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1 Introdução 

No Brasil, diariamente é descartado toneladas de alimentos e que muitas das vezes estão 

em perfeito estado. As partes que geralmente são menos aproveitadas pela população são as 

cascas, entrecascas, folhas, talos dos hortifrútis e estas partes são tão nutritivas ou até mais do 

que as polpas. Um método eficaz para evitar tamanho desperdício seria o aproveitamento 

integral dos alimentos, que consiste em aproveitar o alimento como um todo (BRASIL, 2018; 

GONDIM et al, 2005; OLIVEIRA et al, 2002; SESI, 2008; ORNELAS, 2007). 

O aproveitamento integral dos hortifrútis, nas unidades de alimentação e nutrição tem 

como benefício proporcionar maior economia e menos desperdício, promover maior 

sustentabilidade, aprimoraras preparações culinárias, proporcionar a criação de receitas e 

aumentaros nutrientes dos alimentos que serão ofertados (BRASIL, 2018; STORCK, 2013). 

Assim, esteestudoteve como objetivo, elaborar uma análise quantitativa, sobre o 

descarte inadequado dos hortifrútise promover medidas de intervenções, como a criação 

dereceitas a partir do aproveitamento integral dos mesmos e avaliar sua aceitação a fim de 

reduzir o desperdício no local. 

 

2 Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada durante o estágio de UAN, em uma unidade de alimentação e 

nutrição localizada em Campo Grande/MS, no período de 24 de maio e 04 a 07 dejunho de 

2018. 

Durante 4 dias, foi realizada a pesagem e a coleta dos dados, referente a quantidade de 

hortifrútis que eram descartadas e a quantidade que poderia ser utilizada. Entre as partes que 

poderiam ser utilizadas, os talos de coentro, couve-flor, cebolinha, couve, brócolis e as cascas 

de cenoura, banana e de abacaxi, foram escolhidos para a preparação das receitas, onde os 
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mesmos foram higienizados e armazenados, de acordo com a resolução RDC nº 216/2004 

(BRASIL, 2004). 

No 4º dia de pesquisa ao final da coleta de dados, foi realizada uma receita de bolo com 

a casca do abacaxi (Figura 1) e, uma receita de torta com os talos do brócolis, couve-flor, 

couve, cebolinha e coentro (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

No último dia de pesquisa foi realizada 1 receita de bolo com a casca da banana (Figura 

3) e uma receita de bolo com a casca da cenoura (Figura 4), as receitas foram retiradas do 

Mesa Brasil SESC e foram adaptadas. Foi avaliado o grau de aceitação e intenção de compra 

das receitas (SESC, 2003; DUTCOSKY, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Resultados e Discussão 

No Gráfico 1, é possível observar a quantidade de hortifrútis que foram descartados nos 

4 dias de pesagem e o total que poderiam ser utilizados em diversas preparações pela UAN. E 

de acordo com resultados apresentados, observa-se que a UAN tem um alto índice de 

desperdício. O desconhecimento dos nutrientes presentes nas partes dos hortifrútis, como as 

cascas, talos, folhas e entrecascas, pelos manipuladores é um dos fatores para o mau 

Figura 1: Bolo com casca de abacaxi. Figura 2: Torta de talos. 

Figura 3: Bolo com casca de banana. Figura 4: Bolo com casca de cenoura. 



 
aproveitamento, ocasionando assim alto índice de desperdício dos alimentos (BRASIL, 2018; 

SESI, 2008; ORNELAS, 2007). 

 

 

 

Nos Gráficos 2 e 3 disponível no apêndice, é possível observar o grau de aceitação das 

receitas pela escala hedônica estruturada de 9 pontos e a intenção de compras das receitas pela 

escala hedônica estruturada de 5 pontos (DUTCOSKY, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Resultados semelhantes com este estudo, foram obtidos em uma pesquisa onde avaliou 

o grau de aceitação do bolo com a casca da banana e sem a casca da banana, e o bolo com a 

casca demonstrou maior aceitabilidade e maior intenção de compras (NUNES, 2009). 

Outra pesquisa se assemelhou com este estudo, onde foi avaliada a aceitação da torta de 

talos e se obteve boa aceitação por meio de análise sensorial (SOUZA et al, 2011). 

Os resultados obtidos nos Gráficos 2 e 3, demonstraram que de forma geral as 

preparações tiveram boa aceitação e isso serve de incentivo para incluírem essas preparações 

no cardápio da UAN. 

 

4 Conclusão 

Os resultados encontrados, determinou alto índice de desperdício de hortifrútis na UAN. 

Conclui-se, que com o aproveitamento integral dos hortifrútis é possível diminuir tal 

desperdício, contribuindo para uma melhor economia e um aumento no valor nutricional das 

preparações. Visto que as receitas que foram elaboradas tiveram alto índice de aceitabilidade, 

podendo as mesmas serem inclusas no cardápio da UAN. 
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ANEXO 

Receita da torta de talos (adaptada). 

Ingredientes: 

 3 xícaras (chá) de farinha de trigo 

 2 ovos 

 3 xicaras (chá) de talos de coentro, brócolis, cebolinha, couve-flor e de couve 

 ½ copo de óleo 

 Sal a gosto 

 1 colher de sopa de fermento em pó 

 

Modo de preparo: 

Cozinhe no vapor por aproximadamente 10 minutos os talos e reserve. 

Para a massa, bata as claras em neve, misture as gemas e continue batendo. Misture aos poucos o  óleo, sal, a 

farinha de trigo e os talos, sem parar de mexer. Acrescenteo fermento em pó e misture bem. 

Leve ao forno em forma untada, assar por aproximadamente 30 minutos ou até dourar. 

 

 

Receita do bolo com a casca do abacaxi (adaptada). 

Ingredientes: 

 4 xícaras (chá) de farinha de trigo 

 2 ovos 

 2 xícaras (chá) de açúcar 

 2 xícaras (chá) de caldo de casca do abacaxi 

 1,5 colheres de sopa de fermento em pó 

 1 xícara (chá) da polpa da casca do abacaxi 

 ½ copo de óleo 

Cobertura: 

 2 xícaras (chá) do caldo do abacaxi 

 ½ copo de água 

 1 xícara (chá) de açúcar 

 

Modo de preparo: 

Para obter a calda da casca do abacaxi, retirar as cascas de 1 abacaxi e ferver com 4 xícaras (chá) de água por 

cerca de 20 minutos e depois bata no liquidificador e coe, reservar. Bater as claras em neve, misturar as gemas e 

continuar batendo, misturar aos poucos o óleo, açúcar e a farinha de trigo, sem parar de mexer. Acrescente o 

caldo da casca do abacaxi e a polpa e o fermento em pó, misture bem. 

Leve ao forno em forma untada, assar por aproximadamente 35 minutos ou até dourar. 

Cobertura: 

Em uma panela com fogo médio acrescente o açúcar, quando o açúcar estiver em calda, acrescente a calda da 

casca do abacaxi, espere ferver e coloque o ½ copo de água, continue misturando até atingir ponte de calda. 

 

Receita do bolo da casca da cenoura (adaptada) 

Ingredientes: 

 4 xícaras de trigo 

 2 ovos 

 ½ copo de óleo 

 2 xícaras (chá) de açúcar  

 2 xícaras (chá) de cascas da cenoura 

 1,5 de sopa de fermento em pó 

 

Cobertura: 

 2 xícaras (chá) de leite 

 6 colheres de chocolate em pó 

 1 colher de sopa de manteiga 

Modo de preparo: 

Bata no liquidificador as cascas, ovos e óleo. À parte, peneire a farinha de trigo, açúcar e o fermento, junte a 

mistura no liquidificador e misture bem. Unte uma assadeira média, assar em fogo médio. 

Cobertura: 



 
Misture todos os ingredientes e leve ao fogo, mexer bem até desgrudar da panela, reserve. Depois do bolo 

assado, espalhe está cobertura e deixe esfriar.  

 

Receita da casca do bolo de Banana (adaptada) 

Ingredientes: 

 4 xícaras de trigo 

 2 ovos 

 ½ copo de óleo 

 2 xícaras (chá) de açúcar  

 2 xícaras (chá) de cascas de banana 

 1,5 colheres de sopa de fermento em pó 

Modo de preparo: 

Bata no liquidificador as cascas, ovos e óleo. À parte, peneire a farinha de trigo, açúcar e o fermento, junte a 

mistura no liquidificador e misture bem. Unte uma assadeira média, assar em fogo médio. 


