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RESUMO
O acesso à alimentação de qualidade e em quantidade adequada tem sido cada vez mais difícil, o
aproveitamento integral dos alimentos é uma ferramenta colocado a disposição da sociedade como um
todo, principalmente para as classes menos favorecidas. É de extrema relevância conscientizar a
população a utilizar os alimentos na sua totalidade, obtendo benefícios como: preparações de alto
valor nutritivo evitando também o desperdício. O aproveitamento integral dos alimentos é o uso do
alimento na sua integralidade. Através desse aproveitamento é possível promover saúde de forma
prática, econômica e contribuir para minimizar o desperdício dos alimentos. Nesse contexto, o
objetivo é incentivar o reaproveitamento de alimentos e oferecer uma alternativa nutritiva da dieta a
baixo custo. Trata-se de um estudo de revisão de literatura, desenvolvida com produção cientifica
indexada em quadro bases de dados: PUBMED, SCIELO, BIREME LLACS. Os critérios adotados
para seleção dos artigos, a saber: 1- Publicações no período de 2000 a 2018; 2- Em ordem de
preferência por artigos e teses originais; 3- Qualidade metodológica da pesquisa; 4- Escrito em
português e inglês; Alguns estudos revelou que os consumidores aproveitam apenas 40% das frutas e
hortaliças, devido à ausência de conhecimento sobre utilização total do alimento (MATTAR, 2008).
Todos os anos, cerca de 30% de tudo que é produzido no mundo é desperdiçado. Aproximadamente,
1,3 bilhão de toneladas de comida que vai para o lixo. Essas perdas ocorrem geralmente nas fases de
produção, armazenamento e transporte e correspondem a 54% do total. Já o desperdício, encontra-se
em 46% do montante, sendo estreitamente ligado aos hábitos dos consumidores e presente nas vendas.
A limitada informação sobre o valor nutricional dos alimentos, associado ao desconhecimento do
aproveitamento integral dos alimentos são fatores que contribuem para o desperdício. Entender esta
limitação é um largo passo para aumentar o consumo dos alimentos na sua totalidade, melhorando
assim o valor nutricional das refeições. É de suma importância de trabalhos que aumentem a
percepção ambiental, o homem necessita, de qualquer modo, de uma alimentação sadia, rica em
nutrientes, isto pode ser alcançado com partes de alimentos que normalmente são desprezadas.

Palavras-chave: Aproveitamento Integral dos Alimentos. Desperdícios de Alimentos. Full use of

food.
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ANEXO B - Layout do pôster a ser apresentado no evento (80cm x 100cm)
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INTRODUÇÃO

O ser humano é considerado como o
principal causador de impactos ao ambiente
(OSKAMP, 2000). O Brasil ainda enfrenta
dois problemas: a fome e o desperdício de
alimentos, sendo este, um dos paradoxos do
nosso país (GONDIM et al, 2005). Na
década de 80 há o crescimento da prática
do aproveitamento integral dos alimentos,
com o intuito de combater a desnutrição e a
fome nos país, principalmente nos grupos
mais vulneráveis. O acesso à alimentação
de qualidade e em quantidade adequada
tem sido cada vez mais difícil, o
aproveitamento integral dos alimentos é
uma ferramenta colocado a disposição da
sociedade como um todo, principalmente
para as classes menos favorecidas. É de
extrema relevância conscientizar a
população a utilizar os alimentos na sua
totalidade, obtendo benefícios como:
preparações de alto valor nutritivo evitando
também o desperdício. O aproveitamento
integral dos alimentos é o uso do alimento
na sua integralidade. Através desse
aproveitamento é possível promover saúde
de forma prática, econômica e contribuir
para minimizar o desperdício dos

Alguns estudos revelou que os
consumidores aproveitam apenas 40% das
frutas e hortaliças, devido à ausência de
conhecimento sobre utilização total do
alimento (MATTAR, 2008). Todos os
anos, cerca de 30% de tudo que é
produzido no mundo é desperdiçado.
Aproximadamente, 1,3 bilhão de toneladas
de comida que vai para o lixo. Essas
perdas ocorrem geralmente nas fases de
produção, armazenamento e transporte e
correspondem a 54% do total. Já o
desperdício, encontra-se em 46% do
montante, sendo estreitamente ligado aos
hábitos dos consumidores e presente nas
vendas.

CONCLUSÃO

A limitada informação sobre o valor
nutricional dos alimentos, associado ao
desconhecimento do aproveitamento
integral dos alimentos são fatores que
contribuem para o desperdício. Entender
esta limitação é um largo passo para
aumentar o consumo dos alimentos na sua
totalidade, melhorando assim o valor
nutricional das refeições. É de suma
importância de trabalhos que aumentem a
percepção ambiental, pois o homem
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alimentos. Nesse contexto, o objetivo de
incentivar o reaproveitamento de alimentos
e oferecer uma alternativa nutritiva de dieta
a baixo custo.

Trata-se de um estudo de revisão de
literatura, desenvolvida com produção
cientifica indexada em quadro bases de
dados: PUBMED, SCIELO, BIREME
LLACS. Os critérios adotados para seleção
dos artigos, a saber: 1- Publicações no
período de 2000 a 2018; 2- Em ordem de
preferência por artigos e teses originais; 3-
Qualidade metodológica da pesquisa; 4-
Escrito em português e inglês; 5- Palavras-
chaves: “aproveitamento integral dos
alimentos“,” desperdícios de alimentos”,
“Full use of food”.

necessita, de qualquer modo, de uma
alimentação sadia, rica em nutrientes, e
isto pode ser alcançado com partes de
alimentos que normalmente são
desprezadas.
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