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RESUMO 

 

Sendo a alimentação, a principal base para uma vida saudável, fornecendo 

energia e nutrientes que permitem o equilíbrio do nosso organismo, muitas 

instituições combatem o desperdício, aplicando em teoria e prática o uso integral de 

alimentos, especialmente hortifruti, que sofrem com um maior índice de perda de 

nutrientes, que poderiam ser benéficos para o equilíbrio do corpo humano, além de 

preservar o meio ambiente e diminuir gastos. Todos os anos toneladas de alimentos 

vão para o lixo, sendo usados ou não de forma integral, quantidade suficiente que 

daria para alimentar milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. 

 O aproveitamento integral dos alimentos é utilizar os mesmos em sua 

totalidade, isto é, fazer preparações que incluam cascas, talos, sementes, etc., 

proporcionando maior valor nutricional à refeição. Entretanto, essa ideologia ainda 

não é praticada com frequência nas residências brasileiras, justamente pela falta de 

conhecimento da população. Não se trata de uma realidade distante, todavia, é 

importante que o aproveitamento seja primordial nas mesas brasileiras, visando a 

ingestão de nutrientes indispensáveis para o corpo humano, além de combater o 

desperdício de alimentos, e ajudar a sustentabilidade a ganhar mais espaço na 

sociedade como um todo. 

O presente trabalho teve como objetivo, incentivar a transformação de partes 

consideradas “não aproveitáveis”, em preparações mais nutritivas. A pesquisa foi 

realizada através do envio de 2 (dois) questionários, divulgados via redes sociais, 

onde foram coletados dados de 52 estudantes; os resultados foram satisfatórios. 

Concluímos que, com maior divulgação a respeito desse tema, e tornando-se 

constante a prática de aproveitar integralmente os hortifruti, resultará em diversos 

benefícios como redução de custos, preparações mais nutritivas e diminuição na 

produção de lixo. 

 

Palavras-Chave: Alimentação. Hortifruti. Aproveitamento. Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

Since food is the main basis for a healthy life, providing energy and nutrients 

that allow the balance of our organism, many institutions fight waste, applying in 

theory and practice the full use of food, especially vegetables, which suffer from a 

higher rate of loss of nutrients, which could be beneficial for the balance of the 

human body, in addition to preserving the environment and reducing expenses. 

Every year, tons of food go to waste, whether or not they are used in full, enough to 

feed millions of people in extreme poverty. 

 The full use of food is to use it in its entirety, that is, to make preparations that 

include, peels, stalks, seeds, etc., providing greater nutritional value to the meal. 

However, this ideology is still not practiced frequently in Brazilian homes, precisely 

because of the lack of knowledge of the population. It is not a distant reality, 

however, it is important that the use is paramount in Brazilian tables, aiming at the 

intake of essential nutrients for the human body, in addition to combating food waste, 

and helping sustainability to gain more space in society as a whole. 

This work aimed to encourage the transformation of parts considered 

“unusable”, in more nutritious preparations. The research was carried out by sending 

2 (two) questionnaires, disseminated via social networks, where data were collected 

from 52 students; the results were satisfactory. We conclude that, with greater 

disclosure on this topic, and making the practice of taking full advantage of fruit and 

vegetables a constant, will result in several benefits such as cost reduction, more 

nutritious preparations and decreased waste production. 

 

Key words: Food. Vegetables. Use. Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 História da alimentação 

Desde a antiguidade, a alimentação é considerada a principal fonte de 

sobrevivência do ser humano. Na chamada “idade da pedra”, homens da caverna lutavam 

entre si para obter comida, fosse de origem animal ou vegetal, mas principalmente de 

frutas, folhas, grãos, e raízes, com suas famigeradas ferramentas feitas de ossos de 

animais ou pedra lascada; os mesmos costumavam caçar dia e noite a fim de obter força 

para sustentar-se e suprir suas necessidades físicas. (FLANDRIN e MONTANARI,1998) 

Com isso, os primitivos começaram a alterar sua alimentação, influenciando 

diretamente na sua evolução pessoal e do ambiente em que viviam. Quando o fogo foi 

descoberto, era perceptível que haviam outras formas de alimentar-se, como por 

exemplo, cozinhar a carne de algum animal daquela época, como cavalos, bisões e 

auroques. (FLANDRIN eMONTANARI,1998) 

Mais à frente, na fase Neolítica (ou Idade da Pedra Polida), a agricultura ganhava 

cada vez mais espaço, e por consequência, surgia o comércio e o dinheiro, (representado 

por sementes). Com isso, as pessoas daquela época trocavam diversos materiais entre si, 

entre eles, peças de artesanato, roupas e utensílios para alimentação. (GEORGIA, 2012)  

1.2 Aproveitamento X Reaproveitamento 

O reaproveitamento de alimentos, é quando houve sobra nas panelas, de alimentos já 

preparados, sendo utilizado como ingrediente em outra preparação. (OLIVEIRA et al, 

2002 apud PLACIDO; VIANA, 2012) 

 

Já o aproveitamento integral dos alimentos, é a utilização de um determinado 

alimento na sua totalidade e, a falta de informação sobre os princípios nutritivos de 

cascas, talos, folhas e sementes, leva a população a jogar estas partes no lixo, gerando o 

desperdício de toneladas de recursos alimentares. (OLIVEIRA et al, 2002 apud PLACIDO; 

VIANA, 2012) 

A utilização completa dos alimentos é uma alternativa capaz de proporcionar às 

pessoas um melhor consumo nutricional, melhoria da economia relacionada aos 
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alimentos e a relação ecológica entre o homem e o meio ambiente em que vive, uma vez 

que o aproveitamento tem como consequência a redução do lixo (SILVA et al, 2005) 

Através do aproveitamento integral dos alimentos, é possível não só alimentar um 

número maior de pessoas, mas também reduzir as carências nutricionais que possam 

existir, uma vez que boa parte dos alimentos desperdiçados contém nutrientes com alto 

valor nutricional. (BADAWI, 2009) 

Apesar de todos os benefícios relacionados ao aproveitamento alimentar, muitas 

pessoas ainda desconhecem o valor nutritivo, contido nas partes consideradas menos 

“nobres” dos alimentos (BADAWI, 2009) 

1.3 Desperdício 

 

Todos os anos, cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos vão parar no 

lixo, tendo sido ou não usados integralmente; só no Brasil, são 15 milhões. Essa 

quantia seria o suficiente para alimentar milhões de pessoas em situação de extrema 

pobreza pelo planeta. Nosso país está entre os 10 que mais jogam comida fora: das 

perdas, 10% são concretizadas já na colheita, 50% durante o transporte e manuseio, 

30% nas centrais de abastecimento e 10% nos comércios e casas. (BIASI,2017) 

 Com esse índice alarmante, impactos de caráter ambiental e social são 

inevitáveis; entre eles, o aumento de custos do uso de solo, água e energia, gases 

tóxicos que atingem diretamente a camada de ozônio -4,4 bilhões de quilos- sem 

contar o problema da fome, que ainda atinge diversas regiões brasileiras, sendo 58 

milhões de pessoas vivendo nesse estado. (BASILE, 2019)  

 Apesar da existência de diversas ONG’s que trabalham incansavelmente a fim 

de amenizar essa triste realidade, não é o suficiente para acabar de vez com a 

carência de alimentação, uma vez que muitas deles não recebem o devido apoio por 

parte da população e principalmente do governo, tanto estadual quanto federal. A 

fome, sendo um mal que perdura há anos, deveria estar erradicado; todavia, a falta 

de ciência ou mesmo indiferença das pessoas, torna difícil a possível resolução da 

mesma. (Jornal de Brasília, 2014).   



8 
 

 

1.4 Alimentação Escolar 

 

Crianças e adolescentes são beneficiadas com alimentação escolar. Conforme 

previsto na Constituição Federal, pela lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009, é 

responsabilidade de todos, governo federal, estadual, distrital e municipal, assegurar a 

alimentação escolar, para alunos da educação infantil, do ensino fundamental e nível 

médio, onde é garantido através do  Ministério da Educação, que o  Fundo Nacional de 

Desenvolvimento, faça a transferência de recursos financeiros para custear a alimentação 

de todos os alunos, repassado diretamente aos estados e municípios, tendo como base o 

censo escolar, realizado no ano anterior. Oferecer uma alimentação saudável nas 

escolas, é uma forma de apoio ao desenvolvimento infantil, por meio da nutrição 

adequada e da melhoria das habilidades intelectuais dos estudantes, além de garantir um 

aumento na frequência escolar. (CESAR, Josiane et al.,2018) 

O ambiente escolar exerce grande influência na formação de crianças e 

adolescentes, sendo um importante centro de ensino de aprendizagem, convivência e 

crescimento, onde se adquire valores vitais e fundamentais. Os alunos são grandes 

multiplicadores de informação. (CESAR, Josiane et al.,2018) 

Considerando a importância da escola como espaço favorável a formação de 

hábitos alimentares saudáveis e a construção da cidadania, foi publicada em 08 de maio 

de 2006 a Portaria Interministerial n° 1010, que cria diretrizes para a promoção da 

alimentação saudável nas escolas de Educação Infantil, Fundamental e nível Médio das 

redes públicas do domínio nacional. A meta é o desenvolvimento de ações que garantam 

que sejam adotadas práticas alimentares mais saudáveis no ambiente escolar, analisando 

seus efeitos em curto, médio e longo prazo. (BRASIL, 2006). A média de consumo de 

frutas e hortaliças ainda é metade do valor recomendado pelo Guia Alimentar para a 

população Brasileira. (VIEIRA, Laila et al. 2013) 

Programas de alimentação escolar são destaques em diversos países, atuando 

dentro da perspectiva de promover a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 

a garantia de segurança alimentar, acontece quando se tem acesso físico, social e 
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econômico, à uma alimentação suficiente, segura e nutritiva, atendendo necessidades 

nutricionais, para uma vida ativa e saudável. (CESAR, Josiane et al.,2018)

No mundo todo, 169 países, fornecem alimentação escolar, aproximadamente 368 

milhões de estudantes. Os países com os maiores programas em número de 

beneficiados, são a Índia (114 milhões), seguido pelo Brasil (47 milhões) e Estados 

Unidos (45 milhões). (CESAR, Josiane et al.,2018) 

No Brasil o Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE), destaca-se por ser 

o programa social mais antigo voltado para a questão alimentar, onde sofreu várias 

mudanças importantes, ao decorrer de sua existência, desde a década de 1950, devido 

aos problemas enfrentados no país como a fome, desnutrição e obesidade, sendo que o 

principal objetivo do programa, é o combate à desnutrição, e ainda aumentar a oferta e 

consumo de frutas, legumes e verduras,  sempre considerando os alimentos da região. 

(VIEIRA, Laila et al. 2013) 
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2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo geral 

 

Orientar o consumo de hortifruti em sua totalidade, incentivando técnicas dietéticas 

para o aproveitamento integral dos alimentos. 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Incentivar a transformação de partes consideradas “não aproveitáveis”, em 

preparações mais nutritivas; 

 Analisar a aceitação das receitas, com proposta de novos hábitos alimentares mais 

saudáveis;  

 Orientar sobre o combate ao desperdício e estimular à consciência ambiental.  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

       O aproveitamento integral dos alimentos implica questões econômicas, 

socioambientais e nutritivas. 

       Quando as sementes, talos e cascas são jogados fora, está sendo descartado grande 

parte dos nutrientes que o alimento contém, muitos dos quais não estão presentes de 

modo tão significante nas partes que são usadas. Consequentemente as pessoas 

acabam comprando mais do mesmo produto para saciar a falta desses nutrientes, sendo 

que se consumissem os alimentos em sua integridade não seria necessário aumentar a 

quantidade comprada. 

      Com isso, o consumismo desnecessário dos gêneros alimentícios é a causa da 

produção de cerca de 60% do lixo gerado no Brasil. Esse lixo orgânico é poluente ao meio 

ambiente, além de atrair animais sinantrópicos (pragas) para as áreas urbanas, causando 

doenças à população. 

      A economia também é afetada por esse desperdício. Em uma escala mundial, cerca 

de 750 bilhões de dólares por ano se perdem com os descartes das partes menos usadas 

dos alimentos, contando com o valor da mão de obra na produção, colheita, 

armazenamento, transporte e cuidados até chegar na mesa do consumidor. 

    Usar o alimento integralmente traz ótimos benefícios individuais, a sociedade e ao 

planeta. Por isso esse tema é de suma importância, uma vez que posto à prática, 

resolveria sérios problemas atuais que sempre estão em debate para encontrar uma 

solução cabível. 
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4. METODOLOGIA 

Este trabalho teve como objetivo analisar a forma de preparo dos hortifrutis pelos 

estudantes para que houvesse uma recomendação de melhoria, incentivando o 

preparo integral dos alimentos. A pesquisa foi realizada baseada em artigos científicos 

e sites de ONGs.   

O método de coleta de dados foi adaptado para garantir a saúde dos participantes, 

após início da pandemia de Covid-19, de maneira que não fosse necessário realizar 

visitas na unidade escolar.  

Dois questionários foram elaborados no Google Forms® e enviados via redes 

sociais, entre eles, Facebook®, Instagram®, WhatsApp® e Twitter®.  

Através do primeiro questionário lançado, obtivemos o total de 105 respostas, 

sendo utilizado para base de dados, respostas de 52 estudantes com idade entre 15 e 59 

anos, mantendo nosso objetivo inicial. Todos os que responderam assinalaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, que está atrelado ao questionário, sendo 100% de 

aprovação de utilização dos dados coletados para fins acadêmicos. O questionário é 

composto por 15 (quinze) perguntas, sendo a primeira o termo de consentimento da 

coleta de dados para análise, 9 (nove) questões alternativas, 1 (uma) de múltipla escolha 

e 4 (quatro) dissertativas.  

O segundo questionário representou um total de 101 respostas, sendo 52 

respostas de estudantes entre 15 e 59 anos. Foi incluído no questionário a mini cartilha 

em formato de vídeo (APÊNDICE A), contento 6 (seis) receitas feitas com aparas de 

hortifruti, dicas de conservação e higienização dos alimentos, algumas informações 

nutricionais e uma breve introdução sobre o conceito de aproveitamento. Também foi 

anexado 1 (um) vídeo com a receita do suco de casca de manga, onde inicialmente foi 

demonstrado a maneira correta de higienização das mãos, seguido do tutorial de 

desinfecção das 3 (três) mangas utilizadas no preparo; após o enxague das mesmas, é 

indicado no vídeo que a fruta seja descascada e as cascas sejam despejadas no 

liquidificador com 750ml de água potável, e processadas em velocidade gradual. Em 

seguida, é demonstrado como coar o liquido e orientado a adoçar a gosto. Após a leitura 

dos materiais de informação, os participantes puderam responder a pesquisa composta 

por 10 (dez) questões, com a primeira pergunta solicitando novamente a autorização das 

respostas para análise, 7 (sete) questões alternativas e 2 (duas) de múltipla escolha. 
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5. RESULTADOS 

 

O primeiro questionário mostrou que 92% dos estudantes possuem conhecimento 

sobre o que é hortifruti, mas que só 88% consomem nas refeições, principalmente no 

almoço e jantar com um percentual de 40% e 25%. Questionados sobre quem é o 

responsável pelo preparo das refeições, 46% dos estudantes informaram que dividem o 

preparo das refeições com outra (s) pessoa (s), o que pode ser um dos motivos pelo qual 

o consumo de hortaliças e frutas não seja mais frequente. 

Dos estudantes que consomem hortifruti, 69% realizam a compra dos mesmos 

semanalmente, mas apenas 13% declarou que realizam o aproveitamento integral dos 

alimentos comprados, um percentual baixo que nos faz compreender o índice de 

desperdício no país. Quando perguntado sobre a preferência alimentar ficou claro que os 

entrevistados preferem consumir frutas, com um resultado de 47%. Muitos não souberam 

dizer a diferença entre aproveitamento e reaproveitamento de alimentos, apenas 31% 

declararam saber a diferença entre eles e 23% informou que já preparou ou já consumiu 

receitas a partir de aparas de hortifruti. Esses dados são representados nas tabelas e nos 

gráficos abaixo. 

 

 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 
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O segundo questionário teve o intuito de avaliar a aceitação dos estudantes, 

mediante uma breve orientação sobre o tema, seguido de sugestões acerca do 

aproveitamento de diversos tipos de aparas de hortaliças e frutas. Questionados sobre a 

utilidade dos materiais, 58% classificou a mini cartilha e o vídeo como “4-Muito útil” e 34% 

classificou como “3-útil”, o que mostra que as sugestões foram satisfatórias. Já 69% 

declararam que após obter o conhecimento das receitas, passaram a considerar uma 

mudança na forma de preparo dos hortifruti, 79% declararam que pretendem utilizar 

aparas de legumes, frutas e verduras com maior frequência, sendo 10% a mais do que as 

pessoas que disseram que consideram mudar a maneira de preparar os alimentos. 

 É possível observar que a maior aceitação no preparo de aparas é de folhas e 

cascas, representando 29% e 31% respectivamente. Foi questionado se os estudantes, 

provariam alguma receita se possível, e 96% disseram que sim, o maior índice de 

aceitação foi do bolo de casca de laranja, com 23% das respostas, seguido do suco de 

casca de manga com 17%, e a farofa de folhas e talos com 16% de interesse.  

A proposta de indicação das receitas à outras pessoas também foi satisfatória, com 

94% declarando que recomendariam à terceiros. Os dados estão detalhados nos gráficos 

e na tabela abaixo. 
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Fonte: Do próprio autor, 2020. 
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6. DISCUSSÃO  

Com os resultados obtidos do primeiro questionário, constata-se que os estudantes 

conhecem e consomem os hortifruti, principalmente no almoço e no jantar, o que 

demonstra que nas outras refeições existe uma deliberação por parte dos participantes 

em consumir esse tipo de alimento. Metade dos entrevistados dizem dividir a preparação 

das refeições com outra pessoa, podendo ser a razão que o consumo das hortaliças e 

frutas não sejam frequentes na dieta diária dos estudantes, pois cada um cozinha à sua 

maneira e preferência. Dos que consomem os hortifruti, mais da metade faz a compra dos 

mesmos semanalmente, revelando que na alimentação dos entrevistados existe a 

absorção de micronutrientes benéficos à saúde com uma certa frequência. Entretanto 

somente 13% aproveitam as partes consideradas “não usuais” na hora do preparo, 

evidenciando que a maior parte dos estudantes não se beneficia de todos os nutrientes 

dos alimentos e geram desperdício. Metade dos participantes preferem as frutas do que 

outros vegetais, possivelmente pelo gosto adocicado presente nesse grupo alimentar. 

Grande parte dos estudantes dizem não saber a diferença entre aproveitamento e 

reaproveitamento de alimentos, comprovando que essa prática não é conhecida pelo 

público. 

No segundo questionário, 92% dos entrevistados gostaram do conteúdo dos 

materiais disponibilizados, o que aumentou consideravelmente a chance de mudarem a 

forma de preparo e consumo dos vegetais. As partes que mais geraram interesse foram 

as folhas e as cascas dos hortifruti, o que levanta a hipótese que ainda exista um pré-

julgamento que sementes e talos não tenham tanta utilidade nas refeições e nem sejam 

fáceis de preparar. 

Quase 100% dos estudantes disseram que provariam uma receita apresentada se 

possível, demonstrando que falta oportunidade para o público conhecer mais de perto 

essa prática do aproveitamento, e essa porcentagem evidencia que os participantes estão 

abertos às novidades. A receita que gerou mais interesse foi o bolo de laranja com casca, 

o que revela a preferência por preparações doces, então apresentar pratos desse tipo ao 

público traz maior satisfação e aumenta o interesse em reproduzir a receita.  Com esses 

dados percebe-se que os objetivos foram atingidos, visto que os estudantes consideraram 

mudar os hábitos de preparo para uma forma mais ecológica sem desperdício, o que já 
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era esperado. O material disponibilizado gerou interesse pelo público, o que mostrou ser 

de qualidade, e que assim o conteúdo deveria ser reproduzido a fim de incentivarmos a 

mudança gradual dos velhos hábitos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Baseado em tudo que pesquisamos e estudamos, concluímos que deveria haver 

uma maior divulgação a respeito desse tema, através de folhetos e cartilhas informativas, 

poderiam ser disponibilizadas em Instituições Escolares, Unidades de Saúde, Casas de 

Longa Permanência, entre outros. 

Apuramos também que muitas pessoas, desconhecem qual a diferença entre 

aproveitamento integral de alimentos e reaproveitamento. Analisamos ainda que a 

utilização dessas partes consideradas não aproveitáveis, vem da falta de informação, 

mesmo comparando às respostas de alguns que já fazem uso delas em suas 

preparações.  

Podemos considerar também a não utilização, que pode supostamente estar 

associada a certos pré-conceitos, de que esse tipo de alimentação, está relacionada a 

pessoas de “baixa renda”, ou podemos também supostamente atribuir a uma neofobia 

alimentar, ou seja o medo de experimentar o novo.  

A partir do trabalho de campo realizado através dos questionários online, 

atestamos também que o aproveitamento integral de alimentos foi bem aceito pelas 

pessoas, uma vez que muitas não tinham conhecimento de tal prática, mas estão abertas 

a inteirar-se sobre o tema que é tão atual, porém, não tão discutido.  

A disponibilização da receita executada e da cartilha interativa, ambas em formato 

videográfico, ajudaram na aceitação do público, tanto na questão culinária, quanto na 

nutricional, ponto primordial dessa dissertação. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Mini cartilha de receitas 
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APÊNDICE B – Questionário 1  
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APÊNDICE C – questionário 2 
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