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1 Introdução   

Nas últimas décadas os estabelecimentos de alimentação coletiva vem crescendo 

consideravelmente. Este nicho de mercado traz consigo uma grande demanda de produção. É 

um setor que gera muita oportunidade de emprego, entretanto, devido a essa produção em 

grande escala, compromete-se conceitos de sustentabilidade, e um deles é o desperdício da 

água (DIAS, OLIVEIRA, 2016). A pesquisa tem como objetivo conscientizar os funcionários 

de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) da questão ambiental, visando mudanças 

de hábitos, tanto no âmbito profissional, quanto no pessoal.  Este tema está diretamente ligado 

à qualidade de vida, desenvolvimento de estratégias correlacionadas, conscientização 

individual e coletiva (BARTHICHOTO, 2013). O trabalho propõe também redução de custos 

dentro da UAN, tornando interessante para o proprietário em investir no aspecto da 

sustentabilidade ambiental (BARRETO; GHOUBAR,1999).   

No Brasil já existe um Programa de Uso Racional de Água (PURA) criado pela política 

e pela sociedade que tomam como iniciativa ações para a conservação da água e seus 

objetivos estão vinculados a racionamento, conservação, quantificação, economia, dentre 

outros visando todas as edificações (SABESP, 2017). 

 

2 Material e Métodos  

Foi proposto uma mudança na forma como eram lavadas as maças no local. No primeiro 

dia de coleta de dados, foi realizada conforme já era feito na UAN, sem a seleção do produto. 

Foram lavadas em torneira de água corrente 773 maçãs. Dentro da cuba foi colocado um 

balde de 15 litros e a cada vez que o balde enchia, era descartada a água e iniciava o processo 

novamente. Das 773 maçãs lavadas, 223 maçãs não foram aproveitadas para aquela atividade, 
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sendo devolvidas para o fornecedor. No final da atividade foram utilizados 20 baldes de 15L. 

Esta atividade é realizada uma vez por semana  

 Lavagem das maçãs já selecionadas 

  

No segundo dia de coleta, a atividade iniciou da forma proposta. Primeiro as maças 

foram selecionadas, totalizando 550 maças necessárias para a distribuição, e somente após a 

seleção elas foram lavadas e foram utilizados 9 baldes de 15L.  

 

 
 Balde utilizado para a análise de dados 

 

 

3 Resultados e Discussão  

A diferença de baldes gastos totalizou 165 litros no dia, ao final do mês 660 litros e no 

ano 7.920 litros. Logo temos uma economia anual média de R$ 903,82 de acordo com o m3 

comercial. O método teve aceitação de 100% no local, sendo avaliado oralmente por cada 

funcionário, explorando opiniões de cada um sobre o assunto, inclusive já adotado pelos 

responsáveis da atividade. Os funcionários ficaram surpresos com tanta quantidade de água 

utilizada para esta atividade. 
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 Conta de Água do mês de Abril, 2019 da Unidade de Alimentação e Nutrição Coletiva analisada. 

 

Um estudo de caso realizado na Universidade de Londrina identificou um grande 

percentual de economia nas atividades das UANs. O estudo proposto teve como resultado 

60% menor em maquinas de lavagem de louça, 28% na lavagem das folhagens e 21% 

trocando as torneiras para automáticas (KAMINAGAKURA, 2005). Foi realizado um estudo 

de caso em uma escola militar em Belém do Pará, onde duas torneiras vazando durante 1 dia 

corresponderam a 182,64 litros desperdiçados.    

Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 2,7 bilhões de pessoas deverão 

sofrer com a falta de água em 2025 se o consumo do planeta não diminuir (ONU, 2019).  

A sustentabilidade ambiental, o desperdício de água potável, deve-se insistentemente ser 

incluída na sociedade, para que a manutenção dessa ideia sempre esteja em desenvolvimento 

e cresimento. A água é um recurso natural abundante, porem limitado. Portanto deve ser 

usado de forma consciente (PORTO, 1991).  A sustentabilidade está totalmente relacionada 

com a qualidade de vida da população, pois o conceito compõe a educação, moradia, 

alimentação, necessidades essenciais para a sobrevivência (CLARO, 2008).   

A pesquisa não trouxe apenas a questão econômica, mas principalmente a 

conscientização da utilização da água potável. A pesquisa compreende que o nutricionista tem 

um papel muito importante nas UANs, pois é de sua responsabilidade implantar a 

sustentabilidade no local (SOUZA, 2008). 
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4 Conclusão 

Abrangendo um pouco mais a pesquisa, conclui-se que esta economia pode ser revertida 

na compra de 16 caixas de maça no ano para realizar a mesma atividade proposta, de acordo 

com o preço da caixa repassado pela nutricionista do local. 
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 Folder entregue aos funcionários após análise da pesquisa desenvolvida.  


