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RESUMO 

 

No mundo é desperdiçado mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos todos os anos, 
30% de tudo que é produzido é jogado no lixo sem esperança de retorno. As perdas 
ocorrem em todas as fases da produção, nas preparações culinárias o desperdício de 
alimentos chega aproximadamente a 46%, o que deveria estar no prato está no lixo. 
Uma alternativa para diminuir o índice de desperdício de alimentos, principalmente 
nas residências é o uso do aproveitamento integral de alimentos (AIA) que promove 
uma alimentação diversificada com mais nutrientes e sustentável, o AIA consiste em 
utilizar o alimento na sua totalidade como o uso de cascas, entrecascas, talos, folhas 
e sementes nas preparações culinárias. Diante da falta de conhecimento sobre o AIA 
e do alto índice de desperdício de alimentos, este trabalho tem como objetivo capacitar 
famílias em situação de vulnerabilidade social a aproveitar integralmente partes não 
convencionais de alimentos, a fim de reduzir o seu desperdício. O trabalho foi 
realizado por meio de oficinas gratuitas em três locais diferentes que foram na Pastoral 
da Criança, no Centro de Auxilio a pessoas com Câncer e na Casa do bem, as receitas 
com AIA foram pesquisadas e selecionadas da bibliografia e foram replicadas para 
comprovar a sua viabilidade. O projeto teve participação de 52 pessoas um público 
que na sua grande maioria são hipossuficientes e foram realizadas 31 receitas nas 
oficinas, as participantes preencheram um questionário simples sobre o tema. 
Referente os dados obtidos no questionário sobre conhecimentos em aproveitamento 
integral de alimentos 35% desconhecem totalmente a prática, 44% desconhecem de 
receitas com o uso total do alimento e em relação ao que mais gera desperdício em 
suas residências a maior porcentagem foi para as sobras de alimentos preparados do 
dia anterior, perguntas sobre conhecimentos em orgânicos, compostagem e 
agrotóxicos a grande maioria respondeu que sabe pouco, mas tem interesse em 
conhecer  mais sobre esses assuntos, por isso a necessidade de futuros trabalhos em 
educação alimentar e ambiental. 
 
 
Palavra-chave: Resíduos orgânicos. Receitas. Oficinas. Alimentação 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

More than 1 billion tons of food are wasted in the world every year, 30% of all that is 
produced is thrown away with no hope of return. Losses occur at all stages of 
production, in culinary preparations food waste reaches approximately 46%, what 
should be on the plate is in the trash. An alternative to decrease the rate of food waste, 
especially in households, is the use of the Integral Use of Food (AIA) that promotes a 
more nutrient-rich and sustainable diet. The AIA consists of using the food as a whole 
using peels, stems, stalks, leaves and seeds in culinary preparations. Given the lack 
of knowledge about AIA and the high rate of food waste, this paper aims to enable 
socially vulnerable families to make use full use of unconventional parts of food  to 
reduce their waste. The work was done through free workshops in three different 
places that were Pastoral da Criança, the Center for Assistance to People with Cancer 
and the Casa do Bem. Recipes with AIA were searched and selected from the 
bibliography and were replicated to prove its viability. The project was attended by 52 
people, most of whom are hyposufficient, and 31 recipes were made in the workshops. 
Participants completed a simple questionnaire on the topic. Referring to the data 
obtained in the questionnaire on knowledge of Integral Utilization of Food 35% are 
totally unaware of the practice, 44% are unaware of recipes with AIA and, in relation 
to what generates more waste in their homes, the highest percentage was for the 
leftovers from the previous day. In the matter of organic food, composting and pesticide 
knowledge the vast majority answered that they know little, but are interested in 
learning more about these subjects therefore the need for future work in food and 
environmental education.  
 

Keyword: Organic waste. Revenue. Workshops. Food.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No mundo cerca de 800 milhões de pessoas sofrem com a falta de 

comida, sendo que é desperdiçado mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos 

todos os anos, 30% de tudo que é produzido é jogado no lixo. As perdas ocorrem 

em todas as fases da produção, no campo, armazenamento, transporte e varejo, 

aproximadamente 46% do desperdício de alimentos vem das preparações 

culinárias, o que representa um dos problemas mais graves a serem superados 

diante de um futuro ameaçado pela escassez de recursos (FAO, 2017). 

O Brasil vive duas extremidades, a fome e o desperdício de alimentos, 

pois em algumas regiões do País existe uma extrema miséria e falta de acesso 

a alimentos de qualidade e em quantidade suficientes, em contrapartida existem 

outras regiões que há altos índices de desperdício de alimentos 

(ALBUQUERQUE; COSTA, 2015). Este desequilíbrio entre a oferta e a demanda 

pode ser minimizado em todas as etapas da produção. A quantidade de 

alimentos desperdiçados tem relação com a quantidade de resíduos sólidos 

urbanos gerados (RSU), o Brasil produz em torno de 79,9 milhões de toneladas 

de lixo e mais da metade dos resíduos são de origem orgânica, considerando o 

Brasil como o País do desperdício com o lixo mais rico do mundo (NUNES, 

2009). 

Algumas alternativas são necessárias para reduzir o desperdício de 

alimentos e o impacto do lixo orgânico, uma das alternativas é a compostagem, 

processo no qual transforma o lixo orgânico em adubo natural por meio da ação 

de microrganismos, resultando num composto rico em macro e micronutrientes 

úteis para fertilizar hortas orgânicas, tornando assim os alimentos mais 

saudáveis e isentos de agrotóxicos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017). 

O aproveitamento integral de alimentos (AIA) também uma alternativa, que 

busca promover uma alimentação diversificada com mais nutrientes e 

sustentável, pois é uma forma de usar o alimento na sua totalidade nas 

preparações culinárias, tais como as cascas, entrecascas, talos, folhas e 

sementes. A manipulação do alimento desta forma diminuirá consideravelmente 

o volume dos resíduos orgânicos no meio ambiente e o desperdício de alimentos 

(ALBUQUERQUE; COSTA, 2015). 
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Mas para ambas as alternativas, é importante a capacitação de famílias 

em educação alimentar e ambiental sobre o uso consciente do consumo das 

partes não convencionais de frutas e hortaliças desperdiçadas, o AIA possibilita 

promover uma maior economia doméstica e diminuir os resíduos destinados 

incorretamente ao meio ambiente (PRIM 2003 apud Oliveira et al 2003). Para 

que o aproveitamento integral de alimentos seja disseminado em todas as 

regiões do Brasil são necessárias políticas públicas específicas que tenham 

como foco a prevenção da desnutrição, redução da pobreza e das desigualdades 

sociais (MAHLER, 2000 apud LAURINDO; RIBEIRO, 2014). 

 Diante deste contexto de desperdício, geração de resíduos orgânicos 

destinados incorretamente ao meio ambiente, falta de conhecimento sobre o AIA 

e falta de nutrientes nas populações hipossuficientes, este trabalho tem como 

objetivo capacitar famílias em situação de vulnerabilidade social a aproveitar 

integralmente partes não convencionais de alimentos, a fim de reduzir o seu 

desperdício. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Capacitar famílias em situação de vulnerabilidade social a aproveitar 

integralmente partes não convencionais de alimentos, a fim de reduzir o seu 

desperdício e contribuir no seu aporte nutricional diário. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos do trabalho com aproveitamento integral de 

alimentos consistem em: 

I. Aplicar questionário sobre conhecimento no tema aproveitamento 

integral de alimentos; 

II. Pesquisar e selecionar preparações com as partes não convencionais 

de alimentos na literatura; 

III. Reproduzir as receitas selecionadas, para comprovar a sua viabilidade 

no preparo; 

IV. Realizar oficinas gratuitas com receitas características da região e da 

comunidade com base na utilização total do alimento; 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

A alimentação está relacionada com a saúde, com o desenvolvimento 

físico, mental e social do ser humano e sua capacidade de aprender e agir. Uma 

alimentação saudável é um elemento fundamental para garantir qualidade de 

vida que também está associada a outras necessidades essenciais para a vida 

humana, como moradia acesso a saúde, educação, lazer, liberdade e relações 

interpessoais (CUNHA, 2014).  

Uma alimentação saudável segundo Burity et al (2010, p.15) é aquela: 

Que supre as necessidades orgânicas sem trazer malefícios para a 
saúde, ou seja, deve estar em acordo com as necessidades de cada 
fase da vida e com as necessidades alimentares especiais, bem como, 
ao uso sustentável do meio ambiente. Além de ser a fonte de 
nutrientes, a alimentação está relacionada aos valores sociais, 
culturais, afetivos e sensoriais. 

 
O guia alimentar da população brasileira busca uma melhor qualidade 

de vida o que inclui uma alimentação saudável para prevenir doenças e 

promover a saúde. No Brasil por muitos anos, o foco de políticas públicas foi 

voltado a combater a desnutrição, como exemplo, a criação dos programas 

sociais bolsa-família e fome zero, esses programas trouxeram uma imensa 

redução na desnutrição. Entretanto, segundo o Guia Alimentar (2014, pág. 5), 

“As deficiências de micronutrientes e a desnutrição crônica ainda são 

prevalentes em grupos vulneráveis da população’’ (GUIA ALIMENTAR, 2014 a). 

Juntamente com o problema da falta de nutrientes o Brasil também 

enfrenta a obesidade e o sobrepeso que aparecem como um dos principais 

problemas de saúde, segundo os dados da Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) a obesidade 

atinge mais de 18,9% dos brasileiros e o sobrepeso afeta mais da metade da 

população Brasileira com 54% (VIGITEL, 2018) e esses problemas ocorrem em 

consequência da falta de tempo para preparar as refeições, falta de informação 

necessária sobre os nutrientes, acesso a alimentos de qualidade, conhecimento 

sobre o AIA, sedentarismo, genética, consumo diário de fast foods e 

industrializados, que conquistam uma grande parte da população com uma forte 

publicidade e também devido as suas praticidades no preparo, porém são 
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alimentos de alto valor calórico, ricos em açúcares, gorduras e com poucos 

nutrientes, todos esses problemas podem ter influência na obesidade, 

sobrepeso, desnutrição ou outras doenças graves (BENTO; ESTEVES; 

FRANÇA, 2015).  

O guia alimentar conceitua os seis principais atributos para o alcance de 

uma alimentação saudável e equilibrada: considera que este modo de se 

alimentar é mais acessível e econômico no que diz respeito a alimentos de 

qualidade provenientes da agricultura, pois esses alimentos na sua grande 

maioria estão na sua forma in natura, o sabor que vai depender da preparação 

culinária, a variedade que é uma característica muito importante na busca por 

uma alimentação saudável, quanto maior a variedade maior será a 

disponibilidade de nutrientes no prato, a cor que entende-se que quanto mais 

colorido é o prato mais repleto é em vitaminas e minerais, a harmonia que está 

relacionada ao equilíbrio em quantidade e qualidade dos alimentos a serem 

consumidos e a segurança sanitária que é consumir alimentos seguros e inócuos 

para o consumo, isentos de contaminantes biológicos, físicos e químicos (GUIA 

ALIMENTAR, 2014 b). 

Para alcançar uma alimentação saudável, equilibrada e de qualidade é 

necessário também conhecer a classificação dos alimentos que está dividida em 

três grupos que são: os alimentos construtores responsáveis pelo crescimento e 

desenvolvimento do nosso corpo, considerados ricos em proteínas e estão 

presentes em maior quantidade em alimentos de origem animal. Os alimentos 

energéticos que são os combustíveis para fornecer energia ao corpo e estão 

presentes geralmente em alimentos de origem vegetal e os alimentos 

reguladores que auxiliam no funcionamento do organismo que são os minerais, 

vitaminas, fibras e inclusive a água que acompanhada do oxigênio são os 

principais componentes do corpo humano (SESI, 2013). 

3.2 RESÍDUOS ORGÂNICOS  

 

Segundo Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os 

resíduos ou lixos são os restos das atividades humanas de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição      

considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, 
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podendo apresentar se no estado sólido, semissólido ou líquido, desde que não 

seja passível de tratamento convencional (ABNT, 2004).  

O Brasil produz em torno de 79,9 milhões de toneladas de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) sendo que cada Brasileiro é responsável por gerar um 

quilo de lixo por dia. Devido à enorme quantidade de lixo gerado, sendo que mais 

da metade dos resíduos são de origem orgânica o Brasil é considerado o País 

do desperdício conhecido como o lixo mais rico do mundo, a grande quantidade 

de alimentos que são desperdiçados está diretamente relacionado com impacto 

ambiental, pois ao serem destinados incorretamente geram consequências 

irreversíveis, como o odor causado pelo chorume e a contaminação dos rios e 

lençóis freáticos (NUNES, 2009 a). Em 2015, foram coletados 72,5 milhões de 

toneladas de lixo, resultando em 90,8% de resíduos coletados e cerca de 7,3 

milhões de toneladas sem coleta, consequentemente com destino impróprio 

(ABRELPE, 2015 a). 

No mesmo ano de 2015 em torno de 30 milhões de toneladas de 

resíduos coletados, foram destinados incorretamente para os lixões ou aterros 

controlados que não possuem métodos necessários para a proteção do meio 

ambiente, causados pelos lixos a céu aberto e que prejudicam o solo. Esta 

prática ocorre em todas as regiões do País, no total são 3.326 municípios que 

ainda realizam o uso desses locais impróprios para a destinação dos seus 

resíduos (ABRELPE, 2015 b). 

No Rio Grande do Sul, 98 dos 497 municípios ainda não destinam 

corretamente seus resíduos para os aterros sanitários (PEGRSM, 2015). Caxias 

do Sul é o único município do Rio Grande do Sul, que realiza todo o processo de 

limpeza urbana, desde a coleta até a destinação final e está entre as cidades 

mais limpa do Rio Grande do Sul, segundo os dados da empresa responsável 

pela coleta do município a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul 

(CODECA, 2017 a). 

O município de Caxias do Sul produz cerca de 450 toneladas diárias de 

resíduos domésticos, sendo 360 toneladas diárias de lixo orgânico. Os resíduos 

orgânicos são levados para a Central de Tratamento de Resíduos (CTR), Rincão 

das Flores, localizado no Distrito de Vila Seca e os resíduos recicláveis são 

levados para as associações de reciclagem (CODECA, 2017 b). 
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Os resíduos orgânicos representam mais da metade dos RSU e podem 

ser submetidos a processos de reciclagem virando adubo orgânico para 

compostagem que é uma das alternativas para diminuir o impacto desses 

resíduos no meio ambiente. A compostagem é um processo no qual transforma 

o material orgânico em adubo natural por meio da ação de microrganismos, o 

resultando é um composto rico em macro e micronutrientes úteis para fortificar 

hortaliças e vegetais, sem adição de agrotóxicos, tornando assim os alimentos 

mais saudáveis (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017). 

 Além da compostagem uma outra alternativa para diminuir os RSU é o 

aproveitamento integral de alimentos (AIA) que promove uma alimentação 

diversificada com mais nutrientes e sustentável, que é uma forma de usar o 

alimento na sua totalidade nas preparações culinárias como o uso de cascas, 

talos, folhas e sementes, manipulando o alimento desta forma diminuirá 

consideravelmente o volume dos resíduos orgânicos no meio ambiente e o 

desperdício de alimentos (ALBUQUERQUE; COSTA, 2015). 

 

3.3 ALIMENTOS ORGÂNICOS  

 

No início do século XX, surgiram alguns movimentos dando ênfase na 

produção natural e orgânica em vários lugares do mundo, na Alemanha em 1920 

surgiu a agricultura biodinâmica, em 1930 surgiu no Japão a agricultura natural 

e na Áustria e Suíça a agricultura organobiológica, nos anos seguintes a 

agricultura orgânica chegou nos Países da Grã-Bretanha e nos Estados Unidos 

(GRAEFF, 2011). 

No Brasil na década de 1970 a produção orgânica estava somente ligada 

pelos movimentos sociais filosóficos e busca de qualidade de vida, devido ao 

contato direto com a terra. José Lutzemberger foi um dos pesquisadores que 

contribuíram para questionar o modelo de agricultura e conhecer novos métodos 

para a produção agrícola, em 1976 Lutzemberger lançou o “Manifesto ecológico 

brasileiro: fim do futuro?”, apresentando um tema voltado para agricultura 

ecológica e influenciando a novas pesquisas neste ramo (LUZZI, 2007 apud 

ABREU,2014). 

Existem muitas definições para a agricultura orgânica, mas todas tendem 

a afirmar que é um sistema que depende do ciclo natural e biológico que não é 
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incluído insumos agrícolas externos na produção. É um sistema de cultivo que 

se preocupa com os impactos ambientais e sociais, eliminando o uso de 

fertilizantes, pesticidas, medicamentos veterinários, sementes e raças 

geneticamente modificadas, conservantes e aditivos (FAO, 2014). 

Em dezembro de 2003 foi sancionado a lei Nº 10.831 e no 1° artigo deste 

mesmo regulamento declara que produto orgânico é aquele que adotam técnicas 

específicas com a “otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos 

disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais tendo 

como objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica’’ (Brasil, 2003) e no 2° 

artigo desta mesma constituição ‘’considera-se produto da agricultura orgânica 

ou produto orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele obtido em sistema 

orgânico de produção agropecuário ou oriundo de processo extrativista 

sustentável e não prejudicial ao ecossistema local’’  (BRASIL, 2003). 

Em 20 de agosto de 2012 instituiu-se a Política Nacional de Agroecologia 

e Produção Orgânica, através do Decreto 7.794, o qual tem por objetivo: 

 

Integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da 
transição agroecológica e da produção orgânica e de base 
agroecológica, fortalecendo o desenvolvimento sustentável e 
melhorando a qualidade de vida, pela racionalidade no uso dos 
recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis 
(BRASIL, 2012). 

 

No Brasil em 2017 segundo uma pesquisa feita pela Coordenação de 

Agroecologia (COAGRE) da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário 

Cooperativismo (SDC), ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), a área de produção orgânica no país em 2016 era de 

750 mil hectares registrados e a agricultura familiar, aquela praticada por 

agricultores que utilizam mão-de-obra familiar e que tenham até dois 

empregados permanentes é responsável pela maior parte da produção orgânica 

no Brasil e 22,5% dos municípios Brasileiros já realizam este modelo de 

produção como mostra a figura 1 (RESENDE, 2017 a). 

O sudeste está em primeiro lugar na produção orgânica do Brasil 

totalizando 333 mil hectares e 2.729 registros de produtores no Cadastro 

Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO), após vem as regiões Norte (158 mil 

hectares), Nordeste (118,4 mil), Centro-Oeste (101,8 mil) e Sul na menor posição 
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(37,6 mil). O Nordeste apresenta o maior número de produtores e também é o 

que mais possui unidades de produção, porém a quantidade de alimentos é 

menor, por isso fica em terceiro lugar no ranking (RESENDE, 2017 b). 

 

Figura 1- Distribuição das unidades de produção orgânica por microrregião em 
março de 2016. 

 

Fonte: Coordenação de Agroecologia e Produção Orgânica (2017). 

 

No ano de 2013, havia 67.00 unidades produtoras, houve um aumento 

significativo no ano de 2016 e esse número aumentou para cerca de 15.700 

unidades (RESENDE, 2017 c). O mercado de alimentos orgânicos tem 

aumentado consideravelmente, porque a população está buscando por um 

hábito de vida mais saudável e sustentável, os consumidores são atraídos pelos 

orgânicos devido as suas principais características de serem livres de pesticidas, 

não prejudicar o meio ambiente, apresentarem relações justas no trabalho e 

qualidade de vida do produtor, além de serem mais saudáveis e mais saborosos 

que a produção convencional (ERGIN; OZSACMACI, 2011).   

Para comercializar os produtos orgânicos, os produtores deverão ser 

certificados por empresas credenciadas ao Ministério da Agricultura, são 

dispensados de certificações os agricultores familiares que fazem parte de 

organizações de controle social cadastradas no MAPA e que vendem 

diretamente para consumidores. O produtor deve fazer parte do Cadastro 

Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO), o que é possível somente se estiver 

certificado por uma das três certificações que são: Certificação por auditoria, 
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Sistema participativo de garantia (SPG) ou Organização de controle social (OCS) 

na venda direta (MAPA, 2016). 

 

3.4 APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS 

 

Os primeiros registros da utilização do termo aproveitamento integral dos 

alimentos (AIA) no Brasil foram em 1963 em São Paulo (OLIVEIRA et al. 2002; 

apud NUNES, 2009). O AIA consiste na utilização da totalidade de um 

determinado alimento, como o uso das folhas (quadro 1), talos (quadro 2), 

cascas (quadro 3), entrecascas (quadro 4) e sementes (quadro 5), nas 

preparações culinárias (SESC 2003; apud LAURINDO; RIBEIRO, 2014). 

A alternativa de usar o máximo que o alimento pode fornecer aos 

indivíduos, vem obtendo espaço no prato dos Brasileiros, por ser uma prática, 

ecologicamente correta que diminui consequentemente o impacto dos resíduos 

orgânicos e o desperdício de alimentos, permitindo reduzir também os gastos 

com alimentação, diversificando os pratos e agregando maior valor nutricional 

nas preparações culinárias, pois as partes não convencionais dos alimentos 

desperdiçados contém muitas vezes mais nutrientes do que as partes 

convencionais  (MERCINI, 2015). 

Segundo Roriz (2012) utilizar integralmente os alimentos é uma forma de 

consumir partes de alimentos de grande valor nutricional que seriam 

descartados, além de diminuir significativamente o volume de resíduos gerados 

e melhor a economia doméstica.  

Apesar de todos os benefícios relacionados ao AIA, os maiores 

obstáculos da sua utilização na alimentação são a falta de informação sobre os 

nutrientes que são desperdiçados quando não se utiliza a totalidade do alimento 

e o preconceito de consumir estas partes, no Brasil os mais afetados por 

informações são as populações em vulnerabilidade socioeconômica e para que 

o aproveitamento integral de alimentos seja disseminado em todas as regiões no 

País são necessárias políticas públicas específicas que tenham como foco a 

prevenção da desnutrição, redução da pobreza e das desigualdades sociais 

(LAURINDO; RIBEIRO, 2014). 

Para PRIM 2003 apud SAMPAIO; FERST; OLIVEIRA, 2017, é 

necessário ter um trabalho de educação alimentar sobre a conscientização do 
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consumo das partes não convencionais de frutas e hortaliças desperdiçadas, 

pois muitos nutrientes que poderiam estar no prato vão parar no lixo, com isso a 

fome poderá reduzir, haverá uma maior economia doméstica e diminuirá os 

resíduos destinados incorretamente ao meio ambiente.  

 

Quadro 1 – Sugestão da utilização das folhas de hortaliças em preparações 
culinárias 

Folhas Sugestões de Preparações Culinárias 

Cenoura Sopas, bolos, saladas e patês 

Beterraba Bolinhos, recheios de bolos salgados e farofas 

Batata-doce Refogado e chás 

Couve-flor Sucos, cremes e sopas 

Nabo Bolinhos, recheios e refogados com carnes e ovos 

Mostarda Arroz colorido e bolos  

Rabanete Bolinhos e sopas 

Abóbora Farofas e bolinhos 

Hortelã Sucos, bolos e chás 

Fonte: Adaptado de LAURINDO; RIBEIRO (2014) e SESC Mesa Brasil (2003) 

Quadro 2 - Sugestão da utilização dos talos de hortaliças em preparações 
culinárias. 

Talos Sugestões de Preparações Culinárias 

Couve-flor Sopas, farofas e patês 

Brócolis Sopas, farofas, falso tempurá e patês 

Beterraba Sopas, farofas e bolinhos 

Acelga Bolinhos 

Salsa Sopas, bolinhos, patê e uso geral como tempero 

Agrião Sopas e saladas 

Couve Sopas e bolinhos 

Espinafre Patês, chás e saladas 

Alcachofra Patês e saladas 

Fonte: Adaptado de LAURINDO; RIBEIRO (2014) e SESC Mesa Brasil (2003) 

Quadro 3 - Sugestão da utilização de cascas de frutas e hortaliças em 
preparações culinárias 

Cascas Sugestões de Preparações Culinárias 

Laranja Bolos, doces e geleias 
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Banana Bolos, doces e geleias 

Maracujá Farinhas, doces e sucos 

Manga Sucos, Mousse e sorvete 

Batata Batata frita com casca e patês 

Maçã Bolos e sucos 

Goiaba Geleias e sucos 

Berinjela Molho para macarrão e patês 

Beterraba Suflês e sopas 

Melão Geleias e doces 

Chuchu Bolinhos, patês, suflês e sopas 

Cenoura Suflês, bolos e saladas 

Abóbora Tortas, doces e sopas 

Tangerina Geleias e bolos 

Pepino Saladas e sucos 

Abacaxi Doces e sucos 

Fonte: Adaptado de LAURINDO; RIBEIRO (2014) e SESC Mesa Brasil (2003) 

Quadro 4 - Sugestão da utilização de entrecascas de frutas em preparações 
culinárias. 

Entrecascas Sugestões de Preparações Culinárias 

Melancia Ensopados, doces e cocadas 

Maracujá Ensopados e doces 

Fonte: Adaptado de LAURINDO; RIBEIRO (2014) e SESC Mesa Brasil (2003) 

Quadro 5 - Sugestão da utilização de sementes de frutas e hortaliças em 
preparações culinárias. 

SEMENTES Sugestões de Preparações Culinárias 

Abóbora Aperitivos e paçocas 

Melão Aperitivos 

Melancia Paçocas e chás 

Jaca Bolos 

Fonte: Adaptado de LAURINDO; RIBEIRO (2014) e SESC Mesa Brasil (2003) 
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3.5 PROGRAMAS QUE INCENTIVAM O APROVEITAMENTO INTEGRAL DE 

ALIMENTOS E BUSCAM COMBATER O DESPERDÍCIO  

 

O Serviço Social do Comércio (SESC) na década de 1990, iniciou ações 

para reduzir a fome e a desnutrição, combatendo o desperdício de alimentos, o 

programa Mesa Brasil SESC foi criado com o objetivo de contribuir para melhorar 

a qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade social, é um 

“programa de segurança alimentar e nutricional, baseado em ações educativas 

e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de 

comercialização, mas que ainda podem ser consumidos’’(SESC, 2003a).  

O programa também disponibiliza de cursos, oficinas e palestras, para 

troca de informações entre todos os profissionais, voluntários, entidades sociais 

beneficiadas e as empresas participantes do projeto. Dados de janeiro a abril de 

2018 relatam que 1.996.114 pessoas foram atendidas por dia, 4.401 empresas 

são parceiras no projeto, a atuação ocorre em 520 cidades, 12.789.866 quilos 

de alimentos foram distribuídos e 2.614 entidades beneficiadas (SESC, 2018). 

O Serviço Social da Indústria (SESI) também criou um programa 

nomeado Cozinha Brasil em 2004, que surgiu após o programa Alimente-se Bem 

SESI-SP e tem como objetivo a promoção de uma alimentação saudável, 

nutritiva e equilibrada por meio da educação alimentar e nutricional, o programa 

realiza oficinas e palestras gratuitas que buscam reduzir ao máximo o 

desperdício de alimentos, usando as cascas, entrecascas, folhas, sementes e 

talos nas preparações culinárias, promovendo assim saúde, sustentabilidade, 

economia, sabor, consumo consciente e uso de receitas com o AIA disponíveis 

na região (SESI, 2013). 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma ação do Governo 

Federal criado em 2003 com o objetivo de possibilitar o acesso “aos alimentos 

em quantidades e qualidades necessárias às populações em condições de 

insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão social no campo por 

meio do fortalecimento da agricultura familiar’’ (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE 

ALIMENTOS, 2009 apud NUNES, 2009b). 
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O banco de alimentos é uma Organização não governamental (ONG) 

que foi fundada em 1998 em São Paulo e tem como objetivo reduzir o 

desperdício de alimentos e a fome, o programa também incentiva ao 

aproveitamento integral de alimentos, concedendo assim a mais de 22 mil 

Brasileiros uma alimentação com qualidade e quantidade suficiente, são 40 

instituições cadastradas e beneficiadas no projeto (QUINTÃO, 2018 a). 

A ONG atua na colheita urbana que consiste em recolher os excedentes 

dos estabelecimentos comerciais que trabalham com alimentos como 

restaurantes, lancheiras e supermercados por meio de doação, os alimentos 

recolhidos devem estar dentro do prazo de validade e nas suas embalagens 

originais, após são transportados para as instituições de caridades cadastradas. 

A segunda proposta da ONG é conscientizar e educar com palestras, oficinas e 

workshops ensinando aos envolvidos e beneficiados no projeto a manipular 

adequadamente e evitar o descarte das partes não convencionais dos alimentos 

(QUINTÃO, 2018 b). 

Em Caxias do Sul o banco de alimentos foi criado pela Lei municipal n° 

6.426/2005 e normatizado pelo Decreto n° 12.710/2006, segundo a prefeitura de 

Caxias do Sul “o programa tem como objetivo evitar o desperdício de alimentos 

e promover segurança alimentar da população que se encontra em situação de 

vulnerabilidade social’’ (CAXIAS DO SUL, 2017 a). 

O banco de alimentos de Caxias do Sul atua em ações permanentes 

como o recanto solidário que é um projeto que visa combater o desperdício de 

hortifrutigranjeiros, o recolhimento é  realizado diariamente no Ceasa Serra  e 

doados às entidades que mais necessitam naquele momento, o sábado solidário 

é outra ação em que cerca de 100 voluntários atuam em 40 mercados do 

município com o objetivo de arrecadar alimentos  para doação, o clique alimentos 

é realizado por meio de doação de alimentos com parcerias de empresas que 

patrocinam a ação e recebem a exposição da sua marca como retribuição e a 

outra atuação do projeto é a arrecadação de alimentos dos agricultores 

Caxienses que ocorre semanalmente, e tem como objetivo recolher doações de 

produtos que não tem valor comercial, mas apresentam boas condições para 

consumo (CAXIAS DO SUL, 2017 b). 
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3.6 A IMPORTÂNCIA DAS PARTES NÃO CONVENCIONAIS DOS ALIMENTOS  

 

PADILHA et al., 2015 afirma que “o homem necessita de alimentação 

sadia, rica em nutrientes que pode ser alcançada com partes dos alimentos não 

convencionais que normalmente são desprezadas’’. Normalmente as partes não 

convencionais de alimentos apresentam vários nutrientes não presentes nas 

partes convencionais, porém são geralmente descartadas (QUINTÃO, 2018). 

As cascas de frutas e hortaliças que normalmente são jogadas no lixo, 

segundo análises químicas a quantidade de nutrientes é maior em relação as 

partes comestíveis. As cascas em geral são fontes de fibras, vitaminas e sais 

minerais como mostra a figura 2(CASTELL, 2004 apud NUNES, 2009). 

Os talos e folhas podem ser mais nutritivos do que a parte convencional 

do vegetal como é o caso das folhas verdes da couve-flor que normalmente é 

descartada, porém é mais nutritiva que a própria couve-flor e contêm mais ferro 

do que a couve manteiga (MONTEIRO, 2009). 

Segundo Del-Vechio (2004) apud Naves et al., (2010), a moranga tem 

3,32% de sementes e apresenta elevado teor proteico e óleo. Em algumas 

regiões da África e do Brasil eram consumidas pela população carente como 

complemento alimentar, no atual momento as sementes de moranga ou abóbora 

são comercializadas e vendidas com alto valor agregado por serem benéficas no 

processo de emagrecimento. 
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Figura 2- Composição química das partes não convencionais dos alimentos 

 
Fonte: Quintão (2018)  
 
 

3.7 DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS  

 

O tema desperdício de alimentos, apresenta vários problemas ambientais, 

sociais e econômicos como aumento de resíduos orgânicos, desperdício de 

água e energia que são utilizadas no cultivo e processamento de alimentos, 

desmatamento, aplicação excessiva de agrotóxicos para alimentos que nem 

chegam na mesa do consumidor, aumento de preços pelo varejo e pelos 

restaurantes, desperdício financeiro pelos produtores e também consumidores 

que não aproveitam a totalidade do alimento, empobrecimento dos solos, 

poluição atmosférica gerada pelas maquinas agrícolas e entres outros 

problemas que exigem de todos novas formas de pensar e agir, pois em algumas 

regiões há falta de alimentos que normalmente afeta as populações mais pobres 

e em outras regiões os índices de desperdício de alimentos são altíssimos 

(ZARO, 2018). 

Segundo os dados Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO), no mundo entre quarto e um terço dos alimentos produzidos 

anualmente se perde ou é desperdiçado. Aproximadamente 1300 bilhões de 

toneladas de alimentos por ano é jogado no lixo, o inclui 40% e 50% das raízes, 

frutas, hortaliças e oleaginosas, 30% de cereais, 20% de carnes e produtos 
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lácteos e cerca de 35% de peixes. As perdas ocorrem em todas as fases da 

produção, pós-colheita, armazenamento, transporte, varejo e nas preparações 

culinárias. A FAO calcula que esses alimentos seriam suficientes para alimentar 

aproximadamente duas bilhões de pessoas (FAO, 2013). 

No Brasil dos 268,1 milhões de toneladas de alimentos disponíveis no 

País em 2013, 26,3 milhões, ou quase 10%, foram perdidos, segundo o 

levantamento da FAO, estes dados representam que o Brasil vive duas 

extremidades o desperdício de alimentos e a fome. Pois de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2017 relata que cerca de 

13 milhões de Brasileiros estão em situação de vulnerabilidade social, passam 

fome ou sofrem de desnutrição, no entanto este número já foi maior em outros 

anos, porém o número continua alarmante (IBGE, 2017; FAO, 2013).   

Diante deste cenário, torna relevante não apenas medidas do poder 

público, mas também a conscientização da população sobre os hábitos de 

consumo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Akatu que é uma organização 

não governamental sem fins lucrativos que trabalha pela conscientização e 

mobilização da sociedade para o consumo consciente, aponta que os 

consumidores aproveitam somente 40% das frutas e hortaliças, isso ocorre 

devido à falta de conhecimento e orientação sobre AIA, o estudo também aponta 

que um Brasileiro consome 35 quilos de hortaliças por ano e joga no lixo 37 

quilos e que uma família de classe média desperdiça em torno de 180 quilos de 

comida por ano  (MATTAR, 2017).  

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMRAPA), com o apoio 

da Fundação Getúlio Vargas e da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO), revela que cada pessoa desperdiça 41,6 quilos 

de comida por ano, diariamente, cada família brasileira joga fora 353 gramas, o 

que dá um total de 128,8 quilos de alimento que deixam de ser consumidos e 

vão parar no lixo. O estudo aponta que o desperdício de alimentos no Brasil 

acontece pelos seguintes fatores comportamentais preferência por comida 

fresca à mesa (77%), necessidade de comprar em grandes quantidades para 

manter a despensa abastecida (68%); não dar importância se houver comida 

demais na despensa ou na mesa (59%) e preparo de alimentos duas ou mais 

vezes por dia, reiterando a ideia de que ‘’é melhor sobrar que faltar’’ (56%) 

(EMPRAPA 2018). 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1 DELINEAMENTOS DA PESQUISA 

A pesquisa em questão, seguiu primeiramente os padrões do estudo 

exploratório, por meio de pesquisa documental como revisão bibliográfica em 

livros específicos, fontes primárias e secundárias da área estudada. Após 

levantamento bibliográfico foi selecionado diversas receitas com aproveitamento 

integral de alimentos e com hortaliças disponíveis na época, as receitas foram 

reproduzidas para comprovar a sua viabilidade no preparo, a partir da seleção e 

reprodução das receitas o trabalho foi desenvolvido seguindo os padrões da 

pesquisa experimental, no qual foram realizadas oficinas práticas e aplicação de 

questionário de nivelamento sobre o tema aproveitamento integral de alimentos, 

as oficinas foram ministradas na Pastoral da Criança, no Centro de Auxilio a 

Pessoas com Câncer e na Casa do Bem, os três locais realizam assistência de 

forma humanitária e social para o público em vulnerabilidade social. 

 

4.2 MATÉRIA PRIMA 

As hortaliças e frutas foram adquiridas por meio de doações da 

Associação de Produtores Orgânicos de Caxias do Sul, localizado no distrito de 

Fazenda Souza, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e os outros ingredientes 

como farináceos, produtos de origem animal como ovos e leites e outros 

alimentos que foram necessários para a realização das receitas, foram 

adquiridos nos supermercados e feiras de Caxias do Sul ou por meio de doações 

das instituições que foram trabalhadas. 

 

4.3 REPRODUÇÃO DAS RECEITAS  

 As receitas que foram selecionadas da literatura para serem realizadas 

nas oficinas, foram reproduzidas para verificar a sua viabilidade ou necessidade 

de alteração na receita original. As receitas foram retiradas de sites de busca da 

internet e de livros de receitas de instituições que já trabalham com 

aproveitamento integral de alimentos que são principalmente: A Cozinha Brasil 

(SESI), Mesa Brasil (SESC) e Banco de Alimentos.  
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4.4 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

O presente trabalho foi realizado na cozinha da Paróquia Divino Espírito 

Santo localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima, na cozinha do Centro de 

Auxílio a pessoas com Câncer (CAPC) localizado na Rua Luiz Michielon, 2310 - 

Nossa Senhora de Lourdes, e na Casa do Bem localizada na Rua dos Tanoeiros 

no Bairro Santa Fé, todas as instituições são não governamentais e sem fins 

lucrativos, se mantem ativas por meio de doações, as instituições estão 

localizadas na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e as oficinas foram 

realizadas entre os meses de julho a outubro de 2018 na Pastoral da Criança e 

no CAPC, na Casa do Bem as oficinas foram realizadas nos meses de abril a 

Julho de 2019. 

 

4.4.2 SELEÇÃO DA AMOSTRA NA PASTORAL DA CRIANÇA 

A seleção da amostra na Pastoral da criança ocorreu através das líderes 

voluntárias e nos encontros de “Celebração da vida” que é uma atividade muito 

importante da Pastoral da Criança, na qual acontece uma vez por mês, as 

famílias se reúnem para celebrar com as gestantes, mães e crianças a vida e 

mostrar a importância da solidariedade, além de discutir temas relevantes sobre 

saúde, prevenção, educação, nutrição e cidadania o objetivo da pastoral é 

promover o desenvolvimento integral das crianças e de suas famílias, sem 

distinção de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou político. 

A pastoral da Criança foi o primeiro local a ser realizado as oficinas, foram 

selecionadas 33 mães entre 20 a 50 anos participantes desta ação social que 

atua na comunidade desde 1983 orientando e acompanhando as famílias 

socioeconomicamente vulneráveis.  As participantes preencheram um 

questionário (Apêndice A), que foi impresso, apresentando 8 (oito) perguntas 

simples sobre conhecimento em aproveitamento integral de alimentos, alimentos 

orgânicos, desperdício de alimentos, agrotóxicos e compostagem. 

 

4.4.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA NO CAPC (CENTRO DE AUXÍLIO A PESSOAS 

COM CÂNCER) 

A seleção da amostra no CAPC (Centro de Auxílio a Pessoas com 

Câncer) que é uma instituição beneficente de acolhimento social que visa a 

assistência humanitária às pessoas acometidas pelo câncer. Atuando desde 
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março de 2012 o centro surgiu para proporcionar uma melhor qualidade de vida 

aos pacientes e a seus familiares, auxiliando no resgate da dignidade, 

autoestima e amor pela vida. 

A divulgação da realização da oficina ocorreu por meio da página oficinal 

do CAPC no facebook como mostra a figura 3 abaixo. 

 

Figura 3- Divulgação através do facebook sobre a realização da oficina no 
CAPC 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

A oficina no CAPC, teve a participação de 8 mulheres que recebem o 

auxílio do centro, algumas estão em tratamento, outras já superaram o câncer, 

mas todas têm um objetivo em comum que é se fortalecer psicologicamente e 

inspirar uma as outras, por isso todas compartilham a suas histórias e assim 

formam uma união de fortalecimento, solidariedade e encorajamento para 

vencer esta fase de suas vidas. As participantes preencheram um questionário 

(Apêndice A), que foi impresso, apresentando 8 (oito) perguntas simples sobre 

conhecimento em aproveitamento integral de alimentos, alimentos orgânicos, 

desperdício de alimentos, agrotóxicos e compostagem. 

 

4.4.4 SELEÇÃO DA AMOSTRA NA CASA DO BEM  

A seleção na amostra na Casa do Bem que é uma associação que 

trabalha desde 1985 juntamente com a pastoral da criança no bairro santa fé, 

atualmente busca além de desenvolver suas ações com a pastoral da criança, 

procura atender também as mais de 300 famílias, com auxílio humanitário e 
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social em um cenário que tem altos índices de miséria, desemprego e violência. 

O projeto na casa do bem iniciou-se em abril de 2019, sendo finalizado em julho 

de 2019 a divulgação do mesmo ocorreu através na página oficinal no facebook 

da Casa do bem como mostra a figura 4. A casa do bem está realizando muitos 

eventos para construção de um espaço digno para atender e auxiliar as famílias 

em situação de vulnerabilidade social. 

Figura 4: Divulgação no facebook sobre a realização das oficinas na Casa do 
Bem 

 
 Fonte:  Autor (2019) 
 

As oficinas na casa do bem, atenderam 13 mulheres nas quais são líderes 

da pastoral das crianças, mães e agentes de saúde. As participantes 

preencheram um questionário (Apêndice A), que foi impresso, apresentando 8 

(oito) perguntas simples sobre conhecimento em aproveitamento integral de 

alimentos, alimentos orgânicos, desperdício de alimentos, agrotóxicos e 

compostagem. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

As receitas selecionadas da literatura foram replicadas para comprovar a 

sua viabilidade ou a necessidade de alguma alteração na receita original, 

alteração na qual a receita fique mais viável tanto financeiramente quanto 

prática, pois o público das oficinas, são na sua grande maioria, pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. Foram selecionadas 31 receitas, que estão 

apresentadas abaixo com fotos, ingredientes e modo de preparo. 

 

5.1 REPRODUÇÃO DAS RECEITAS  

 

QUADRO 6 - RECEITAS DE SUCOS E REFRIGERANTE CASEIRO  
Suco de abacaxi com cenoura e 

hortelã 

 

Ingredientes:  
120 gramas de abacaxi descascado em 
pedaços  
20 gramas de cenoura com casca 
3 folhas de hortelã 
150 ml de água. 

 
Modo de Preparo: 
Bater todos os ingredientes no 
liquidificador, servir em seguida com 
gelo. 

  

Suco de maracujá com couve 

 

Ingredientes: 
3 folhas de couve picada 
150 ml de água 
1 polpa de maracujá 
Açúcar a gosto 
 
Modo de Preparo: 
Bater todos os ingredientes no 
liquidificador, servir em seguida com 
gelo. 
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Suco de laranja com cenoura 

 

Ingredientes:  
4 laranjas médias 
2 cenouras pequenas 
150ml de água 
Açúcar a gosto 
 
Modo de Preparo: 
Descascar as laranjas, retirar as 
sementes e deixar com os bagaços. 
Lavar bem e cortar as cenouras em 
rodelas, acrescentar ao suco de laranja. 
Em seguida bater todos os ingredientes 
no liquidificador e servir em seguida com 
gelo. 
 

 

Suco de laranja com casca e manga  

 

Ingredientes: 
1 manga pequena cortada em pedaços 
3/4 xícaras de suco de laranja 
1 laranja com casca 
Gelo picado 
 
Modo de preparo: 
Levar todos os ingredientes para bater 
no liquidificador e servir bem gelado. 

 

 

Suco de melancia 

 

Ingredientes: 
Pedaços da polpa da melancia                                                                         
Açúcar a gosto                                                                                                         
Gelo a gosto 
 
Modo de Preparo: 
Colocar a melancia sem sementes no 
liquidificador e bater em velocidade alta 
com gelo e açúcar a gosto. 
Coloque em copos e sirva gelado. 
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Suco de abacaxi 

 

Ingredientes: 
½ xícara (chá) de abacaxi em cubos sem 
o miolo 
¾ xícara (chá) de água 
5 folhas de hortelã 
Açúcar e gelo a gosto 
 
Modo de Preparo: 
Bater todos os ingredientes no 
liquidificador e servir em seguida com 
gelo. 

 
 

Refrigerante caseiro 
 

Ingredientes: 
2 Cenouras grandes 
1 copo de suco de limão 
Casca de uma laranja 
2,5 litros de água com gás 
2 copos de água sem gás 
Açúcar a gosto 
 
Modo de preparo: Bater no liquidificador 

as cenouras, suco de limão a casca de 
laranja com dois copos de água sem gás. 
Coar e acrescentar a água com gás, 
açúcar e o gelo, servir em seguida.  
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QUADRO 7- RECEITAS DE BOLOS  
Bolo de cenoura com casca 

 

Ingredientes:  
3 Cenouras médias com casca 
4 ovos 
2 xícaras de açúcar  
½ xícara de óleo  
3 xícaras de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento 
 
Modo de preparo: 
Bater no liquidificador o óleo, os ovos e o 
açúcar. Adicionar aos poucos a cenoura 
picada ou ralada. 

Adicionar a farinha de trigo e por último o 

fermento químico em uma vasilha e mexer 

bem com a mistura do liquidificador. 

Assar em 180ºc por aproximadamente 35 
minutos. 

 

 

Bolo de maça com aveia 

Ingredientes: 
1 xícara (chá) de Leite 
1/2 xícara (chá) Água 
1,5 xícara (chá) Açúcar 
3 ovos 
1 xícara de (chá) Aveia em flocos 
2 xícaras (chá) Farinha de trigo 
1 colher (chá) Canela em pó 
2 unidades médias de Maça com casca 
cortada em cubos 
1 colher (sopa) fermento em pó 

 

Modo de preparo: 
Bater no liquidificador o leite, as maças e as 
gemas. 
Em uma bacia, misturar os ingredientes secos 
e acrescentar, aos poucos, o conteúdo do 
liquidificador e misturar até a massa ficar 
homogênea. 
Bater as claras em neve e acrescentar na 
massa. 
Despejar a massa em uma assadeira untada e 
enfarinhada e levar ao forno pré-aquecido por 
aproximadamente 35 a 40 minutos. 
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Bolo de casca de banana 

Ingredientes: 
4 bananas 
1/2 xícara de chá de óleo 
1/2 xícara de chá de leite 
3 ovos separados (gemas das claras) 
2 xícaras de farinha de trigo peneirada 
1 colher de sopa de fermento em pó 
peneirada 
1 colher de sopa de canela em pó 
2 xícaras de açúcar 
 
Modo de Preparo: 
Juntar os ingredientes secos em uma vasilha. 
No liquidificador colocar o óleo, o leite, as 
gemas e as cascas de banana e bater. Cortar 
as pontas da banana e descartar. Colocar as 
claras para bater em neve na batedeira. Juntar 
os ingredientes secos com a mistura do 
liquidificar e mexer bem, após juntar a está 
mistura as bananas picadas. Por último 
acrescentar a claras em neve a mistura e 
misturar delicadamente. 
Untar a forma e colocar ao forno por de 25 a 
30 min em temperatura de 180c°. 
 

 

Bolo de casca de abacaxi 

Ingredientes: 
5 xícaras (chá) de água 
2 xícaras (chá) de caldo de casca de abacaxi  
3 Ovos 
2 xícaras (chá) de açúcar  
3 xícaras (chá) de farinha de trigo  
1 colher (sopa) de fermento em pó 

 

Modo de preparo: 
Aferventar a casca de 1 abacaxi, com 5 xícaras 
(chá de água), por 20 minutos. 
Bater no liquidificador a casca, coar e reservar 
o caldo e o bagaço separadamente. 
Bater as claras em neve, misturar as gemas e 
continuar batendo. 
Misturar, aos poucos, o açúcar e a farinha de 
trigo, sem parar de mexer.  
Acrescentar 2 xícaras (chá) de suco de casca 
de abacaxi e o fermento.  
Misturar bem, assar em forma untada e 
enfarinhada em forno moderado.  
Depois de assar, perfurar todo o bolo com um 
garfo e umedecer com o restante do caldo. 
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Sugestão de cobertura:  

Ingredientes: 
1 xícara de casca de abacaxi e bagaço 
(utilizar o que foi cozido anteriormente) 
1 xícara de açúcar  
4 colheres de sopa de coco ralado  
4 colheres de sopa de leite em pó 
 

Modo de preparo: 
Misturar todos os ingredientes em uma 
panela e levar ao fogo até dar o ponto de 
desgrudar do fundo da panela. 
 
 

Bolo de laranja com casca 

Ingredientes: 
2 laranjas médias 
¾ xícaras (chá) de óleo 
3 ovos 
2 xícaras (chá) de açúcar 
2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento em pó 
 
 
Modo de Preparo: 
Cortar as laranjas em quatro partes, retirar as 
sementes e a parte branca (deixar a casca e o 
bagaço). 
Bater no liquidificador as laranjas, o óleo, os 
ovos e o açúcar. 
Despejar esta mistura em uma vasilha, 
acrescentar a farinha de trigo e mexer bem. 
Por último adicionar o fermento, e misturar 
levemente. 
Assar em forma untada e enfarinhada. 
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Bolo Prático de frutas 

Ingredientes:  
7 colheres (sopa) de farinha de trigo  
6 colheres (sopa) de açúcar 
5 colheres (sopa) farelo peneirado 
1 colher (sopa) rasa de fermento 
1 colher (sopa) rasa de canela 
1 copo de leite 
1 pitada de sal 
2 ovos 
Fatias de frutas (banana, manga e maça)  
 
Modo de preparo: 
Colocar uma camada da mistura acima 
1 camada de frutas em fatia (banana, manga 
e maçã) 
Colocar sobre a massa, 2 ovos inteiros 
batidos com 1 copo de leite e uma pitada de 
sal.  

 

 

Bolo de abobrinha  

 
Ingredientes 
2 xícaras de chá de abobrinha italiana picada 
3 ovos 
2 xícaras de chá de açúcar 
1 xícara de chá de óleo 
3 xícaras de chá de farinha de trigo 
1 colher de sopa de canela em pó 
½ xícara de chá de uva passa 
2 colheres de sopa de fermento em pó 
½ xícara de chá de açúcar para polvilhar 
 
 
Modo de Preparo:  
Bater no liquidificador a abobrinha, os ovos, o 
açúcar e óleo. Em uma tigela, colocar a farinha 
de trigo, a canela e a uva-passa e despejar a 
massa. Mexer bem e acrescentar o fermento. 
Colocar em uma assadeira untada e 
enfarinhada. Assar em forno médio pré-
aquecido até dourar. Desenforme e polvilhe 
com açúcar. 
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Bolo de cenoura com casca 

Ingredientes:  
3 Cenouras médias com casca 
4 ovos 
2 xícaras de açúcar  
½ xícara de óleo  
3 xícaras de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento 
 
Modo de preparo: 
Bater no liquidificador o óleo, os ovos e o 
açúcar. Adicionar aos poucos a cenoura 
picada ou ralada. 

Adicionar a farinha de trigo e por último o 

fermento químico em uma vasilha e mexer 

bem com a mistura do liquidificador. 

Assar em 180ºc por aproximadamente 35 
minutos. 
 

 

Bolo de maça com aveia 

Ingredientes: 
1 xícara (chá) de Leite 
1/2 xícara (chá) Água 
1,5 xícara (chá) Açúcar 
3 ovos 
1 xícara de (chá) Aveia em flocos 
2 xícaras (chá) Farinha de trigo 
1 colher (chá) Canela em pó 
2 unidades médias de Maça com casca 
cortada em cubos 
1 colher (sopa) fermento em pó 

 

Modo de preparo: 
Bater no liquidificador o leite, as maças e as 
gemas. 
Em uma bacia, misturar os ingredientes secos 
e acrescentar, aos poucos, o conteúdo do 
liquidificador e misturar até a massa ficar 
homogênea. 
Bater as claras em neve e acrescentar na 
massa. 
Despejar a massa em uma assadeira untada e 
enfarinhada e levar ao forno pré-aquecido por 
aproximadamente 35 a 40 minutos. 
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Bolo de casca de banana 

Ingredientes: 
4 bananas 
1/2 xícara de chá de óleo 
1/2 xícara de chá de leite 
3 ovos separados (gemas das claras) 
2 xícaras de farinha de trigo peneirada 
1 colher de sopa de fermento em pó 
peneirada 
1 colher de sopa de canela em pó 
2 xícaras de açúcar 
 
Modo de Preparo: 
Juntar os ingredientes secos em uma vasilha. 
No liquidificador colocar o óleo, o leite, as 
gemas e as cascas de banana e bater. Cortar 
as pontas da banana e descartar. Colocar as 
claras para bater em neve na batedeira. Juntar 
os ingredientes secos com a mistura do 
liquidificar e mexer bem, após juntar a está 
mistura as bananas picadas. Por último 
acrescentar a claras em neve a mistura e 
misturar delicadamente. 
Untar a forma e colocar ao forno por de 25 a 
30 min em temperatura de 180c°. 
 

 

Bolo de casca de abacaxi 

Ingredientes: 
5 xícaras (chá) de água 
2 xícaras (chá) de caldo de casca de abacaxi  
3 Ovos 
2 xícaras (chá) de açúcar  
3 xícaras (chá) de farinha de trigo  
1 colher (sopa) de fermento em pó 

 

Modo de preparo: 
Aferventar a casca de 1 abacaxi, com 5 xícaras 
(chá de água), por 20 minutos. 
Bater no liquidificador a casca, coar e reservar 
o caldo e o bagaço separadamente. 
Bater as claras em neve, misturar as gemas e 
continuar batendo. 
Misturar, aos poucos, o açúcar e a farinha de 
trigo, sem parar de mexer.  
Acrescentar 2 xícaras (chá) de suco de casca 
de abacaxi e o fermento.  
Misturar bem, assar em forma untada e 
enfarinhada em forno moderado.  
Depois de assar, perfurar todo o bolo com um 
garfo e umedecer com o restante do caldo. 
 
 

 



43 
 

 
 

Sugestão de cobertura:  

Ingredientes: 
1 xícara de casca de abacaxi e bagaço 
(utilizar o que foi cozido anteriormente) 
1 xícara de açúcar  
4 colheres de sopa de coco ralado  
4 colheres de sopa de leite em pó 
 

Modo de preparo: 
Misturar todos os ingredientes em uma 
panela e levar ao fogo até dar o ponto de 
desgrudar do fundo da panela. 
 
 

Bolo de laranja com casca 

 

Ingredientes: 
2 laranjas médias 
¾ xícaras (chá) de óleo 
3 ovos 
2 xícaras (chá) de açúcar 
2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento em pó 
 
 
Modo de Preparo: 
Cortar as laranjas em quatro partes, retirar as 
sementes e a parte branca (deixar a casca e o 
bagaço). 
Bater no liquidificador as laranjas, o óleo, os 
ovos e o açúcar. 
Despejar esta mistura em uma vasilha, 
acrescentar a farinha de trigo e mexer bem. 
Por último adicionar o fermento, e misturar 
levemente. 
Assar em forma untada e enfarinhada. 
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Bolo Prático de frutas 

Ingredientes:  
7 colheres (sopa) de farinha de trigo  
6 colheres (sopa) de açúcar 
5 colheres (sopa) farelo peneirado 
1 colher (sopa) rasa de fermento 
1 colher (sopa) rasa de canela 
1 copo de leite 
1 pitada de sal 
2 ovos 
Fatias de frutas (banana, manga e maça)  
 
Modo de preparo: 
Colocar uma camada da mistura acima 
1 camada de frutas em fatia (banana, manga 
e maçã) 
Colocar sobre a massa, 2 ovos inteiros 
batidos com 1 copo de leite e uma pitada de 
sal.  

 

 

Bolo de abobrinha  

 
Ingredientes 
2 xícaras de chá de abobrinha italiana picada 
3 ovos 
2 xícaras de chá de açúcar 
1 xícara de chá de óleo 
3 xícaras de chá de farinha de trigo 
1 colher de sopa de canela em pó 
½ xícara de chá de uva passa 
2 colheres de sopa de fermento em pó 
½ xícara de chá de açúcar para polvilhar 
 
 
Modo de Preparo:  
Bater no liquidificador a abobrinha, os ovos, o 
açúcar e óleo. Em uma tigela, colocar a farinha 
de trigo, a canela e a uva-passa e despejar a 
massa. Mexer bem e acrescentar o fermento. 
Colocar em uma assadeira untada e 
enfarinhada. Assar em forno médio pré-
aquecido até dourar. Desenforme e polvilhe 
com açúcar. 
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QUADRO 8- RECEITAS DE PATÊS 
Patê de Salsa com Talos  

Ingredientes:  
1xícara (chá) de azeitonas sem caroços 
2 dentes de alho 
2 colheres de salsa e de cebolinha 
1 xícara (chá) de maionese 
 
Modo de preparo:  
Bater bem todos os ingredientes no 
liquidificador.  

 

 

Patê de Couve-flor  

Ingredientes: 
1 Couve-flor cozida 
2 Colheres de Azeite 
2 Dentes de Alho 
1 Colher de limão 
 
Modo de preparo:  
Adicionar todos os ingredientes no 
liquidificador.  
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QUADRO 9- RECEITAS DE SOPAS 
Sopa de entrecasca de melancia 

Ingredientes: 
1/2 quilo de casca de melancia 
2 colheres de sopa de azeite 
3 dentes de alho 
200(ml) de creme de leite 
Sal e pimenta a gosto 
100 gramas de cebola picada 
1 colher de sopa de manjericão picado 
1 litro de água 
 

Modo de preparo: 
Retirar a casca verde da melancia, cortar a parte 
branca e a processar no liquidificador com o litro 
de água. Em seguida, levar ao fogo por dez 
minutos para cozinhar. 
Picar o alho, refogar com o azeite, juntar a 
cebola, a melancia processada e voltar ao fogo, 
deixar ferver por mais cinco minutos. Acertar o 
sal e a pimenta do reino. Colocar o creme de leite 
e finalizar com o manjericão. Servir 
acompanhado de torradas. 
 

 

 

QUADRO 10 -RECEITAS DE DOCES  
Cascas de laranja cristalizadas 
 

Ingredientes: 
3 xícaras de casca de laranja 
3 xícaras de açúcar 
3 xícaras de água  
 
Modo de preparo:  
Lavar bem as cascas de laranja, colocar 
de molho na água, espremer a água das 
cascas de laranja (repetir este 
procedimento 3x, trocar a água 3x) para 
não ficar ácido.  
Em uma panela adicionar as cascas de 
laranjas, açúcar e água e deixar ferver até 
o açúcar cristalizar, retirar da panela e 
colocar em uma vasilha para esfriar. 
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Geleia de cenoura com laranja 
 

Ingredientes: 
2 unidades de laranja (separe as raspas 
de 1 laranja) 
4 unidades de limão (separe as raspas 
de 2 limões) 
6 xícaras (chá) de água 
4 xícaras (chá) de cenoura crua, raladas 
1 xícara (café) de açúcar 
 
Modo de fazer: 
Espremer a laranja e o limão e reservar o 
suco. Cozinhar as cascas e a cenoura 
com 3 xícaras de água por 30 minutos até 
ficar macia. Juntar o suco da laranja e o 
limão. 
Para cada xícara da mistura adicionar 2/3 
de xícara de açúcar. 
Ferver aproximadamente por 1 hora até 
dar ponto. 

 

 

Leite condensado caseiro  

 

Ingredientes: 
1 xícara de leite em pó integral 
1 xícara de açúcar 
1/2 xícara de água quente 

 

Modo de Preparo: 
Colocar a água quente no liquidificador 
em seguida colocar o leite em pó e o 
açúcar 
Bater até que a mistura fique bem 
homogênea 
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Brigadeiro de mandioca 
 
Ingredientes: 
 

1 e ½ xícara de mandioca 
2 colheres de margarina 
8 colheres de açúcar 
1 xícara de leite em pó 
3 colheres (sopa) de achocolatado em 
pó 
Granulado para cobrir  
 
Modo de preparo: Cozinhar a mandioca 
até desmanchar. Escorrer e amassar, 
derreter a margarina, acrescentar a 
mandioca e misturar bem, juntar os 
demais ingredientes e cozinhar até 
desprender do fundo da panela. Modelar 
os docinhos e passar no chocolate 
granulado.  
 

 

Sucrilhos de soja 

Ingredientes: 
2 colheres de mel 
2 medidas de proteína de soja 
 
Modo de preparo:  
Aquecer o mel e adicionar a proteína 
de soja até dar o ponto desejado  
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Doce de entrecasca de melancia 
 

Ingredientes: 
2 xícaras da entrecasca da melancia 
1 e ½ xícaras de açúcar  
½ xícara de água 
6 unidades de cravo 
 
Modo de preparo:  
Retirar a casca verde da melancia, utilizar 
apenas a parte branca. Cortar em cubos 
e reservar. Fazer uma calda com açúcar, 
água e o cravo. Acrescentar a casca da 
melancia e deixar cozinhar até apurar.  

 

 

Docinho de arroz 
 

Ingredientes:  
2 xícaras de arroz cozido sem tempero  
1 xícara de açúcar 
2 colheres (sopa) de margarina 
1 xícara de leite em pó 
1 xícara de coco ralado 
Coco ralado para cobrir  
 
Modo de preparo: 
Liquidificar o arroz cozido, usar a função 
pulsar, até formar uma pasta granulada. 
Colocar em uma panela com os demais 
ingredientes e cozinhar até desprender 
do fundo. Deixar esfriar, enrolar e passar 
no coco ralado.  
 

 

Beijinho de casca de abacaxi 

Ingredientes:                                                                                                                   
Casca de um abacaxi cozida  
5 colheres de leite condensado caseiro 
1 colher de margarina 
5 colheres de coco ralado 
 
Modo de preparo:  
Triturar a casca do abacaxi cozido no 
liquidificador.   
Misturar todos os ingredientes em panela 
e levar ao fogo até dar o ponto de enrolar.  
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Doce de abacaxi com banana e maçã 
 

Ingredientes: 
Abacaxi, banana e maçã picados  
Leite condensado caseiro  
 
Modo de preparo:  
Misturar todos os ingredientes  

 

 

 
 

QUADRO 11 -RECEITAS SALGADAS 
Proteína de soja com entrecasca de 
melancia 

 

Ingredientes: 
250 g de proteína de soja 
2 colheres (sopa) de cebola picada 
1 colher (sopa) de óleo 
1 xícara (chá) de tomate picado 
6 xícaras (chá) da entrecasca de melancia 
picada (parte branca) 
1 xícara (chá) de talos diversos picados 
6 xícaras (chá) de água 
Folhas de louro (a gosto) 
 
Modo de Preparo: 
Refogar a cebola no óleo até dourar. 
Acrescentar a proteína de soja. Juntar os 
outros ingredientes e cozinhar até os legumes 
ficarem macios. 
Dica: Use talos de hortaliças como agrião, 
salsa, espinafre ou beterraba. Não coloque 
toda a água de uma vez, pois a entrecasca da 
melancia solta bastante água durante o 
cozimento. 
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Salada Multimistura  

 
Ingredientes: 
Folhas verdes escuras picadas (Plantas 
alimentícias não convencionais) 
Tomates 
Cebola 
 
Modo de preparo:  
Picar tudo, misturar e temperar a gosto.  
 

 

Farofa de talos 
 

Ingredientes: 
1 Pires de cebola picada 
1 Pires de talos verdes picados. 
1 Pires de tomates picados. 
3 Colheres de óleo 
½ copo de farinha de mandioca 
½ copo de farinha de rosca 
 
Modo de preparo:  
Refogar a cebola, os talos e o tomate com 
óleo.  
Acrescentar as farinhas, sal e cheiro verde. 
 

 

Mandioqueijo  

 

Ingredientes: 
2 xícaras de Mandioca  
1 ovo 
4 colheres de sopa de farinha de trigo 
2 colheres de sopa margarina 
Sal a gosto 
100 gramas de queijo ralado  
 
Modo de preparo:  
Cozinhar a mandioca até desmanchar, 
amassar com o garfo e acrescentar o ovo, a 
margarina, o queijo ralado e a farinha de trigo. 
Verificar o sal e com as mãos umedecidas 
fazer bolinhas. Levar ao forno em forma untada 
por 20 minutos.  
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Proteína de soja rápida  
 

Ingredientes 
Para hidratar:  
1 xícara de proteína de soja fina (moída) 
1 limão 
3 xícaras de água fervente 
 
Para o refogado: 
3 colheres de azeite 
1 cebola 
2 dentes de alho 
Orégano a gosto 
Tempero verde a gosto 
Sal a gosto 
 
Modo de preparo:  
Em uma vasilha esprema o limão, acrescente 
a proteína de soja e a água quente. Deixar 
descansar por 20 minutos. 
Depois escorrer a proteína de soja em um 
escorredor, lavar em água corrente. Em 
seguida apertar a proteína de soja com as 
costas de uma colher até retirar bem a água. 
Reservar e em uma panela aqueça o azeite, 
acrescente a cebola, o alho. Deixar refogar. 
Acrescentar a proteína de soja e misturar bem, 
acrescente o sal, o orégano, a salsinha, 
cebolinha. 

 

 

 

 

5.2 OFICINAS  

As oficinas foram realizadas na Pastoral da Criança, no Centro de Auxílio 

a Pessoas com Câncer e na Casa do Bem com um conjunto de receitas que se 

sugerem como aproveitáveis pesquisadas e selecionadas da bibliografia. Foram 

realizadas oficinas com uso de cascas, talos e folhas de hortaliças, além de 

preparações de patês e sucos de polpas. 

Na pastoral da Criança (figura 5) o projeto envolveu 33 mães e 8 

voluntárias da pastoral da criança e foram realizados 5 encontros, o primeiro 

encontro foi para preencher o questionário (Apêndice A) e explicar as oficinas, 

discutir temas como boas práticas de fabricação de alimentos (BPF), 

aproveitamento integral de alimentos, desperdício, compostagem, agrotóxicos e 

alimentos orgânicos.  Os outros 4 encontros foram práticos para realizar as 

oficinas com AIA, nas 4 oficinas práticas foram elaboradas 12 receitas com 
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aproveitamento integral de alimentos, sendo a pastoral da criança o único local 

em que as oficinas foram realizadas apenas de forma demonstrativa e explicativa 

para as participantes (figura 7, 8 e 9), apenas com o envolvimento prático das 

voluntárias da instituição (figura 6), as receitas realizadas foram: suco de abacaxi 

com cenoura e hortelã, suco de maracujá com couve, suco de laranja com 

cenoura e refrigerante caseiro, os bolos realizados foram de cenoura, bolo de 

maça com aveia, bolo de casca de banana, bolo de casca de laranja e bolo de 

casca de abacaxi, patê de salsa, patê de couve-flor e sopa de entrecasca de 

melancia. 

Figura 5: Projeto Realizado na Pastoral da Criança: a) Frutas e hortaliças 
utilizadas nas oficinas. b) Aproveitamento integral dos alimentos após seu 

preparo. 

 

         Fonte: Autor (2018) 

Figura 6: Voluntárias da Pastoral da Criança que auxiliaram nas preparações 
das receitas. 

 
                      Fonte: Autor (2018) 
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Figura 7: Participantes das oficinas da Pastoral da Criança 

 
     Fonte: Autor (2018) 
 

Figura 8: Participantes das oficinas da Pastoral da Criança 

 
                  Fonte: Autor (2018) 
 

Figura 9: Participantes da Pastoral da Criança 

 
                 Fonte: Autor (2018) 
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No Centro de Auxílio a Pessoas com Câncer (CAPC) foi realizado apenas 

um encontro prático, mas que também foi possível discutir temas como boas 

práticas de fabricação de alimentos (BPF), aproveitamento integral de alimentos, 

desperdício, compostagem, agrotóxicos, alimentos orgânicos e preencher o 

questionário (Apêndice A). As oficinas no CAPC tiveram o envolvimento de 8 

participantes e 7 voluntários do centro e foram realizadas 7 receitas que foram: 

suco de laranja com cenoura e suco de maracujá com couve, bolo de casca de 

banana e bolo de casca de laranja, patê de salsa, cascas de laranja cristalizadas 

e geleia de cenoura com laranja como mostra a figura 10 e 11. 

 

Figura 10: Oficina realizada no centro de Auxílio a Pessoas com Câncer 

 
  Fonte:  Autor (2018) 

 
 

Figura 11: Receitas realizadas no Centro de Auxílio a Pessoas com Câncer 

 
                         Fonte: Autor (2018) 



56 
 

 
 

 

Figura 12: Participantes das oficinas no Centro de Auxílio a Pessoas com 
Câncer 

 
                        Fonte: Autor (2018) 

 

Na Casa do Bem as oficinas abrangeram 11 participantes (figura 13 e 14) 

e foram realizados 6 encontros, sendo o primeiro para explicar o projeto e 

preencher o questionário (Apêndice A) e discutir temas como boas práticas de 

fabricação de alimentos (BPF), aproveitamento integral de alimentos, 

desperdício, compostagem, agrotóxicos e alimentos orgânicos e outros 5 

encontros com oficinas práticas, nos encontros práticos foram realizadas 23 

receitas com aproveitamento integral de alimentos que foram: Bolo prático de 

frutas, bolo de casca de laranja, leite condensado caseiro, cascas de laranja 

cristalizadas, suco de laranja com cenoura, suco de melancia, ensopado de 

proteína de soja com entrecasca de melancia, suco de abacaxi, doce de 

entrecasca de melancia em calda, beijinho de casca de abacaxi, doce de abacaxi 

com banana e maça, patê de salsa, patê de couve-flor, salada multimistura, 

sucrilhos de soja, farofa,  brigadeiro de mandioca, beijinho de arroz, bolo de 

abobrinha, mandioqueijo, suco de abacaxi, cenoura e hortelã, suco de laranja 

com manga e proteína de soja rápida. 
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Figura 13: Participantes das oficinas na Casa do Bem 

 
          Fonte: Autor (2019) 

 
Figura 14: Participantes das oficinas na casa do bem 

 
           Fonte: Autor (2019) 
 

Figura 15: Receitas realizadas com aproveitamento integral de alimentos nas 
cinco oficinas 

 

           Fonte: Autor (2019) 
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5.3 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO  

 

5.3.1 Conhecimento em Aproveitamento integral de alimentos  

Do conjunto de 52 participantes, 65% tem conhecimento em 

aproveitamento integral de alimentos e 35% desconhecem totalmente essa 

prática como mostra a figura 16. Apesar de mais da metade dos participantes 

conhecerem as técnicas de utilizar a totalidade do alimento, pode-se observar 

que ainda assim uma porcentagem desconhece totalmente este modelo de 

alimentação que é considerado muito simples, por isso é necessário que o AIA 

seja disseminado em todas as regiões no Brasil e para isso são necessárias 

políticas públicas específicas que tenham como foco a prevenção da 

desnutrição, redução da pobreza e das desigualdades sociais (MAHLER, 2000 

apud LAURINDO; RIBEIRO, 2014). É necessário também buscar mais sobre a 

melhor forma de aproveitar integralmente os alimentos e seus nutrientes para 

assim diminuir o desperdício e consequentemente o lixo produzido que é 

extremamente tóxico para o meio ambiente. 

 

Figura 16 – Resultados da pergunta 1 do questionário sobre aproveitamento de 
alimentos 

 
                    Fonte: Autor (2019) 
 

5.3.2 Conhecimento em receitas que utilizam a totalidade do alimento 

Em relação a segunda pergunta do questionário sobre AIA, das 52 

entrevistadas, 56% desconhecem receitas utilizando a totalidade do alimento e 

65%

35%

Você sabe o que é aproveitamento integral de alimentos?

SIM NÃO
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44% conhecem receitas que utilizam as cascas, entrecascas, folhas, sementes 

e talos nas preparações culinárias. O que afirma uma enquete realizada pelo 

instituto Akatu no ano de 2005 que indica que mais de 60% dos consumidores 

jogam fora partes dos alimentos que poderiam ser consumidos e afirma também 

que apesar da fome ser um problema social no país, a cultura brasileira 

desconhece essas técnicas de aproveitar o máximo dos alimentos (Akatu, 2005). 

De acordo com a cartilha ‘’Diga não ao desperdício & Pancs’’ realizada pela 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo afirma que 

não se utiliza os resíduos vegetais descartados, habitualmente, por falta de 

informação e conhecimento dos benefícios desses alimentos e das formas 

corretas de preparo, a cartilha também ressalta a importância de utilizar cascas, 

folhas e talos, que pode diminuir os gastos com alimentação, melhorar a 

qualidade nutricional das refeições e reduzir o desperdício de alimentos 

(Secretaria de Agricultura e Abastecimento- SP, 2016). 

 

Figura 17 – Resultados da pergunta 2 do questionário sobre a utilização total 
do alimento 

 
                Fonte: Autor (2019) 
 

5.3.3 Em relação ao que mais gera desperdício de alimentos nas residências das 

entrevistadas  

 Das 52 entrevistadas, 35% afirmaram que o que mais gera desperdício 

de alimentos em suas residências, são as sobras de alimentos preparados do 

44%56%

Você conhece receitas utilizando a totalidade do alimento?

SIM NÃO
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dia anterior. De todas as sobras de alimentos apenas a carne tem maior valor, 

por isso normalmente são as menos desperdiçadas.  A rejeição às sobras surge 

quando as famílias indicam preferir a alimento fresco. Outro fator é que quando 

a sobra da refeição ocorre na sexta-feira, há maior chance de não ser 

aproveitada, pois as famílias tendem a não achar apropriado utilizar uma comida 

que sobrou da semana para refeições do final de semana, que normalmente são 

a oportunidade de reunir a família em torno da mesa (ZARO, 2018). 

As cascas também apresentaram ser uma das partes dos alimentos que 

mais gera desperdício com 34%, as cascas normalmente são jogadas no lixo por 

falta de conhecimento em receitas que utilizam a totalidade dos alimentos ou 

simplesmente por preconceito em consumir essa parte do alimento. Segundo os 

autores CASTELL, 2004; NUNES, 2009, as cascas de frutas e hortaliças que são 

descartadas, segundo análises químicas a quantidade de nutrientes como fibras, 

vitaminas e minerais e é maior em relação as partes comestíveis.  

O instituto Akatu realizou uma enquete com 1.200 pessoas que 

responderam a seguinte pergunta: “O que você faz com restos de comida 

(cascas, sementes etc.)? Dos entrevistados 57,3% afirmaram que simplesmente 

jogam no lixo estas partes. Outros 8% também disseram jogar tudo fora, mas 

com o cuidado de separar os alimentos secos dos molhados e encaminhá-los 

para reciclagem. Apenas 8,3% disseram reaproveitar talos, cascas e folhas em 

outras receitas. 19,4% declararam usá-los para fazer composto orgânico, 

reciclando-os; 6,9% afirmaram que buscam deixar o mínimo de restos possíveis, 

pois procuram consumir o todo do alimento (AKATU, 2005). 

Os talos segundo os dados da (figura 18) representaram 15% de 

desperdício e folhas 10 %. Monteiro, 2009 afirma que as folhas e os talos que 

normalmente são descartados, podem ser mais nutritivos do que a parte 

convencional do vegetal como é o caso das folhas verdes da couve-flor que 

normalmente é jogada no lixo, porém é mais nutritiva que a própria couve-flor e 

contêm mais ferro do que a couve manteiga.  

As sementes tiveram menor proporção com apenas 6% em relação ao 

desperdício de alimentos, isso pode ser pelo fato das entrevistadas consumir 

poucos alimentos que contenham sementes, mas as sementes de muitos 

alimentos podem ser consumidas, como é o caso da semente de moranga que 

tem alto teor proteico  e óleo, e antigamente era consumida por regiões carente 
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da África e do Brasil, porém atualmente tem alto valor agregado pelo público que 

busca por uma alimentação mais natural ou por serem benéficas no processo de 

emagrecimento (Del-Vechio (2004) apud Naves et al., (2010). 

 

Figura 18– Resultados da pergunta 3 do questionário sobre o que mais gera 
desperdício de alimentos em suas residências 

 
                      Fonte: Autor (2019) 
 

5.3.4 Interesse das entrevistadas em participar gratuitamente das oficinas de AIA 

 Como mostra a (figura 19) abaixo, das 52 entrevistadas apenas 4% não 

tiveram interesse em participar das oficinas, este resultado foi apenas da 

Pastoral da Criança, por questões particulares das entrevistadas, no CAPC e na 

Casa do Bem o interesse de participar das oficinas com AIA foi de 100%. 

 

Figura 19– Resultados da pergunta 4 do questionário sobre interesse das 
participantes nas Oficinas com AIA 

Fonte: Autor (2019) 

 

34%

15%10%6%

35%

Em sua casa o que mais gera o desperdício em 
relação aos alimentos?

CASCAS

TALOS

FOLHAS

96%

4%

Você gostaria de participar de oficinas gratuitas para
aprender novas receitas sobre o aproveitamento
integral de alimentos?

SIM NÃO
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 5.3.5 Conhecimento em compostagem  

 No que se refere a compostagem das 52 entrevistadas 36% desconhecem 

esta prática, 33% gostariam de conhecer mais sobre esse assunto, 27% 

conhecem ou já realizam compostagem e apenas 4% não tiveram interesse no 

assunto (figura 20). A maioria das entrevistadas desconhecem ou gostariam de 

conhecer mais sobre o processo de compostagem. Uma observação relatada no 

trabalho de Mucelin e Bellini, 2008 é que a maioria das pessoas tem uma visão 

negativa em relação aos resíduos, tratando os como lixo, por isso a necessidade 

de trabalhar melhor este conceito, para modificar esta percepção, pois os 

resíduos ou podem tornar-se parte da nossa alimentação com o aproveitamento 

integral de alimentos ou podem virar compostagem em hortas caseira afim de 

obter um alimento orgânico, isento de agrotóxicos.  

A compostagem precisa ser difundida principalmente para o público em 

vulnerabilidade social, pois só assim, será possível efetivar e realizar esta 

prática. O resíduo orgânico que é descartado diariamente poderia estar sendo 

utilizado para instalação das composteiras domésticas, produzindo um composto 

de qualidade que poderia ser utilizado em hortas para obter-se um alimento 

orgânico.  

Figura 20– Resultados da pergunta 5 do questionário sobre conhecimento em 
compostagem 

  

Fonte: Autor (2019) 

 

 

27%
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4% Você sabe o que é compostagem?
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5.3.5 Conhecimento em alimentos orgânicos e a sua importância para a saúde 

 Em relação a sexta pergunta do questionário, das 52 entrevistadas, 42% 

tem interesse em saber mais sobre alimentos orgânicos e a importância deles 

para a saúde, 33 % tem conhecimento no assunto, em algumas observações 

relataram consumir as hortaliças de suas hortas que são plantadas com base 

agroecológica e 25% desconhecem o assunto (figura 21). Esta pergunta foi 

realizada no questionário com o objetivo de relacionar com a pergunta anterior 

(figura 20), pois através da realização da compostagem pode-se adquirir um 

alimento orgânico.  

Figura 21– Resultados da pergunta 6 do questionário sobre conhecimento em 
alimentos orgânicos 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

5.3.6 Conhecimento sobre agrotóxicos  

Em relação a sétima e última pergunta do questionário de AIA, questiona se as 

participantes têm conhecimento em agrotóxicos, 52% sabem o que são os 

agrotóxicos, 25% desconhecem e 23% gostariam de saber mais sobre o assunto.  

Os agrotóxicos são substâncias químicas usados tanto na agricultura, quanto na 

pecuária, sendo tóxicos em graus variados ao homem, aos animais e ao meio 

ambiente. A sua utilidade é para proteger plantas contra os ataques de 

predadores como insetos, fungos, bactérias e no controle de outras plantas, 

chamadas geralmente de ervas daninhas ou invasoras (ANDALÓ et al, 2004). 

33%

25%

42%

0%

Você sabe o que são alimentos orgânicos e sua importância 
para a saúde?

SIM

NÃO

QUERO SABER MAIS SOBRE O
ASSUNTO

NÃO TENHO INTERESSE NO
ASSUNTO
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Porém o uso de agrotóxico aumentou significativamente no Brasil, na última 

década, crescendo duas vezes mais que o restante do mundo e ocupando o 

lugar de maior consumidor desde 2008. A Associação Brasileira da Indústria 

Química destacou um aumento de 10,3% nas vendas de agrotóxicos no Brasil 

em 2013, os agrotóxicos geram muitos problemas na saúde humana e ambiental, 

por isso a importância de procurar consumir mais produtos orgânicos e realizar 

hortas caseiras.  

 
Figura 22 – Resultados da pergunta 7 do questionário sobre conhecimento em 

agrotóxicos 

 

Fonte: Autor (2019) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aproveitamento integral de alimentos deve ser compreendido como um 

procedimento simples e benéfico para a sociedade, e para isso é necessário a 

conscientização de quem prepara o alimento, eliminar o índice de desperdício 

na cozinha, pois com isso haverá uma maior econômica doméstica, uma menor 

quantidade de lixo orgânico destinado incorretamente e melhor nutrição de quem 

consome as partes não convencionais de alimentos.  

         Este trabalho mostrou a importância de trabalhar com pessoas que estão 

em vulnerabilidade social, pois são as mais necessitadas de informações, 

permitiu trocar experiências culturais, regionais e sociais. O projeto procurou 

sobretudo, contribuir para a sensibilização dos participantes frente à diminuição 

de resíduos sólidos, e ampliar as suas percepções de que saúde pessoal se 

relaciona com alimentação e meio ambiente, além de estimular o interesse para 

a adoção de práticas alimentares alternativas e criativas, fundamentada no 

preparo de novos cardápios e consumo consciente. Podendo ser implementada 

em populações carentes com o intuito de melhorar a qualidade nutricional da 

população, como também ser adotada por toda a sociedade evitando o 

desperdício de alimentos e destinação incorreta dos resíduos orgânicos. 

Os resultados do questionário, concluiu-se que a grande maioria tem 

interesse em conhecer e compreender melhor as técnicas do Aproveitamento 

integral de alimentos, compostagem, alimentos orgânicos e agrotóxicos, por isso 

a necessidade de futuros trabalho em educação alimentar e ambiental.  
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Apêndice A- Questionário sobre Aproveitamento Integral de Alimentos  

 


