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Resumo 

O desperdício dos alimentos está correlacionado tanto ao manejo na produção 

agrícola até o consumo. O aproveitamento integral dos alimentos(AIA)é uma 

ação busca que muitas partes comestíveis que seriam descartadas possam ser 

utilizadas. Este trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica com o objetivo 

de verificar quais são os alimentos e bebidas já elaborados a partir das 

técnicas envolvendo o aproveitamento integral de alimentos, bem como estudar 

as tendências envolvendo esse tipo de prática. Para tanto, foram pesquisados 

artigos publicados entre 2007 e 2017 nas bases de dados Science Direct e 

Google Acadêmico. Além dessas bases também foram consultados livros e 

trabalhos como dissertações. Considerando o importante cenário de produção 

de espécies vegetais no Brasil, o tema desperdício assume destaque em 

função dos diversos prejuízos relacionados ao mesmo.O AIAenfatiza que 

muitas partes comestíveis como cascas, caules e sementes que seriam 

descartadas possam ser utilizadas na alimentação humana. Essas frações 

apresentam muitos nutrientes e substâncias funcionais importantes para a 

manutenção da saúde; além de proporcionar a redução de resíduos 

alimentícios, o que representa uma ação sustentável. Novas preparações 

culinárias baseadas no AIA podem apresentar caracteres sensoriais 

diferenciados, como texturas e sabores que possibilitam novas experiências 

gastronômicas que podem atrair a atenção dos consumidores. Foi possível 

concluir que o aproveitamento integral dos alimentos é uma ação que pode 

trazer benefícios diversos, como melhor qualidade nutricional para os produtos 

alimentícios, economia de recursos e menor geração de resíduos durante a 

produção de refeições. 

 

Palavras chave: alimentação alternativa, cascas, caules, folhas, sementes 
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Abastract 

Food waste is correlated with both management of agricultural production and 

consumption. The full use of food (AIA) is an action that seeks to find that many 

edible parts that would be discarded can be used. This work consisted of a 

bibliographical review with the objective of verifying which foods and beverages 

have been elaborated from the techniques involving the integral use of food, as 

well as to study the trends involving this type of practice. For this, articles 

published between 2007 and 2017 were searched in the databases Science 

Direct and Google Scholar. Besides these bases were also consulted books 

and works as dissertations. Considering the important scenario of production of 

vegetal species in Brazil, the waste theme is highlighted due to the various 

damages related to it. The EIA emphasizes that many edible parts such as 

husks, stems and seeds that would be discarded can be used in human food. 

These fractions have many nutrients and functional substances important for 

health maintenance; Besides providing the reduction of food waste, which 

represents a sustainable action. New EIA-based culinary preparations can 

feature differentiated sensory characteristics such as textures and flavors that 

enable new gastronomic experiences that can attract consumers' attention. It 

was possible to conclude that the integral use of food is an action that can bring 

diverse benefits, such as better nutritional quality for food products, resource 

savings and less waste generation during meal production. 

 

Keywords: alternative food, barks, stems, leaves, seeds 
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1. INTRODUÇÃO 

 O desperdício de alimentos ocorredesde aprodução no campoaté a 

mesa da população, pois as perdas ocorrem em função de questões ligadas ao 

manejo agrícola e a não utilização de frações dos vegetais que poderiam ser 

utilizadas para combater a fome; além de evitar o desperdício de energia 

elétrica, água erecursos financeiros. 

Considerando o importante cenário de produção de espécies vegetais no 

Brasil, o tema desperdício assume destaque em função dos diversos prejuízos 

relacionados ao mesmo. 

O aproveitamento integral do alimento (AIA), anteriormente denominado 

“reaproveitamento de alimentos”, enfatiza que muitas partes comestíveis como 

cascas, caules e sementesque seriam descartadas possam ser utilizadas na 

alimentação humana. Essas frações apresentam muitos nutrientes e 

substânciasfuncionais importantes para a manutenção da saúde; além de 

proporcionar a redução de resíduos alimentícios, o que representa uma ação 

sustentável.  Nos dias atuais os conceitos de sustentabilidade são cada vez 

mais valorizados para a gestão de estabelecimentos diversos, inclusive em 

segmentos alimentícios. 

Na sociedade contemporânea, o homem tem buscado, em diferentes 

áreas de atuação, desenvolver ações que fomentam práticas sustentáveis com 

vistas a garantir a preservação de ecossistemas e a integridade do meio 

ambiente. Nesse contexto, numerosos estudos associando atos sustentáveis à 

alimentação humana têm recebido destaque. 

Ainda com relação à gestão, o uso dos alimentos na sua totalidade traz 

ainda vantagens econômicas, pois ao adquirir vegetais in natura o comprador 

investe recursos financeiros que são desperdiçados quando são descartadas 

partes comestíveis desses alimentos.  Assim sendo, essas estratégias podem 

ser adotadas nos processos produtivos de unidades de Alimentos e Bebidas 

(A&B) para aumentar a receita desse setor, que é de grande relevância para os 

meios de hospedagem. 
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Novas preparações culinárias baseadas no AIA podem apresentar 

caracteres sensoriais diferenciados, como texturas e sabores que possibilitam 

novas experiências gastronômicas que podem atrair a atenção dos 

consumidores. 
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2. JUSTIFICATIVA 

É alarmante a quantidade de alimentos desperdiçados todos os dias nas 

casas, nos meios de restauração e em unidades escolares através do descarte 

das partes menos convencionais dos alimentos, como cascas, caules, talos, 

folhas e sementes.Esse desperdício pode ser minimizado com o emprego 

dessas partes dos vegetais em fichas técnicas de preparação culinária, que 

podem representar benefícios de ordem econômica e nutricional para os 

serviços de alimentação. 

Do ponto de vista econômico, uma menor geração de lixo orgânico pode 

ser alcançada com o aproveitamento integral de alimentos (AIA), fato que 

também se traduz em uma prática sustentável, uma vez que também fomenta a 

redução de resíduos sólidos. 

Com relação à questão da qualidade nutricional, essas frações 

usualmente descartadas dos vegetais possuem muitos nutrientes como as 

fibras, os minerais e vitaminas, fato que fortalece a ideia de que é inadmissível 

desperdiçar as referidas partes 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma pesquisa 

bibliográfica para verificar quais são os alimentos e bebidas já elaborados a 

partir das técnicas envolvendo o aproveitamento integral de alimentos (AIA), 

bem como estudar as tendências envolvendo esse tipo de prática. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Apontar tendências na utilização de frações dos vegetais como caules, 

cascas, folhas e sementes como matérias primas de aplicação industrial 

e em serviços de alimentação (food service); 

 Comentar sobre a aplicação das fichas técnicas de preparação culinária 

na gestão de estabelecimentos de food service; 

 Dissertar sobre a importância do Aproveitamento Integral de Alimentos; 

 Apresentar exemplos de fichas técnicas de preparação de alimentos e 

bebidas elaborados a partir do AIA. 
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4. METODOLOGIA 

Na confecção deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

sobre o aproveitamento integral dos alimentos (AIA), com ênfase na área de 

serviços do tipo food service (serviços de alimentação).  Deste modo, foram 

pesquisados artigos escritos entre os anos de 2007 e 2017 nas bases de dados 

Science Direct e Google Acadêmico. Além dessas bases também foram 

consultados livros e trabalhos como dissertações. 

 Para efetuar a busca por referências em língua portuguesa foram 

utilizadas as seguintes palavras chave: “aproveitamento integral dos 

alimentos”, “análise sensorial dos alimentos”, “gastronomia sustentável”, 

“casca”, “caule”, folha” e “semente”. Para a busca de referências internacionais 

foram empregados os termos de indexação “integral use of food”, “leaf”, “seed”, 

“peel”, “stalk”, “leaf food”, “seed food”, “peel food”, “stalk food”. 

A partir dos materiais selecionados foram analisados aspectos como 

quais as frutas e hortaliças mais utilizadas na elaboração de pratos e produtos 

alimentícios que empregam o alimento da forma integral, observar quais 

trabalhos enfatizaram dar foco nas análises sensoriais desses alimentos 

pratos, a utilização de ficha técnica como instrumento de apoio operacional e 

quais são os nutrientes e substâncias funcionaisencontrados nas partes 

consideradas menos nobres do alimento. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Cadeia produtiva agrícola no Brasil e desperdício 

A partir da década de 1970, com o surgimento do “milagre econômico”, a 

agricultura trouxe um grande incentivo econômico ao Brasil, expandindo a 

produção nesse setor(FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2013) 

O Brasil, por sua grande extensão territorial, é um dos maiores 

produtores agrícolas do mundo, no então cerca de 26 milhões de toneladas são 

desperdiçadas no país (EMBRAPA,2007). O desperdício começa desde o 

campo até a mesa dos brasileiros, pois aproximadamente 60% do lixo 

produzido nas cidades são de produtos alimentícios. Outro dado alarmante é o 

fato do país serum dos maiores exportadores de produtos agrícolas e 

pecuários, já que produz quase 140 milhões de toneladas de alimentos por 

ano, entretanto milhões de brasileiros não têm acesso a esses 

alimentos(STROREK, 2013) 

É importante também destacar que o país possui extensão territorial 

continental com várias condições climáticas e tipos de solos diferentes, fato 

que permite que cada região do país produzagrande quantidade de alimentos 

diversos, característicos das mesmas. (CARVALHO e MIRANDA, 2009)não 

achei nas refrencias essa fonte. No caso das frutas, por exemplo, as principais 

produzidas no Brasil são laranjas, bananas, coco-da-baía, mamão e uva, 

outras frutas são cultivadas no pais como melancia, abacaxi e melão, no 

entanto em menor escala (SEBRAE, 2015). 

No ano de 2014 as frutas mais exportadas no Brasil foram melão, 

manga, limão e lima, banana, maçã, mamão papaia, melancia e uva, que 

juntas representaram 95% das exportações.A laranja produzida para a 

fabricação de suco continua sendo o destaque, totalizando cerca de 1,9 milhão 

de toneladas exportadas em 2014 (SEBRAE, 2015).  

Além da questão do desperdício no campo, muitas frutas e hortaliças 

que a sociedade descarta podem ser utilizadas de forma, a diminuir a fome e o 

desperdício. As grandes perdas estão nas frutas como abacates, abacaxi, 
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laranjas, banana e mamão, entre outras (EMBRAPA, 2009). Uma forma de 

evitar o desperdício de energia, águas, e de alimentos com fontes nutricionais 

jogada nas lixeiras, seria a criação ou implantação defundamentos dagestão 

ambiental e educação nutricional.  

Considerando esse cenário importante de produção de espécies 

vegetais no Brasil, o tema desperdício assume destaque, em função dos 

prejuízos relacionados ao mesmo. 

Conforme Medeiros (2005), a princípio, quando se fala em perdas de 

alimentos, refere-se a perdas quantitativas, porém, em todos os aspectos deve-

se levar em conta também à perda qualitativa, representada pela perda de 

nutrientes, ou seja, pela diminuição do valor nutritivo dos alimentos. 

Nesse contexto, segundo Monteiro (2006), o desperdício de alimentos 

faz do lixo brasileiro um dos mais ricos do mundo em nutrientes. Esse 

desperdício caracteriza-se por qualquer alimento em boas condições 

fisiológicas que vai para o lixo, como sobras de refeições nos pratos de 

domicílios e restaurantes, no aproveitamento parcial de frutos, raízes e folhas, 

no descarte de produtos in natura com boas condições de consumo, e na 

utilização de formas alternativas de aproveitamento (no caso de hortaliças e 

frutas). 

O desperdício de alimentos também pode acarretar outros prejuízos, que 

podem afetar negativamente tanto as industrias quanto os serviços de 

alimentação. 

 

5.2. Importância do setor de Alimentos e Bebidas (A&B) em meios de 

hospedagem 

Nos dias atuais grande parte dos meios de hospedagem tem algum tipo 

de serviço de Alimentos e Bebidas (A&B), desde um caféda manhã simples aos 

grandiosos restaurantes sofisticado.  

Os serviços de alimentação oferecidos pelos meios de hospedagem 

muitas das vezes estabelecem uma ligação entre empresa e consumidor. A 
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qualidade e a variedade desses serviços estão relacionadas à maneiracomo os 

hospedes são recepcionados, recebidos (SILVA, 2006). 

O departamento deA&B representa uma parte importante para o hotel, 

pois o mesmo contribui para aumento da receita do meio de hospedagem, em 

algumas vezes até superando o seu principal serviço a hospedagem 

(TORRES,2001) 

Segundo Castelli (2016) a área de Alimentos Bebidas dentro de uma 

estrutura organizacional de um hotel é a mais complexa, pois o custo da mão 

de obra desse departamento pode chegar a valores até 2,5 vezes mais altos 

que o departamento de hospedagem, no qual a receita é quatro vezes menor 

comparando com o mesmo setor. Apesar alto valor de custo manutenção e 

treinamento, nos últimos anos com a vinda de pessoas qualificadas para as 

grandes cadeias hoteleiras, essa imagem vem mudando cenário econômico, 

tornando o departamento de A&B um setor rentável(CASTELLI, 2016). 

Dentre as estratégias que podem ser adotadas nos processos produtivos 

de unidades de A&B, citam-se as ações sustentáveis, que vem sendo bastante 

discutidas nos dias atuais. 

 

5.3. Ações sustentáveis em estabelecimentos de food service 

O conceito de gestão sustentável surgiu a partir dos grandes problemas 

ambientais com a ideia de tentar corrigir os erros do passado sem prejudicar o 

meio ambiente. Na década de 1970, quando ocorreram graves acidentes em 

indústrias químicas e petroquímicas, surgiu uma movimentação das empresas 

e a da sociedade no sentido de se preocupar com o futuro do planeta e com as 

consequências de certos processos produtivos (SACHS,1993).  

Na perspectiva social, para Van Bellen (2006), a sustentabilidade 

fundamenta-se no bem-estar e nos meios para a melhoria de qualidade de 

vida. Tal argumentação é reforçada por Leff (2004), que considera o conceito 

capaz de “ecologizar a economia”, de eliminar a contradição entre crescimento 

econômico e preservação ambiental, como condição para sobrevivência da 

humanidade. 
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Os autores Rodrigues e Roncada (2008) ressaltam que os resíduos da 

alimentação e das embalagens produzidas pelas indústrias e descartadas após 

a utilização no ambiente doméstico causam impactos ambientais e sociais, 

sendo assim, a destinação adequada são requisitos básicos para a promoção e 

a proteção da saúde humana e ambiental, possibilitando a afirmação plena do 

potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e 

ainda destaca que os hábitos alimentares saudáveis devem ser construídos 

pelas pessoas através de suas relações sociais, que ocorrem em distintos 

espaços de convívio, sejam no ambiente doméstico, escolar ou outros. A 

alimentação é, atualmente, origem de grande parte dos problemas 

socioambientais e de saúde. 

No âmbito das Unidades Produtoras de Refeições (UPR) várias ações 

podem ser adotadas para minimizar os impactos ambientais causados ao meio 

ambiente em função da atividade produtiva, como a não aquisição de peixes 

em período de reprodução, compra de matérias primas alimentares 

diretamente aos fornecedores que compõem o arranjo local, destinar o óleo 

utilizado para frituras à elaboração de sabão e a compra adequada de insumos 

em geral, minimizando o desperdício dos mesmos.  

Além das ações já citadas, destaca-se o Aproveitamento Integral dos 

Alimentos (AIA) como uma perspectiva de aplicação sustentável de partes de 

alimentos sãos (principalmente vegetais) usualmente descartadas durante a 

produção de refeições em estabelecimentos de food service. 

 

5.4. Aproveitamento Integral dos Alimentos (AIA) 

Na sociedade contemporânea, o homem tem buscado, dentro de 

diferentes áreas de atuação, desenvolver ações que fomentam práticas 

sustentáveis com vistas a garantir a preservação de ecossistemas e a 

integridade do meio ambiente. Nesse contexto, numerosos estudos associando 

atos sustentáveis à alimentação humana têm recebido destaque nos anos 

recentes. 
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A falta de conhecimento do consumidor acerca das propriedades 

nutricionais inerentes aos alimentos, assim como o não aproveitamento dessas 

matérias primas, ocasiona o desperdício de toneladas de recursos alimentares. 

Essa situação configura um problema de considerável gravidade, que envolve 

outras etapas da cadeia produtiva de vegetais (como a distribuição), 

especialmente nos países em desenvolvimento como o Brasil. O panorama do 

desperdício de vegetais pode ser considerado crítico em função das taxas de 

crescimento da população mundial, que em um futuro próximo pode culminar 

em um quadro de escassez de alimentos (SESC, 2003), e conseguinte redução 

ao acesso a esses especialmente em decorrência de assimetrias sociais 

presentes em todas as regiões do país. 

A ideia de utilizar partes de alimentos antes descartadas é relativamente 

nova, e começou a ser utilizada de maneira mais expressiva no Brasil na 

década de 1990, como principal estratégia para a formulação da multimistura 

alimentar. A multimistura é uma espécie de farinha mista, obtida a partir de 

cascas de vegetais e ovos, proposta para minimizar a desnutrição proteico 

energética; condição considerada o principal problema de saúde ligado ao 

estado nutricional de crianças brasileiras naquela década. 

O conceito de aproveitamento integral dos alimentos (AIA) refere-se à 

utilização de matérias primas (especialmente aquelas de origem vegetal) em 

sua totalidade. Esse conceito vem sendo bastante difundido em função de 

benefícios associados a essa prática, que envolvem maior qualidade nutricional 

na alimentação humana e menor geração de resíduos orgânicos. Esse conceito 

assume maior destaque quando considera-se o acentuado crescimento da 

população mundial, que demanda ações que possibilitem garantir a segurança 

alimentar, ou seja, o acesso a uma dieta que consiga suprir as necessidades 

nutricionais do indivíduo (PEREIRA et al., 2003). 

O AIA está relacionado à denominada alimentação alternativa. Esta 

envolve, segundo Santos et al. (2001), a ideia de utilizar na dieta da população 

brasileira alimentos ditos “tradicionais e não tradicionais”, como farelos ricos 

em fibras (não refinados), folhas verde escuro e pós obtidos a partir dessas, e 
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ainda cascas e sementes. Esses mesmos autores comentam ainda sobre o 

termo “alimentação enriquecida”, também usado para definir o mesmo tipo de 

prática alimentar. 

A denominação “AIA” é uma substituição ao termo “reaproveitamento de 

alimentos”, anteriormente empregado para também descrever a utilização de 

partes comestíveis dos vegetais comumente descartadas durante as etapas de 

pré-preparo de refeições e também no processamento industrial de espécies 

vegetais (SANTOS, 2005). Na atualidade, “reaproveitar alimentos” pode ser 

traduzido como o ato de empregar sobras de uma preparação culinária para 

elaborar outra receita destinada ao consumo imediato; contudo esse tipo de 

ação é inaceitável para a produção de refeições coletivas ou para o 

processamento na indústria de alimentos, em função de possíveis riscos 

sanitários envolvidos nessa prática. 

Para Marcheto et al. (2008) o ato de desperdiçar alimentos está 

agregado à cultura brasileira e serve para reduzir recursos nutricionais 

disponíveis para muitas famílias, e pode ser considerado um fator agravante 

em termos de segurança alimentar para as populações mais carentes. 

As formas mais comuns de desperdício de vegetais podem ser 

verificadas em âmbito doméstico e nos setores de food service e industrial, 

onde a utilização das polpas e os descartes das demais partes desses 

alimentos são práticas comuns. Talos, folhas, cascas e sementes são, em 

muitos vegetais, mais nutritivos do que as partes dos alimentos que geralmente 

são utilizados na dieta humana.  

No âmbito da produção de refeições, a perda dos vegetais pode estar 

agregada a vários fatores, como o despreparo do manipulador na hora do pré-

preparo, pois se o indivíduo minimizar o desperdício nesse tipo de operação 

menores serão as proporções descartadas (MARCHETO et al., 2008). 

Utilizar os alimentos integralmente possibilita a elaboração de refeições 

de maior qualidade nutricional, economia de insumos alimentares e melhor 

relação ecológica com o meio ambiente (SILVA et al., 2005). Segundo Monteiro 

(2009), o emprego de talos, folhas, cascas e sementes nas refeições possibilita 
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uma redução nos custos das preparações culinárias em até 30%, o que poderia 

ser traduzido em maiores possibilidades de frequência nas refeições, redução 

de carências nutricionais, obesidade ou doenças decorrentes da ingestão 

insuficiente desses alimentos. 

 Umas das ideias para uma melhor utilização dos alimentos seria o 

aproveitamento integral dos alimentos, porem muitas pessoas tendem 

confundir esse termo com Reutilização de alimentos. Ostermos “reutilização de 

alimentos” ou “reaproveitamento de alimentos”representam o preparo de algum 

alimento como, por exemplo, arroz e se faz outra preparação como o bolinho 

de arroz, Aproveitamento integral é quanto utilizamos os alimentos em sua 

totalidade desdá parte nobre até as castas e talos (PLACIDO E VIANA, 2012). 

Conforme Medeiros (2005), a princípio, quando se fala em perdas de 

alimentos, refere-se a perdas quantitativas, porém, em todos os aspectos deve-

se levar em conta também à perda qualitativa, representada pela perda de 

nutrientes, ou seja, pela diminuição do valor nutritivo dos alimentos. 

Gestão ambiental e uma forma administrativa que as empresas ou 

empreendimentos com metas sustentáveis e preocupação com o estado do 

planeta, com intuito de utilizar os recursos naturais de forma consciente e de 

forma a reduzir o impacto ambiental. Sustentabilidade seria um processo 

educacional com ideias de desenvolvimentos em acabar com os recursos 

utilizados para se desenvolver (ACRE, 2013)  

Para Kinasz e Werle (2006), as discussões e as soluções para a 

resolução dos problemas advindos do desperdício, passam pelas alternativas 

da redução e da reutilização. A forma mais comum de desperdício caseiro é a 

distorção no uso do alimento. Talos, folhas e cascas são, muitas vezes, mais 

nutritivos do que a parte dos alimentos que estamos habituados a consumir.  

Segundo Monteiro (2006), o desperdício de alimentos faz do lixo 

brasileiro um dos mais ricos do mundo em nutrientes. Este desperdício 

caracteriza-se por qualquer alimento em boas condições fisiológicas que vai 

para o lixo, como sobras de refeições nos pratos de domicílios e restaurantes, 

no aproveitamento parcial de frutos, raízes e folhas, no descarte de produtos in 
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natura com boas condições de consumo, e na falta de formas alternativas de 

aproveitamento no caso de hortaliças e frutas. 

Além do desperdício de ordem econômica quando as várias partes dos 

alimentos são descartadas também ocorrem perdas de ordem nutricional. 

Muitas pesquisas já demonstraram que partes de alimentos como as folhas de 

vegetais apresentam considerável atividade antioxidante, atribuídas 

principalmente a altas concentrações de compostos fenólicos (Vagiri et al. 

2015); assim como as cascas das frutas podem apresentar teores de minerais 

maiores que as polpas desses alimentos (GONDIM, 2005). 

O aproveitamento integral dos alimentos está diretamente relacionado a 

possíveis ações sustentáveis a serem adotadas por restaurantes, sejam estes 

comerciais ou institucionais. 

 

5.5. Fichas técnicas (FT) de preparação culinária 

Os meios de distribuição e produção de alimentos de forma coletiva 

podem ser denominados Unidades Produtoras de Refeições (UPR) ou 

Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), nas quais devem 

oferecidasrefeições com qualidade, respeitando as normas de higiene 

preconizadas pela legislação sanitária.Para que haja uma padronização das 

receitas produzidas, e também para manter a qualidade dos serviços 

oferecidos pelas unidades produtoras de refeiçõespodem ser utilizados 

documentos denominados Fichas Técnicas de Preparação (HAUTRIVE, 

2013).esse autor não está nas referencias – incluir 

Segundo Akutsu, as fichas técnicas de preparo são uminstrumento 

gerencial de apoio operacional, através das quais podemser feitos 

levantamento dos custos, ordem de preparo e cálculos referentes aos os 

valores nutricionais das refeições. Essas fichas devemapresentar, 

osingredientes, a quantidades, o modo de preparo e rendimento e o valor 

calórico das refeições (AKATSU, 2005). 

As fichas técnicas também auxiliam certas atividadesdos gestores da 

área de produção de refeições uma vez que esses documentos facilitam os 
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treinamentos de novos funcionários, o planejamento diário e padronização dos 

pratos (HAUTRIVE, 2013)esse autor não está nas referencias – incluir 

Dentre as informações importantes que devem constar em fichas 

técnicas de preparação de alimentos com vegetais in natura cita-se um 

indicador de desperdício chamado Fator de Correção (FC). Esse fator é 

definido como a relação entre o peso do alimento bruto, ou seja, na forma 

como foi adquirido, com cascas, talos, sementes, e o peso do alimento líquido, 

após passar por processo de limpeza. É um indicador que determina a 

quantidade exata de alimento que será descartada e que deve ser empregado 

no planejamento quantitativo de um cardápio e consequentemente, no seu 

valor nutricional. Deve-se considerar que o FC das hortaliças depende do 

manipulador, dos utensílios e dos equipamentos utilizados no processamento, 

do tipo de produto, da qualidade, do grau de amadurecimento e da safra 

(BOTELHO, CAMARGO, 2005). 

 As fichas técnicas representam uma parte fundamental na comunicação 

eficaz na área de Gastronomia,e um erro corriqueiro na sua elaboração é 

pressupor que quem está lendo e executando a receita compreende os termos 

culinários. Segundo Chesser e Cullen (2016)os principais elementospara a 

elaboração de uma ficha técnica são: 

 Classificação do cardápio: Café da manhã, almoço, jantar, brunch; 

 Nome do prato; 

 Rendimento, número de porções, partes; 

 Equipamento e pequenos utensílios necessários; 

 Ingredientes por ondem de uso; 

 Quantidades de ingredientes (considerar redução das quantidades após 

o cozimento); 

 Instruções completas detalhadas; 

 Tempo e temperatura a serem aplicados, outras informações para cada 

fase do preparo e um esboço de quaisquer instruções especiais; 

 Passagens descritivas (evite descrições extensas; use instruções 

simples 
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 Equipamentos necessários para o serviço; 

 Tempo e temperaturas de ajuste para a reconstituição de pratos prontos 

 Modelo para auxiliar na composição (layout) dos pratos. 

Padronizar receitas é uma atividade que contribui para manutenção da 

qualidade dos alimentos, uma atividade comumna área de alimentação 

coletiva. Por conta disso, o termo receita padrão também pode ser usado 

para identificar os formulários que contém informações sobre os 

ingredientes, o modo de preparo e os dados úteis para o treinamento dos 

manipuladores, o planejamento e a previsão orçamentária dos cardápios 

(DOMENE, 2011). 

 

5.6. Qualidade nutricional e aproveitamento integral de alimentos 

Diversos estudos destacaram as propriedades funcionais das partes 

usualmente descartadas dos alimentos como uma excelente justificativa para 

enfatizar o aproveitamento integral não apenas em serviços de alimentação, 

mas também em agroindústrias e vinícolas. 

Além dos benefícios relacionados à presença de macronutrientes e 

micronutrientes, estudos recentes têm elucidado que brotos, caules, cascas, 

folhas e sementes apresentam substâncias funcionais que atuam na redução 

do risco de diversas enfermidades.Segundo a American Dietetic Association 

(ADA, 1999) são considerados alimentos funcionais aqueles que, além de 

veicularem nutrientes, apresentam efeitos fisiológicos benéficos à saúde 

humana, tanto para prevenir quanto para tratar doenças. 

Um dos principais efeitos atribuídos a certas substâncias funcionais é a 

atividade antioxidante (AA), que é definida pela capacidade de uma substância 

sequestrar radicais livres mesmo em baixa concentração quando comparada a 

um possível substrato oxidável. Os radicais livres, ou espécies radicalares de 

oxigênio, acarretam alterações na morfologia de diversas células, o que 

compromete negativamente essas estruturas. Várias substâncias integram o 

grupo dos antioxidantes, como carotenoides, compostos fenólicos, ácido 

ascórbico e tocoferol (COSTA, ROSA, 2010). 
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Lima et al. (2016) avaliaram a capacidade antioxidante de folhas de uvas 

viníferas, utilizando cinco amostras de folhas de uvas de castas portuguesas 

como as tintas Tinta Amarela, Tinta Roriz, Touriga Franca e Touriga Nacional), 

e seis de uvas brancas (Côdega do Larinho, Fernão Pires, Gouveio, Malvasia 

Fina, Rabigato e Viosinho) para serem empregadas como ingredientes na 

elaboração de novos alimentos.Os autores verificaram que a Malvasia Fina e 

aTouriga Franca apresentaram maiores potenciais antioxidantes, e a folha da 

uva branca também contém os maiores teores relevantes de compostos 

fenólicos. 

Pujol et al. (2013) também estudaram as propriedades nutricionais de 

coprodutos da viticultura em uma pesquisa com caules de uvas viníferas 

cultivadas na Catalunha, Espanha, e detectaram presença de substâncias 

como lignina, compostos fenólicos, taninos condensados e cinzas. 

Já Li et al. (2015) estudaram a atividade antioxidante de folhas, caules, 

flores e brotos de três espécies de amaranto, bem como os teores de 

compostos fenólicos dessas frações. Foram verificadas que todas as frações 

de amaranto analisadas podem ser consideradas fontes das substâncias 

fenólicas, que têm sido apontadas como funcionais pelos benefícios 

promovidos à saúde humana. 

De maneira semelhante, Saidaniet al. (2017) observaram que, assim 

como a polpa do fruto, a pele do pêssego também é dotada de propriedade de 

sequestro de radicais livres, está decorrente da atuação de substâncias como 

ácido ascórbico, compostos fenólicos e antocianinas. Essa fração do fruto é um 

importante coproduto da agroindústria de compotas, geralmente produzidas a 

partir de vegetais sem a pele. 

Ainda com relação a coprodutos derivados do processamento industrial, 

Elbadrawye Sello (2016) estudaram, além da AA, a composição nutricional da 

pele do tomate, proveniente da elaboração de molhos. Além de comprovar a 

atividade antioxidante dessa parte do fruto, os autores também perceberam 

que a pele do tomate pode influenciar a estabilidade oxidativa de produtos 

alimentícios, retardando a produção de peróxidos. 
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Além das pesquisas in vitro supracitadas, também vem sendo 

conduzidas pesquisas com experimentos em roedores para elucidar o papel de 

substâncias funcionais. Como exemplo desse tipo de pesquisa é possível citar 

uma pesquisa conduzida porHsiehet al. (2016), que demonstrou que a inclusão 

de casca de batata na dieta de ratos reduziu significativamente (p≤0,05) a 

toxicidade de produtos de oxidação do colesterol, efeito atribuído à presença 

de polifenóis na casca do tubérculo. 

Em outro trabalho acerca de benefícios envolvendo o 

colesterol,Kawakami et al. (2012) avaliarama capacidade anti-aterogênica do 

extrato dasfolhas de goiaba. Os resultados indicaram que esse extrato foi 

capaz de influenciar positivamente, em roedores, a atividade das enzimas 

envolvidas na oxidação do LDL, comumente denominado de “colesterol ruim”. 

 

5.7. O aproveitamento integral de alimentos (AIA)e a obtenção de matérias 

primas 

Além da utilização de cascas, caules, folhas e sementes na elaboração 

de fichas técnicas, atualmente essas frações dos vegetais também vem sendo 

empregadas para a obtenção de componentes que podem atuar como aditivos 

sintéticos, uma tendência que também segue a linha sustentável na área de 

produção de alimentos. 

Esse panorama vai de encontro com as demandas de muitos 

consumidores modernos, interessado não apenas em saborear uma refeição 

de qualidade, mas também em aspectos como características nutricionais e 

origem dos alimentos, bem como em possíveis ações sustentáveis que uma 

indústria ou um restaurante adota (SILVA et al., 2015). 

Um exemplo desse tipo de demanda é a utilização de ingredientes 

naturais e/ou funcionais, uma tendência presente na área de alimentação nos 

últimos anos. Além de suas propriedades tecnológicas esses ingredientes 

também podem promover uma maior qualidade nutricional ao produto, e 

propiciar a elaboração de rótulos “mais limpos”, seguindo o conceito de clean 

label. Esse termo é usado para produtos alimentícios comalgum tipo de apelo 
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natural e saudável, principalmente pela ausência de aditivos sintéticos em sua 

formulação (CLEAN LABEL CONFERENCE, 2015).  

A tabela 1 apresenta alguns exemplos de trabalhos recentes que 

utilizaram frações consideradas menos nobres de vegetaispara obtenção de 

novas matérias primas alimentares. 

 

Tabela 1.Exemplos de trabalhos que utilizaram frações consideradas menos 

nobres de vegetaispara obtenção de novas matérias primas. 

Fração do alimento Aplicação Referência 

Casca de melão Extração e purificação de 
pectinacítrica 

Raji et al. (2017) 

Casca de banana Elaboração de filmes 
alimentícios 

Oliveira et al. (2017) 

Casca do maracujá Obtenção de farinhas para 
uso como espessantes 

Coelho et al. (2017) 

Caule de mostarda Sacarificação da biomassa 
desse caule 

Banerjee et al. (2016) 

 

 

5.8. Aproveitamento integral de alimentos na elaboração de fichas 

técnicas de preparação culinária 

 

A tabela 2 apresenta alguns exemplos de trabalhos que utilizaram o 

aproveitamento integral de alimentos (AIA) na elaboração de novos produtos. 
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Tabela 1.Exemplos de trabalhos que utilizaram o aproveitamento integral de alimentos (AIA) na elaboração de novos 

produtos. 

Tema do trabalho 
Parte do vegetal 

empregada 
Principais resultados Referência 

Desenvolvimento 
decookies com a base de 
farinha da casca da 
beterraba 

 

Casca de beterraba 

Foram observadas notas entre 5,60 e 4,59 na avaliação da 
aparência, 5,60 e 4,85 para o aroma, 5,82 e 4,23 no sabor, 5,53 
e 4,44 na textura e 5,55 e 4,42 na cor. O cookieelevou o aporte 
de cinzas e fibras, porém reduziu o teor de umidade, lipídios e 

calorias melhorando o perfil nutricional do produto. 

Teixeira et 
al. (2017) 

Elaboração de massa 
alimentícia com folhas de 
cenoura 

Folhas de cenoura 
(farinha) 

Os produtos alcançaram notas entre 5,1 e 6,0 na avaliação do 
sabor, 6,3 a 6,6 para o aroma, 5,82 e 4,23 no sabor, 5,9 a 6,7 na 

textura e 5,5 a 6,0 na cor. Todos apresentaram atividade 
antioxidante. A formulação com 10% da farinha apresentou maior 
teor de ácido alfa-linolênico, além de menor tempo de cocção e 

maior rendimento. 

Boroski et 
al. (2011) 

AIA em escolas públicas 
de Santa Maria- RS 

 

Casca da banana 
(bolo) 

 

O bolo obteve o índice de aceitabilidade no sabor 85%, textura 
81%, odor 78% e menor para aparência 75%. 

 

Carvalho e 
Basso 
(2016) 

Análise físico-química e 
sensorial doce de casca 

 

Albedo do fruto 

Os atributos apresentaram alta aceitação: 90%, 96%, 92% e 82% 
para os atributos aparência, cor, aroma e sabor, 

respectivamente. Sobre a intenção de compra, 46% dos 

Silva et al. 
(2015)  
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de maracujá amarelo julgadores manifestaram que possivelmente comprariam o 
produto. Pelas avaliações físico-químicas o doce estava de 

acordo com o padrão de pH e acidez, mas os sólidos solúveis 
demonstraram uma baixa concentração de açúcar. 

Estudo de caso em uma 
creche no Rio de Janeiro 

Caule de brócolis, 
semente de 

abóbora, entrecasca 
de laranja e caule de 

agrião 

A panqueca (talos de brócolis) e o bolo (talos de agrião) 
apresentaram 100% de aceitação. Tanto o biscoito (farinha de 
semente de abóbora) quanto o suco (entrecasca de laranja) 

alcançaram 90% de aprovação global. 

Silva e 
Brito 

(2015) 

Aceitabilidade de receitas 
elaboradas de partes não 
convencionais 

Casca de banana Verificou-se que 7% dos julgadores gostaram muitíssimo da 
farofa da casca da banana, enquanto que 12% dos mesmos 

gostaram muito da referida preparação culinária. 

Dantas et 
al. (2015) 

Elaboração de um 
recheio para umpetit 
gateau 

Casca de banana A sobremesa alcançou os seguintes índices na avaliação da 
aceitabilidade: aparência 75%, flavour 80%, sabor 78,3%, textura 

71,7% e aceitação global de 80%. 

Costa et al. 
(2015) 

Adição de alimentos não 
convencionais em tortas 
salgadas 

 

Talos de couve-flor, 
beterraba e brócolis 

Foram observadas notas compreendidas entre 5,53 e 5,20 na 
avaliação da aparência, 5,69 e 5,20 para o aroma, 5,65 e 5,31 no 

sabor, 5,60 e 5,27 na textura e 5,70 e 5,33 na cor. 

Garcia et 
al. (2015) 

Caracterização físico-
química de produtos à 
base de manga 

Casca de manga 
A casca da manga obteve quantidade de fibras entre 2,03g/100g, 

e o sorvete e 2,10g/100g desses nutrientes. 

Meireles e 
Souza 
(2015) 

Utilização de farinha da 
casca da banana 

 

Farinha da casca da 

As médias dos atributos na avaliação sensorial de um biscoito 
dietéticocom essa farinha foram: cor 6,20, aparência 5,83, aroma 

6,87, sabor 5,93 e textura 5,90. 

Santos et 
al. (2015) 
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banana 

Utilização de resíduos do 
processamento de 
acerola na adição do 
biscoito língua de gato 

Farinha do resíduo 
de acerola 

Os resíduos de acerola apresentaram quantidadesconsideráveis 
de lipídeos, proteínas, matéria mineral e carboidratos, e, quando 

comparados aos biscoitos confeccionados sem o resíduo, 
apresentaram maiores teores de fibras e menor valor calórico. 

Lima et al. 
(2014) 

Avaliação sensorial de 
preparações com 
alimentosreveja esse 
tema, escrito assim esta 
sem sentido 

Assado (cascas de 
chuchu) panqueca 

(folha e talo de 
beterraba) suflê 
(talos e folhas 

brócolis e couve-
flor), torta (talos e 

folhas de brócolis e 
cenouras), croquete 
(casca de batata), 
pastel (espinafre 
com talos), bolos 
(cascas banana / 

laranja / morango, e 
sementes de mamão 

e melão), mousse 
(manga com casca), 

geleia (casca de 
mamão), suco 

(mamão com casca 
e limão) 

O teor de lipídios das preparações culináriasvariou de 0,03% 
(talo de espinafre e talo de beterraba) a 2,27% (semente de 
moranga). O teor de proteínas variou de 0,51% (casca de 

banana) a 9,56% (semente de melão). A maioria das amostras 
apresentou cerca de 1% de cinzas e o teor de fibras variou de 
0,72% a 16,02%. O maior teor mais elevado de poli fenóis foi 

encontrado na casca da laranja (631,25mg 100g-1). Os 
resultados da análise sensorial demonstraram que 77% das 

preparações obtiveram notas acima de 5 (gostei). 

Storck et 
al. (2013) 
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Estudo da aceitabilidade 
de produtos com parte de 
vegetais usualmente 
descartadas 

Casca de abacaxi e 
casca de banana 

O bolo (casca de banana) obteve nota média de 8,7, com 97% 
de aceitação e o suco (casca de abacaxi) que alcançou nota 

média igual a 8,2 e 91 % de aceitação. 

Aiolfi e 
Basso 
(2013) 

Avaliação sensorial de 
coprodutos da abóbora 

Dois bolos, sendo 
um com farinha da 
semente e outro com 
casca e sementes 
innatura 

Com relação à intenção de compra, 52% e 78% dos julgadores 
manifestaram, respectivamente, intenção de possivelmente 

adquirir B1 e B2. No teste de preferência, os atributos cor, textura 
e sabor demonstraram diferenças significativas entre as duas 

formulações 

Silva e 
Silva 

(2012) 

Analise sensorial de 
fichas técnicas 
enriquecidas com partes 
de abóboras 

 

Sementes e farinha 
da semente 

A aceitabilidade de ambas as fichas técnicas (arroz com 
sementes de abóbora e cuscuz com farinha de semente de 

abóbora) atingiu 100% 

Placido e 
Viana 
(2012) 

Desenvolvimento de 
cupcakes da casca de 
banana 

 

Farinha da casca de 
banana 

Foram observadas, para cinco cupcakes, notas compreendidas 
entre 7,15 e 6,0 na avaliação da aparência, 7,07 a 6,68 para o 
aroma, 7,38 a 6,33 para o sabor e 7,67 a 6,88 para textura. Na 

análise química observou-se aumento de lipídios e fibras, e 
diminuição de carboidratos. 

Carvalho et 
al. (2012) 

Análise sensorial de 
geleia a base cascas 

Casca de maracujá Aceitabilidade média de 98% para a geleia, além de 76% de 
intenção de consumo e compra 

Amaral et 
al. (2012) 

Elaboração de geleias 
mistas nas formulações 

Albedo do maracujá 
Observou-se que as maiores freqüências de notas entre 6 e 9 

(gostei ligeiramente a gostei muitíssimo) foram das formulações 

Silva et al. 
(2012) 
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light, diet e convencional tradicional, diet e light, tendo como soma das percentagens 
globais 91,6%, 86% e 91,2%, respectivamente 

Avaliação sensorial de 
bebidas não alcoólicas 

Casca de laranja e 
casca de maçã  

Foi observada aceitação de 35,82% para o suco de casca de 
maçã e 81,65% para o refrigerante caseiro (casca de laranja). 

Vieira et al. 
(2010) 

Comparação da 
aceitabilidade de 
receitas convencionais e 
elaboradas com AIA 

Casca de banana e 
cascas, sementes, talos e 

folhas de acerola, 
cenoura e couve 

A aceitabilidade do bolo com cascas foi igual a 98,8% e o 
suco com cascas, sementes e talos alcançou aceitação 

global de 65,5%. 

Nunes e 
Botelho 
(2009) 

Análise sensorial e 
nutricional de torta 
salgada, preparada com 
castas e talos de 
hortaliças 

 

Casca de cenoura e 
de beterraba e talos 
de brócolis e couve-
flor 

Foram observados teores relevantes de nutrientes nas cascas de 
cenoura (2,1g de proteínas e 1,0g de fibras/100g), de beterraba 

(1,4g de proteínas e 3,1g de fibra/100g). O talo de couve flor 
apresentou 0,9 g de proteínas e 2,8g de fibras/100g, enquanto 
que o talo de brócolis apresentou 1,5g de proteínas e 4,0g de 

fibras/100g. 

Souza et 
al. (2007) 
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Foi observado que os trabalhos científicos citados na presente pesquisa 

(Tabela 1) foram realizados principalmente em unidades produtoras de refeições 

situadas em escolas e creches (CARVALHO, BASSO, 2016; SILVA, BRITO, 2015) e 

também em laboratórios. Nenhuma dessas pesquisas reporta resultados colhidos 

em experimentos sobre aproveitamento integral de alimentos em meios de 

hospedagem (MH), o que poderia ser útil para minimizar a geração de lixo e 

promover a economia de recursos financeiros e alimentícios nesses 

estabelecimentos. 

Heikkilä et al. (2016) comentaram, a partir de uma pesquisa realizada em 

restaurantes da Finlândia, que o combate a qualquer tipo de desperdício em 

serviços de alimentação deve ser um ponto de destaque na gestão desse tipo de 

estabelecimento. 

Utilizar os alimentos integralmente poderia propiciar às pessoas um melhor 

consumo nutricional, maior economia, melhor relação ecológica com o meio 

ambiente em que vive. Pois através deste aproveitamento terá como consequência à 

redução do lixo e a construção de novos hábitos alimentares assegurando uma 

melhor qualidade de vida. Contudo ainda não se sabe o grau de aceitabilidade dos 

alimentos feitos com o aproveitamento integral (SILVA et al, 2005). 

Para Badawi (2006) as pessoas ainda desconhecem o grande valor nutritivo 

que as partes vistas como “menos nobres” dos alimentos apresentam. Cascas, talos, 

sementes e folhas são ricas em vitaminas, em especial A e C, além de ferro, 

potássio, cálcio e outros nutrientes. Aproveitar os alimentos não faz bem somente ao 

meio ambiente e a sociedade, mas também ao organismo humano. 

Cabe ressaltar que para garantir uma alimentação adequada somente a 

disponibilidade de alimentos não é suficiente, pois é necessário que os mesmos 

também sejam seguros do ponto de vista higiênico sanitários dos alimentos e que as 

preparações sejam diversificadas e saborosas(OLIVEIRA, 2008).Alimentos seguros 

são aqueles cujo consumo não coloca em risco a saúde do consumidor (FOOD 

INGREDIENTES BRASIL, 2008). 

Deve-se priorizar o controle de higiene desde o momento da aquisição dos 

alimentos até o seu consumo, prevenindo a ação de fatores externos que possam 
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prejudicar a qualidade dos alimentos e, ao mesmo tempo, prolongar a sua vida útil, e 

assim evitando contaminações alimentares (ORNELLAS, 2008). 

Na Figura 1 está apresentada uma distribuição dos percentuais de artigos 

pesquisados sobre a utilização de partes comestíveis de alimentos usualmente 

descartadas no desenvolvimento de produtos. 

 

Figura 1. Distribuição dos percentuais de artigos pesquisados sobre a utilização de 

partes comestíveis de alimentos usualmente descartadas no desenvolvimento de 

produtos. 

 

 

Ao observar os trabalhos estudados foi possível notar que 54% dos mesmos 

utilizaram as cascas das frutas e hortaliças em preparações culinárias e em produtos 

como as farinhas, sejam elas em pratos doces ou salgados, com o intuito de mostrar 

a viabilidade da utilização resíduos orgânicos no desenvolvimento de alimentos de 

considerável qualidade nutricional.   

Um outro ponto que merece ser destacado sobre o tema em questão é a 

utilização das folhas de vários alimentos em conjunto com outras partes comestíveis 

dos mesmos como as cascas ou os caules. Cabe ressaltar que as folhas podem 

contribuir para aprimorar os atributos sensoriais de um alimento ou de uma bebida 

como tornar cores, texturas ou outras características mais atrativas perante o 

consumidor; bem como veicular mais nutrientes e substâncias funcionais. 

8%

14%

54%

24%

Caules Sementes Cascas Produtos com várias partes de vegetais
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Dentre os trabalhos estudados na presente pesquisa foi possível observar 

que essas pesquisas, desenvolveram várias possibilidades do aproveitamento 

integral dos alimentos, com proposta de elaboração de produtos como cupcakes, 

biscoitos, massas alimentícias, bebidas não alcoólicas, geleias, bolos, entre outros. 

Entretanto, alguns desses trabalhos não apresentaram resultados referentes aos 

possíveis efeitos da adição das partes usualmente descartadas na produção de 

refeições, ou sobre sua composição química. 

Por outro lado, a avalição sensorial é um tipo de análise frequentemente 

empregada nas pesquisas envolvendo o AIA. Segundo Teixeira (2009) essa 

avaliação é útil para estudar características como aparência, sabor, textura, cor, 

aroma e gosto, bem como a intenção de compra de um consumidor com relação a 

um determinado produto alimentício.  

 Foram observados poucos trabalhos abordando o emprego do 

aproveitamento integral dos alimentos para desenvolver bebidas, visto que, entre as 

fontes consultadas somente nas pesquisas conduzidas por Silva e Brito (2015) e 

Vieira et al. (2010) bebidas não alcoólicas foram elaboradas (Tabela 2). 

  Durante a realização da presente pesquisa percebeu-se que os trabalhos 

brasileiros enfatizam o desenvolvimento de produtos e a realização de análises 

convencionais como físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Entretanto, no 

levantamento feito em uma base de dados internacional verificou-se que nas 

pesquisas recentemente publicadas o foco está voltado para as análises de 

propriedades funcionais (atividade antioxidante e teores de compostos fenólicos) e 

as possíveis aplicações industriais das partes usualmente descartadas dos vegetais.  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

CONCLUSÃO 

 Com base no levantamento bibliográfico realizado foi possível concluir que o 

aproveitamento integral dos alimentos é uma ação que pode trazer benefícios como 

veicular nutrientes e substâncias funcionais, além de representar uma iniciativa de 

caráter sustentável, uma vez que minimiza o descarte de resíduos orgânicos 

provenientes da produção de refeições. 

  Foi possível perceber que nos trabalhos realizados Brasil a principal 

tendência da práticade AIA consiste na formulação de produtos alimentícios 

diversos, incluindo cascas, caules, sementes e folhas em fichas técnicas de 

preparação culinária. Por outro lado, verificou-se que os estudos internacionais 

dissertam principalmente sobre as propriedades funcionais e potencialidade dessas 

frações dos alimentos como possíveis matérias primas industriais. 

  

. 
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