
0 

 
 

 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

ACADEMIA REAL MILITAR (1811) 

CURSO DE CIÊNCIAS MILITARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matheus Zembruski de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESPERDÍCIO (SOBRAS E RESTOS) DE 

ALIMENTOS DAS REFEIÇÕES DOS COMENSAIS NO CURSO DE 

INTENDÊNCIA DURANTE A MANOBRA ESCOLAR 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resende 

2018 
 

 



1 

 
 

 

Matheus Zembruski de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESPERDÍCIO (SOBRAS E RESTOS) DE ALIMENTOS DAS 

REFEIÇÕES DOS COMENSAIS NO CURSO DE INTENDÊNCIA DURANTE A 

MANOBRA ESCOLAR 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Ciências Militares, da 

Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN, RJ), como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em Ciências 

Militares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Sabrina Sauthier Monteiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resende 

2018 

 



2 

 
 

 

Matheus Zembruski de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESPERDÍCIO (SOBRAS E RESTOS) DE ALIMENTOS DAS 

REFEIÇÕES DOS COMENSAIS NO CURSO DE INTENDÊNCIA DURANTE A 

MANOBRA ESCOLAR 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Ciências Militares, da 

Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN, RJ), como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em Ciências 

Militares.  

 

 

 

 

 

Aprovado em _____ de ____________________ de 2018: 

 

 

Banca examinadora: 

 

 

 

Sabrina Sauthier Monteiro, Profa. Dra. 

(Presidente/Orientadora) 

 

 

Wesley Fernando Ortiz Costa, 1º Ten Int 

 

 

Rubiana Pereira Maduro, 1º Ten SvTTNut 

 

 

 

 

Resende 

2018 

 



3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho, primeiramente à Deus, que me guiou por este caminho, abrindo 

oportunidades para que hoje eu possa estar realizando meu sonho, tornar-me oficial do 

Exército Brasileiro e, também, aos meus pais por terem sempre me apoiado e me estimulado a 

nunca desistir de meus sonhos. 



4 

 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente à Deus, por ter me dado a oportunidade de ter ingressado na 

AMAN e as forças para que eu nunca esmorecesse perante as dificuldades e que, deste modo, 

pudesse estar concluindo meu maior sonho, me tornar oficial do Exército Brasileiro. 

Agradeço também a minha família, principalmente meus pais, por estarem sempre ao 

meu lado, me apoiando em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Vocês são os 

principais responsáveis por hoje eu me sentir o homem mais feliz e realizado do mundo. 

À minha orientadora, Profa. Dra. Sabrina, por todo o esforço e dedicação em auxiliar-

me no desenvolvimento deste trabalho. Abrindo mão de horários de lazer e descanso em prol 

deste trabalho e de minha formação. Sem seu auxílio, nada disso seria possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
 

 

RESUMO 

 

AVALIAÇÃO DE DESPERDÍCIO (SOBRAS E RESTOS) DE ALIMENTOS DAS 

REFEIÇÕES DOS COMENSAIS NO CURSO DE INTENDÊNCIA DURANTE A 

MANOBRA ESCOLAR 2017 

 

AUTOR: Matheus Zembruski de Oliveira 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Sabrina Sauthier Monteiro 

 

O desperdício de alimentos é um dos grandes desafios encarados pelas Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN) e, não diferentemente, pelo Setor de Aprovisionamento 

(APROV) da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Sobras não aproveitáveis e 

restos ingesta (restos que sobraram nos pratos dos comensais) estão ligados intimamente aos 

custos da refeição. A fim de reduzir este problema, assim como os que estão relacionados a 

questões sócio-ambientais, os índices de desperdício devem ser estudados e, utilizando o 

gerenciamento de recursos, serem reduzidos ao máximo. O objetivo desse trabalho foi avaliar 

o desperdício (sobras e restos) de alimentos nas refeições dos comensais do Curso de 

Intendência durante a Manobra Escolar, para que seja levantado o total de desperdício e os 

custos dele derivados. Com uma análise descritiva dos dados, foi observado, o almoço do 

Curso de Intendência durante um período de 6 dias nos quais ocorreu a Manobra Escolar de 

2017. Todas as sobras e restos dos alimentos enviados prontos ao curso pelo APROV foram 

pesados (peso líquido) assim como todas as sobras e restos que derivaram destes durante os 6 

dias nos quais ocorreu o exercício e foram consumidos ração quente (alimentos preparados 

pelo APROV ou pela cozinha de campanha). Foram produzidos pelo APROV e pela cozinha 

de campanha um total de 1.026,8 Kg de alimento para um total de 1984 comensais. Destes, 

758,8 Kg foram consumidos. Contudo, foram registrados restos ingesta no valor de 35,4 Kg e 

uma sobra não aproveitável de 303,4 Kg de alimento. Deste modo, foi possível notar que, 

aproximadamente 30% dos alimentos produzidos foram classificados como sobras não 

aproveitáveis. A média de peso por etapa foi calculada para um valor aproximado de 500 g e 

foi notado um valor de 17,8 g de resto ingesta per capita. Além disto, foi possível calcular o 

custo financeiro derivado do desperdício de alimentos, atingindo o valor de R$ 2.123,80, os 

quais tiveram como destino a lixeira. Os percentuais de resto ingesta coletados nesta pesquisa 

demonstraram estar, em sua maioria, adequados, com exceção de um dia, quando comparados 

aos índices descritos na literatura, os quais estabelecem como panorama ideal taxas inferiores 

a 10% do total consumido. Contudo, os índices de sobras não aproveitáveis, demonstraram-se 

estar muito superiores ao índice previsto na literatura, que previa como aceitável um máximo 

de 3% de sobras. Com esta pesquisa foi possível demonstrar a importância e a necessidade do 

controle de resíduos, para que sejam elaboradas novas estratégias e pesquisas com a 

finalidade de reduzir este problema. 

 

Palavras-chave: Desperdício de alimentos. Custos. Setor de Aprovisionamento. Manobra 

Escolar. 
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ABSTRACT 

 

EVALUATION OF WASTE (SOILS AND REMAINS) OF FOODS OF DINNER 

MEALS IN THE INTENDENCE COURSE DURING THE SCHOOL 

MANEUVER2017 

 

AUTHOR: Matheus Zembruski de Oliveira 

ADVISOR: Profa. Dra. Sabrina Sauthier Monteiro 

 

Food waste is one of the major challenges faced by the Food and Nutrition Units (UAN) and, 

not unlike, by the Provisioning Sector (APROV) of the Military Academy of Agulhas Negras 

(AMAN). Unusable leftovers and ingested remains (leftovers left over from diner plates) are 

closely linked to meal costs. In order to reduce this problem, as well as those related to socio-

environmental issues, waste rates should be studied and, through resource management, 

reduced to the maximum. The objective of this work was to evaluate the waste (leftovers and 

remnants) of food in the meals of the diners of the Intendance Course during the School 

Maneuver, so that the total waste and its associated costs. With a descriptive analysis of the 

data, it was observed the luncheon of the Intendance Course during a period of 6 days in 

which the school maneuver occurred in 2017. All leftovers and remnants of food sent to the 

course by the APROV of AMAN were weighed (net weight) as well as all leftovers and 

remnants that derived from these during the 6 days in which the exercise occurred and hot 

food (APROV prepared foods or the camp kitchen) was consumed. A total of 1,026.8 kg of 

food was produced by APROV and the field kitchen for a total of 1984 diners. Of these, 758.8 

were consumed. However, ingested remains were recorded in the amount of 35.4 kg and an 

unusable leftover of 303.4 kg of food. In this way, it was possible to notice that, 

approximately 30% of the produced foods were classified as non-usable leftovers. The mean 

weight per step was calculated to an approximate value of 500 g and a value of 17.8 g of rest 

per capita intake was noted. In addition, it was possible to calculate the financial cost derived 

from food waste, reaching R$ 2,123.80, which went to the trash. The percentages of rest 

ingestion collected in this study were mostly adequate, with the exception of one day, when 

compared to the indexes described in the literature, which establish rates of less than 10% of 

the total consumed as an ideal scenario. However, the indices of non-usable leftovers, were 

shown to be much higher than the index predicted in the literature, which considered as 

acceptable a maximum of 3% of leftovers. With this research it was possible to demonstrate 

the importance and the necessity of the control of residues, so that new strategies and 

researches are elaborated with the purpose of reducing this problem. 

 

Keywords:  Food waste. Costs. Supply Sector. School Maneuver. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de paz, é clara a percepção da necessidade de preparar os futuros oficiais 

da linha militar bélica, pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), para o combate. 

Se esta formação é fundamental para garantir a defesa, a AMAN vem desenvolvendo uma 

série de ações, a fim de promover a capacitação profissional dos cadetes.  

Uma dessas ações realizadas na AMAN, durante a formação do cadete, é a Manobra 

Escolar, e conta com a participação de diversos estabelecimentos militares do Exército 

Brasileiro (EB) (NETO et al., 2017). A Manobra Escolar, também chamada de “manobrão” 

envolve os cadetes em formação, do 2º ao 4º ano, e a mesma ocorre, geralmente, na primeira 

quinzena de novembro de cada ano, durante esse período a rotina passa a ser diferenciada 

incluindo a alimentação dos envolvidos na atividade. 

Assim, é oportuno problematizar a questão: em atividade de campanha, o apetite dos 

cadetes pode variar, focalizando-se em aspectos dos desperdícios. Isso pode refletir na 

quantidade de sobras e restos de alimentos produzidos durante a Manobra Escolar?  

Ainda, outras questões de estudos podem ser apontadas, pois precisamos saber se essas 

quantidades de desperdícios estão de acordo com os padrões de qualidade previstos para uma 

Unidade Produtora de Refeição (UPR); e, como estes desperdícios estão relacionados com o 

planejamento do Setor de Aprovisionamento (APROV) e quanto podem afetá-lo 

funcionalmente e financeiramente. 

Com base nesses questionamentos, este trabalho buscou subsídios dentro do contexto 

da segurança alimentar, mais especificamente do desperdício, para observar se o encontro 

entre produção, oferta e aceitação da alimentação tem ocorrido de modo favorável à 

minimização do desperdício de alimentos, nesse primeiro momento, refletindo o que acontece 

no Curso de Intendência, pois o APROV será missão desses futuros oficias que estão sendo 

formados aqui na AMAN. 

Esta pesquisa justifica-se para otimizar os processos de produção e distribuição das 

refeições ofertadas pelo APROV da AMAN visando o descarte mínimo de sobras e restos, 

pois as sobras, quando monitoradas adequadamente podem ser reaproveitadas, porém todas as 

etapas de controle de tempo e temperatura devem ser realizadas com exatidão, contudo, 

segundo Bradacz, ao considerarmos que, por segurança dos alimentos, o reaproveitamento de 

sobras é baixo e de resto é zero, quanto maior a quantidade de alimentos bons para o consumo 

for para o lixo, maior será o custo da produção dos mesmos para a UPR (2003). Portanto, o 
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desperdício de alimentos em boas condições de consumo são custo para a administração da 

UPR, logo, a identificação do quantitativo dessas sobras e restos dos alimentos produzidos e 

destinados ao Curso de Intendência durante a Manobra Escolar poderão auxiliar no 

planejamento do rancho, contribuindo na redução e custos e sugerir melhorias para o setor 

visando sempre a garantia e a qualidade das refeições oferecidas. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar o desperdício (sobras e restos) de alimentos nas refeições dos comensais do 

Curso de Intendência durante a Manobra Escolar. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Quantificar o total dos alimentos produzidos destinados ao consumo no Curso de 

Intendência durante a Manobra Escolar; 

 Calcular a quantidade percentual de sobras e restos de alimentos produzidos 

destinados ao consumo no Curso de Intendência durante a Manobra Escolar; 

 Analisar o custo da refeição para verificar em valores o total do desperdício. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 UNIDADE PRODUTORA DE REFEIÇÕES 

 

Consiste em uma unidade de trabalho ou órgão de uma empresa que desempenha 

atividades relacionadas à alimentação e nutrição (TEIXEIRA et al., 1997). Pode ser definida, 

também, como um estabelecimento que produz e distribui alimentação para coletividades, ou 

seja, para comensais definidos (POPOLIM, 2007). As UPRs têm por finalidade comprar, 

receber, armazenar e processar alimentos, para posteriormente distribuir refeições às suas 

clientelas (NONINO-BORGES, 2006).  

O Conselho Federal de Nutricionistas define UPR como “unidade gerencial do serviço 

de nutrição e dietética onde são desenvolvidas todas as atividades técnico-administrativas 

necessárias para a produção de alimentos e refeições, até a sua distribuição para coletividades 

sadias e enfermas.” (CFN, 2005, p. 10). 

A UPR tem como objetivo a produção de refeições nutricionalmente adequadas, 

seguras sob o aspecto de higiene e financeiramente viáveis. Além disso, é necessário 

satisfazer os comensais. A apresentação, a temperatura, a variedade do cardápio, entre outros, 

são aspectos que devem ser analisados para que tal objetivo seja alcançado (TEIXEIRA et al., 

1997; VEIROS, 2002). 

Desta forma, pode-se classificar o APROV da AMAN como uma UPR, por ser 

responsável pelo recebimento de alimentos, por processá-los e distribuí-los em forma de 

refeições apropriadas para todos os militares que estão em atividade na AMAN (BRASIL, 

1939). 

O bom desempenho de uma UPR é crucial para a redução de sobras e restos. Esses 

dados podem caracterizar a qualidade de uma UPR, ou seja, quando são apresentados 

indicativos de alta produtividade, juntamente com uma boa qualidade do produto, por 

consequência, os desperdícios são menores e os custos são baixos (HIRSCHBRUSH, 1998). 

 

2.2 COZINHA DE CAMPANHA 

 

A confecção da alimentação da tropa sempre foi uma das preocupações constantes dos 

Chefes responsáveis pela logística das Forças Armadas, tanto com as cozinhas fixas, no 



15 

 
 

 

interior das Unidades, como com as cozinhas móveis de campanha (Figura 1), nos 

acampamentos e manobras (GONÇALVES, 2013).  

 

Figura 1 – Preparo de alimento em cozinha de campanha. 

 
Fonte: SOUZA, 2017. 

 

 Preocupações como estas levaram o EB a importar as cozinhas de campanha modelo 

ARPA (Figura 2) - adotada pela Portaria Nº 183-EME, de 29 de Novembro de 2011, 

publicada no Boletim do Exército Nº48/2011 (BRASIL, 2011) e o modelo Kärcher - adotada 

pela Portaria N° 072-EME, de 1° de Setembro de 2003, publicada no Boletim do Exército Nº 

36/2003 (BRASIL, 2003), provenientes da Espanha e da Alemanha, respectivamente.  

  

Figura 1–Cozinha de campanha modelo Arpa. 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015. 
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Com o uso destas cozinhas, tornou-se possível o preparo e suprimento de ração quente 

para a tropa de forma mais aproximada, melhorando, desta maneira, questões de logística. Os 

militares que fazem uso das cozinhas de campanha podem armazenar os gêneros alimentícios 

para que, posteriormente, sejam preparados, diminuindo, deste modo, a alimentação 

transportada para a localidade. 

 

2.3 DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS 

 

No gerenciamento de um serviço de alimentação um fator de grande relevância é o 

desperdício, principalmente, devido ao Brasil ser um país onde a subnutrição pode ser 

considerada um dos problemas mais sérios de saúde pública (CORRÊA, 2006).  

No mundo, nas fases iniciais da produção, manipulação pós-colheita e armazenagem, 

ocorrem 54% do desperdício de alimentos. Os restantes 46% ocorrem nas etapas de 

processamento, distribuição e consumo. Um terço dos alimentos produzidos no mundo são 

desperdiçados devido a práticas inadequadas (FAO, 2013). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura: 

 

É possível alimentar mais de 30 milhões de pessoas, o que representa 64% dos que 

sofrem com a fome, com os alimentos que se perdem apenas no âmbito da venda 

(supermercados, feiras livres, armazéns, entre outros), nas regiões da América 

Latina e do Caribe. No Brasil, 14 milhões de pessoas são afetadas pela fome, e no 

aqui são desperdiçadas, na venda, 22 bilhões de calorias, o que seria suficiente para 

satisfazer as necessidades nutricionais de 11 milhões de pessoas e permitiria reduzir 

a fome em níveis inferiores a 5%. (BENITÉZ, 2014, p. 1). 

 

Os brasileiros têm o hábito de ter um grande estoque de comida em suas casas, nem 

sempre adequados para o armazenamento, além de fazer compras de alimentos por impulso e 

prepará-los de forma excessiva à mesa, outro problema que contribui para o desperdício é o 

preconceito com o preparo das sobras de comida. A perda dentro de casa não é o maior 

problema do país em termos estatísticos, mas contribui, em muito, para que as perdas e 

desperdício com alimentos no Brasil somem 40 mil toneladas por ano (CRUZ, 2016). 

Visando reduzir desperdícios e otimizar a produtividade no momento em que se 

conhece os processos da produção, deve-se executar atividades de controle, o que significa 

analisar, comparar e avaliar os procedimentos e o desempenho dos serviços na UPR. Os 

resultados são ganhos em produtividade, garantia de qualidade dos serviços, diminuição do 

desperdício e refeições a baixo custo. Então, deve haver um engajamento numa luta contra a 
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fome e pela cidadania e, para que isto seja alcançado, os programas de redução de desperdício 

devem ser efetivos e completos, devendo agregar mudanças comportamentais, educação e 

principalmente conscientização tanto dos comensais quanto dos manipuladores de alimentos 

(BRADACZ, 2003). 

 

2.3.1 Indicadores: sobras e restos 

 

 Em relação aos seus resultados, o processo produtivo é caracterizado por ser bastante 

irregular, devido ao vasto número de atividades e aos diversos parâmetros a serem 

monitorados. Contudo, é vital o acompanhamento e avaliação de sobras e restos, pois, a partir 

de tais dados, é possível medir o nível de satisfação dos comensais diariamente. Além de 

proporcionar a possibilidade de reavaliação do planejamento da produção, tanto 

qualitativamente quanto quantitativamente (MÜLLER, 2008). 

Fatores como frequência diária de usuários, preferências alimentares, planejamento 

inadequado da quantidade de refeições a serem produzidas, capacitação dos funcionários na 

produção e o porcionamento são algumas das causas que afetam direta e indiretamente os 

níveis de sobras nas refeições. O estabelecimento de metas tangíveis para a UAN é 

necessário, tendo em mente que tais metas devem ser revisadas e adequadas de forma a 

servirem como um processo de melhoria contínua, sempre objetivando a redução dos 

percentuais de sobras, restos e resto ingesta. Para que as perdas se transformem em ganhos, é 

necessário a identificação dos problemas operacionais e financeiros e compará-los com 

índices mínimos e reais (MÜLLER, 2008). 

As sobras em um refeitório podem ser divididas em aproveitáveis (sobras) e não 

aproveitáveis (restos). As sobras aproveitáveis são aquelas que poderão ser reutilizados para a 

confecção de outras refeições, desde que todas as etapas tenham, de forma precisa, seu 

controle de tempo e temperatura monitorados; sobras não aproveitáveis, por outro lado, são os 

alimentos que foram produzidos e distribuídos nos balcões de distribuição e não foram 

consumidos, sendo descartado pelo serviço (MÜLLER, 2008). 

As sobras estão mais relacionadas com o serviço e seu planejamento enquanto o resto 

é resultado da relação com o comensal, sendo chamado de resto ingesta ou resto ingestão 

(HIRSCHBRUCH, 1998).  

A tabela 1 mostra os parâmetros indicados na literatura para análise de sobras e restos 

ingesta. 
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Tabela 1 – Parâmetros para análise de sobras e restos ingesta atribuídos por alguns autores 

pesquisados em 2017. 

Autor(es) Parâmetros 

Mezomo (2002) Valores de resto ingestão inferiores a 10% podem ser considerados 

aceitáveis. 

 

Castro (2003) O percentual de resto ingesta deve manter-se abaixo de 10% em 

coletividades sadias e abaixo de 20% em enfermas. 

 

Vaz (2006) Aceitável percentual de sobras de até 3% ou de 7 a 25 g de sobras por 

pessoa e para resto ingestão de 2 a 5% ou de 15 a 45 g por pessoa. 

 

Nonino-Borges 

(2006) 

Desempenho da UAN em relação ao percentual de restos: menores de 5% 

- ótimo; entre 5% e 10% - bom; entre 10 e 15% - regular; acima de 15% - 

péssimo 
Fonte: AUTOR, 2017. 

 

O desperdício se mostra bastante significativo na produção de alimentos e, também, 

pode ser observado dentro dos lixos, na devolução das bandejas de refeição, na ausência de 

indicadores de qualidade, entre outros (BRADACZ, 2003).  

 

2.4 CUSTOS 

 

 Custo pode ser entendido como a soma dos valores dos bens e serviços que são 

consumidos ou aplicados para a obtenção de novos bens e serviços. Os custos podem ser 

divididos em diretos e indiretos. Custos diretos são quaisquer despesas ou gastos diretamente 

relacionados com o produto ou serviço final. Os custos indiretos, também conhecido por custo 

por absorção, são os gastos que, de forma direta, não contribuem para a fabricação dos 

produtos ou serviços, sendo, desta forma, imputados através de cálculos ou estimativas 

(MÜLLER, 2008). 

 Dividem-se ainda, os custos, em fixos e variáveis. Custos fixos caracterizam-se por 

suas constâncias, independentemente do fato de haver ou não produção de bens e serviços. 

Custos variáveis, por outro lado, são custos que estão diretamente relacionados com a 

quantidade produzida (ABREU et al., 2007; KIMURA, 2003). 

 Ao somar todas as despesas diárias no período de um mês, obtêm-se o custo mensal da 

UAN. As despesas variam desde os gêneros alimentícios e materiais de consumo em geral, até 

o custo da mão de obra (GANDRA; GAMBARDELLA, 1986). 

 No momento em que não for bem aproveitado o material utilizado, teremos uma queda 

nos padrões de qualidade e, consequentemente, aumento de custos. O planejamento é 
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essencial para uma UAN, pois a quantidade de material deve ser bem calculada, para que, 

desta forma, não haja faltas e nem sobras, principalmente de gêneros alimentícios, que podem 

estragar com facilidade e gerar gastos desnecessários. Para se planejar como deverá ocorrer 

uma determinada refeição, é calculado um valor total de alimento para que se possa suprir às 

necessidades reais de consumo. Contudo, quando ocorre um número elevado de sobra e resto, 

alimento de boa qualidade para consumo que, por sua vez, é encaminhado para o lixo, pode 

ser observado um custo ainda maior para a UAN (MÜLLER, 2008). 

 A matéria prima, por ser a base de todo o produto final, acaba sendo o aspecto mais 

relevante ao realizar controles para se definir o valor das contas mais altas. Em virtude dos 

impostos pagos, as contas relacionadas à mão de obra são comumente vistas como o foco 

principal. Contudo, as limitações do processo de produção são delimitadas, tanto no rigor de 

procedimentos de manipulação quanto em relação ao tempo, devido à matéria prima, por 

apresentar riscos de contaminação, perecibilidade e perdas nutritivas, de forma que, quando 

ocorrem perdas, tanto materiais quanto de processos, o custo, também eleva-se. As instalações 

de uma UAN contam, normalmente, com locais específicos para cada processo, observando-

se a necessidade de não cruzamento de vários fluxos, como de alimentos crus e cozidos, 

material limpo e sujo e lixo, de forma a evitar contaminação cruzada. Desta forma, tais 

instalações podem se tornar grandes e onerosas (RIBEIRO, 2002).  

Superficialidade nos controles dificulta a análise dos dados e comprometem sua 

fidedignidade. A boa qualidade das UAN depende dos processos de avaliação e mensuração 

de perdas, onde são necessárias técnicas para diagnosticar, avaliar e definir perdas diretas e 

indiretas e relevância de processos, baseando-se num bom planejamento. Equipamentos 

apropriados, capacitação e conscientização das equipes de trabalho para que haja 

comprometimento em todas as etapas de produção, são aspectos vitais para a otimização do 

controle de custos, além de propiciarem uma produção com maior qualidade, reduzindo, desta 

forma, consideravelmente as perdas (MÜLLER, 2008). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo com coleta de dados para mensurar o 

desperdício de alimentos. Esses dados foram restritos às rações quentes fornecidas para o 

Curso de Intendência durante a Manobra Escolar de 2017.  

Esta pesquisa foi desenvolvida na sede do Curso de Intendência e na Base Logística de 

Brigada (BLB), desdobrada pelo mesmo em Resende, RJ. As refeições na sede do curso 

foram destinadas a aproximadamente 400 pessoas e na BLB, aproximadamente 250 pessoas. 

A equipe de responsável pelo aprovisionamento no curso era composta de 10 cadetes, 5 

alunos da Escola de Sargentos de Logística (EsSLog) e 5 cozinheiros, totalizando 20 

colaboradores. 

As variáveis da pesquisa foram: o peso de cada preparação, sobras e resto ingesta, 

média de consumo alimentar e percentual de resto ingesta. 

Os dias para as avaliações foram escolhidos por ocasião da Manobra Escolar da 

AMAN, data fixa no calendário para a realização do exercício. Por ocasião das datas já 

definidas, os colaboradores foram informados a respeito da pesquisa a ser realizada. Ou seja, 

as informações necessárias para a elaboração do percentual foram coletadas no período do 

almoço dos dias 9 a 14 de novembro de 2017.  

Ainda em tempo, alguns procedimentos foram realizados, como a pesagem dos 

recipientes utilizados para o transporte dos alimentos, pesagem dos galões de lixo, 

padronização da balança utilizada, separação seletiva de lixo orgânico e não-orgânico. Na 

área de coleta de lixo, não foi feita a pesagem individual de cada tipo de alimento, tendo em 

vista que todos foram somados ao resto ingesta. Não foram despejados líquidos nos galões de 

lixo. 

 Os alimentos que foram servidos no Curso de Intendência eram provenientes do 

APROV da AMAN, e foram transportados até o curso por meio de caixas térmicas (Figura 3) 

e servidos (Figura 4) pelos próprios cadetes e alunos encarregados da função de APROV da 

BLB. Dos seis dias analisados, em dois dias as preparações foram produzidas em cozinha de 

campanha (dias 4 e 5). 
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Figura 3– Caixa térmica para transporte de alimentos. 

 
Fonte: BRASIL, 2015. 

 

Figura 4– Preparação das cubas que seguiram para a linha de servir. 

 
Fonte: SOUZA, 2017. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Foi realizada uma avaliação referente ao almoço nos referentes dias da pesquisa. 

Avaliações deste tipo ainda não haviam ocorrido no âmbito do curso e não fazem parte da sua 

rotina. 

Todos os recipientes que foram utilizados para transportar os alimentos foram pesados 

previamente vazios e, depois, com os respectivos alimentos. Não foram pesadas sobremesas e 

bebidas. Os galões de lixo eram pesados em três momentos: antes da distribuição dos 
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alimentos aos comensais, após o consumo e descarte do resto, e após o descarte das sobras. O 

peso das porções era calculado pesando uma cuba de cada tipo de alimento, subtraído o valor 

da cuba vazia e, a partir deste valor, calculado o total produzido de cada tipo de alimento por 

proporção direta utilizando o valor definido em cada caixa térmica de quantas pessoas ela 

supriria. 

A pesagem das sobras e restos era feita após o término do horário destinado ao 

almoço, sendo realizada a pesagem nas lixeiras, tendo em vista que não haviam sobras 

aproveitáveis, pois todo o alimento não consumido foi classificado como sobra por falta de 

logística inversa com o APROV da AMAN para haver o reaproveitamento do alimento não 

consumido e por conta da segurança alimentar. 

As sobras não aproveitáveis dos alimentos produzidos, que constituem as sobras que 

restaram na cuba após os comensais terem se servido. O resto é tudo aquilo que o comensal 

serviu, porém não consumiu. Não foi possível realizar o peso de cada tipo de alimento 

separadamente, pois os alimentos foram descartados misturados. 

As sobras e restos eram pesadas sem que houvesse distinção de tipo de alimento, tendo 

em vista que eram descartadas todas no mesmo recipiente. 

 

3.2.1 Avaliação das sobras 

 

Foi necessário anotar o número de comensais que realizaram as refeições, assim como 

o número de refeições que foram planejadas para o dia a ser analisado. 

Para quantificar o total dos alimentos produzidos na cozinha de campanha destinados 

ao consumo no Curso de Intendência durante a Manobra Escolar foi necessário pesar 

diretamente as preparações para sabermos quanto de alimento estava sendo 

preparado/oferecido. Após o término da refeição, foi necessário pesar aquilo que não foi 

consumido e ficou armazenado nas cubas da linha de servir ou em panelas. Para obtermos o 

valor da quantidade servida realizamos a subtração da quantidade não consumida do total 

produzido. Foi utilizada a equação 1 para efeitos de cálculos (ABREU; SPINELLI; 

ZANARDI, 2003): 

 

% Sobras = (Total Produzido – Quantidade Servida) x 100 / Total Produzido      (1) 
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Para calcular o percentual de alimentos não aproveitado somou-se o valor do resto e 

das sobras não aproveitáveis e se fez a porcentagem em relação à quantidade total de 

alimentos produzidos, conforme equação 2 (MÜLLER, 2008): 

 

% Alimentos Não Aproveitados = (Resto + Sobra Não Aproveitável) X 100 / Total Produzido 

(2) 

 

Para calcular a média de sobra não aproveitável per capita é necessário dividir a 

quantidade de sobra não aproveitável pelo número de comensais como segue na equação 3 

(MÜLLER, 2008): 

 

Média De Sobra Não Aproveitável Per Capita = Sobra Não Aproveitável / Nº De Comensais    (3) 

 

3.2.2 Avaliação dos restos 

 

 Para calcular a quantidade percentual de restos de alimentos durante os dias de 

consumo no campo durante a Manobra Escolar, foi utilizado a equação 4 (ABREU; 

SPINELLI; ZANARDI, 2003): 

 

Índice De Resto Ingesta = Peso Da Refeição Rejeitada X 100 / Peso Da Refeição Distribuída 

(4) 

 

Para calcular o resto ingesta per capita, obtém-se o valor do resto e divide-se pelo 

número de comensais (Equação 5) (MÜLLER, 2008): 

 

Resto Ingesta Percapita = Resto / Nº De Comensais          (5) 

 

A quantidade de alimento servido é igual ao total de alimento produzido menos as 

sobras aproveitáveis e não aproveitáveis, segue equação 6 (MÜLLER, 2008): 

 

Alimento Servido = Alimento Produzido – Sobras          (6) 

 

A quantidade de alimento consumido é igual à quantidade de alimento produzido 

menos sobras e restos (Equação 7) (MÜLLER, 2008): 
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Alimento Consumido = Alimento Produzido – (Sobras + Restos)        (7) 

 

A média de consumo alimentar é calculada dividindo a quantidade de alimento 

consumido pela quantidade de comensais, de acordo com a equação 8 (MÜLLER, 2008): 

 

Média De Consumo Alimentar = Alimento Consumido/ Nº De Comensais       (8) 

 

3.2.3 Custos 

 

 Os custos relacionados ao desperdício puderam ser calculados mediante a tomada dos 

preços dos gêneros alimentícios utilizados nas preparações da ração quente em licitações. 

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foram realizadas a tabulação dos quantitativos, o tratamento estatístico e a análise 

comparativa dos dados apurados referente aos seis dias em que foram utilizadas a ração 

quente durante a Manobra Escolar. Foram tabulados os cardápios das respectivas refeições 

que tiveram seus percentuais analisados. Também foram tabuladas informações como o total 

liquido produzido, o total de sobras aproveitáveis e não aproveitáveis, o total servido, os 

restos (prato), o número de comensais, entre outros dados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O cardápio ofertado nos dias analisados nesta pesquisa encontra-se na tabela 2. Foram 

excluídos a sobremesa e o suco. 

 

Tabela 2 – Cardápio ofertado ao Curso de Intendência durante a Manobra Escolar 2017. 

Dias Cardápio 

Dia 1 Salada verde, cenoura, vinagrete, churrasquinho misto, purê de batata, arroz, feijão. 

Dia 2 Salada verde, beterraba, vinagrete, alcatra assada, cenoura à francesa, arroz, feijão. 

Dia 3 Salada verde com grão de bico, coxa assada, macarrão, arroz, feijão. 

Dia 4c Salada verde com cenoura, arroz, feijão, carne moída. 

Dia 5c Salada verde, almôndegas, arroz, feijão. 

Dia 6 Salada verde, carne assada, arroz, feijão. 
c Cozinha de campanha. 

 

Geralmente, as UANs adotam como padrão a produção de aproximadamente 10% a 

mais de alimentos, servindo como uma margem de segurança. Tal procedimento também é 

adotado pelo APROV da AMAN. Analisando os dados coletados na pesquisa realizada 

(Tabela 3), podemos notar a ausência de dados sobre sobras aproveitáveis. Isto se deve ao fato 

de que todos os alimentos produzidos e encaminhados nas caixas térmicas para o Curso de 

Intendência têm contato com os comensais, o mesmo também ocorre com os alimentos que 

foram produzidos na cozinha de campanha, que também eram colocados nas mesmas caixas e 

encaminhados para as linhas de servir posteriormente, e por terem este contato, tornam-se 

inadequados para o reaproveitamento, por conta da segurança alimentar. 

 

Tabela 3 – Avaliação das variáveis relacionadas ao desperdício (sobras e restos) de alimentos 

das refeições dos comensais no Curso de Intendência durante a Manobra Escolar 

2017. 

Dias 
Produção 

(Kg) 

Sobras* 

(Kg) 

Consumido 

(Kg) 

Restos 

(Kg) 

Número de 

Comensais 

Per capita (g) 

Sobras Restos 

Dia 1 214,6 47,1 167,5 5,1 370 127,3 13,8 

Dia 2 137,7 51,1 86,6 4,9 370 138,1 13,2 

Dia 3** 165,6 44,9 120,7 12,7 374 120,0 33,9 

Dia 4c 150,0 52,5 97,5 5,2 250 210,0 20,8 

Dia 5c 124,2 33,6 90,6 3,2 250 134,4 12,8 

Dia 6 234,7 38,8 195,9 4,3 370 104,9 11,0 

Total 1026,8 268,0 758,8 35,4 1984 135,1 17,8 
*Sobras não aproveitáveis; **Dia com coxa assada (ossos); c Cozinha de campanha. 
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Os resultados sobre a avaliação de desperdício (sobras e restos) de alimentos das 

refeições dos comensais no Curso de Intendência durante a Manobra Escolar 2017 encontram-

se na tabela 4. Contudo, após a distribuição aos comensais, pode-se notar uma grande 

quantidade de alimento deixado nas cubas (Figura 5), que embora sejam sobras não-

aproveitáveis, por conta do contato com os comensais, reflete problemas de gestão que podem 

ser preparações incompatíveis com os hábitos alimentares dos comensais, cardápio muito 

frequente, oscilação do número de comensais devido ao fato do arranchamento ser feito de 

forma obrigatória. 

 

Tabela 4 – Avaliação de desperdício (sobras e restos) de alimentos das refeições dos 

comensais no Curso de Intendência durante a Manobra Escolar 2017. 

Dias 
Sobras 

(%) 

Resto Ingesta 

(%) 

Alimentos não 

aproveitáveis (%) 

Dia 1 21,9 3,0 24,3 

Dia 2 37,1 5,5 40,7 

Dia 3* 27,1 10,5 37,8 

Dia 4c 35,0 5,3 38,5 

Dia 5c 27,0 3,5 29,6 

Dia 6 16,5 2,2 18,4 
*Dia com coxa assada (ossos); c Cozinha de campanha. 

 
 

Figura 5–Sobras de alimentos na linha de servir. 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 

 

Em todos os dias analisados, a quantidade de sobras sempre superou a quantidade de 

restos. Isto demonstra que ações para regular a quantidade de alimentos servidos ou para saber 

se o cardápio está de acordo com os hábitos alimentares dos comensais a serem servidos são 
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de vital importância para a redução nos índices de sobras. Ainda, nota-se que a quantidade per 

capita consumida (382 g) é inferior ao planejado (500 g), gerando uma sobra elevada (135 g). 

Nos dias estudados, respectivamente, foram registradas porcentagens de 21,9%, 

37,1%, 27,1%, 35%, 27% e 16,5% de sobras (Gráfico 1), alimentos os quais não foram 

consumidos e permaneceram nas cubas após todos terem se servido de forma a vontade e 

estarem satisfeitos. Devido ao fato de que estes alimentos estiveram em contato com os 

comensais na linha de servir, também são classificados como não-aproveitáveis, devido 

questões de segurança alimentar. Deste modo, os índices de sobras estão muito superiores aos 

indicados na literatura, que estabelecem como aceitáveis os níveis de até 3% (VAZ, 2006). 

 

Gráfico 1 – Percentual de sobras por dia avaliado. 

 

Fonte: AUTOR, 2018. 

 

 

Analisando os índices de resto ingesta dos dias avaliados, 5,1 kg, 4,9 kg, 12,7 kg, 5,2 

kg, 3,2 kg e 4,3 kg foram os valores das pesagens obtidos, respectivamente. Com estes dados 

obtidos através da pesquisa, pode ser calculado o percentual de resto ingesta por dia, nos quais 

foram obtidos os valores de 3%, 5,5%, 10,5%, 5,3%, 3,5%, 2,2% (Gráfico 2). Os percentuais, 

com exceção do terceiro dia de avaliação estão de acordo com o indicado como preferencial 

na literatura, nos quais prevê que, para coletividades sadias, o percentual de resto ingesta 

máximo aceitável é de 10% (CASTRO et al., 2003). Para Mezomo (2002), o percentual, 

também com exceção do terceiro dia, também se encontra aceitável, também preconizando 

como limite de 10% máximo. Para Nonino-Borges (2006), o desempenho da UAN pode ser 

classificado como ótimo no primeiro, quinto e sexto dia, pois apresenta índices menores que 

5%, bom no segundo e quarto dias e, regular, no terceiro dia. 
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Gráfico 2 – Percentual de resto ingesta por dia avaliado. 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 

 

As sobras não aproveitáveis foram de 24,3%, 40,7%, 37,8%, 38,5%, 29,6%, 18,4% 

(Gráfico 3), do primeiro ao sexto dia de avaliação, respectivamente. Em média, quatro linhas 

de distribuição eram montadas diariamente. As linhas eram dispostas por frações, uma para o 

efetivo permanente do curso, duas para o efetivo de cadetes e uma para o efetivo de alunos 

oriundos de outras escolas de formação, sendo que a quantidade de alimento era proporcional 

ao efetivo arranchado, ou seja, previsto para a refeição daquela determinada unidade.  

 

Gráfico 3 – Percentual de alimentos não-aproveitáveis por dia avaliado. 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 

 

Por determinação do escalão superior, o avançar ao rancho era feito de forma 

descentralizada, de forma que o comandante de cada fração seria o encarregado do controle de 

efetivo de sua própria fração e providenciar para que todos seus integrantes arranchados 
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tivessem a oportunidade de se alimentarem. Cabia a equipe responsável pelo 

aprovisionamento do curso a missão de servir os alimentos das cubas aos comensais, 

padronizando a quantidade servida para cada um. Tal controle é realizado para evitar a falta 

de determinado alimento, dando a oportunidade para que todos pudessem servir todos os 

alimentos ofertados. As linhas de servir eram abertas, após todos terem tido a oportunidade de 

se servirem pelo menos uma vez, para que fossem possíveis outras passagens, sendo estas 

feitas sem o controle da equipe, de forma que o comensal, que assim desejasse, pudesse se 

servir à vontade e, com isso, reduzisse o número de sobras. 

Durante os seis dias avaliados, foi produzido um total de 1026,8 Kg de alimentos e 

758,8Kg destes foram consumidos por um total de 1984 comensais. Contudo, foram 

calculados um total de sobras não-aproveitáveis (sobras mais restos) de 303,4 Kg de alimento. 

O desperdício de alimentos é muito alto, sendo que durante os seis dias avaliados, uma 

porcentagem de aproximadamente 30% do alimento produzido foi encaminhada para as 

lixeiras. Tendo em vista a quantidade de pessoas no Brasil e no mundo que sofrem 

diariamente com problemas como a subnutrição, derivada principalmente da pobreza, 

desperdícios como este devem ser inaceitáveis.  

A questão do desperdício também inclui outros problemas, como os custos financeiros 

de produção de tais alimentos que, por acabarem não sendo consumidos, resultam em gastos 

desnecessários para a UAN, gastos os quais poderiam ser investidos no aprimoramento da 

qualidade dos cardápios, por exemplo, o que aumentaria o nível de satisfação dos comensais 

e, consequentemente, resultaria em menores índices de rejeição. 

Analisando as composições de cada etapa servida, foi possível estimar um valor 

aproximado de custo e quantidade de alimento por prato servido. Calculou-se, com base no 

cardápio servido nos dias estudados e nos preços pagos pelos gêneros alimentícios nas 

licitações da AMAN, que uma etapa, em média, possuía 500 g de alimento e o valor desta era 

de aproximadamente de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos). Assim, ao compararmos os 

valores das quantidades de alimentos que não foram consumidos e foram classificados como 

sobras não-aproveitáveis, calculadas num total de 303,4 kg de alimento, pode-se encontrar um 

valor de R$ 2.123,80 (dois mil, cento e vinte e três reais e oitenta centavos), os quais foram 

todos destinados às lixeiras. 

Problemas de desperdício como este podem ser amenizados ou solucionados com 

simples iniciativas de gestão e controle e, principalmente, pelo monitoramento de resíduos e 

pesquisas de satisfação com os comensais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os percentuais de sobras não-aproveitáveis foram consideravelmente altos. Os 

índices de restos ingesta foram aceitáveis, em sua maioria, quando comparados com os 

parâmetros estabelecidos na literatura. O empenho por parte da equipe de aprovisionamento é 

vital, deste modo, é necessário que a equipe seja constantemente aperfeiçoada, de modo a 

aumentar o nível de qualidade do alimento produzido e garantindo níveis de aceitação maiores 

por parte dos comensais e, consequentemente, menores índices de desperdício. 

Sugere-se melhorias a respeito do sistema de arranchamento dos cursos como a 

realização de arranchamento voluntário. Isto faria com que pessoas que não estivessem com 

interesse nos alimentos ofertados pelo APROV, não fossem computadas para o somatório do 

quantitativo de gêneros total da refeição, sendo produzido somente o que realmente seria 

consumido, evitando o desperdício. 

A realização de pesquisas de satisfação são oportunas, de modo que os cardápios 

fossem ajustados para as preferências dos comensais, diminuindo a produção de alimentos 

não facilmente aceitos por estes, reduzindo os índices de sobras, e consequentemente, de 

desperdícios. 

Pesquisas de avaliação de desperdício de classe I em todos os cursos são sugeridas, 

para que seja possível a elaboração de um panorama mais completo, envolvendo índices em 

outras áreas da AMAN, além da que foi realizada nesta pesquisa. 

O estudo realizado pode auxiliar no aperfeiçoamento do cardápio, aproximando-o às 

preferências dos comensais e reduzindo possíveis futuras rejeições. É necessário que 

avaliações de índices de desperdício sejam realizadas frequentemente. Sugere-se novas 

pesquisas futuras para levantamento de custos de desperdícios. 

Para finalizar, é importante que sejam realizados estudos sobre a quantidade de 

alimentos consumidos em campanha a fim de verificar se o apetite dos militares é afetado 

neste tipo de atividade refletindo num consumo inferior àquele consumido no dia a dia no 

rancho, pois assim o planejamento poderá se adequar a realidade.
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