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Resumo 

Dentre as inúmeras formas de utilização da água está seu uso no preparo de alimentos. Cada 

quantidade de comida produzida demanda uma proporcional quantidade de água, logo, 

alimento jogado fora e água desperdiçada são diretamente proporcionais. Visitando o 

Restaurante Acadêmico (RA) e analisando os setores de utilização de água, notou-se que a 

principal forma de desperdício é através do resíduo orgânico, pois foram desperdiçados 

1181,7L de água em forma de alimentos apenas em março de 2017.  O presente artigo 

objetiva quantificar o desperdício de água no RA do Instituto Federal do Ceará, em Sobral-

CE, bem como mostrar as estratégias que estão sendo usadas visando à economia, 

contribuindo assim para um meio social mais sustentável.  
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Introdução 

A água é o elemento essencial à vida, sem a qual a mesma não existiria. Porém, 

mesmo com tamanha abundância de água no planeta, a água apta para uso e consumo humano 

vem se tornando cada vez mais escassa.  

Analisando o gráfico abaixo, vemos que 97,50% da disponibilidade hídrica do planeta 

está nos oceanos (água salgada), ou seja, imprópria para o consumo humano, a não ser que 

seja realizado um processo de dessalinização, o que requer um investimento muito alto, 

tornando-o inviável. Em seguida, temos que 2,493% se encontra em regiões subterrâneas 

(aqüíferos) ou polares, o que dificulta seu uso. Somente 0,007% é própria para consumo 

humano, e está em rios, lagos e pântanos (água doce). Deste 0,007%, apenas 8% é destinado 

ao uso individual (residências, hospitais, clubes, etc.). 
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Gráfico 1 – Distribuição da água no mundo  

 

Fonte: World Resources Institute, ONU 

Dentre esses usos, está o seu consumo para a preparação de alimentos. O presente 

artigo utilizou o Restaurante Acadêmico (RA) do Instituto Federal do Ceará (IFCE), em 

Sobral-Ce, como laboratório para analisar e quantificar o impacto do uso e desperdício de 

água na preparação dos alimentos. 

Com os resultados em mãos, verificou-se a necessidade urgente de se adotar medidas 

que visem a preservação e o uso consciente da água, através de leis, conscientização e 

orientação dos envolvidos, já que a tendência para os próximos anos é que, com o crescimento 

populacional, aumente ainda mais o consumo de água principalmente nos grandes centros 

urbanos.  

 

Metodologia 

De início, era necessário identificar em quais setores do RA era usado água para o 

desenvolvimento das atividades. Os setores identificados foram: limpeza do local, banheiros, 

torneiras para higienização das mãos antes das refeições, consumo (na forma de bebedouro) e 

preparo dos alimentos. Dentre esses, o setor de preparo dos alimentos foi o que se destacou 

como sendo o de maior índice de uso e, consequentemente, de desperdício, que é proveniente 

da quantidade de alimento desperdiçado. Utilizando noções básicas de proporção, podemos 

chegar à conclusão de que, se é usado uma quantidade X de litros de água na preparação de N 

quilos de alimento, logo, no desperdício de qualquer quantidade de resíduo orgânico temos 

uma quantidade diretamente proporcional de água desperdiçada. 
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Todas as informações foram obtidas com os cozinheiros do RA. Os alimentos usados 

nos cálculos foram os que são cozinhados com mais frequência no restaurante, sendo eles o 

arroz, feijão e macarrão. Além disso, também foi coletada a quantidade de água utilizada para 

a lavagem dos vegetais usados nas saladas, sendo essa quantidade bastante considerável. 

A partir do momento em que a coleta de dados foi realizada, foram feitos cálculos 

usando noções básicas de proporção e estatística para determinar a quantidade total de água 

que é utilizada na preparação diária dos alimentos. 

A partir daí, pegando como referência as quantidades de alimento desperdiçadas nos 

dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2017 e utilizando média aritmética simples, chegou-se à 

quantidade média de alimento desperdiçada por dia. 

Por fim, através de regra de três simples, encontrou-se a quantidade diária de água 

desperdiçada através dos resíduos orgânicos. 

 

Resultados e Discussões 

A tabela abaixo foi montada com base nos dados coletados, com os alimentos outrora 

já definidos para análise. 

 

Tabela 1 – Quantidade de alimento produzido por dia e volume equivalente de água 

utilizada 

ALIMENTO VOLUME DE 

ÁGUA POR 

QUILO 

QUANTIDADE DE 

ALIMENTO 

PRODUZIDA POR 

DIA  

VOLUME TOTAL 

DE ÁGUA 

UTILIZADA 

ARROZ 3 LITROS 38,34 KG 115 LITROS 

MACARRÃO 6 LITROS 22 KG 132 LITROS 

FEIJÃO 7 LITROS 24,34 KG  170,38 LITROS 

SALADA 0,72 LITROS 55,36 KG 40 LITROS 

 

Esses valores são referentes aos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2017, e nos dão uma 

noção da quantidade total de água utilizada em função da quantidade de alimento produzida. 

457,38 litros de água foram usados na produção de 238,04 quilos de comida, adicionando-se 

98 quilos referentes à quantidade de carne (não demanda água no preparo). 
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Coletados os valores referentes ao total de alimentos desperdiçados durantes os três 

dias em questão e realizando uma média aritmética simples, chegamos ao valor aproximado 

de 20,5 quilos de alimento por dia. 

Através de regra de três simples, chegamos ao valor de água desperdiçado na forma de 

alimento por dia. 

                                 

                                 457,38 litros de água  238,04 quilos 

                                      X    litros de água  20,5     quilos 

                                         X=39,39 litros de água por dia  

 

Esse desperdício reflete também no orçamento financeiro do IFCE. Analisando o 

gráfico abaixo, produzida a partir da coleta das contas de água mensais, podemos verificar a 

diferença de consumo gerada pelo RA. Até o mês de julho de 2016 o IFCE gastava em média 

R$ 4000,00 na fatura de água. A partir de agosto (mês em que deram início as atividades do 

RA) o IFCE passou a gastar em média R$8000,00 na fatura de água. Ou seja, o consumo de 

água praticamente duplicou após o início das atividades do Restaurante Acadêmico. 

 

Gráfico 3 – Gastos com água antes e depois do RA 

 

Fonte: Departamento financeiro do IFCE 

 

Considerações finais  
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A partir do trabalho realizado pôde-se ter uma noção significativa da quantidade de 

água que é diariamente desperdiçada na forma de comida no RA. O passo seguinte é traçar 

estratégias que visem combater o desperdício de alimentos, através da conscientização e 

orientação dos alunos e demais usuários do restaurante. 

Algumas atividades e projetos já começaram a ser desenvolvidos visando alertar a 

todos sobre a importância de se diminuir o desperdício de alimento para, consequentemente, 

diminuir o desperdício de água. 

A água utilizada na lavagem de verduras e a água que mantém as refeições aquecidas 

passaram a ser reutilizadas na limpeza no restaurante, resultando em uma economia de 160 

litros de água. Abordagens mesa a mesa começaram a ser realizadas visando alertar e 

conscientizar os usuários do restaurante a respeito do desperdício, assim como também estão 

sendo realizadas periodicamente palestras com temas sobre sustentabilidade e educação 

ambiental, para os alunos do IFCE e também para o público externo.  

Figura 1 – Abordagem mesa a mesa 

 

 

O uso da educação ambiental é o caminho para minimizar os efeitos humanos sobre o 

uso desordenado dos recursos naturais, a fim de desenvolver uma sociedade mais consciente e 

sustentável. 

 

Desenvolvimento sustentável é atender as necessidades das gerações atuais 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas 

necessidades e aspirações” (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1987). 
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