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Abstract 
This is a study on raw material waste and generation of residues in restaurants that cause 
environmental impacts and economical losses.To conclude this study has shown that the 
generation of residues, even though it is inevitable, can be reduced and seen as an 
opportunity to generate a new product,  as well as, that the productive activity of the 
restaurants has an enormous potential for the implementation of programs based on the 
concepts of the Cleaner Production. 
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1. Introdução 
Na cadeia produtiva dos alimentos, um elo importante, tanto no ponto de vista 

econômico como de impacto ambiental, é a atividade dos restaurantes. No processo de 
transformação de matérias-primas, efetuado pelos restaurantes, são utilizadas várias formas 
de energia e são gerados diversos resíduos, alguns em grande quantidade como os 
orgânicos, o que pode causar impactos negativos ao meio ambiente. Desta forma, a análise 
da atividade produtiva de um restaurante é um passo importante para entendermos como e 
onde podemos atuar para minimizar os desperdícios, principalmente das matérias-primas 
utilizadas para esta atividade.  

Este artigo apresenta os resultados obtidos da análise da atividade produtiva de um 
restaurante industrial, sob a ótica dos conceitos da Produção mais Limpa. Apresenta, 
também, os conceitos da Produção mais Limpa, vantagens, formas de aplicação e 
diferenças relacionadas às formas tradicionais de controle da poluição. 

Foram observadas como causas principais de impactos ambientais, a falta de um 
controle das matérias-primas, gerando desperdícios e uma quantidade maior de resíduos, 
no restaurante analisado. A partir disto, este trabalho aponta alternativas que possam 
minimizar tais impactos e otimizar o fluxo produtivo e o espaço físico do restaurante. 
 
2. Produção mais Limpa 

Produção Mais Limpa (PML), de acordo com o CNTL (1999), significa a aplicação 
contínua de uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e 
produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia através 
da não geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados em todos os setores 
produtivos. 
 As  tecnologias ambientais convencionais trabalham principalmente no tratamento 
de resíduos e emissões existentes, atuando no final do processo de produção (técnicas de 
fim-de-tubo). Estas tecnologias são caracterizadas por despesas adicionais para a empresa, 
como por exemplo a colocação de filtros e estações de tratamento. 



 A Produção Mais Limpa, por sua vez, integra os objetivos ambientais ao processo 
de produção, com a finalidade de reduzir os resíduos e as emissões em termos de 
quantidade e toxicidade, e consequentemente os custos também são reduzidos, conforme 
observado por Lemos (1998). 
 Algumas das vantagens da Produção Mais Limpa, comparada com as tecnologias 
convencionais de fim-de-tubo são as seguintes (CNTL,1999): 
- redução da quantidade de materiais e energia usados; 
- exploração do processo produtivo com a minimização de resíduos e emissões, induzindo 
a um processo de inovação dentro da empresa; 
- processo de produção é visto como um todo, minimizando os riscos na disposição dos 
resíduos e nas obrigações ambientais. 
- caminho para um desenvolvimento econômico mais sustentado, através da minimização 
de resíduos e emissões. 

Assim, a grande diferença entre a gestão convencional de resíduos e a Produção 
Mais Limpa, e que esta última não trata simplesmente do sintoma, mas tenta atingir as 
raízes do problema. 

Outra característica importante da Produção Mais Limpa é a idéia de considerar a 
empresa como um todo. Significando que matérias-primas, energia, produtos, resíduos 
sólidos, emissões estão intimamente interligados com água, ar e solo, via processo de 
produção. 

Devem ser lembradas outras vantagens adicionais da Produção Mais Limpa, em 
relação às tecnologias convencionais, tais como: 
- diminuição de custos, pois evita-se o tratamento de resíduos; 
- menos problemas devido às responsabilidades ambientais; 
- melhora imagem junto aos consumidores; 
- menos protestos de vizinhos; 
- melhor utilização de espaços, já que diminuem os espaços para disposição. 

Os fatores que influenciam a geração de resíduos e emissões são bastante variados. 
Os principais, sob a ótica da Produção mais Limpa,  são os seguintes: 
- pessoal; 
- tecnologias; 
- matérias-primas; 
- produtos; 
- capital; 
- processo; 
- parceiros comerciais. 
 Segundo experiências do CNTL (1999), após o investimento inicial, a adoção dos 
conceitos de Produção mais Limpa traz vantagens econômicas a médio e longo prazo, além 
das vantagens ambientais. Pois, além de ocorrer a otimização do uso de matéria-prima e 
insumos, processos produtivos e das práticas operacionais, também reduzem-se os custos 
de produção com menos perdas, o que pode aumentar a competitividade da empresa. Com 
relação às vantagens ambientais, tem-se como exemplo a diminuição dos impactos no solo, 
ar e águas superficiais e subterrâneas, pois com a economia de matérias primas, são 
gerados menos resíduos. 
 
3. Atividade Produtiva do Restaurante Analisado 

Este item apresenta, de forma resumida, o processo produtivo do restaurante 
industrial analisado, que opera no interior de uma grande empresa fabricante de 
componentes automotivos, situada na região da Grande Porto Alegre. Fornece cerca de mil 
refeições por dia aos funcionários desta empresa, em três turnos diferentes, 



correspondentes ao almoço, jantar e ceia. Além de atender às solicitações de pequenos 
lanches, em horários diferenciados, conforme citado por Venzke (2000). 

 O início do processo produtivo dá-se com a elaboração do pedido de produtos para 
os fornecedores, este pedido é realizado a cada dois dias, com base no cardápio semanal. 
Os alimentos perecíveis são entregues diariamente ao restaurante, pela parte da manhã, 
ficando armazenados temporariamente no estoque, até o seu processamento. 

De acordo com o cardápio diário, o chefe de cozinha solicita ao funcionário 
responsável pelo armazenamento dos alimentos, os produtos necessários à elaboração da 
refeição escolhida. O próximo passo é o transporte dos alimentos do estoque até a cozinha, 
e posterior conferência pelos funcionários da cozinha, com base nas informações recebidas 
do chefe de cozinha. Não havendo divergências, passa-se a fase de higienização dos 
alimentos. 

Na higienização, primeiramente os alimentos que possuem casca são descascados e 
cortados.  Após é realizada a lavagem, em água corrente, destes alimentos. Nos alimentos 
que serão consumidos in natura,  é realizada uma primeira lavagem em água corrente, após 
terem sido retiradas as partes impróprias para consumo são em seguida imersos em uma 
solução de água clorada, para que sejam eliminadas possíveis larvas ou bactérias, que 
possam causar enfermidades nos consumidores. 

Os alimentos a serem cozidos são levados até as panelas, sendo que o tempo de 
cozinho depende do tipo de alimento. Alguns alimentos necessitam ainda um cozimento 
especial, que é realizado em panelas de alta pressão. 

O passo seguinte é a montagem dos pratos a serem servidos. Por montagem dos 
pratos, entende-se como a colocação dos alimentos em recipientes próprios para que sejam 
levados até a área do restaurante onde serão servidos aos clientes. Nesta montagem pode 
haver a combinação de dois ou mais alimentos.  

De todas as opções de alimentos, servidas pelo restaurante, são retiradas amostras, 
que permanecem armazenadas em um freezer do restaurante, localizado no estoque, pelo 
período de 72 horas. Este procedimento tem a finalidade de realizar testes para verificar 
possíveis contaminações, caso haja incidência de problemas de saúde dentre as pessoas que 
ingeriram tais alimentos. 
 
4. Geração de Resíduos Orgânicos na Etapa de Higienização dos Alimentos 
 A analise do processo produtivo, apresentado anteriormente, mostrou que a etapa 
de higienização dos alimentos de origem vegetal  é uma das maiores geradoras de resíduos 
orgânicos. Desta forma, foi realizada uma coleta de dados, utilizando a técnica do balanço 
de massa1, para quantificar o volume de resíduos gerados nesta etapa. 

Após a coleta de dados, realizada no período de uma semana, abrangendo os 
alimentos de origem vegetal, foi possível tabular os dados e montar uma tabela com a 
identificação de cada produto que foi analisado e seu respectivo aproveitamento. O 
aproveitamento foi calculado dividindo-se o peso do alimento já  processado pelo peso 
dele antes do seu processamento. Tomemos como exemplo a couve flor, onde 10 Kg do 
produto bruto gera 8,3 Kg do produto limpo, portanto, este produto tem um aproveitamento 
de 83 %, e consequentemente gera 17 % de resíduos. 

Além dos dados referentes ao aproveitamento dos produtos, obteve-se também os 
dados  referentes à freqüência de uso de cada produto e ao consumo médio, sendo este 
último obtido com as informações coletadas nos registros do restaurante. 

Com base nos valores obtidos, foi possível estimar o volume de resíduos orgânicos 
gerados na etapa de higienização dos  produtos de origem vegetal, como pode ser 
observado na tabela apresentada a seguir (Tab. 1). 

 
 



Produto Aproveitamento % Consumo 
médio 

(gramas por 
refeição)  

Freqüência 
de uso (dias 
na semana) 

Resíduo 
semanal 

(gramas por 
refeição) 

Abóbora 78,00% 130 2 57,2 
Aipim 71,00% 85 1 24,65 
Alface 67,00% 30 5 49,5 
Batata inglesa 75,00% 180 4 180 
Beterraba 77,00% 60 3 41,4 
Brócolos 67,00% 90 3 89,1 
Cebola 85,00% 30 5 22,5 
Cenoura 80,00% 40 4 32 
Chicória 67,00% 40 1 13,2 
Chuchu 71,00% 80 1 23,2 
Couve 78,00% 40 2 17,6 
Couve flor 83,00% 70 4 47,6 
Espinafre 64,00% 50 3 54 
Moranga 66,00% 150 2 102 
Nabo 78,00% 50 1 11 
Pepino 83,00% 30 3 15,3 
Rabanete 65,00% 50 2 35 
Repolho 84,00% 60 2 19,2 
Tomate 87,00% 70 5 45,5 
Vagem 88,00% 90 2 21,6 
TOTAL    901,55 

Tab1: Tabela referente ao aproveitamento dos produtos e geração de resíduos 
Fonte: Venzke (2000) 
  
 Com base na tabela anteriormente exposta, o valor médio estimado da quantidade 
de resíduos gerados, para cada refeição servida no restaurante, é de 901,55 gramas, para 
um período de 5 dias. Desta forma, considerando 22 dias úteis no mês e que são servidas 
uma média de mil refeições por dia, chega ao valor estimado de 3,97 toneladas de resíduos 
orgânico por mês. Lembrando que esta quantidade é gerada somente na etapa de limpeza 
dos alimentos, não sendo consideradas as sobras pós consumo, tanto nos pratos dos 
funcionários como o alimento totalmente preparado que não foi servido. 
 
5. Alternativas para redução do impacto ambiental 
 A seguir são apresentadas duas alternativas para atenuar o impacto ambiental do 
restaurante analisado, baseadas nos conceitos da Produção mais Limpa. A primeira refere-
se à redução na fonte e a segunda propõe a agregação de valor ao resíduo, gerando um 
novo produto 
 
5.1 Redução na fonte - utilização de produtos previamente higienizados 

O caminho para redução de resíduos na etapa de pré-preparo dos alimentos, passa 
por uma reformulação do processo produtivo. Esta reformulação, dentro do conceito de 
Produção Mais Limpa, significa não gerar resíduos durante o processo produtivo, ou no 
caso de haver geração de resíduos, que estes resíduos sejam o mínimo possível e se 
transformem em novos produtos. Foi constatado, ao longo do estudo, que a etapa de 
processamento dos alimentos é responsável por grande parte dos resíduos orgânicos 
gerados ao longo do processo produtivo. É necessário então, uma proposta de alteração do 



processo produtivo nesta etapa, para que se alcance uma redução do impacto ambiental 
causado pela atividade do restaurante. A utilização de alimentos previamente higienizados, 
em substituição aos s produtos in natura, é uma alternativa, para a redução tanto de 
resíduos, como do consumo de água. 
 Os alimentos previamente higienizados são produtos vegetais processados e 
embalados por empresas especializadas. O processo de produção é bastante simples, sendo 
semelhante ao processamento no próprio restaurante, como pode ser observado a seguir, na 
descrição das etapas (IFPA, 2000): 
- o produto é colhido pelo produtor rural e enviado à unidade de processamento; 
- o produto entra na linha de produção onde é aparado, ou seja, são eliminadas as partes 
não aproveitáveis, como folhas, talos e cascas; 
- o produto aparado é então cortado, dependo de vegetal este corte pode ser manual ou por 
meio de equipamentos especiais de corte; 
- é realizada uma inspeção para verificar a uniformidade do produto; 
- o produto cortado e inspecionado passa por um processo de lavagem vigoroso, até três 
vezes, com água refrigerada e com produtos que eliminem possíveis germes ou bactérias ; 
- o produto é secado e colocado em embalagens que preservam seu frescor; 
- a última etapa é a colocação de etiquetas, com identificação do produto e data de  
validade. 

Existem diferentes tipos de embalagem, que dependem do produto a ser embalado. 
As embalagens mais utilizadas são as à vácuo, pois mantêm os produtos com suas 
características de cor, frescor e sabor inalteradas por um período de tempo maior do que 
quando embalados somente com filme plástico. 
 A produção e comércio de alimentos higienizados está crescendo no Rio Grande do 
Sul, principalmente na região da grande Porto Alegre, segundo informações coletadas 
junto à três produtores deste tipo de alimento (Venzke, 2000). Este aumento de escala de 
produção, conjugado com o aumento da concorrência, tende a fazer com que os preços 
destes produtos fiquem mais atrativos aos restaurantes, pois ainda há dificuldade de 
penetração neste setor, conforme informações dos processadores de alimentos e 
constatação junto à administração do restaurante analisado. 
 A vantagem ambiental da utilização deste tipo de alimento, decorre do fato de que 
os resíduos gerados podem ser mais facilmente encaminhados para compostagem, pois 
ficam concentrados na unidade processadora dos alimentos. A compostagem pode ser feita 
até mesmo pelos produtores dos alimentos, que recolhendo os resíduos,  podem 
transformá-los em composto orgânico para ser utilizado no cultivo de novos produtos. 

Tem-se ainda uma maior facilidade para instalar sistema de reutilização da água 
necessária para a limpeza dos alimentos. Pois a escala de produção deste tipo de alimento, 
é um fator que propicia uma investimento maior em sistemas que controle da quantidade 
de água utilizada. Em restaurantes de padrão similar ao que foi analisado neste estudo, há 
dificuldade de implantação de sistemas de reaproveitamento de água, visto que as 
instalações físicas são pequenas, e são de propriedade da empresa contratante dos serviços 
do restaurante. Não havendo, desta forma, interesse por parte do restaurante em investir em 
um sistema de redução do consumo de água em uma área que não é de sua propriedade. 
Busca-se então, outras formas de redução de consumo, como será visto na próxima seção. 
 Outra vantagem da utilização de produtos previamente higienizados, é a melhor 
utilização do espaço físico da cozinha, pois a área destinada a disposição temporária de  
resíduos diminui, a área de processamento dos alimentos pode ser aproveitada para outros 
fins e a área de estoque também pode ser diminuída. 
 
5.2 Compostagem 



 Como foi exposto no item anterior, a compostagem apresenta-se como alternativa 
viável para o destino dos resíduos orgânicos gerados pela atividade de restaurantes. 
Conforme dados do Departamento de Limpeza Urbana do Porto Alegre (DMLU), os 
resíduos orgânicos correspondem a aproximadamente 60% do total de resíduos coletados 
nas grandes cidades brasileiras, sendo que somente 1,5% deste total é encaminhado para a 
compostagem. 
 O adubo composto é gerado a partir de um processo de transformação de resíduos 
sólidos orgânicos não perigosos em um adubo de boa qualidade e economicamente viável. 
Os resíduos orgânicos, tais como, as sobras vegetais de cozinha, de podas de jardim e de 
quintais, classificados como lixo domiciliar, geram por decomposição, efetuada por 
microorganismos encontrados nesses mesmos materiais orgânicos, dois novos e 
importantes componentes: sais minerais contendo nutrientes para as raízes das plantas e 
húmus, material de coloração escura, que atua como condicionador do solo. 
O composto é um fertilizante de excelentes qualidades, melhorando as propriedades 
físicas, químicas e bioquímicas do solo. Possui baixo custo, por ser produzido a partir de 
matéria-prima praticamente sem valor, descartada como lixo (CEMPRE, 2000).  

Para que seja produzido um adubo composto com aspecto atraente, para o 
agricultor comprá-lo e aplicar em suas plantações, é importante evitar a presença de cacos 
de vidro, de louça, pedaços de plástico e outros contaminantes que podem ser removidos 
um seleção final por peneira do produto acabado.  
 Desta forma, uma correta seleção dos resíduos orgânicos, no restaurante ou numa 
unidade higienizadora, é o ponto inicial para a geração de um adubo composto de boa 
qualidade.   
 
6. Conclusão 
 A partir do que foi proposto como objetivo principal, foi possível chegar a algumas 
conclusões, que podem ser úteis tanto para o restaurante analisado, como para os demais 
restaurantes e para outros setores que se relacionam com esta atividade produtiva. Com a 
análise da atividade produtiva de um restaurante, foi possível conhecer um dos principais 
impactos ambientais que este tipo de atividade causa, que é a geração de resíduos 
orgânicos em grande quantidade. Esta geração, apesar de ser um fato, tem um problema a 
ser resolvido em termos de impacto ambiental, que consiste no que fazer com os resíduos e 
como diminuir seu volume.  

A principal conclusão deste estudo, no que se refere a redução do impacto 
ambiental de um restaurante, é que deve-se mudar a maneira com que é tratada esta parcela 
dos alimentos não utilizáveis na produção de restaurante, e que é tratada pelo restaurante 
como resíduo. Então, não considerá-la como resíduo é o primeiro passo proposto. Mas sim, 
considerar esta parcela como uma matéria-prima de alto valor nutritivo, que pode ser 
utilizada na elaboração de um novo produto. A partir desta nova visão,  fica a proposição 
de alternativas viáveis para a utilização desta matéria prima, como por exemplo, a 
compostagem, que produz um composto orgânico de alto valor nutritivo para a produção 
agrícola. Esta compostagem pode ser facilitada com a utilização de produtos previamente 
higienizados, como foi exposto anteriormente. 
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1 A técnica do balanço de massa consiste na utilização do princípio de conservação das massas. Isto é, em um 
sistema estável, a massa de entrada em um elemento deve ser equivalente à de saída. Assim, toda a matéria-
prima e materiais de processos de entrada em certa etapa de produção, devem deixar esta na forma de 
produto ou de resíduo ou de emissões (CNTL, 1999). No caso analisado, foi realizada a pesagem do produto 
antes e depois a higienização, obtendo-se assim, a quantidade de resíduos gerada. 


