
Resultados e Conclusão 

Avaliação do desperdício de 
alimentos em restaurantes 
comerciais do município do 

 Rio de Janeiro 
 

UNEP - Planeta Orgânico 



OBJETIVO: monitorar, mensurar e avaliar o desperdício de alimentos no processo de produção 

em restaurantes comerciais do Rio de Janeiro, por Etapa de Geração de Resíduos. 

Número  Total de dias: 28 Número  de Restaurantes: 10 

QUANDO: Setembro de 2013 a janeiro de 2014. 

29 alunos do Curso técnico em 
Nutrição e Dietética  

7 nutricionistas do SENAC/RJ 



Materiais utilizados na pesquisa 

      

Lixeira VERMELHA - Alimentos que se deterioraram no 
armazenamento tornando-se impróprios ou 

inadequados para consumo. 

Lixeira AMARELA - Partes de alimentos não 
aproveitadas durante o pré-preparo, alimentos 

prontos que não foram servidos e sobras do buffet. 

Lixeira AZUL - Alimentos que retornam do prato do 
cliente, incluindo as sobras das porções servidas nas 

travessas que não foram consumidas.  



Materiais utilizados na pesquisa 

      



1. Reunião com equipe do restaurante para esclarecimento da ação; 

2. Distribuição das lixeiras nos setores e dos alunos para monitoramento; 

3. Acompanhamento da produção de refeições e descarte de resíduos; 

4. Pesagem dos resíduos alimentares descartados; 

5. Registro dos pesos no formulário de rastreamento; 

6. Preenchimento do questionário de caracterização do estabelecimento, a partir da 

observação visual da nutricionista e entrevista com o responsável da empresa. 

A equipe do Senac/RJ responsável pela ação realizou os 
seguintes procedimentos em cada restaurante : 



Quantidade Total de Resíduo Alimentar: 2.811,75 kg  

Quantidade de Resíduo Etapa1: 136,6 kg  

Quantidade de Resíduo Etapa 3: 429,295 kg  

Média diária/Restaurante: 100,42 kg 

Quantidade de Resíduo  Etapa 2: 2245,855 kg 

Número de Clientes: 8.392 
Resíduo Total/Cliente: 0,335 kg  



Quantidade de Resíduo Etapa 1 - Armazenamento: 
136,6 kg - 5% 

Resíduo /cliente: 0,016kg  



Quantidade de Resíduo Etapa 2 - Produção: 
2245,9kg - 80% 

Resíduo /cliente: 0,268kg  



Quantidade de Resíduo Etapa 3 - Resto do Cliente: 
429,3kg - 15% 

Resíduo /cliente: 0,051kg  



ESTIMATIVA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS ALIMENTARES  
 Município do Rio de Janeiro 

Base utilizada*: 
• 6 dias semanais  
•312 dias anuais  
•6.638 Restaurantes no Município do Rio de Janeiro 

Desperdício Anual* 
por Restaurante: 

31.330,93 kg 

Desperdício Semanal 

 no Município do Rio de Janeiro*:   

3.999.513,54 kg 

Desperdício Semanal* 
por Restaurante: 

602,52 kg 



SIMULANDO UMA SITUAÇÃO COM DADOS HIPOTÉTICOS 

Base utilizada: Dados Reais  
Etapa 1: Resíduo /cliente: 0,016kg 
Etapa 2: Resíduo /cliente: 0,268kg 
Etapa 3: Resíduo /cliente: 0,051kg 

Base utilizada: Dado Hipotético 
• Peso médio Servido: 500g/cliente  

449g 

500g 

768g 

784g 



SIMULANDO UMA SITUAÇÃO COM DADOS HIPOTÉTICOS 

43%  de COMIDA é jogada fora, cada vez 
que um indivíduo é alimentado. 

335g   
43% 

449g 784g 



A maior parte do desperdício de alimentos gerado nos 
restaurantes é proveniente da Etapa de produção 

Os resultados obtidos na pesquisa fornecem um panorama geral e podem ser 
utilizados como um importante instrumento de reflexão e conscientização da 

equipe e dos clientes 

É  preciso mensurar a quantidade de alimentos produzidos, para estabelecer 
uma relação entre produção e desperdício. 

Parte do Resíduo alimentar não é aproveitável. 

•Peso total de alimento produzido 
•Peso de alimento servido 
•Peso de resíduo aproveitável 
• Peso de resíduo não aproveitável  

Quanto dessa comida realmente poderia ser aproveitada? 
Para  responder esta pergunta, outras análises foram sugeridas em uma próxima pesquisa, quais sejam: 

CONCLUSÃO 


