadores.
Conforme Quadro 5, três estudos nesta pesquisa utilizaram uma combinação de métodos
para mensurar o desperdício de alimentos nos pratos, sendo um estudo o método de estimativa
visual e fotografia (PARENT et al., 2012) e outros dois estudos o método de pesagem e
aplicação de questionários (LIU et al., 2016; WANG et al., 2017).
Quadro 5 – Artigos que utilizaram combinação de métodos de quantificação
Autor

Ano

Título
Fonte
Comparison
of
Visual Journal of
Parent, M
Estimation Methods for Regular the Academy
2012
et al.
and Modified Textures: Real- of Nutrition
Time vs Digital Imaging
and Dietetics

Objetivo
Comparar o método de imagem digital para
estimativa de sobras alimentares do prato principal da
dieta regular e modificada com estimativas visuais
tradicionais em Ottawa, Canadá.
Relatar em estudo piloto sobre os padrões e as causas
Liu, Y et
Plate Waste in School Lunch
do desperdício de pratos nos programas de
2016
Sustainability
al.
Programs in Beijing, China
alimentação escolar em Beijing, China, por meio de
uma combinação de métodos.
The weight of unfinished plate:
Wang, LE
A survey-based characterization
Waste
Estimativa da escala do desperdício de alimentos em
2017
et al.
of restaurant food waste in Management restaurantes de quatro cidades chinesas selecionadas.
Chinese cities

Fonte: Elaborado pela autora
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Para avaliar o desperdício de alimentos em 551 refeições em Ottawa, Canadá, Parent et
al. (2012) coletaram a imagem digital de todas as principais refeições. Quatro observadores
utilizaram, simultaneamente, o método visual de Comstock (1981), isto é, uma escala de 6
pontos (0%, 25%, 50%, 75%, 90% ou 100%), para classificar as sobras de alimentos após
consumo. Comprovaram que os resultados do método de imagem digital estavam em alta
concordância com o método de estimativa visual aplicado (PARENT et al., 2012)
Já para estimar o desperdício de alimentos em seis escolas na China, Liu et al. (2016)
utilizaram uma combinação de métodos, devido ao tempo para a refeição dos alunos ser menor
do que em outros setores de serviço de alimentação. Realizaram a pesagem da quantidade de
alimentos servidos e desperdiçados na refeição, combinada com a estimativa visual para
equilibrar a viabilidade e confiabilidade dos dados. Os resultados mostraram que a quantidade
média de desperdício de alimentos gerada por estudantes de escolas em Pequim em 2014 foi de
21% do total de alimentos servidos, acima do aceitável de 10% indicado pela literatura (LIU et
al., 2016).
Wang et al. (2017) estimaram o desperdício de alimentos dos pratos em 195 restaurantes
Chineses através de uma amostragem estratificada, que considerou os dados da administração
municipal de alimentos - a principal agência de gestão de restaurantes - o número de
restaurantes e a proporção das categorias em diferentes distritos de cada cidade. Com base nos
dados, foram escolhidos os distritos amostrais em cada cidade e o número de restaurantes. Para
cada restaurante, 20 mesas foram selecionadas aleatoriamente. Os pratos foram pesados antes
de serem consumidos e as sobras recolhidas após a refeição e então pesados. Na sequência
aplicaram um questionário aos consumidores para investigar a quantidade e a composição dos
itens alimentares desperdiçados e os motivos para o desperdício do consumidor. Como
resultado, encontraram um desperdício médio de 23%, acima dos 10% aceitáveis pela literatura.
Maior desperdício foi o de vegetais (29%), seguido pelo arroz (14%), trigo (10%) e carne suína
(8%), já as frutas são menos desperdiçadas, representando 1,1% (WANG et al., 2017).
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3 METODOLOGIA
Neste Capítulo, é apresentada a estrutura metodológica utilizada no presente estudo
dividida em: tipo de pesquisa, procedimentos metodológicos, coleta de dados, análise de dados
e resultados.

3.1 TIPO DE PESQUISA

Trata-se de uma abordagem qualitativa, que segundo Gerhardt e Silveira (2009), tem
como características a objetivação do fenômeno, a hierarquização das ações de descrever,
compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno,
a observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural, o respeito ao caráter
interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus
dados empíricos, a busca de resultados os mais fidedignos possíveis e a oposição ao pressuposto
que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências.
Quanto à natureza, a presente pesquisa se caracteriza por aplicada. De acordo com Gil
(2008), a pesquisa aplicada apresenta vários pontos de contato com a pesquisa básica, pois
depende de suas descobertas e se enriquece com o seu desenvolvimento. Entretanto, tem como
característica principal o interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos
conhecimentos.
Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva. Segundo
Vergara (1997), exploratória porque a pesquisa deve proporcionar maior familiaridade com o
problema objetivando torná-la mais explícita e ainda, descritiva, porque visa descrever
percepções, expectativas e sugestões dos funcionários envolvidos com a alimentação escolar
do município de Quatis. As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que
habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática (GIL,
2008).

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Quanto aos procedimentos, utiliza-se a revisão sistemática qualitativa, pesquisa
documental, pesquisa eletrônica, estudo de campo e design science (Quadro 6).
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Quadro 6 – Síntese procedimentos metodológicos e o local de aplicação
Procedimento

Aplicação

Objetivo

Revisão
Literatura

Referencial Teórico

Levantar as contribuições dos autores sobre PNAE e Métodos de
mensuração em restaurantes

Pesquisa
Documental

Diagnóstico do Problema

Buscar as normas, procedimentos, planilhas e demais informações
pertinentes

Pesquisa
Eletrônica

Referencial Teórico

Pesquisa
Eletrônica

Diagnóstico do Problema

Estudo de
Campo

Diagnóstico do Problema

Design
Science

Proposta de Solução

Enriquecer o Referencial Teórico sendo complementada com
análise bibliométrica e de redes sociais
Contribuir na fase diagnóstica através da consulta a home pages e
sites do governo, bem como a legislação disponibilizada nos
endereços eletrônicos e demais guias/manuais
Diagnosticar o problema com auxílio de entrevistas
semiestruturadas e questionários
Elaborar e validar o artefato

Fonte: Elaborado pela autora

Para contribuir com a revisão sistemática qualitativa foi utilizada a análise bibliométrica
e análise de redes sociais nesta pesquisa. A análise bibliométrica é uma técnica de pesquisa que
utiliza análises quantitativas e estatísticas para descrever padrões de distribuição de artigos de
pesquisa com um determinado tópico e um determinado período de tempo (YANG et al. 2012).
Os benefícios para a comunidade acadêmica de acompanhamento de publicações acadêmicas,
por exemplo, para identificar as tendências de desenvolvimento do conhecimento e sintetizar
um fluxo de pesquisas, foram reconhecidos há muito tempo (VAN DOREN; HEIT, 1973). A
bibliometria é estabelecida através da análise da produção científica mediante estudo de
parâmetros observáveis. A análise realizada com a ajuda do MS Excel 2010, procurou
responder às quatro perguntas básicas “Quando?”, “Onde?”, “Quem?” e “O que?” (PORTER;
KONGTON; LU, 2012). Desta forma, a análise bibliométrica pode fornecer informações
valiosas para a comunidade acadêmica, como identificar pesquisadores, instituições ou
categorias de pesquisa relevantes em um assunto de estudo.
A análise de redes sociais identifica e agrupa as ligações de pesquisadores e instituições,
permitindo analisar relacionamentos e desenvolvimento de colaboração em uma área de
pesquisa (BENCKENDORFF; ZEHRER, 2013). Segundo Lemieux e Ouimet (2008), redes
sociais são um conjunto de relações entre um determinado número de indivíduos, palavras,
instituições. Na análise de cocitação de autores, supõe que dois autores estão relacionados se
são citados em conjunto por trabalhos posteriores, e quanto maior a frequência, mais semelhante
é a linha de pesquisa desses dois autores (WHITE; GRIFFITH, 1981). Utilizou-se o software
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VosViewer, pois o mesmo permite construir redes bibliométricas com base em dados baixados
de bancos bibliográficos (VAN ECK; WALTMAN, 2010).
Realizou-se as pesquisas em duas fases. A primeira fase – coleta de dados – constituída
por: seleção das palavras-chave, seleção dos documentos encontrados, extração dos dados e
tratamento. A segunda fase – análise dos dados – composta por: análise bibliométrica, análise
das redes sociais e revisão sistemática qualitativa (Figura 10).
Figura 10 – Detalhamento das fases das pesquisas
1 ͣfase: Coleta de Dados

2 ͣfase: Análise dos Dados

• Seleção das palavras-chave;
• Seleção
dos
documentos
encontrados;
• Extração dos dados e tratamento.

• Análise Bibliométrica;
• Análise das Redes Sociais;
• Revisão Sistemática Qualitativa.

Fonte: Elaborado pela autora
Somente documentos de periódicos incluídos na WoS foram utilizados nestes estudos,
pois as revistas acadêmicas contidas nesta base são relevantes por publicar pesquisas mais
rigorosas por campo de estudo (VAN LEEUWEN, 2006).
Objetivando contribuir com a discussão sobre a alimentação escolar enquanto prática
que contribui para o desenvolvimento escolar, foi elaborada uma breve revisão das publicações
sobre alimentação no contexto das escolas públicas brasileiras e o PNAE, encontradas na base
WoS, utilizando-se os argumentos de busca “school feeding” e “PNAE”, sendo considerado o
período de 1945 a 13 de janeiro de 2019. A busca revelou 25 documentos, porém como foram
considerados para esta análise somente artigos, excluiu-se três documentos. Com o auxílio do
software Excel 2010, foi elaborada a base bibliográfica sistematizada dos 22 artigos
selecionados. Em seguida os gráficos e tabelas para análises e, na sequência, discutidos os
principais achados em relação ao PNAE.
Para a discussão sobre os métodos de mensuração do desperdício de alimentos nos
pratos/bandejas, o limite cronológico fixado para o período de todos os anos, sendo a pesquisa
realizada em 16 de junho de 2018. A seguinte estratégia de pesquisa de palavras-chave foi
inserida no campo: “food waste”, “plate waste”, “method*”. Após a busca, um total de 26
documentos foi recuperado. Utilizando como filtro somente artigos, um documento foi
descartado. Após triagem de títulos e resumos, cinco artigos foram desconsiderados por não
estarem relacionados com a temática. E finalmente, após triagem completa, buscando atender
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ao critério de inclusão: o uso explícito e a descrição de um método para mensurar o desperdício
de alimentos nos pratos, restaram 17 artigos para revisão de conteúdo (Figura 11).
Figura 11 – Diagrama de fluxo da revisão sistemática qualitativa métodos
26 documentos
encontrados na base de
dados

25 documentos
selecionados após filtro

5 artigos excluídos após
triagem de títulos e
resumos

20 artigos avaliados para
elefibilidade

3 artigos excluídos após
triagem do texto
completo

17 trabalhos
considerados para
extração de dados e
síntese quantitativa e
qualitativa

Fonte: Elaborado pela autora
Para tratamento dos dados, os artigos foram decompostos em uma base estruturada com
o auxílio do software MS Excel 2010, onde as colunas autor, ano, título, periódico, fator de
impacto do periódico, palavras-chave, área, número de citações do título, objetivo,
metodologia, resultados e conclusões foram preenchidas com as informações dos artigos. Na
sequência, foram elaborados os gráficos e as análises.
Conforme Gil (2008), a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa
bibliográfica, enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições
dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais
que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de
acordo com os objetivos da pesquisa. Portanto, utilizou-se como fonte as normas e
procedimentos do Departamento de Nutrição pertinentes, assim como planilhas e demais
informações que contribuíram com a fase diagnóstico desta pesquisa.
Gerhardt e Silveira (2009) relatam que a pesquisa eletrônica é constituída por
informações extraídas de endereços eletrônicos, disponibilizados em home page e sites, a partir
de livros, folhetos, manuais, guias, artigos de revistas, artigos de jornais, etc. Revelou-se
essencial consultar home pages e sites do governo, bem como a legislação disponibilizada nos
endereços eletrônicos, e demais guias/manuais que trata da problemática. Assim como artigos
disponibilizados na base WoS com o intuito de se realizar a revisão sistemática em relação a
alimentação escolar e os métodos de mensuração do desperdício de alimentos em
pratos/bandejas.
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Segundo Gil (2008), o estudo de campo procura o aprofundamento de uma realidade
específica, sendo realizado por meio de entrevistas aos responsáveis envolvidos com a
alimentação escolar do município, com o objetivo de se levantar as explicações e interpretações
do que ocorre naquela realidade, conforme autorização constante no Apêndice B.
A pesquisa design science, de natureza pragmática – centrada em problemas, voltada
para consequências e orientada para prática do cotidiano, do fazer – é uma das recentes
abordagens científicas pouco conhecida e, consequentemente, pouco praticada pelos
pesquisadores (BAX, 2014). Entretanto, De Sordi et al. (2015) entendem que a essência da
pesquisa design science deva estar presente de forma implícita em muitas publicações, ou seja,
voltam-se ao desenvolvimento e divulgação de artefatos úteis aos praticantes da área de
administração, dos gestores organizacionais de empresas com fins lucrativos ou não, e de
quaisquer portes.
Vale destacar que, a validação de sua utilidade no contexto da área fim na qual o artefato
pretende auxiliar é de suma importância, realizada através de diferentes finalidades de testes
como: para construção e validação da lógica do artefato, proposição de uma escala, e o teste de
utilidade do artefato, que deve estar associado a um problema ou oportunidade do ambiente de
negócios (DE SORDI et al., 2015).
Sendo assim, por se tratar de um trabalho tecnológico, este trabalho visa propor e validar
um processo para a mensuração do desperdício de alimentos na rede de ensino de Quatis.

3.3 COLETA DE DADOS

Quanto aos métodos para coleta de dados, utiliza-se entrevistas e questionário. Gerhardt
e Silveira (2009) afirmam que a entrevista é uma técnica de interação social, uma forma de
diálogo assimétrico, em que uma das partes busca obter dados, e a outra se apresenta como
fonte de informação, ela ainda pode ter caráter exploratório ou ser uma coleta de informações.
Para tanto, elaborou-se os roteiros de entrevistas semiestruturadas constantes nos apêndices C
e D com o objetivo de diagnosticar o problema, entender como é realizada a mensuração do
desperdício de alimentos na rede municipal de ensino e as formas de gestão que evolvem a
alimentação escolar do município.
As entrevistas foram realizadas, pessoalmente, no período de 30 de novembro e 21 de
dezembro de 2018 na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Departamento de Nutrição
da SME, e nas unidades escolares escolhidas de acordo com sua localização geográfica e sua
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representatividade em relação ao número de alunos, assegurando assim a diversidade do
município. Desta forma, foi escolhida uma escola da área central, uma da área periférica, uma
distrital e uma unidade escolar direcionada a EJA (Apêndice B).
Vergara (1997) relata que, o questionário se caracteriza por uma série de questões
apresentadas ao respondente, por escrito. Desta forma, com o objetivo de se validar a proposta
de processo junto aos responsáveis envolvidos com a alimentação escolar da rede municipal de
ensino do município, o questionário (Apêndice E) foi aplicado no dia 05 de julho de 2019.

3.4 ANÁLISE DE DADOS

A análise dos resultados feita por meio da análise de conteúdo, que de acordo com
Minayo et al. (1994) é a expressão mais comumente usada para representar o tratamento dos
dados de uma pesquisa qualitativa. Os dados das entrevistas e documentação suplementar foram
analisados de forma propositiva, com o auxílio de mapas causais e a triangulação
teoria/dados/teoria, de forma a ter um diagnóstico claro do problema e propor um processo para
a mensuração do desperdício de alimentos adequado ao ambiente escolar do município de
Quatis/RJ.
A análise de conteúdo prevê três fases fundamentais, conforme o esquema apresentado
na Figura 12: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e a inferência e a
interpretação (BARDIN, 2016).
Figura 12 – Fases análise de conteúdo
Análise de conteúdo

Pré-análise

Exploração do material

Tratamento dos resultados,
inferência e interpretação

Fonte: Adaptado de Bardin (2016)
Optou-se pela triangulação metodológica como forma de obter dados mais completos e
detalhados sobre o contexto, evitando falhas de investigação ou método, conforme
representação na Figura 13. Entende-se a triangulação como um procedimento que combina o
uso de múltiplos métodos, técnicas de coleta e/ou fontes de dados, para consolidar suas
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conclusões a respeito do fenômeno que está sendo investigado, considerada como uma forma
de atenuar as barreiras de credibilidade em pesquisas qualitativas ao adotar a multiplicidade
como estratégia de investigação (ABDALLA et al, 2018).
Figura 13 – Triangulação Metodológica

Análise da
Pesquisa
Documental

Objetivo da
Pesquisa

Análise da
Revisão da
Literatura

Resultado
Entrevistas e
Questionário

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Abdalla et al. (2018)
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4 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA E PROPOSTA DE SOLUÇÃO
Neste Capítulo, são apresentados os dados coletados e os resultados encontrados.
Primeiramente, um breve histórico/evolução do município de Quatis/RJ, principais informações
e indicadores e a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação que, através do
Departamento de Nutrição, é responsável pela alimentação escolar. Na sequência, análise e
interpretação das entrevistas realizadas. Seguida pela proposta do processo para a mensuração
do desperdício de alimentos, e a respectiva validação desta proposta pelos responsáveis
envolvidos com a alimentação escolar do município.

4.1 CONTEXTO E REALIDADE INVESTIGADA

Segundo Abreu (1994), a origem do município de Quatis encontra-se atrelada à de Barra
Mansa, município ao qual pertencia. Quatis permaneceu como distrito durante 158 anos,
quando, após plebiscito popular em 1990, emancipou-se em face da edição da Lei nº 1.363, de
11 de dezembro daquele ano, incorporando os distritos de Falcão e Ribeirão de São Joaquim.
A instalação de Quatis se deu em 1º de Janeiro de 1993. Hoje, pertence à Região do Médio
Paraíba que também abrange os municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral,
Piraí, Porto Real, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda (TCE–RJ,
2017).
Segundo o IBGE (2018), a população de Quatis era de 14.165 habitantes. Com um
contingente de 10.344 eleitores, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (2018), correspondente
a 73% do total da população.
O município possui uma área total de 284,826 km², correspondentes a 4,6% da área da
Região do Médio Paraíba (IBGE, 2018). Os limites municipais são: Valença, Barra Mansa,
Porto Real, Resende e Passa Vinte no Estado de Minas Gerais.
O acesso principal de Quatis é realizado pela RJ-159, que liga o município à Rodovia
Presidente Dutra ao sul, e à Liberdade/Minas Gerais ao norte. Outra rodovia sem pavimentação,
a RJ-143, dirige-se rumo leste a Nossa Senhora do Amparo, distrito de Barra do Piraí (Figura
14).
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Figura 14 – Mapa Município de Quatis

Fonte: DER-RJ (2006)
De acordo com o censo do IBGE (2010), em 94% dos domicílios a coleta de resíduos é
feita diretamente por serviço de limpeza, em 0,4% através de caçamba de serviço de limpeza e
em 5,6% dos domicílios o resíduo é queimado, enterrado ou descartado em terreno baldio, entre
outras possibilidades inadequadas. O abastecimento de água feito adequadamente através da
rede geral de distribuição, em 82,5% dos domicílios, formas inadequadas como a utilização de
poço ou nascente dentro ou fora da propriedade, ou o armazenamento de água da chuva, são
utilizadas nos demais domicílios. O esgotamento sanitário adequado distribui-se entre a rede
geral de esgoto ou pluvial em 80% dos domicílios, e fossa séptica em 3,3% dos domicílios, os
outros 16,7% utilizam formas inadequadas como fossa rudimentar, rios, lagos e/ou valas.
O IDHM brasileiro considera as três dimensões do Índice de Desenvolvimento Humano
Global – longevidade, educação e renda. O IDHM de Quatis é 0,690 situando o município na
faixa de IDHM médio, de 0,600 a 0,699 (PNUD; IPEA; FJP, 2013).
De acordo com os dados do Quadro 7, entre 2000 e 2010, a dimensão que mais evoluiu
em termos absolutos foi a educação, com crescimento de 0,192 seguida por longevidade e
renda. Mesmo cenário observado entre 1991 e 2000, sendo a educação a dimensão com maior
evolução 0,134 seguida por longevidade e renda. O município obteve um incremento no seu
IDHM de 39,96% nas últimas duas décadas, abaixo da média de crescimento nacional 47,46%,
e acima da média de crescimento estadual 32,81%. O Hiato de Desenvolvimento Humano, ou
seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, foi reduzida em
38,86% entre 1991 e 2010 (PNUD; IPEA; FJP, 2013).
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Quadro 7 – IDHM Quatis 1991 a 2010
IDHM e componentes
Índice
EDUCAÇÃO
% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo
% de 5 a 6 anos frequentando a escola
% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fund.
% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo
% de 18 a 20 anos com ensino médio completo
LONGEVIDADE
Esperança de vida ao nascer (em anos)
RENDA
Renda per capita (em R$)

1991
0,493
0,277
24,54
52,72
45,98
8,99
9,87
0,702
67,09
0,617
372,9

2000
0,591
0,411
33,04
84,86
49,92
28,39
20,14
0,763
70,80
0,658
479,14

2010
0,690
0,603
49,64
98,57
77,79
49,89
39,63
0,806
73,38
0,676
535,96

Fonte: PNUD, IPEA, FJP (2013)
O Plano Nacional de Educação (PNE) é a base para articulação aos Planos Estaduais de
Educação (PEE) e Planos Municipais de Educação (PME), além de servir de referência para a
elaboração dos Planos Plurianuais nas diferentes esferas de gestão (BRASIL, 2014). O novo
PNE, foi aprovado através da Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, com vigência de 10 anos a
partir de sua publicação, ocorrida no dia seguinte no Diário Oficial da União, que em seu anexo
estabelece as 20 metas a serem atingidas durante o prazo de vigência do plano (Anexo 1), bem
como as 254 estratégias que serão empregadas. De acordo com o artigo 5°, a execução do plano
e o cumprimento das metas serão objeto de monitoramento e avaliações periódicas.
Em síntese, as metas 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10 e 11 são estruturantes para garantir o
direito à educação básica com qualidade, relacionam-se ao acesso à universalização da
alfabetização e a ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais. As metas 04 e
08 especificam a superação das desigualdades e à valorização da diversidade, caminho
imprescindível para e equidade. Já as metas 15, 16, 17 e 18 são de valorização dos profissionais
da educação, estratégias para assegurar o alcance das demais metas. Metas 12, 13 e 14 são
relativas à qualidade e ampliação do acesso à educação superior e à pós-graduação. Finalmente,
as metas 19 e 20 são, respectivamente, para a efetivação da gestão democrática e de ampliação
dos investimentos (MEC, 2014). Alimentação escolar não é destacada, mas está relacionada,
principalmente, com a meta #7 – Qualidade da Educação Básica, onde uma das estratégias é:
“Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas da
educação básica, por meio de programas suplementares de material didático/escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde” (MEC, 2014).
Conforme observação participante, no município de Quatis a construção do PME, no
ano de 2015, se deu forma coletiva e plural através de debates intensos, em fóruns realizados
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nas unidades escolares, sobre cada item do documento base elaborado pela comissão técnica.
No dia 30 de maio de 2015, no CIEP 492, foi realizado o fórum municipal, onde as metas foram
agrupadas por áreas e distribuídas em salas temáticas. Por fim, nos dias 12, 13 e 16 de junho
foi realizada a Conferência Municipal, onde os delegados eleitos votaram cada item do então
documento base que fora modificado nos fóruns e, posteriormente, nas salas temáticas. A versão
final foi encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores e após aprovação, para sanção do
Prefeito Municipal. Assim surgiu a Lei 883 de 24 de junho de 2015 que dispõe sobre a
aprovação do PME do município de Quatis e dá outras providências (QUATIS, 2015).
Em 2007, o Ministério da Educação (MEC) apresentou o primeiro IDEB, um dos
sistemas de avaliação de desempenho educacional, cujo indicador final é a pontuação no exame
padronizado, Prova Brasil, ajustado pelo tempo médio, em anos, para conclusão de uma série
naquela etapa de ensino (FERNANDES, 2007). A proficiência média é padronizada para o
IDEB estar entre zero e dez.
A proposta está reiterada no PNE através de metas que abrangem cada dependência
administrativa, com desafios para todas as redes de ensino. A verificação do cumprimento das
metas fornece indicação mais clara do desafio a ser enfrentado pelas prefeituras. Nas sete
edições do IDEB com resultados já conhecidos, Quatis apresentou os dados constantes no
Quadro 8.
Quadro 8 – Notas médias e variação do IDEB do Ensino Fundamental 2005 a 2017
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
Rede
Municipal IDEB Posição IDEB Posição IDEB Posição IDEB Posição IDEB Posição IDEB Posição IDEB Meta Atingiu?
Anos
Iniciais

4,0

31° de
88

4,1

46° de
91

4,7

23° de
91

5,1

20° de
91

5,2

22° de
91

5,1

43° de
92

5,5

5,6

Não

Anos
Finais

3,5

37° de
73

3,6

42° de
83

4,0

21° de
80

3,6

60° de
77

3,2

71° de
83

4,4

24° de
81

4,6

5,0

Não

Fonte: MEC/INEP (2017)
Para os anos finais do Ensino Fundamental em 2013, somente 14 municípios atingiram
as metas predeterminadas, enquanto 69 não as cumpriram e nove não tiveram resultado
assinalado. Na edição de 2015, cai para apenas sete o número de municípios adimplentes com
as metas, ficando 74 abaixo delas e 11 sem nota. Já na edição mais recente, 2017, 423
municípios alcançaram a meta, desses municípios 27,6% estão em São Paulo, e em sentido
oposto, 766 municípios têm IDEB até 3,4 (valor obtido pelo Brasil em 2005), dos quais, 29,1%
são municípios da Bahia (INEP, 2017).
Em relação à situação da estrutura educacional a rede municipal de Quatis absorveu
95% do volume de matrículas em 2017, conforme Quadro 9, onde apresenta-se a evolução do
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número de unidades escolares, de professores e matrículas iniciais, além do rateio de alunos por
professor (INEP, 2018).
Quadro 9 – Indicadores do Ensino Fundamental da Rede Municipal 2011 a 2017
Ano

Número de
Escolas

Número de
Professores

Número de
Matrículas

Rateio
alunos/professor

2011

9

101

1526

15,1

2012

9

117

1571

13,4

2013

8

104

1622

15,6

2014

8

114

1682

14,8

2015

8

112

1742

15,6

2016

8

106

1712

16,2

2017

8

118

1668

14,1

Fonte: Censo Educacional, INEP (2018)
Observa-se que no período de 2016 a 2017, houve uma redução de 2,6% no número de
matrículas iniciais do Ensino Fundamental Municipal, com agravo no rateio de alunos por
professor. Na EJA, Quatis alcançou um total de 211 alunos matriculados em 2017, sendo 133
no ensino fundamental municipal e 78 no ensino médio estadual. O município não possui curso
de graduação no ensino superior (INEP, 2018).
Após abordar-se um breve histórico do município, aspectos geográficos, econômicos e
seus principais indicadores, apresenta-se a seguir a estrutura responsável pelo planejamento,
coordenação, execução, controle e avaliação de atividades do município, relacionadas à
educação e, consequentemente, a alimentação escolar dos estudantes.
Conforme entrevista realizada com a secretária de educação do município, foi
informado que a Secretaria Municipal de Educação de Quatis tem por finalidade: i. formular a
Política de Educação do Município, em consonância com o Conselho Municipal de Educação;
ii. propor a implementação da política educacional do município, levando em conta os objetivos
de desenvolvimento econômico, político e social; iii. promover a gestão do ensino público
municipal, assegurando o seu padrão de qualidade; iv. elaborar planos, programas e projetos de
educação, em articulação com diversos órgãos da área; v. garantir igualdade de condições para
o acesso e permanência na escola, inclusive para as crianças e adolescentes com necessidades
educativas especiais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.
A Figura 15 representa a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação
do município de Quatis.
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Figura 15 – Estrutura Administrativa Secretaria Municipal de Educação de Quatis
Secretaria
Municipal de
Educação

Assessoria

Departamento
Técnico de
Ensino

Departamento
Pedagógico

Nutricionista (2)

Departamento
de Nutrição
Coordenador (1)

Assistente (3)

Departamento
Administrativo

Conferente (2)

Divisão de
Almoxarifado e
Patrimônio

Motorista (1)

Estagiária (1)

Fonte: Entrevista SME (2018)
Para atender a demanda da educação infantil, ensino fundamental, médio e EJA, Quatis
possui 13 unidades escolares municipais, sendo duas distritais e duas rurais. A Figura 16
apresenta a localização das unidades escolares do município.
Figura 16 – Mapa Município com a localização das unidades escolares urbanas

Fonte: Google Maps (2018)
Em novembro de 2018, conforme entrevista realizada com o coordenador do
Departamento de Nutrição do município, Quatis apresentava 2.374 estudantes matriculados.

59

Destes, 690 estudantes estavam matriculados na educação infantil, 913 no fundamental I, 678
no fundamental II, 11 no ensino médio e 82 no EJA (Quadro 10).
Quadro 10 – Número de Estudantes Matriculados por Unidade Escolar em Nov/18
Unidade Escolar
Prof. Anésia A Oliveira (Distrital)
Carlos C Faria (Distrital)
Benta Pereira (Rural)
Quilombo de Santana (Rural)
Pessoa de Barros
CIEP 492 – Marciana M M Elias
Maria Helena R Elias
Prof. Julieta P Sampaio
Henry Nestlé
Edméa D B Franco
Victória M P e Valeriano
Creche Prof. Adriana M S Cruz
Creche Prof. Conceição A V Pena
TOTAL

Educação
Infantil
15
16
11
4
147
167
159
90
81
690

Ensino
Fund. I
19
42
4
19
343
286
200
913

Ensino
Fund. II
21
39
12
292
314
678

Ensino
Médio
11
11

EJA

TOTAL

82
82

66
97
15
35
82
782
314
286
200
167
159
90
81
2.374

Fonte: SME (2018)

O coordenador do Departamento de Nutrição relata que em torno de 80 mil refeições
são servidas por mês aos estudantes matriculados nas escolas e para as crianças atendidas pelas
creches da prefeitura de Quatis. A média diária de refeições servidas nas unidades de ensino da
cidade passa de quatro mil.
Segundo mesmo levantamento, cada criança das duas creches municipais recebe cinco
refeições diárias. Já os alunos da fase pré-escolar ao projeto EJA, passando pelo ensino
fundamental e o ensino médio, são atendidos com duas refeições por dia.
A secretária municipal de educação frisa que o cardápio da alimentação escolar é
preparado toda semana, pela equipe de nutrição da pasta, “levando-se em conta a proposta de
oferecer uma alimentação saudável, garantindo os nutrientes necessários ao desenvolvimento
nutricional adequado dos estudantes”.
Elaborado sob a supervisão direta de duas nutricionistas da rede municipal de ensino,
vinculadas ao departamento de nutrição, o cardápio é afixado toda semana, em local de fácil
visualização nas escolas e creches municipais, para os estudantes, profissionais das unidades e
pais/responsáveis. As refeições são preparadas por mais de 40 cozinheiras distribuídas nas 13
unidades escolares que, atualmente, fazem parte do quadro efetivo do município. O número de
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cozinheiras por unidade é definido de acordo com o número de estudantes matriculados em
cada unidade escolar.
Os ingredientes da alimentação escolar são adquiridos com recursos próprios e do
Governo Federal repassado por meio do FNDE. Os processos de licitação voltados à compra
dos ingredientes acontecem uma ou duas vezes por ano, dependendo da modalidade de
contratação. Considerando o cálculo do valor de repasse apresentado e os valores per capita, o
município recebeu nos últimos cinco anos, os valores constantes na Tabela 5.
Tabela 5 – Liberações FNDE para o município de 2014 a 2018
Repasse
AEE

2014

2015

2016

2017

2018

2.800

3.700

4.500

4.346

4.293,00

Creche

49.800

27.600

30.200

34.882

66.639,60

EJA

21.300

12.780

9.660

11.264

7.718,40

Ensino Fundamental

95.580

99.240

117.020

792

648,00

960

960

720

46.852

27.379,80

Pré-Escola

31.400

48.200

47.900

3.712

4.032,00

Quilombola
SOMA

4.080
205.920

4.680
197.160

4.680
214.680

121.464
223.312

105.818,40
216.529,20

Ensino Médio

Fonte: MEC (2017)

Foi relatado pelo coordenador do Departamento de Nutrição do município, responsável
pela prestação de contas, que o município utiliza toda a verba federal, e ainda investe de 26,7%
dos recursos próprios na alimentação escolar.
A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor
repassado aos Estados, Municípios e Distrito Federal pelo PNAE, deve ser utilizado
obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar
(BRASIL, 2009). Segundo o MEC (2017), o município de Quatis, no ano de 2017, utilizou
27,92% dos recursos repassados para aquisições da agricultura familiar. Foi informado pelo
coordenador do Departamento de Nutrição do município, na entrevista realizada, que o
percentual de 30% fora atingido no ano de 2018, acredita-se que por conta do incentivo e
participação ativa do escritório local da EMATER–RIO de Quatis.
Na fase de diagnóstico desta pesquisa, foi constatado que não há estimativa da
quantidade do desperdício de alimentos nas unidades escolares do município, sendo unânime
entre os envolvidos que é de suma importância sua mensuração e gestão.
Constata-se que Quatis não apresenta dificuldade na aquisição da agricultura familiar,
de acordo com os dados informados, pois atinge o mínimo estabelecido pelo PNAE. Desta
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forma, a mensuração do desperdício trará maior efetividade a gestão da alimentação escolar,
como por exemplo, verificar a aceitabilidade por cardápio permitindo ajustes, possibilitando o
direcionamento dos recursos próprios investidos em novas receitas e/ou outras atividades
relacionadas com a alimentação escolar do município ampliando assim a execução do PNAE e
trazendo maior benefício aos estudantes da rede. Além da crença compartilhada na abordagem
“o que é medido é gerenciado” e o alinhamento com o “Target, Measure, Act” do WRAP
(2018), onde ambas as campanhas estão ajudando a aumentar a conscientização sobre a
necessidade de as organizações agirem sobre o desperdício de alimentos, como também,
fornecem um foco nítido onde podem concentrar seus programas de impacto.

4.2 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS ENTREVISTAS
A análise tem como objetivo organizar e sumarizar os dados de tal forma que
possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já a
interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito
mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos (GIL, 1999).
Desta forma, busca-se descrever os resultados encontrados por meio das entrevistas
semiestruturadas, aplicadas pessoalmente, no período de 30 de novembro a 21 de dezembro de
2018, de acordo com os roteiros pré-estabelecidos. O roteiro constante no apêndice C é
destinado ao Departamento de Nutrição e Secretaria de Meio Ambiente. Já o roteiro do apêndice
D é direcionado aos manipuladores de alimentos das unidades escolares.

4.2.1 Entrevistas no Departamento de Nutrição e na Secretaria de Meio Ambiente
As entrevistas foram realizadas em conjunto com o coordenador do Departamento de
Nutrição, a nutricionista técnica cadastrada no FNDE, e o responsável pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente (SMMA), nas datas de 30 de novembro e 21 de dezembro de 2018.
Em relação a estrutura/papel do Departamento de Nutrição e sua subordinação, foi
relatado pelo coordenador – formado em administração, 24 anos, há dois anos na função e com
seis anos de experiência profissional – que o departamento, subordinado à Secretaria Municipal
de Educação, é composto por duas nutricionistas, um estagiário, três assistentes, dois
funcionários para atividades externas e um motorista.
A nutricionista é a responsável técnica pela alimentação escolar, conforme estabelecido
nos normativos do PNAE. Assim, para a execução de suas atribuições, a nutricionista deverá
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estar registrada no Conselho Regional de Nutrição (CRN), e cadastrada no FNDE. Suas
atribuições e parâmetros mínimos de referência do Programa de Alimentação Escolar (PAE)
constam na Resolução CFN 465/2010.
Sobre o cálculo per capita e a forma como é realizado, a nutricionista relatou que é a
quantidade de alimentos, em gramas, necessária para a preparação da refeição para uma pessoa.
Para esse cálculo, considera-se todos os estudantes matriculados no planejamento do cardápio,
compra e envio dos ingredientes necessários às unidades escolares. A nutricionista informou
ainda que existe diferenciação per capita da quantidade de alimentos consumidos em função
das faixas etárias dos estudantes conforme anexo III da Resolução 26/2013 (Quadro 11).
Sobre a elaboração do cardápio e seus componentes, a nutricionista técnica cadastrada
no FNDE, relatou que o cardápio elaborado para os estudantes do ensino regular deve fornecer,
no mínimo, 20% das necessidades nutricionais diárias, isso significa, por exemplo, que, para os
alunos do 6ª ao 9ª ano do ensino regular, há uma necessidade, em média, de 435 calorias. São
considerados cardápios diferenciados para alunos com necessidades nutricionais específicas,
tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares,
dentre outras. Além de ser variado, no cardápio é priorizada a presença de alimentos regionais,
como banana, tomate, abobrinha verde, aipim, alface, couve manteiga e espinafre, que
respeitam a cultura e tradição local, inclusive quilombolas. Os cardápios deverão oferecer, no
mínimo, três porções de frutas e hortaliças por semana (200g/aluno/semana) nas refeições
ofertadas. Os valores de referência de energia, macro e micronutrientes são os constantes no
anexo III da Lei 11.947 de 16 de junho de 2009 (Quadro 11). São considerados para o
planejamento semanal do cardápio: i. idade do aluno; ii. algumas preparações como cor,
consistência e variedade; e iii. o montante máximo a ser pago por refeição.
Quadro 11 – Valores de referência de energia, macro e micronutrientes
Categoria

Idade

7-11
1-3
Pré-escola
4-5
6-10
Ensino
Fundamental 11-15
Ensino Médio 16-18
19-30
EJA
31-60
Creche

Energia Carboidratos Proteínas Lipídios Fibras Vitaminas
(kcal)
(g)
(g)
(g)
(g) A(µg) C(mg)
135
21,9
4,2
3,4
100
10
200
32,5
6,3
5,0
3,8
60
3
270
43,9
8,4
6,8
5,0
80
5
300
48,8
9,4
7,5
5,4
100
7
435
70,7
13,6
10,9
6,1
140
12
500
81,3
15,6
12,5
6,4
160
14
450
73,1
14,0
11,3
6,3
160
17
435
70,7
13,6
10,9
5,7
160
17

Minerais (mg)
Ca Fe Mg Za
54 2,2 15 0,6
100 1,4 16 0,6
160 2,0 26 1,0
210 1,8 37 1,3
260 2,1 63 1,8
260 2,6 77 2,0
200 2,6 71 1,9
220 2,1 74 1,9

Fonte: Anexo III, Brasil (2013) Energia – Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO), 2001; Carboidrato, Proteína e Lipídio – Organização Mundial de Saúde
(OMS), 2003; Fibras, Vitaminas e Minerais – Referência da Ingestão Dietética (DRI) / Instituto
de Medicina Americano (IOM), 1997 – 2000 – 2001. Adaptada.
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Em relação às compras dos alimentos, estas são planejadas pelo Departamento de
Nutrição, e encaminhadas ao Departamento de Licitações e Contratos para processo licitatório
de acordo com a Lei n° 8.666/93, e ampla divulgação do edital de chamada pública no caso da
agricultura familiar conforme normativa do PNAE.
No que tange aos ingredientes da alimentação escolar das unidades de ensino em Quatis,
estes são repostos pelo menos duas vezes por mês (alimentos não perecíveis) e uma vez a cada
sete dias (verduras, frutas, legumes e ovos), sempre de acordo com a capacidade de
armazenamento de cada unidade escolar. A entrega dos alimentos nas escolas e creches
municipais é acompanhada pelos conferentes do Departamento de Nutrição. No caso das
unidades escolares mais distantes, localizadas na área rural, o armazenamento e entregas são de
responsabilidade do próprio Departamento de Nutrição, sendo relatado que os equipamentos de
refrigeração

não

são

suficientes,

porém

não

ocorrem

perdas

em

função

da

logística/armazenamento dos alimentos para qualquer unidade escolar do município.
Sobre a temática das sobras, sendo considerado sobras sujas os alimentos deixados nos
pratos/bandejas e sobras limpa os alimentos cozidos e não servidos (ISSA et al., 2014), as
sobras limpas das unidades escolares são oferecidas para alimentação dos funcionários, e se
mesmo assim houver sobras, as mesmas são descartadas. Já as sobras sujas, que os estudantes
colocaram nos pratos e não consumiram, também são descartadas nos resíduos comuns, cujo
destino é a central de tratamento de resíduos de Barra Mansa, recolhidos de acordo com a
localização das unidades escolares conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (Figura 17).
Vale destacar que, o Departamento de Nutrição e demais gestores envolvidos com a
alimentação escolar do município, desconhecem a quantidade de sobras limpas e sujas das
unidades escolares, uma vez que a coleta não é realizada de forma diferenciada das residências.
No município, segundo a SMMA, cerca de seis toneladas de resíduos são recolhidas
diariamente, sendo a maior quantidade coletada referente a resíduos comuns, cerca de 5,7
toneladas por dia, enquanto os resíduos recicláveis, que são direcionados à cooperativa de
reciclagem do município, chegam a 285 quilos recolhidos diariamente.
Em relação ao custo de envio dos resíduos comuns para o aterro sanitário de Barra
Mansa, foi relatado pela SMMA que mensalmente é pago, aproximadamente, 14 mil reais. Para
o cálculo, é considerada a média diária de seis toneladas de resíduos comuns, multiplicado por
R$76,55, valor da tonelada.
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Figura 17 – Cronograma de coleta de resíduos nos bairros de Quatis

Fonte: SMMA (2018)
Os entrevistados reconhecem que o desperdício de alimentos é um problema significante
e que se faz necessário sua mensuração e gestão.

4.2.2 Entrevistas com os Manipuladores de Alimentos
Manipuladores de alimentos são pessoas do serviço de alimentação que entram em
contato direto ou indireto com a preparação das refeições. As entrevistas com os manipuladores
de alimentos das unidades escolares definidas, em função de sua localização e número de
alunos, foram realizadas no período de 30 de novembro a 21 de dezembro de 2018 (Quadro 12).
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Quadro 12 – Unidade escolar, área e manipuladores de alimentos entrevistados
Unidade Escolar
A
B
C
D

Área
Central
Periférica
EJA
Distrital

Manipuladores de Alimentos
1, 2 e 3
4, 5, 6, 7 e 8
9 e 10
11

Fonte: Elaborado pela autora

Sobre o treinamento formal para exercer a função, foi unânime o relato que não o
recebem e inicialmente utilizam o conhecimento que já possuem e aprimoram com os demais
manipuladores de alimentos mais experientes na função.
Em relação à elaboração do cardápio, todos afirmaram que o responsável é o
Departamento de Nutrição da prefeitura, que o envia semanalmente às unidades escolares.
Sobre o cardápio proposto, todos asseguraram que é adequado, porém alguns itens têm
baixa aceitabilidade, como por exemplo, leite quente e algumas receitas novas como o suco de
beterraba. Ressalta-se que, os manipuladores de alimentos não podem modificar as
instruções/receitas recebidas. Porém se falta algum ingrediente a maioria dos manipuladores de
alimentos relatam que improvisam com o que tiver na dispensa, sendo essa prática esporádica.
Em relação à quantidade de alimentos que os estudantes colocam no prato, não há
orientações prévias. Aliás, na maioria das unidades escolares, o próprio estudante se serve, e
em algumas unidades, os manipuladores de alimentos servem apenas a carne (um pedaço para
cada), sendo a repetição dos demais itens, liberado. Ou seja, não há recomendações em relação
a quantidade a ser servida no prato de cada aluno.
Há consenso entre os manipuladores de alimentos de que as receitas atuais estão
adequadas, e que periodicamente são enviadas novas receitas com as formas de preparação dos
alimentos.
Sobre a quantidade de alimentos preparados, os manipuladores de alimentos informaram
que essa quantidade é estimada por elas de acordo com o número de alunos matriculados. Todos
confessaram que esse é um dos principais desafios, preparar a quantidade suficiente para o
número de estudantes presentes no dia, já que não recebem essa informação e nem todos se
alimentam na escola. Relataram ainda que, normalmente, a quantidade de alimentos preparada
é suficiente para alimentar todos os alunos, se caso faltar, providenciam de imediato.
Sobre desperdício durante o preparo dos alimentos, foi relatado que cascas de legumes
e frutas dentre outros, são descartados. Após preparo e a alimentação de todos os presentes, elas
são orientadas a descartar as sobras limpas e as sobras dos pratos no recipiente de resíduos
comum, que é recolhido de acordo com o cronograma de coleta dos bairros. Em todas as
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unidades escolares, as sobras limpas, que ficam nas panelas, são oferecidas para a alimentação
dos funcionários, e após esse consumo, caso ainda sobre, são descartadas.
A maioria acredita que o desperdício de alimentos é um problema, pois podem atrair
pragas urbanas durante o intervalo das coletas e algumas mencionam o fato de se poder
alimentar mais pessoas com essas “sobras”.
Os manipuladores de alimentos declararam que em suas residências guardam as sobras
limpas, que são aproveitadas no dia seguinte para diminuir o desperdício de alimentos, além de
ser mais fácil a mensuração da quantidade a ser preparada. Porém, nas visitas quinzenais das
nutricionistas é frisado que não é permitido o armazenamento de alimentos prontos nas
unidades escolares.
Em relação as sugestões para que as unidades escolares reduzam o desperdício de
alimentos, foi exposto que deveria constar no cardápio, com maior frequência, os alimentos
preferidos dos estudantes, e que as novas receitas, geralmente de baixa aceitação, fossem
sugeridas com menor frequência ou alteradas.

4.3 PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Algumas sugestões se fazem imprescindíveis para auxiliar a rede municipal de ensino
diante das informações obtidas. Para a construção da proposta de processo, conforme
convencionado com os gestores municipais, o método de mensuração por pesagem direta foi
considerado como o mais adequado à realidade da rede municipal de ensino. Na sequência, para
se obter a validação da proposta de processo, foi aplicado o questionário (Apêndice E). Faz-se
necessário um detalhamento de como a rede de ensino municipal fará sua implementação,
assim, foi construído, em conjunto com o coordenador do departamento de nutrição, um plano
de ação. Por fim, foi elaborado um guia (Apêndice F), onde é apresentado o processo e outras
informações das atividades de mensuração do desperdício de alimentos na rede de ensino de
Quatis.
4.3.1 Proposta de Processo de Mensuração do Desperdício
Percebe-se que o detalhado referencial teórico, particularmente, pertinente aos métodos
de mensuração do desperdício de alimentos em pratos, foi desenvolvido com o propósito de
servir de base conceitual para a proposta, o qual apresenta a característica de ser um processo
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voltado à padronização e ações práticas ligadas à mensuração dos alimentos preparados e sobras
alimentares nas unidades escolares.
Conforme convencionado com os gestores municipais, foi considerado para a
elaboração do processo proposto, o método de pesagem direta baseado na metodologia
desenvolvida por Boschini et al. (2018), apresentado no Capítulo 2, item 2.2.3.1. Em linhas
gerais, esse método sugere mensurar os alimentos em três categorias no serviço de alimentação,
ou seja, pesar os alimentos preparados, as sobras limpas (sobras não servidas) e as sobras sujas
(sobras dos pratos), onde os dados são separados por cardápio/dia e agregados por unidade
escolar.
É importante salientar que, os processos estão relacionados à rotina de trabalho da
organização e aos produtos que ela entrega. Ele é definido como um fluxo de atividades
executadas por um ou mais funcionários, que possui início e fim bem delimitados em função
do resultado do fluxo de trabalho específico, execução de tarefas e atividades determinadas
(GONÇALVES, 2000; ABPMP, 2009).
Desta forma, foi elaborada a descrição das atividades a serem desenvolvidas no processo
de mensuração do desperdício de alimentos destinada a cada responsável envolvido, conforme
apresentado no Quadro 13.
Quadro 13 – Descrição do Processo
Executante

Atividades

Manipuladores de
Alimentos

Realizar a mensuração dos alimentos e anotar no diário de cozinha.

Coordenador de
Turno

Acompanhar o processo de mensuração e verificar se as anotações
estão corretas.

Nutricionistas

Recolher as anotações do diário de cozinha quinzenalmente e
direcionar ao estagiário do departamento de nutrição.

Estagiário

Digitar as informações do diário de cozinha por escola e gerar
relatório mensal.

Nutricionistas

Analisar mensalmente o relatório gerado e realizar comentários.

Coordenador do
Dep. de Nutrição

Analisar o relatório mensal e tomar as medidas cabíveis.

Fonte: Elaborado pela autora

O mapeamento de processos é o ato de descrever o funcionamento desse processo, e as
formas mais comuns de se mapear um processo são as diagramáticas e textuais. O mapeamento
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de processos pode ser usado, por exemplo, com objetivo de documentar processo existente ou
ainda, padronizar um processo (ABPMP, 2009; BRASIL, 2018).
Assim, valendo-se do software “Bizagi Modeler”, que possui uso livre e interface de
fácil utilização para modelar processos organizacionais, foi elaborado o esboço do processo de
mensuração do desperdício, apresentado por meio do diagrama da Figura 18.
Figura 18 – Diagrama do Processo de Mensuração

Fonte: Elaborado pela autora com auxílio do software Bizagi.

As raias, representadas pelas linhas exibidas horizontalmente, são um complemento a
“caixas e setas”, e representam como os fluxos de trabalho cruzam as funções. Ao organizar o
fluxo de atividades e tarefas entre essas linhas é possível identificar o executor responsável pela
realização de uma ou mais atividades (ABPMP, 2009).
Os processos possuem atributos e características que descrevem propriedades,
comportamento, propósito, ou outros elementos de processo (ABPMP, 2009). Para tanto, fazse necessário o detalhamento do processo em relação às características e a situação desejada
para sua realização (Quadro 14).
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Quadro 14 – Detalhamento do Processo
Característica
Objetivo
Participantes
Dono do Processo

Situação desejada
Mensurar o desperdício de alimentos
Manipuladores de alimentos, Coordenador de turno, Nutricionistas, Estagiário,
Coordenador Departamento de Nutrição
Nutricionista RT

Recursos

Balança digital, Recipientes, Sacos de lixo, Diário de Cozinha

Sistema

MS Excel

Entrada

Alimento desperdiçado

Saída

Informação do desperdício mês anterior
•

•
Regras de negócio

•

•
Informações
Gerenciais derivadas
do processo

É de suma importância o registro da alimentação servida pelo manipulador (a), pois
esse registro possibilita ajustes de per capita do cardápio, bem como, o custo do
que está sendo servido e sua aceitação.
Caso a balança não esteja calibrada adequadamente, entrar em contato com o
departamento de nutrição.
Os resíduos devem ser, frequentemente, coletados e estocados, isolados da área de
preparação e armazenamento dos alimentos, de forma a evitar focos de
contaminação e atração de vetores e pragas urbanas.
Estagiário deve ter atenção no lançamento das informações do diário de cozinha e
sempre verificar as fórmulas do MS Excel.

Se há oscilação do desperdício em função do cardápio ofertado, se o índice está de
acordo com o preconiza a literatura (10%) e sua posição em relação à média histórica
(acima ou abaixo).

Coordenador de turno verifica semanalmente a mensuração realizada pelos
Controles do processo
manipuladores de alimentos no diário de cozinha; histórico registrado em planilha do
(relatórios, registros,
MS Excel pelo estagiário e verificado/avaliado pela nutricionista; relatório final
etc.)
destinado ao Coordenador do Departamento de Nutrição.
O que é importante no
Tempo e qualidade da informação.
processo
Frequência

Mensuração e anotação diária, coleta quinzenal, relatório mensal.

Indicadores de
desempenho

Volume gerado mensal, índice (relação entre alimentos preparados e o desperdício
mensurado), média histórica.

Complexidade do
trabalho

Transação - Trabalho de rotina; dependente de regras formais; pouca ponderação para
o trabalho

Fonte: Elaborado pela autora
Objetivando oferecer uma ferramenta prática direcionada aos manipuladores de
alimentos, foi elaborado um Procedimento Operacional Padrão (POP), que é um roteiro
descritivo padronizado para realizar uma atividade, ou seja, serve para instruir os colaboradores
sobre como desempenhar a atividade com excelência (BRASIL, 2004). Deve-se ainda
considerar que ao padronizar o processo, é possível atingir o mesmo nível de qualidade na
execução das atividades (CAMPOS, 2004).
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O preenchimento do POP inicia-se com a identificação do procedimento, número de
revisões e data, e segue dividido entre os demais itens, a saber: objetivo, glossário/definições,
materiais necessários, material de apoio, frequência, como realizar e observações; finaliza com
espaço destinado às assinaturas dos responsáveis pela elaboração e aprovação do instrumento
(BRASIL, 2004) (Quadro 15).
Quadro 15 – Procedimento Operacional Padrão
Procedimento Operacional Padrão – POP 001
Revisão: 00

Data: 19/06/2019

REGISTRO DIÁRIO DA ALIMENTAÇÃO
PREPARADA E SOBRAS

1. Objetivo:
2. Quem dever realizar:
Mensurar os alimentos preparados e sobras
Manipuladores de alimentos
3. Glossário/Definições:
Manipuladores de alimentos: pessoas do serviço de alimentação que entram em contato direto ou indireto com
a preparação das refeições.
Registro: consiste de anotação em planilha e/ou documento, apresentando data e identificação do manipulador
responsável pelo seu preenchimento.
Alimento Preparado: Refeição pronta para consumo dos alunos.
Sobra Suja: alimentos deixados nos pratos/bandejas.
Sobras Limpa: alimentos cozidos e não servidos.
Resíduos: materiais a serem descartados, oriundos da área de preparação e distribuição da alimentação.
4. Materiais Necessários:
• Balança;
• Formulário de registro (diário de cozinha);
• Canetas esferográficas;
• Prancheta;
• Recipientes para coleta das sobras sujas;
5. Material de Apoio:
6. Frequência:
Formulário de Registro (Diário de Cozinha)
Diariamente.
7. Como realizar:
1. Pesar os recipientes/panelas que serão utilizados e anotar no diário de cozinha.
2. Quantidade de alimentos preparados, deve ser pesada e anotada antes de servir, ao lado do cardápio do
dia.
3. Quantidade de sobras das panelas (sobra limpa), deve ser pesada após as refeições e anotada.
4. Quantidade de sobras deixadas pelos alunos nos pratos (sobra suja), deve ser pesada e anotada.
5. Os resíduos devem ser acondicionados em sacos e direcionadas para área adequada, longe da cozinha
e refeitório, e a retirada ocorre no dia da coleta programada pela SMMA
6. Entregar o formulário de registro (diário de cozinha) preenchido ao nutricionista nas visitas quinzenais.
8. Observações:
• É de suma importância o registro da alimentação servida pelo manipulador (a), pois esse registro possibilita
ajustes de per capita do cardápio, bem como, o custo do que está sendo servido e sua aceitação.
• Caso a balança não esteja calibrada adequadamente, entrar em contato com o departamento de nutrição.
• Os resíduos devem ser, frequentemente, coletados e estocados, isolados da área de preparação e
armazenamento dos alimentos, de forma a evitar focos de contaminação e atração de vetores e pragas
urbanas.
Elaborado por:

Fonte: Elaborado pela autora

Aprovado por:
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De forma complementar, para auxiliar os manipuladores de alimentos na execução do
POP, para que o registro dos dados obtidos não se perca, elaborou-se o formulário de registro,
uma espécie de “diário de cozinha”, conforme mostra o Quadro 16.
Quadro 16 – Diário de Cozinha
Formulário Registro Diário da Alimentação
Preparada e Sobras – Diário de Cozinha
Recipiente /
Quantidade
panela para
Data
Cardápio
preparada
preparação
(kg)
(kg)

Unidade Escolar: ____________________________
Sobra limpa
nas panelas
(kg)

Recipiente
para sobras
dos pratos
(kg)

Sobra suja
dos pratos
(kg)

Número de
alunos
atendidos

Assinatura do responsável pela informação: ______________________________________

Fonte: Elaborado pela autora

O diário de cozinha preenchido deverá ser entregue às nutricionistas em suas visitas
quinzenais nas unidades escolares. O formulário preenchido será então direcionado ao
estagiário para a organização, tabulação e cálculos das informações na planilha do Excel,
conforme sugerido na Tabela 6.
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Tabela 6 - Exemplo de Tabela
Item

Descrição

Unidade Escolar

Fórmula

(inserir nome da escola)

Data

(inserir data do diário de cozinha)

Cardápio

(transcrever cardápio preparado)

Recipiente / panela vazia

(transcrever peso do recipiente/panela vazia)

a

Alimentos Preparados +
Recipiente

(transcrever peso dos alimentos preparados)

b

(calcular peso dos alimentos preparados menos o peso do
recipiente utilizado)

a-b

Sobra limpa nas panelas +
Recipiente

(transcrever peso das sobras limpas)

c

Sobra limpa nas panelas +
Recipiente

(calcular peso das sobras limpas menos o peso do
recipiente)

c-a

(transcrever peso do recipiente vazio)

d

(transcrever peso das sobras dos pratos)

e

Sobra sujas nos pratos

(calcular peso das sobras dos pratos menos peso do
recipiente)

d-e

Quantidade de alunos
atendidos

(transcrever quantidade de pratos servidos)

Alimentos Preparados

Recipiente vazio
Sobra sujas nos pratos +
Recipiente

Índice de desperdício (%)

(calcular o índice, peso das sobras sujas dividido pelo
peso dos alimentos preparados vezes 100)

[(d - e) / (a - b)] . 100

Fonte: Elaborado pela autora

Permite-se desta forma, uma análise completa com a geração de relatório direcionado
aos gestores, mostrando-se essencial para o processo de medição, análise e subsequente ações
de mitigação.
A literatura indica que o índice aceitável para desperdício de alimentos é de 10%. Diante
disso, o primeiro passo é comparar as informações do relatório com essa teoria. Dessa forma, é
possível conhecer o comportamento em relação ao cardápio ofertado durante o período em que
foi medido e depois compará-lo com outras medições historicamente. O desperdício médio
também pode ser observado, e se houver desperdício expressivo em algum ponto específico,
pode ser uma oportunidade de melhoria.
Com as análises realizadas, o coordenador do departamento de nutrição pode discutir o
resultado com os colaboradores e a secretaria de educação, a fim de identificar ideias, questões
prioritárias e objetivos. O que pode ser feito em reuniões, conversas semiestruturadas,
brainstorming, caixa de sugestões, grupos focais etc.
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As sugestões podem ser analisadas em relação ao possível custo de implementá-las e,
assim, priorizar as que parecerem mais viáveis. O que deve resultar em um pequeno plano para
reduzir o desperdício de alimentos. Isso deve incluir a ação, a pessoa responsável e o período
esperado para melhoria. Após estabelecido o plano, este deve ser divulgado a todos os níveis
da rede de ensino, através dos canais de comunicação como: e-mail, circular, reunião semanal
ou pôsteres em locais estratégicos, sensibilizando os envolvidos sobre a importância de se
reduzir o desperdício de alimentos. É importante, comunicar os avanços do plano, mesmo que
pequenos, para assim encorajar sugestões de alterações positivas no processo de mensuração.
As questões supracitadas estão baseadas nos princípios do protocolo de medição e
redução de perdas e desperdícios de alimentos que a FAO e o World Resource Institute (WRI)
têm promulgado, onde primeiro é feita a mensuração, seguida pela implementação da
intervenção, campanha e melhorias.
No entanto, como possíveis sugestões que poderiam fazer parte do plano de redução do
desperdício da rede de ensino, existem exemplos que já foram implementados, como os
relacionados a seguir (WRAP, 2018):
•

Seja consistente com o tamanho das porções, usando medidas padronizadas;

•

Sempre que possível, ofereça diferentes tamanhos de porção para atender às
necessidades do aluno;

•

Aproveite a criatividade e a inovação para apresentar os pratos de forma
agradável e criar ou alterar as receitas;

•

Quando possível, seja flexível na oferta da refeição, por exemplo, se o aluno não
quiser arroz, permita que ele o troque por outra opção;

•

Monitore constantemente as sobras dos pratos e, verifique as razões;

•

Valorize o desperdício nas unidades escolares, por exemplo, com práticas de
reciclagem de orgânicos, como a compostagem que devolve nutrientes ao solo
nas áreas verdes da escola ou na horta escolar;

•

Estabeleça equipes de trabalho que se apropriem da tarefa de reduzir e evitar o
desperdício de alimentos, que constantemente reforcem essa consciência entre
seus pares de maneira positiva;

•

Implemente campanhas de conscientização com os funcionários, professores e
alunos.
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4.3.2 Validação da Proposta

De acordo com Sireci (1998), a validade constitui um parâmetro da medida bem
discutido no contexto das ciências sociais e do comportamento, concentra-se no aspecto da
interseção da medida com a propriedade a ser avaliada, e não, propriamente, com a exatidão
com que a mensuração será realizada. Sendo a validade de conteúdo considerada fundamental
no processo de desenvolvimento e adaptação de instrumento de medidas. No entanto, apresenta
limitações por ser um processo subjetivo. Dessa forma, sua utilização não elimina a necessidade
de aplicação de outras medidas adicionais (RUBIO et al., 2003).
Sendo assim, a qualidade e aplicabilidade do processo proposto foi avaliada por meio
da técnica de validação de conteúdo onde propõe-se verificar por meio da opinião dos
avaliadores a legibilidade e a clareza de conteúdo, ou seja, uma análise através do julgamento
de pessoas reconhecidas na alimentação escolar do município que valorizam a
representatividade dos itens em relação ao que se pretende medir através do instrumento
(RUBIO et al., 2003).
A amostra de avaliadores especialistas foi composta por um representante de cada
função, a saber: secretaria de educação, coordenação do departamento de nutrição,
nutricionista, direção escolar, coordenador de turno e manipulador(a) de alimentos. É
considerado um especialista uma pessoa que se consagra com particular interesse a certo estudo
ou ainda que tem habilidade ou prática especial em determinada atividade (RUBIO et al., 2003).
Assim, a multiplicidade de profissionais foi adotada pelo fato de que cada um poderia fornecer
sua contribuição de forma significativa e de acordo com a função/cargo exercido, no intuito de
proporcionar a proposta de processo maior praticidade e qualidade.
Desta forma, no dia cinco de julho de 2019, na sala de reuniões do departamento de
nutrição, foram reunidos os responsáveis envolvidos com a alimentação escolar, onde
compareceram os seis representantes convidados para participação conforme supracitado. O
convite se deu em função do tempo de experiência e função/cargo ocupado, critérios específicos
que revelam domínio da área e natureza do estudo, ou seja, foram selecionados por amostragem
intencional baseada no conhecimento sobre o propósito do estudo.
Incialmente, a pesquisadora agradeceu a participação e contextualizou a problemática.
Após, distribuiu o processo (e o POP) proposto para leitura e considerações dos presentes. Na
sequência foram feitos os seguintes questionamentos: i. acha útil esse processo? ii. utilizaria
esse processo? iii. o que precisa ser feito para o uso do processo na prática? Foi unânime que o
processo é extremamente útil à gestão da alimentação escolar do município, e que todos apoiam
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e desejam sua breve implementação, após divulgação e treinamento para os envolvidos. Em
linhas gerais, a proposta foi recebida de forma bem positiva e com elogios por todos os
participantes, sem críticas ou mais detalhamento.
A fim de possibilitar maior confiabilidade a validação de conteúdo, elaborou-se um
questionário com escala customizada, que abrange os itens avaliativos do POP, de acordo com
suas ramificações (objetivo, materiais necessários, material de apoio, frequência e como
realizar), construído através da adaptação dos critérios sugeridos por Pasquali (1997), de
abrangência, clareza, coerência, objetividade, redação, relevância e sequência. No final de cada
item avaliativo, os participantes poderiam justificar suas respostas e/ou fornecer sugestões para
aperfeiçoar a proposta de processo. Desta forma, os questionários foram distribuídos aos
presentes e recolhidos ao final da reunião.
Para a análise dos itens do POP pelos avaliadores, as respostas seguiram a escala Likert,
com quatro níveis: 1 – totalmente adequado, 2 – adequado, 3 – parcialmente adequado, 4 –
inadequado, conforme consta no questionário (Apêndice E). Observa-se que não há evidência
de diferença entre os avaliadores, independente da função/cargo ocupado, e suas respostas
atingiram alto nível de concordância em todos os itens (Quadro 17).
Quadro 17 – Avaliação do POP e diário de cozinha
Itens
Objetivo
Coerência
Redação
Clareza
Materiais necessários
Abrangência
Coerência
Clareza e objetividade
Material de apoio
Abrangência
Clareza e objetividade
Redação
Frequência
Coerência
Clareza e objetividade
Como realizar
Sequência das atividades
Precisão
Clareza e objetividade
Conteúdo completo
Redação compatível ao conhecimento do executante

Fonte: Elaborado pela autora

1

Valorização
2
3

6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6

1

4
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Acredita-se que a validação da proposta ofereça ganhos inestimáveis em relação a
qualidade e evidências científicas.

4.3.3 Proposta de Plano de Ação
Com o objetivo de se obter uma rápida identificação dos elementos necessários à
implementação do processo, é necessário se estruturar o plano de ação (OLIVEIRA, 1996).
Para a elaboração da proposta de plano de ação, utilizou-se a ferramenta 5W2H, que
busca o fácil entendimento através da definição de responsabilidades, métodos, passos,
objetivos e recursos associados (MARSHALL et al., 2010).
O 5W2H representa as iniciais das palavras, em inglês, why (por que), what (o que),
where (onde), when (quando), who (quem), how (como) e how much (quanto custa), descritos
no Quadro 18.
Quadro 18 – Descrição 5W2H
Variável

Descrição

Why

Justificativa

Por que deve ser executada a atividade

What

Etapas

O que será feito

Where

Local

Onde cada atividade será executada

When

Tempo

Quando cada uma das atividades deverá ser executada

Who

Responsabilidade

How

Método

How Much

Custo

Quem realizará as atividades
Como deverá ser realizada cada atividade/etapa
Quanto custará cada etapa

Fonte: Adaptado de Oliveira (1996)

Dessa forma, no Quadro 19 encontra-se o plano de ação e as ações necessárias para
implementação do processo nas unidades escolares do município. Ressalta-se que o plano de
ação foi elaborado de forma coletiva, buscando assim maior pluralidade e efetividade em sua
implementação.
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Quadro 19 – Proposta de Plano de Ação
Plano de Ação – 5W2H
Setor: Alimentação Escolar

Responsável: Departamento de Nutrição

Objetivo: Implementar o POP para mensurar os alimentos preparados e sobras
O QUE
(What)
Atividades

QUEM
(Who)
Resp.

QUANDO
(When)
Cronograma

ONDE
(Where)
Lugar

POR QUE
(Why)
Objetivo

Divulgação

Nutricionistas /
Estagiária

Agosto

Unidades
escolares

Treinamento

Nutricionistas

Setembro /
Outubro

Unidades
Piloto*

Rodada teste

Manipuladores de
alimentos

Novembro

Unidades
Piloto*

Verificar
aprendizado

Revisão /
Ajustes

Coord. Adm. e
Nutricionista
Resp. Técnica

Dezembro

Dep.
Nutrição

Realizar ajustes
após rodada teste

Efetivação

Manipuladores de
alimentos

Fevereiro

Unidades
Piloto*

Efetivar o POP e
diário de
cozinha.

Ampliação
demais
unidades

Nutricionistas /
Estagiária

Fevereiro

Unidades
escolares

Implementar o
POP em todas as
unidades do
município

Divulgar o
processo e seus
benefícios.
Capacitar os
responsáveis
pela mensuração

COMO
(How)
Metodologia

CUSTOS
(How
Much)
Quanto

e-mail, panfleto,
reuniões

Sem custos
adicionais

Demonstrar in loco

Sem custos
adicionais

Utilizar o
processo, POP e
diário de cozinha
Feedback dos
manipuladores de
alimentos /
coordenação
Utilizar o
processo, POP
revisado e diário
de cozinha.
Utilizar o
processo, POP e
diário de cozinha.

Sem custos
adicionais
Sem custos
adicionais

Sem custos
adicionais

Sem custos
adicionais

* Unidades Piloto: CIEP, CMEI, Maria Helena/Pessoa de Barros.

Fonte: Elaborado pela autora
De todo o exposto, o presente trabalho propõe a utilização do guia para o processo de
mensuração do desperdício de alimentos em escolas elaborado no Apêndice F, para que a
equipe dos restaurantes escolares possa mensurar o desperdício, e a equipe do departamento de
nutrição possa tomar medidas cabíveis de ajustes e mitigação.
No guia, é apresentado o processo e outras informações das atividades do processo de
mensuração do desperdício de alimentos, contribuindo desta forma para a iniciativa “Think Eat
Save: Reduce Your Foodprint”, lançada em janeiro de 2013 pelo PNUMA, FAO e outras partes
interessadas, incluindo o Waste & Resources Action Programme (WRAP), sediado no Reino
Unido, considerada uma iniciativa global para prevenir e reduzir o desperdício de alimentos,
apoiando o Desafio da Fome Zero do Secretário-Geral da ONU.

78

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi propor um processo para mensuração do desperdício de
alimentos na rede municipal de ensino na cidade de Quatis/RJ. De forma a contribuir para
alcance do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: i. diagnosticar
o problema – contexto, principais números do município, existência ou não de controle do
desperdício de alimentos e estimativa do desperdício; ii. apresentar os métodos de mensuração
do desperdício de alimentos com os procedimentos e instrumentos de coletas de dados; iii.
elaborar uma proposta de processo para mensuração do desperdício de alimentos adequado ao
ambiente escolar municipal; iv. validar a proposta com os gestores da rede municipal de ensino.
Para atender esses objetivos, buscando desta forma responder a questão de pesquisa
“Como mensurar o desperdício de alimentos nos restaurantes escolares da rede municipal de
ensino de Quatis/RJ?”, revisou-se a literatura sobre alimentação escolar e métodos de
mensuração do desperdício de alimentos em pratos/bandejas, que fundamenta a temática
proposta, a análise e interpretação dos resultados encontrados com o desenvolvimento da
pesquisa.
Foram realizadas entrevistas com base em roteiros semiestruturados, o que possibilitou
constatar que não há estimativa da quantidade do desperdício de alimentos na rede de ensino
de Quatis/RJ, sendo unânime entre os entrevistados que é de suma importância sua mensuração
e gestão. Também foi possível verificar que o município não apresenta dificuldade na aquisição
da agricultura familiar, de acordo com os dados informados, pois atinge o mínimo estabelecido
pelo PNAE.
Desta forma, a mensuração do desperdício deve trazer maior efetividade a gestão da
alimentação escolar, como por exemplo, verificar a aceitabilidade por cardápio permitindo
ajustes. Deve também possibilitar o direcionamento dos recursos próprios investidos para novas
atividades relacionadas com a alimentação escolar do município, ampliar a execução do PNAE
e trazer maior benefício aos estudantes da rede.
A mensuração também está alinhada com a crença compartilhada na abordagem “o que
é medido, é gerenciado” e o programa “Target, Measure, Act” do WRAP (2018), que busca
aumentar a conscientização sobre a necessidade de as organizações agirem sobre o desperdício
de alimentos.
Em virtude dos fatos mencionados, foi construída uma proposta de processo com base
no método de mensuração por pesagem direta, por ser considerado o mais adequado à realidade
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da rede municipal de ensino. Na sequência, o processo foi validado, e elaborado um plano de
ação detalhando como a rede de ensino municipal pode implementá-lo. Por fim, foi organizado
um guia, onde é apresentado o processo e outras informações das atividades do processo de
mensuração do desperdício de alimentos nas unidades escolares.
Dentre as limitações deste estudo, destaca-se os entraves de acesso à rede pública, a
simplicidade do processo gerencial e o curto tempo destinado a fase empírica, não
possibilitando o acompanhamento da implementação do processo.
Por outro lado, esse trabalho é o primeiro de outros que podem contribuir para ampliação
do estudo, como pesquisas futuras relacionadas com a identificação das causas do desperdício
(survey com os alunos, etc.), e avaliação de ações de prevenção (boas práticas de produção e
previsão de demanda) e destinação das sobras (compostagem).
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APÊNDICES
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APÊNDICE B – Autorização das Unidades Escolares
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APÊNDICE C – Roteiro Entrevista Departamento de Nutrição
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Esta entrevista é destinada a diagnosticar um processo de mensuração do desperdício de
alimentos para rede municipal de ensino de Quatis/RJ.

Nome Responsável: ________________________________ Idade:_______ Data: __/__/____
Formação:_______________ Tempo na função:_________ Tempo serviço público: _______

1. Qual a estrutura/papel do departamento de nutrição? Qual sua subordinação?
2. Quem calcula a quantidade per capita? Como é calculado?
3. Quem e como elabora o cardápio? O que compõe?
4. Quem faz as compras dos alimentos? Como é realizada e as modalidades? Qual a
participação da Agricultura Familiar e a modalidade?
5. Existe

armazenamento

específico?

Centralizado?

Espaços/equipamentos

suficientes? Ocorrem perdas em função da logística/armazenamento?
6. O que é feito com as sobras limpas das Unidades Escolares?
7. E com as sobras sujas e resíduos?
8. De que forma é descartado? Qual a frequência de recolhimento?
9. Quanto é desperdiçado? Estimativa?
10. Entende que o desperdício de alimentos é um problema significante?

são
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APÊNDICE D – Roteiro Entrevista Manipuladores de Alimentos
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS MANIPULADORES DE ALIMENTOS

Esta atividade é destinada a diagnosticar um processo de mensuração do desperdício de
alimentos para rede municipal de ensino de Quatis/RJ.
Escola:__________________________________________________Data:___/___/____
Nome (opcional):________________________________________________________
Idade: _______ Quantos filhos: ___________ Filhos/Netos na escola: ______________
1. Quanto começou nessa função?
2. Você teve algum treinamento formal? Se não, como aprendeu a função?
3. Você sabe quem é o responsável pela elaboração do cardápio?
4. Você concorda com o cardápio proposto ou acha que falta alguma coisa que poderia ser feita?
5. Você segue o cardápio proposto ou faz de acordo com o que tiver na dispensa?
6. Essa pessoa te recomenda uma quantidade para se colocar no prato de cada aluno?
7. Você concorda com essa quantidade? Você segue essa quantidade?
8. Você acha que as receitas atuais estão adequadas?
9. Sente necessidade de novas receitas, novas formas de preparação os alimentos?
10. Você segue a quantidade per capita estabelecida pelo responsável pela elaboração do
cardápio?
11. Você acredita que a quantidade de alimentos que vocês fazem é suficiente para alimentar

todos os alunos?
12. Você sabe me dizer que tipo de desperdício existe durante o preparo dos alimentos?
13. E depois do preparo, também existe desperdício?
14. O que fazem com as sobras de comida que ficaram nas panelas?
15. E o alimento que sobrou no prato dos alunos? O que fazem com ele?
16. Você acredita que o desperdício de alimentos é um problema? Por quê?
17. Na sua casa, o que você faz para diminuir o desperdício de alimentos?
18. O que você acha que a escola poderia fazer para assim como você diminuir o desperdício?
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APÊNDICE E – Questionário Validação da Proposta
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

QUESTIONÁRIO PARA VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE PROCESSO

Considerando que o procedimento operacional padrão deve descrever cada passo que deverá
ser realizado pelo(a) manipulador(a) de alimentos para garantir o resultado da atividade, leia
minuciosamente o POP e em seguida , analise-o , marcando um x em um dos números para cada
afirmação de acordo com a valorização que melhor represente o grau de cada critério abaixo:

Valorização:
1 – Totalmente adequado;
2 – Adequado;
3 – Parcialmente adequado;
4 - Inadequado;
Atenção: Não existe resposta certa ou errada, o que importa é sua opinião. Caso julgue
necessário indique sugestões ou alterações no espaço destinado após o item.
1. OBJETIVO: Refere-se ao que se pretende obter com o processo
Afirmações:

1

Valorização:
2
3

4

1.1 é coerente com a proposta de processo
1.2 está redigido adequadamente
1.3 é claro para o profissional executante
OBS:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. MATERIAIS NECESSÁRIOS: Descrição dos materiais para realização da atividade
Valorização:
Afirmações:
1
2
3
4
2.1 os itens abrangem todos os materiais necessários
2.2 todos os itens são coerentes com a disponibilidade na UE
2.3 os itens estão apresentados de maneira clara e objetiva
OBS:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3. MATERIAL DE APOIO: Refere-se ao formulário de registro, diário de cozinha
Valorização:
Afirmações:
1
2
3
4
3.1 abrange todos os itens necessários
3.2 apresentado de maneira clara e objetiva
3.3 redigido de acordo com o conhecimento do executante
OBS:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. FREQUENCIA: Refere-se ao período para registro no diário de cozinha
Valorização:
Afirmações:
1
2
3
4
4.1 periodicidade coerente
4.2. apresentada de maneira clara e objetiva
OBS:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. COMO REALIZAR: Descrição das principais atividades/passos para sua execução
Valorização:
Afirmações:
1
2
3
4
5.1 disposto pela sequência lógica da atividade
5.2 permitem ao executante realizar a ação de forma precisa
5.3 estão apresentados de forma clara e objetiva
5.4 contém todos os itens necessários à execução da atividade
5.5 redigido conforme o nível de conhecimento do executante
OBS:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. COMENTÁRIOS GERAIS E SUGESTÕES:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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APÊNDICE F – Guia de Mensuração do Desperdício de Alimentos para Escolas

GUIA DO PROCESSO DE
MENSURAÇÃO DO
DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS
PARA ESCOLAS

ₐ

1 EDIÇÃO1
Outubro / 2019

Quatis – RJ
1

Este documento foi baseado nas orientações da Red Costarricense para la Disminución de Pérdida y Desperdicio

de Alimentos (Save Food Costa Rica), bem como nos desenvolvimentos metodológicos gerados pelo Waste and
Resources Action Programme (WRAP) e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). A
elaboração deste guia resultou do esforço da pesquisa de dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Administração da Universidade Federal Fluminense.
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1. APRESENTAÇÃO
Espera-se que a população mundial cresça mais de um terço até 2050, ou seja, para
alimentar 9,1 bilhões de pessoas exigiria elevar a produção geral em cerca de 70% (FAO, 2009).
Por outro lado, estima-se que 25% a 50% dos alimentos produzidos sejam desperdiçados ou
perdidos ao longo das cadeias de suprimentos alimentares, o que indica que o avanço da
ecoeficiência poderia refletir em aumento da disponibilidade global de alimentos (GREEN et
al., 2004; NELLEMAN et al., 2009).
O desperdício de alimentos é uma das questões mais desafiadoras que a humanidade
enfrenta atualmente em todo o mundo. Para um futuro sustentável da produção de alimentos,
com capacidade para alimentar um planeta mais populoso e fomentar o desenvolvimento,
redução da pobreza e mitigação das alterações climáticas e outros danos ambientais, há um
conjunto de desafios entrelaçados (SEARCHINGER et al., 2018).
Dessa forma, a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que países se comprometeram a buscar até 2030. Embora
o desperdício de alimentos possa estar relacionado a vários objetivos, ele aparece de forma mais
evidente no ODS 12 - “Assegurar padrões sustentáveis de consumo e produção”, mais
especificamente no OSD 12.3 onde a proposta é até 2030, reduzir pela metade o desperdício
global de alimentos per capita nos níveis de varejo e consumidor, além de reduzir o desperdício
ao longo da cadeia de abastecimento alimentar (UNITED NATIONS, 2015).
No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010), propõe que, seja introduzida
a prática de hábitos de consumo sustentável, sempre priorizando uma gestão adequada dos
resíduos, e também, que as organizações devem elaborar métodos para não gerar ou reduzir
seus resíduos.
É relevante mencionar o crescente interesse das políticas públicas na alimentação
escolar, dada a evolução e representatividade do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). Ainda, numa discussão mais abrangente, acompanhar o desperdício de alimentos em
escolas públicas implica em discutir sobre a eficácia das políticas e intervenções destinadas a
garantia da alimentação escolar.
Diante de todo o exposto, foi desenvolvida a pesquisa de mestrado que em sua fase
diagnóstica constatou que, não há estimativa da quantidade do desperdício de alimentos nas
unidades escolares de Quatis/RJ, e ainda que, os entrevistados consideram que é de suma
importância sua mensuração e gestão.
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É importante ressaltar que, Quatis não apresenta dificuldade na aquisição da agricultura
familiar, de acordo com MEC (2017), pois atinge o percentual mínimo de 30% estabelecido
pelo PNAE. Desta forma, a mensuração do desperdício trará maior efetividade a gestão da
alimentação escolar, como por exemplo, verificar a aceitabilidade de cardápio permitindo
ajustes e possibilitando o direcionamento dos recursos próprios investidos em novas receitas
e/ou outras atividades relacionadas com a alimentação escolar do município ampliando assim
a execução do PNAE e trazendo maior benefício aos estudantes da rede de ensino municipal.
Além da crença compartilhada na abordagem “o que é medido é gerenciado” e o
alinhamento com o Target, Measure, Act do WRAP (2018), onde ambas as campanhas estão
ajudando a aumentar a conscientização sobre a necessidade de as organizações agirem sobre o
desperdício de alimentos, como também, fornecem um foco nítido onde podem concentrar seus
programas de impacto.
Assim, o presente guia apresenta o processo e outras informações das atividades do
processo de mensuração do desperdício de alimentos, contribuindo desta forma para a iniciativa
“Think Eat Save: Reduce Your Foodprint”, lançada em janeiro de 2013 pelo PNUMA, FAO e
várias partes interessadas, incluindo o Waste & Resources Action Programme (WRAP), sediado
no Reino Unido. É uma iniciativa global para prevenir e reduzir o desperdício de alimentos
(www.thinkeatsave.org), apoiando o Desafio da Fome Zero do Secretário-Geral da ONU
(www.un.org/en/zerohunger).
Desejamos boa leitura e esperamos que este material possa auxiliá-lo no
desenvolvimento de suas atividades e que ele inspire novos caminhos!
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2. CONCEITOS PRELIMINARES

Para o bom entendimento deste guia alguns conceitos fundamentais precisam ser
formalizados. Recomenda-se a leitura deste capítulo mesmo por pessoas com experiência na
área de gestão alimentar escolar, visto que os termos utilizados neste documento podem possuir
um significado distinto do já conhecido.

➢ Manipuladores de alimentos: pessoas do serviço de alimentação que entram em contato
direto ou indireto com o alimento.
➢ Registro: consiste de anotação em planilha e/ou documento, apresentando data e
identificação do manipulador responsável pelo seu preenchimento.
➢ Alimento Preparado: Refeição pronta para consumo dos alunos.
➢ Sobra Suja: alimentos deixados nos pratos/bandejas.
➢ Sobras Limpa: alimentos cozidos e não servidos.
➢ Perda de alimentos: redução da quantidade ou qualidade dos alimentos disponíveis para
consumo humano, ocorre nos estágios iniciais da cadeia, principalmente na produção,
pós-colheita e processamento.
➢ Desperdício de alimentos: descarte intencional de itens próprios para alimentação, que
ocorre principalmente nos últimos estágios da cadeia devido ao comportamento dos
varejistas e consumidores.
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3. PROCESSO PARA MENSURAÇÃO DO DESPERDÍCO DE ALIMENTOS

Considerando que, os processos estão relacionados à rotina de trabalho da organização
e aos produtos que ela entrega, sendo definido como um fluxo de atividades executadas por um
ou mais funcionários, e que o mapeamento de processos descreve seu funcionamento, assim, a
figura a seguir apresenta o esboço do processo de mensuração do desperdício mapeado por
meio de um diagrama.

Diagrama do Processo de Mensuração

Os processos possuem atributos e características que descrevem propriedades,
comportamento, propósito, ou outros elementos de processo. Para tanto, se faz necessário o
detalhamento desse processo em relação as suas características e situação desejada para
mensurar o desperdício de alimentos nas unidades escolares da rede de ensino de Quatis/RJ,
apresentado no quadro a seguir.

102

Detalhamento do Processo
Característica

Situação desejada

Objetivo

Mensurar o desperdício de alimentos

Participantes

Manipuladores de alimentos, Coordenador de turno, Nutricionistas, Estagiário,
Coordenador Departamento de Nutrição

Dono do Processo

Nutricionista RT

Recursos

Balança digital, Recipientes, Sacos de lixo, Diário de Cozinha

Sistema

MS Excel

Entrada

Alimento desperdiçado

Saída

Informação do desperdício mês anterior
•

•
Regras de negócio

•

•
Informações
Gerenciais derivadas
do processo
Controles do processo
(relatórios, registros,
etc.)

É de suma importância o registro da alimentação servida pelo manipulador (a), pois
esse registro possibilita ajustes de per capita do cardápio, bem como, o custo do
que está sendo servido e sua aceitação.
Caso a balança não esteja calibrada adequadamente, entrar em contato com o
departamento de nutrição.
Os resíduos devem ser, frequentemente, coletados e estocados, isolados da área de
preparação e armazenamento dos alimentos, de forma a evitar focos de
contaminação e atração de vetores e pragas urbanas.
Estagiário deve ter atenção no lançamento das informações do diário de cozinha e
sempre verificar as fórmulas do MS Excel.

Se há oscilação do desperdício em função do cardápio ofertado, se o índice está de
acordo com o preconiza a literatura (10%) e sua posição em relação à média histórica
(acima ou abaixo).
Coordenador de turno verifica semanalmente a mensuração realizada pelos
manipuladores de alimentos no diário de cozinha; histórico registrado em planilha do
MS Excel pelo estagiário e verificado/avaliado pela nutricionista; relatório final
destinado ao Coordenador do Departamento de Nutrição.

O que é importante no
processo

Tempo e qualidade da informação.

Frequência

Mensuração e anotação diária, coleta quinzenal, relatório mensal.

Indicadores de
desempenho
Complexidade do
trabalho

Volume gerado mensal, índice (relação entre alimentos preparados e o desperdício
mensurado), média histórica.
Transação - Trabalho de rotina; dependente de regras formais; pouca ponderação para
o trabalho

A seguir, exibe-se as principais etapas para a mensuração do desperdício na rede de
ensino e demais sugestões relacionadas.
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4. ETAPAS PARA MENSURAÇÃO DO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS

O guia proposto é baseado em três etapas principais, conforme preconizado por WRAP
(2018), exibido na figura a seguir e detalhado em sequência.

Etapas do processo

1

Preparação
do
procedimento

2

Mensuração
do
desperdício
e análise
dos dados

3

Identificação
oportunidades
e tomada de
decisão

4.1 PREPARAÇÃO DO PROCEDIMENTO
Atualmente, não há estimativa da quantidade do desperdício de alimentos nas unidades
escolares de Quatis/RJ, e os entrevistados consideram que é de suma importância sua
mensuração e gestão.
Desta forma, a mensuração do desperdício trará maior efetividade a gestão da
alimentação escolar, como por exemplo, verificar a aceitabilidade de cardápio permitindo
ajustes e possibilitando o direcionamento dos recursos próprios investidos em novas receitas
e/ou outras atividades relacionadas com a alimentação escolar do município ampliando assim
a execução do PNAE e trazendo maior benefício aos estudantes da rede de ensino municipal.
Para tanto, se faz necessário alguns esclarecimentos em relação aos pontos da
mensuração do desperdício de alimentos, explanados na sequência.

4.1.1 Onde mensurar?
A área definida é a de retorno das bandejas, onde os alimentos deixados pelos alunos
são coletados após a refeição ser servida e consumida.

4.1.2 Qual a frequência?
Recomenda-se a quantificação diária, sempre após a finalização do serviço de
alimentação, para que se possa além de verificar a aceitabilidade do cardápio, gerar um histórico
de comportamento e assim comparar e propor ações de mitigação.
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4.1.3 Quais instrumentos?
➢ Recipientes que permitam coletar e pesar as sobras deixadas pelos alunos;
➢ Balança digital com capacidade suficiente e calibrada de forma adequada. O
equipamento deverá ser desinfetado após uso, para no dia seguinte ser usado novamente;
➢ Formulários para anotação dos dados coletados, assim como, tabela tabulada no MS
Excel que permita transportar as informações e gerar relatórios. Recomenda-se atenção
especial nesse aspecto para evitar a perda de informações (físicas ou digitais) durante o
processo.

4.1.4 O que queremos mensurar?
O objetivo principal é saber ao final do processo a quantidade de alimento desperdiçado
nos pratos/bandejas e nas panelas, mas também a quantidade de alimentos preparados de acordo
com o cardápio. Esses dados vão permitir o cálculo da porcentagem de desperdício em relação
à quantidade de alimentos preparados e após digitalizados, permitirão uma análise histórica e
ações pontuais de mitigação.

4.2 MENSURAÇÃO DO DESPERDÍCIO E ANÁLISE DOS DADOS
Indica como mensurar e os formulários sugeridos para isso, é disponibilizado a seguir
os formulários e tabelas com as operações matemáticas básicas a serem desenvolvidas.

4.2.1 Como mensurar?
Primeiramente, é necessário pesar as panelas que serão utilizadas para preparar os
alimentos e anotar. Depois de preparado o cardápio, os alimentos devem ser pesados antes de
serem servidos. Deve-se então subtrair o peso das panelas vazias e anotar o peso dos alimentos
preparados no formulário Diário de Cozinha.
Um recipiente vazio deve ser pesado, anotado e rotulado como "sobras de alimentos".
Esse recipiente deverá ser disponibilizado na área de retorno das bandejas, para que os alunos
façam o descarte das sobras dos pratos. Ao final do serviço de alimentação, deve-se pesar o
recipiente com as sobras e subtrair o peso do recipiente vazio, para então anotar o peso das
sobras sujas no Diário de Cozinha.
Ao final do serviço de alimentação, as sobras das panelas devem ser pesadas, e então
subtrair o peso da panela vazia para ser anotado no Diário de Cozinha como sobras limpas.
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Desta forma, objetivando padronizar o processo e oferecer uma ferramenta prática
direcionada aos manipuladores de alimentos, foi elaborado o Procedimento Operacional Padrão
(POP) a seguir.

Procedimento Operacional Padrão
Procedimento Operacional Padrão – POP 001
Revisão: 00

Data: 19/06/2019

REGISTRO DIÁRIO DA ALIMENTAÇÃO
PREPARADA E SOBRAS

1. Objetivo:
2. Quem dever realizar:
Mensurar os alimentos preparados e sobras
Manipuladores de alimentos
3. Glossário/Definições:
Manipuladores de alimentos: pessoas do serviço de alimentação que entram em contato direto ou indireto com
o alimento.
Registro: consiste de anotação em planilha e/ou documento, apresentando data e identificação do manipulador
responsável pelo seu preenchimento.
Alimento Preparado: Refeição pronta para consumo dos alunos.
Sobra Suja: alimentos deixados nos pratos/bandejas.
Sobras Limpa: alimentos cozidos e não servidos.
Resíduos: materiais a serem descartados, oriundos da área de preparação e distribuição da alimentação.
4. Materiais Necessários:
• Balança;
• Formulário de registro (diário de cozinha);
• Canetas esferográficas;
• Prancheta;
• Recipientes para coleta das sobras sujas;
5. Material de Apoio:
6. Frequência:
Formulário de Registro (Diário de Cozinha)
Diariamente.
7. Como realizar:
7. Pesar os recipientes/panelas que serão utilizados e anotar no diário de cozinha.
8. Quantidade de alimentos preparados, deve ser pesada e anotada antes de servir, ao lado do cardápio do
dia.
9. Quantidade de sobras das panelas (sobra limpa), deve ser pesada após as refeições e anotada.
10. Quantidade de sobras deixadas pelos alunos nos pratos (sobra suja), deve ser pesada e anotada.
11. Os resíduos devem ser acondicionados em sacos e direcionadas para área adequada, longe da cozinha
e refeitório, e a retirada ocorre no dia da coleta programada pela SMMA
12. Entregar o formulário de registro (diário de cozinha) preenchido ao nutricionista nas visitas quinzenais.
8. Observações:
• É de suma importância o registro da alimentação servida pelo manipulador (a), pois esse registro possibilita
ajustes de per capita do cardápio, bem como, o custo do que está sendo servido e sua aceitação.
• Caso a balança não esteja calibrada adequadamente, entrar em contato com o departamento de nutrição.
• Os resíduos devem ser, frequentemente, coletados e estocados, isolados da área de preparação e
armazenamento dos alimentos, de forma a evitar focos de contaminação e atração de vetores e pragas
urbanas.
Elaborado por:

Aprovado por:
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4.2.2 Como anotar os dados?
A seguir, o exemplo do formulário Diário de Cozinha, que pode ser usado para que o
registro dos dados obtidos não se perca, essencial para o processo de medição, análise e
subsequente ações de mitigação.

Diário de Cozinha
Formulário Registro Diário da Alimentação
Preparada e Sobras – Diário de Cozinha

Data

Cardápio

Recipiente /
panela para
preparação
(kg)

Quantidade
preparada
(kg)

Unidade Escolar: ____________________________
Sobra limpa
nas panelas
(kg)

Recipiente
para sobras
dos pratos
(kg)

Sobra suja
dos pratos
(kg)

Número de
alunos
atendidos

Assinatura do responsável pela informação: ______________________________________

O Diário de Cozinha será recolhido pelas nutricionistas nas visitas quinzenais e
direcionado ao estagiário do departamento de nutrição que deverá tabular e sintetizar as
informações, assim como inserir o cálculo do índice de desperdício de alimentos com relação
ao total de alimentos preparados e, posteriormente, gerar os relatórios mensais para
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considerações das nutricionistas e análise do coordenador do departamento de nutrição,
responsável pela tomada de decisão.
A seguir, exemplo da tabela do Excel para tabulação e cálculo dos dados das unidades
escolares pelo estagiário do Departamento de Nutrição.

Exemplo Tabela
Item

Descrição

Unidade Escolar

(inserir nome da escola)

Data

(inserir data do diário de cozinha)

Cardápio

(transcrever cardápio preparado)

Recipiente / panela vazia
Alimentos Preparados +
Recipiente
Alimentos Preparados
Sobra limpa nas panelas +
Recipiente
Sobra limpa nas panelas +
Recipiente
Recipiente vazio
Sobra sujas nos pratos +
Recipiente

Fórmula

(transcrever peso do recipiente/panela vazia)

a

(transcrever peso dos alimentos preparados)

b

(calcular peso dos alimentos preparados menos o peso
do recipiente utilizado)

a-b

(transcrever peso das sobras limpas)

c

(calcular peso das sobras limpas menos o peso do
recipiente)
(transcrever peso do recipiente vazio)

c-a
d

(transcrever peso das sobras dos pratos)

e

Sobra sujas nos pratos

(calcular peso das sobras dos pratos menos peso do
recipiente)

d-e

Quantidade de alunos
atendidos

(transcrever quantidade de pratos servidos)

Índice de desperdício (%)

(calcular o índice, peso das sobras sujas dividido pelo
peso dos alimentos preparados vezes 100)

[(d - e) / (a - b)] . 100

Permitindo desta forma uma análise completa e geração de relatório direcionado aos
gestores, mostrando-se essencial para o processo de medição, análise e subsequente ações de
mitigação.

4.3 IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES E TOMADA DE DECISÃO
A literatura indica que o índice aceitável para desperdício de alimentos é de 10%. Diante
disso, o primeiro passo é comparar as informações do relatório com essa teoria. Dessa forma, é
possível conhecer o comportamento em relação ao cardápio ofertado durante o período em que
foi medido e depois compará-lo com outras medições historicamente. O desperdício médio
também pode ser observado, e se houver desperdício expressivo em algum ponto específico,
pode ser uma oportunidade de melhoria.
Com as análises realizadas, o coordenador do departamento de nutrição pode discutir o
resultado com os colaboradores e a secretaria de educação, a fim de identificar ideias, questões
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prioritárias e objetivos. O que pode ser feito em reuniões, conversas semiestruturadas,
brainstorming, caixa de sugestões, grupos focais etc.
As sugestões podem ser analisadas em relação ao possível custo de implementá-las e,
assim, priorizar as que parecerem mais viáveis. O que deve resultar em um pequeno plano para
reduzir o desperdício de alimentos. Isso deve incluir a ação, a pessoa responsável e o período
esperado para melhoria. Após estabelecido o plano, este deve ser divulgado a todos os níveis
da rede de ensino, através dos canais de comunicação como: e-mail, circular, reunião semanal
ou pôsteres em locais estratégicos, sensibilizando os envolvidos sobre a importância de se
reduzir o desperdício de alimentos. É importante, comunicar os avanços do plano, mesmo que
pequenos, para assim encorajar sugestões de alterações positivas no processo de mensuração.
As questões supracitadas estão baseadas nos princípios do protocolo de medição e
redução de perdas e desperdícios de alimentos que a FAO e o World Resource Institute (WRI)
têm promulgado, onde primeiro é feita a mensuração, seguida pela implementação da
intervenção, campanha e melhorias.
No entanto, como possíveis sugestões que poderiam fazer parte do plano de redução do
desperdício da rede de ensino, existem exemplos que já foram implementados, como os
relacionados a seguir (WRAP, 2018):
✓ Seja consistente com o tamanho das porções, usando medidas padronizadas;
✓ Sempre que possível, ofereça diferentes tamanhos de porção para atender às
necessidades do aluno;
✓ Aproveite a criatividade e a inovação para apresentar os pratos de forma agradável e
criar ou alterar as receitas;
✓ Quando possível, seja flexível na oferta da refeição, por exemplo, se o aluno não quiser
arroz, permita que ele o troque por outra opção;
✓ Monitore constantemente as sobras dos pratos e, verifique as razões;
✓ Valorize o desperdício nas unidades escolares, por exemplo, com práticas de reciclagem
de orgânicos, como a compostagem que devolve nutrientes ao solo nas áreas verdes da
escola ou na horta escolar;
✓ Estabeleça equipes de trabalho que se apropriem da tarefa de reduzir e evitar o
desperdício de alimentos, que constantemente reforcem essa consciência entre seus
pares de maneira positiva;
✓ Implemente campanhas de conscientização com os funcionários, professores e alunos.

109

REFERÊNCIAS

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; 2010.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>.
Acesso em Out, 2019.
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO).
Global agriculture towards 2050. Roma: Food and Agriculture Organization for The United
Nations; 2009.
GREEN A, JOHNSTON N. FOOD SURPLUS: Reduction, recovery and recycle. In: Waldron
K, Faulds C, Smith A, editors. Total foods. IFR Norwich; 2004.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Brasília: FUNDEB c2017.
<https://www.fnde.gov.br/programas/pnae>. Acesso em: Dez, 2018.

Disponível

em:

NELLEMAN C, MACDEVETTE M, MANDERS T, EICKHOUT B, SVIHUS B, PRINS AG.
et al. The environmental food crisis – the environment’s role in averting future food crises.
Norway: United Nations Environment Programme (UNEP); 2009.
SEARCHINGER T, WAITE R, HANSON C, RANGANATHAN J. Creating a Sustainable
Food Future: A Menu of Solutions to Feed Nearly 10 Billion People by 2050. World Resources
Institute. 2018. Disponível em: <https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/creatingsustainable-food-future_0.pdf?_ga=2.187409760.990530799.1550433836852275603.1550093654>. Acesso em: Out, 2019.
UNITED NATIONS. Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.
Resolution adopted by the General Assembly, 2015.
WRAP. Hospitality and Food Service- Reducing Food Waste: Starting Off. UK; 2018.

110

ANEXOS
ANEXO 1 – Metas do PNE, Lei 13.005/14
META 1 Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro
a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até três anos até o final da vigência deste
PNE.
META 2 Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a 14
anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa
na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.
META 3 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos
e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino
médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
META 4 Universalizar, para a população de quatro a 17 anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e
ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas
ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
META 5 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino
fundamental.
META 6 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as)
alunos(as) da educação básica.
META 7 Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais
para o IDEB.
META 8 Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no
mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo,
da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e
igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
META 9 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% (noventa
e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar
o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo
funcional.
META 10 Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.
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META 11 Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando
a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento
público.
META 12 Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 a 24 anos,
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das
novas matrículas, no segmento público.
META 13 Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores
do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%
(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.
META 14 Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação de modo a atingir a
titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.
META 15 Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do art. 61 da Lei n 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam.
META 16 Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da
educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos(as) os(as)
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
META 17 Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica
de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade
equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.
META 18 Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de Carreira para os(as)
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o
plano de Carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o
piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206
da Constituição Federal.
META 19 Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática
da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da
União para tanto.
META 20 Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo,
o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no quinto ano de
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do
decênio.
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ANEXO 2 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

113

Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OBJETIVO 1 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
1.1 Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente
medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,90 por dia
1.2 Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de
todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições
nacionais
1.3 Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para
todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis
1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis,
tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos,
propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais,
novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças
1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e
reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e
outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais
1.a Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes,
inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para proporcionar meios
adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países menos
desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas
dimensões
1.b Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, com base em
estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar
investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza
OBJETIVO 2 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável
2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres
e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e
suficientes durante todo o ano
2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas
acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de
idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e
pessoas idosas
2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos,
particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores,
inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos,
conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de
emprego não agrícola
2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas
agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os
ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições
meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem
progressivamente a qualidade da terra e do solo
2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação
e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes
e plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e internacional, e garantir o
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acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos
genéticos e conhecimentos tradicionais associados, como acordado internacionalmente
2.a Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação internacional, em
infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia,
e os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a capacidade de produção agrícola
nos países em desenvolvimento, em particular nos países menos desenvolvidos
2.b Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais,
incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e todas as medidas
de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da Rodada de
Desenvolvimento de Doha
2.c Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities de
alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive
sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços dos
alimentos
OBJETIVO 3 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as
idades
3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por
100.000 nascidos vivos
3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos,
com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000
nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000
nascidos vivos
3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças
transmissíveis
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via
prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar
3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas
entorpecentes e uso nocivo do álcool
3.6 Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas
3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo
o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva
em estratégias e programas nacionais
3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a
serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais
seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos
3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos
perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo
3.a Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em todos os
países, conforme apropriado
3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças
transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento,
proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com
a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem
plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde pública
e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos

115

3.c Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e
formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos
países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento
3.d Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento,
para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde
OBJETIVO 4 Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e
secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes
4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento
de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam
prontos para o ensino primário
4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação
técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades
relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo
4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso
a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as
pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade
4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e
mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias
para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação
para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade
de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável
4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis
às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não
violentos, inclusivos e eficazes para todos
4.b Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo para os
países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, pequenos Estados
insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo
programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos,
de engenharia e programas científicos em países desenvolvidos e outros países em
desenvolvimento
4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive
por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em
desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares
em desenvolvimento
OBJETIVO 5 Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas em toda parte
5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas
públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos
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5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças
e mutilações genitais femininas
5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da
disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a
promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos
nacionais
5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a
liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública
5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como
acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos
resultantes de suas conferências de revisão
5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como
o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços
financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais
5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e
comunicação, para promover o empoderamento das mulheres
5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de
gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis
OBJETIVO 6 Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para
todos
6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos
6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e
acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres
e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade
6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e
minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a
proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e
reutilização segura globalmente
6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e
assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de
água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água
6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis,
inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado
6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas,
florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos
6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em
desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo a
coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a
reciclagem e as tecnologias de reuso
6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água
e do saneamento
OBJETIVO 7 Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia
para todos
7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços
de energia
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7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz
energética global
7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética
7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias
de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de
combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura de
energia e em tecnologias de energia limpa
7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de
serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento,
particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos Estados insulares em
desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos
programas de apoio
OBJETIVO 8 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos
8.1 Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais e,
em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno bruto [PIB] nos
países menos desenvolvidos
8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação,
modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor
agregado e dos setores intensivos em mão de obra
8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas,
geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a
formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do
acesso a serviços financeiros
8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na
produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de
acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os
países desenvolvidos assumindo a liderança
8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e
homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para
trabalho de igual valor
8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou
formação
8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a
escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores
formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025
acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas
8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para
todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres
migrantes, e pessoas em empregos precários
8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera
empregos e promove a cultura e os produtos locais
8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão
do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros para todos
8.a Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio [Aid for Trade] para os países
em desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, inclusive por meio do
Quadro Integrado Reforçado para a Assistência Técnica Relacionada com o Comércio para os
países menos desenvolvidos
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8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens
e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho
OBJETIVO 9 Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação
9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo
infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bemestar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos
9.2 Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente
a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, de acordo com as circunstâncias
nacionais, e dobrar sua participação nos países menos desenvolvidos
9.3 Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países
em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em
cadeias de valor e mercados
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis,
com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos
industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de acordo com suas
respectivas capacidades
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais
em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até 2030,
incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa
e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e
desenvolvimento
9.a Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em países em
desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países
africanos, aos países menos desenvolvidos, aos países em desenvolvimento sem litoral e aos
pequenos Estados insulares em desenvolvimento
9.b Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em
desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas,
a diversificação industrial e a agregação de valor às commodities
9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se
empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos
desenvolvidos, até 2020
OBJETIVO 10 Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da
população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional
10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos,
independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição
econômica ou outra
10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive
por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de
legislação, políticas e ações adequadas a este respeito
10.4 Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar
progressivamente uma maior igualdade
10.5 Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições financeiras
globais e fortalecer a implementação de tais regulamentações
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10.6 Assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento em tomadas
de decisão nas instituições econômicas e financeiras internacionais globais, a fim de produzir
instituições mais eficazes, críveis, responsáveis e legítimas
10.7 Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas,
inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas
10.a Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em
desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, em conformidade com os
acordos da OMC
10.b Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros, incluindo o
investimento externo direto, para os Estados onde a necessidade é maior, em particular os países
menos desenvolvidos, os países africanos, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento
e os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais
10.c Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas dos migrantes e
eliminar os corredores de remessas com custos superiores a 5%
OBJETIVO 11 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes
e sustentáveis
11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e
aos serviços básicos e urbanizar as favelas
11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis
e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos
transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos
11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o
planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em
todos os países
11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo
11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas
por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em
relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco
em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade
11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando
especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros
11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos,
acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com
deficiência
11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas,
periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento
11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos
adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos
recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver
e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 20152030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis
11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e
financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais
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OBJETIVO 12 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com
todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em
conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento
12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais
12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis
de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção
e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita
12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os
resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais
acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar
seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente
12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução,
reciclagem e reuso
12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar
práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios
12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e
prioridades nacionais
12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e
conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a
natureza
12.a Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas
para mudar para padrões mais sustentáveis de produção e consumo
12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento
sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos
locais
12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o consumo
exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais,
inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses subsídios prejudiciais,
caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta as
necessidades específicas e condições dos países em desenvolvimento e minimizando os
possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de uma forma que proteja os pobres
e as comunidades afetadas
OBJETIVO 13 Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos
13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às
catástrofes naturais em todos os países
13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais
13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional
sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima
13.a Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima [UNFCCC] para a meta de mobilizar
conjuntamente US$ 100 bilhões por ano a partir de 2020, de todas as fontes, para atender às
necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto das ações de mitigação significativas
e transparência na implementação; e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima
por meio de sua capitalização o mais cedo possível
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13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à
mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em
mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas
OBJETIVO 14 Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos
para o desenvolvimento sustentável
14.1 Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos,
especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por
nutrientes
14.2 Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para
evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua capacidade de
resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e
produtivos
14.3 Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do
reforço da cooperação científica em todos os níveis
14.4 Até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, ilegal, não reportada
e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar planos de gestão com
base científica, para restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a
níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por suas
características biológicas
14.5 Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a
legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação científica disponível
14.6 Até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a
sobrecapacidade e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca ilegal, não
reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios como estes,
reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz para os países em
desenvolvimento e os países menos desenvolvidos deve ser parte integrante da negociação
sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio
14.7 Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos Estados insulares em
desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos
marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo
14.a Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir
tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a Transferência de
Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a
saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o
desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os pequenos Estados insulares
em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos
14.b Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos
e mercados
14.c Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela
implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS [Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar], que provê o arcabouço legal para a conservação e utilização
sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do “Futuro
Que Queremos”
OBJETIVO 15 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação
da terra e deter a perda de biodiversidade
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15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas
terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas,
montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos
internacionais
15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas,
deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o
florestamento e o reflorestamento globalmente
15.3 Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo
terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro
em termos de degradação do solo
15.4 Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua
biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que são essenciais
para o desenvolvimento sustentável
15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais,
deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas
15.6 Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos
recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos genéticos
15.7 Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e
fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem
15.8 Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o
impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar ou
erradicar as espécies prioritárias
15.9 Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento
nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e
nos sistemas de contas
15.a Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros
para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas
15.b Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis para financiar o
manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em
desenvolvimento para promover o manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação e
o reflorestamento
15.c Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies
protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar
oportunidades de subsistência sustentável
OBJETIVO 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis
16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade
relacionada em todos os lugares
16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra
crianças
16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de
acesso à justiça para todos
16.4 Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a
recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado
16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas
16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
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16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos
os níveis
16.8 Ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de
governança global
16.9 Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento
16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em
conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais
16.a Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação
internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em
desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime
16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento
sustentável
OBJETIVO 17 Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável
Finanças
17.1 Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional
aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de
impostos e outras receitas
17.2 Países desenvolvidos implementarem plenamente os seus compromissos em matéria de
assistência oficial ao desenvolvimento [AOD], inclusive fornecer 0,7% da renda nacional bruta
[RNB] em AOD aos países em desenvolvimento, dos quais 0,15% a 0,20% para os países menos
desenvolvidos; provedores de AOD são encorajados a considerar a definir uma meta para
fornecer pelo menos 0,20% da renda nacional bruta em AOD para os países menos
desenvolvidos
17.3 Mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em desenvolvimento a partir de
múltiplas fontes
17.4 Ajudar os países em desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da dívida de longo
prazo por meio de políticas coordenadas destinadas a promover o financiamento, a redução e a
reestruturação da dívida, conforme apropriado, e tratar da dívida externa dos países pobres
altamente endividados para reduzir o superendividamento
17.5 Adotar e implementar regimes de promoção de investimentos para os países menos
desenvolvidos
Tecnologia
17.6 Melhorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular regional e internacional e o acesso
à ciência, tecnologia e inovação, e aumentar o compartilhamento de conhecimentos em termos
mutuamente acordados, inclusive por meio de uma melhor coordenação entre os mecanismos
existentes, particularmente no nível das Nações Unidas, e por meio de um mecanismo de
facilitação de tecnologia global
17.7 Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias
ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis,
inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado
17.8 Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de capacitação em
ciência, tecnologia e inovação para os países menos desenvolvidos até 2017, e aumentar o uso
de tecnologias de capacitação, em particular das tecnologias de informação e comunicação
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Capacitação
17.9 Reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz e orientada da capacitação em
países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos os
objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive por meio da cooperação Norte-Sul, SulSul e triangular
Comércio
17.10 Promover um sistema multilateral de comércio universal, baseado em regras, aberto, não
discriminatório e equitativo no âmbito da Organização Mundial do Comércio, inclusive por
meio da conclusão das negociações no âmbito de sua Agenda de Desenvolvimento de Doha
17.11 Aumentar significativamente as exportações dos países em desenvolvimento, em
particular com o objetivo de duplicar a participação dos países menos desenvolvidos nas
exportações globais até 2020
17.12 Concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados livres de cotas e taxas, de
forma duradoura, para todos os países menos desenvolvidos, de acordo com as decisões da
OMC, inclusive por meio de garantias de que as regras de origem preferenciais aplicáveis às
importações provenientes de países menos desenvolvidos sejam transparentes e simples, e
contribuam para facilitar o acesso ao mercado
Questões sistêmicas
Coerência de políticas e institucional
17.13 Aumentar a estabilidade macroeconômica global, inclusive por meio da coordenação e
da coerência de políticas
17.14 Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável
17.15 Respeitar o espaço político e a liderança de cada país para estabelecer e implementar
políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável
As parcerias multissetoriais
17.16 Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por
parcerias multisetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e
recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em
todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento
17.17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil
eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias
Dados, monitoramento e prestação de contas
17.18 Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive
para os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para
aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis,
desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização
geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais
17.19 Até 2030, valer-se de iniciativas existentes para desenvolver medidas do progresso do
desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto e apoiem a
capacitação estatística nos países em desenvolvimento

