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INTRODUÇÃO

Um problema de considerável relevância no setor da
gastronomia é a quantidade de resíduos gerados e o
desperdício de alimentos. Nessa direção, pesquisas
relacionadas a esse tema são importantes para definir e
integrar planos de gerenciamento desses resíduos na gestão
de empreendimentos gastronômicos. A abordagem da
temática da gestão de resíduos nos cursos de formação
auxilia na construção de uma conduta ambientalmente
responsável dos futuros profissionais. Estudos de Krause e
Bahls (2013) e Pistorello, De Conto e Zaro (2015) permitem
entender a geração de resíduos sólidos em empreendimentos
gastronômicos e as suas relações que são estabelecidas com
a gastronomia sustentável. Cabe destacar que o diagnóstico
da fonte geradora pode auxiliar na identificação de fatores
que determinam a origem e formação de resíduos sólidos,
bem como o desperdício dos alimentos, possibilitando uma
intervenção condizente no gerenciamento desses resíduos no
âmbito dos serviços de gastronomia.

OBJETIVO

Analisar a geração de resíduos sólidos na Escola de
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as cinco semanas da disciplina de Cozinha das
Américas foi gerado um total de 68,545 kg de resíduos
sólidos. A maior parte dos resíduos consiste de restos
alimentares, identificados como matéria orgânica
putrescível (91,05%), seguido de plástico (3,82%) e
têxteis (3,13%).
Nas cinco semanas da disciplina de Confeitaria foi gerado
um total de 21,750 kg de resíduos sólidos. A maior parte
dos resíduos consiste de restos alimentares, identificados
como matéria orgânica putrescível (77,14%), seguido de
plástico (15,61%) e têxteis (3,05%).
Constata-se que a geração de resíduos das aulas de
Cozinha das Américas foi 3,15 vezes maior se comparada
à geração correspondente às aulas de Confeitaria.
Diferentes fatores influenciam na geração de resíduos e
no desperdício de alimentos, destacando-se
particularidades das diferentes culinárias, o
porcionamento das receitas, as perdas que os ingredientes
apresentam durante o preparo, a praticidade do consumo
dos pratos e o número de receitas ministradas.

Analisar a geração de resíduos sólidos na Escola de
Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul
(UCS/ICIF).

METODOLOGIA

Foram realizadas observações diretas e caracterizações dos
resíduos sólidos gerados na Escola. A determinação da
composição gravimétrica foi realizada em duas semanas (3
dias) nos setores da Escola e em duas disciplinas práticas do
curso de Tecnologia em Gastronomia durante cinco
semanas.

RESULTADOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

O estudo demonstrou a representatividade da geração de
resíduos sólidos na ocorrência de impactos ambientais
em empreendimentos gastronômicos. Pode-se considerar
que esse impacto é ainda maior em escolas de
gastronomia, devido às especificidades e o foco das
atividades exercidas. Por conseguinte, a geração de
resíduos nesses empreendimentos advém principalmente
dos alimentos preparados durante as atividades de
ensino. Conclui-se que a temática dos resíduos sólidos
deve ser internalizada no serviço de alimentação e nas
escolas de gastronomia, possibilitando aos alunos,
professores e gestores refletir sobre o planejamento das
atividades, movidos pela prevenção ou redução dos
impactos ambientais decorrentes desse setor.
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A massa total de resíduos em três dias de atividade na
Escola foi de 148,504 kg, ou seja, 49,502 kg/dia. A
categoria de maior geração foi a matéria orgânica
putrescível (79%), seguido do plástico (11,62%) e papel e
papelão (2,50%). Ressalta-se que, em algumas situações,
identificou-se o desperdício de alimentos, alguns
identificados como inválidos. Também foi observado que o
procedimento de separar e dosar os ingredientes em copos e
sacos plásticos durante as aulas práticas resultou no
consumo e, consequentemente, no descarte desses materiais
em uma quantidade significativa.
Em relação à segregação dos resíduos, os papéis
impregnados com alimento e/ou engordurados (papel toalha
e papel manteiga) eram comumente encontrados nos
contêineres de resíduo seletivo, devendo ser
reforçada/esclarecida junto aos alunos a não condição de
reciclabilidade desses materiais.


