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Mudança de hábitos: redução de copos plásticos em restaurantes 
universitários 

 
 

Introdução   

A garantia e o acesso à alimentação é um direito básico reconhecido internacionalmente pelos direitos 
humanos. Para as coletividades, de maneira geral, o fornecimento da alimentação por meio de refeições é feito pelas 
Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN). Nos espaços acadêmicos das universidades as atividades de uma UAN 
são desenvolvidas nos Restaurantes Universitários (RUs).  

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) há cinco unidades de RUs distribuídas em cinco 
campi, que no ano de 2011 serviram mais de 1.600.000 refeições. De acordo com a Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE) os RUs, têm por finalidade o preparo e a distribuição de refeições oferecendo uma alimentação 
balanceada e com qualidade, por um preço acessível ao corpo discente, docente, e técnico administrativo da 
universidade (UFRGS, 2012a). O cardápio padrão servido no almoço e jantar nos RUs é composto por arroz, feijão, 
carne, guarnição, salada, sobremesa e suco (que é oferecido com valor adicional).  
 A produção de refeições para coletividades contempla uma série de etapas que vai da seleção e 
acondicionamento das matérias-primas até a preparação do produto acabado (ABREU et al., 2009). No consumo 
dessas refeições também ocorre a geração de resíduos, que podem ser de alimentos servidos e não consumidos, como 
de embalagens como papeis, latas e plásticos que muitas vezes não são separados adequadamente (ADA, 2007; 
GRAU, 2012).No caso dos RUs da UFRGS a geração desse tipo de resíduo está na utilização de guardanapos e 
copos plásticos descartáveis  (poliertireno).  
 Os plásticos constituem um dos principais problemas, entre todas as classes de materiais que constituem os 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), pois apresentam os menores índices de reciclagem em todo o mundo. (SANTOS, 
et al., 2004). De acordo com Spinacé e De Paoli, (2005) os plásticos são considerados os grandes vilões ambientais, 
pois podem demorar séculos para se degradar e ocupam grande parte do volume dos aterros sanitários, interferindo 
de forma negativa nos processos de compostagem e de estabilização biológica.  
 Os resíduos (sólidos, líquidos ou gasosos) sempre foram considerados sobras inevitáveis dos processos 
produtivos, bem como associados aos processos econômico-sociais, dos quais a sociedade é dependente (SENAI, 
2003). A geração de resíduos apresenta dependentes de condições culturais, econômicas, de hábitos, dentre outros 
fatores e atinge diretamente o meio ambiente e sua relação com os meios físicos, biológicos e antrópicos (NAIME, 
2005).  
 A Lei nº 12.305 aprovada em dois de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos  
destaca em seu artigo 7º os aspectos de “não geração, redução, reutilização, reciclagem [...], bem como disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos [...]” (BRASIL, 2010).  
 Considerando os RUs da UFRGS como espaços geradores de resíduos sódios na produção e também 
consumo das refeições o presente trabalho se justifica pela necessidade de identificar e monitorar ações que possam 
minimizar a ocorrência de impactos no meio ambiente, mediante a mudança de hábitos.  
 
 
Objetivo 
 
  O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados das ações desenvolvidas relacionadas ao 
hábito do consumo de suco com a redução de resíduos de copos plásticos e impactos ambientais nos restaurantes 
universitários da UFRGS. 
 
Metodologia 
 

Trata-se de uma pesquisa descritiva com dados quantitativos secundários dentro do projeto de pesquisa 
“Programa de Redução da Geração de Resíduos em Restaurantes Universitários” de professores do curso de Nutrição 
da UFRGS (Strasburg, et al. 2011).  
 Foram verificadas junto a secretaria da Divisão de Alimentação o volume de copos (em centenas) 
distribuídos para cada um dos 5 RUs da UFRGS nos anos de 2010 a 2012. As informações foram retiradas do 

software Sistema de Administração de Materiais (SAM) por servidor habilitado. 



As informações nutricionais do suco e de seu rendimento foram retiradas do rótulo do produto utilizado. A 
forma de preparo foi verificada in loco junto a um dos RUs por bolsista do curso de Nutrição da UFRGS vinculada a 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), no ano de 2011. 

As informações coletadas foram transcritas para planilha eletrônica do programa Microsoft Excel® onde 
foram quantificados os volumes totais de copos plásticos descartáveis utilizados por ano em cada RU e realizado o 
cálculo da redução percentual ao  longo do período.  
 
Resultados 
 

O hábito de ingerir líquidos junto às refeições fez com que o uso de suco fosse introduzido junto as 
refeições dos RUs da UFRGS. O suco concentrado utilizado diluído para ser servido nas refeições dos RUs vinha em 
embalagens plásticas (baldes) de 18 litros e era acondicionado em temperatura ambiente.  

A recomendação do fabricante orientava a diluição com 1 parte do produto para 8 partes de água. Na 
prática, considerando os aspectos de cor e sabor, foi identificado que essa diluição variava de 4,5 a 6 litros de água 
para cada litro de suco concentrado, de acordo com o sabor oferecido.   

Além do uso da água utilizada para a diluição do produto deve ser considerado também o uso de água e 
produtos de limpeza para a higienização e sanificação das suqueiras e do uso de energia elétrica para manter os 
equipamentos sob refrigeração no período de.preparo e distribuição do suco. 

Em relação ao valor nutricional, 20 g do produto concentrado  necessários para o preparo de 200 ml de suco 
diluído forneciam 77 kcal (324 kj),  sendo 19 g de carboidratos e 6,7 mg de vitamina C. O produto já vinha adoçado 
e continha como outros ingredientes: aroma natural de frutas, acidulante ácido cítrico INS 330 e conservantes 
benzoato de sódio INS 330 e sorbato de potássio INS 202. 

O suco concentrado vinha sendo servido habitualmente no ano de 2010 e anteriores. Para o ano de 2011, 
estava sendo considerando a busca por um produto que tivesse uma melhor qualidade nutricional. Devido a questões 
principalmente relacionadas à logística de armazenamento essa opção ficou inviabilizada e teve que ser descartada. 
Dessa forma a DAL optou em utilizar o estoque remanescente de suco concentrado para o ano de 2011 até que ele 
fosse totalmente consumido. Nos anos de 2011 e 2012 não foi adquirido suco de qualquer natureza e no último ano 
esse produto não foi servido em nenhuma ocasião nos RUs da UFRGS. 

O não fornecimento de suco num primeiro momento gerou alguma insatisfação por parte dos usuários. Mas 
com o tempo essa mudança foi absorvida a rotina sem maiores problemas. Dessa forma, o hábito do suco foi 
substituído pela maior parte dos alunos por água dos bebedouros, ou ainda, pela não ingestão de líquido durante a 
refeição. O quadro 1 apresenta o total de copos adquiridos por cada restaurante universitário nos anos de 2010 a 2012 
com os respectivos percentuais de redução de consumo.  

 
Quadro 1 – Aquisição de copos pelos Restaurantes Universitários da UFRGS e  

percentual de redução no período de 2010 a 2012. 
  

Restaurante 
Aquisição Total de Copos 

(em centos) Redução %  

Universitário 2010 2011 2012 2012 / 2010 

RU 1 4005 3630 2315 42,2 

RU 2 2620 660* 1321 49,6 

RU 3 4600 3800 2480 46,1 

RU 4  920 660 200* 78,3 

RU 5 595 780 581 2,3 

Total 12740 9530 6897  
(*) atendimento parcial no decorrer do ano.  

 
Avaliando as informações como um todo foi constado uma redução total de 45,9% no uso de copos plásticos 

descartáveis no período de 2010 a 2012. Essa redução foi equivalente a 5843 centos de copos nesse período. 
Considerando que a cada ano têm aumentado o número de serviços nos RUs, se não houvesse essa mudança quanto a 
retirada do suco, a quantidade de copos deveria ter sido superior ao total utilizado no ano de 2010. 

Apesar da UFRGS ter o procedimento de coleta seletiva dentro da universidade (UFRGS, 2012b), percebe-
se, ainda, dificuldades por parte dos alunos em fazer a correta separação dos resíduos. Essa mesma realidade foi 
percebida nos RUs quando os alunos não colocam os copos plásticos nos recipientes identificados para essa 



finalidade. Dessa forma a redução significativa do consumo de copos plásticos descartáveis beneficia diretamente o 
meio ambiente com a não geração desses resíduos.  
 

Conclusões e Recomendações 

O presente estudo apresentou os resultados da ação decorrente do não oferecimento de suco nas refeições 
dos restaurantes universitários da UFRGS em relação ao uso de copos plásticos descartáveis. A mudança 
proporcionou o repensar dos hábitos de consumo dos usuários, como também reduziu a geração de resíduos sólidos 
decorrente do uso de copos plásticos descartáveis. Outras ações de avaliação de impactos ambientais deverão ter 
continuidade dentro do projeto de pesquisa “Programa de Redução da Geração de Resíduos em Restaurantes 
Universitários”.  
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