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RESUMO
Objetivou-se quantificar os resíduos orgânicos, o percentual de desperdício da sobra dos alimentos
em um centro penitenciário e calcular o seu potencial para compostagem. Para isso, utilizou-se
como metodologia estudo de caso com abordagem quantitativa e visitas in loco. Realizaram-se
observações e mensurações do peso das amostragens, em seguida, aplicação de questionários
aos servidores da unidade prisional para obtenção de dados secundários acerca de números
relacionados à alimentação dos apenados. Os resultados obtidos mostram que em cada refeição
(almoço e janta), são utilizados por volta de 450 kg de alimento; no período analisado, percebeu-se
que a variação da distribuição de alimentos variou de 634,92 a 795,34 Kg e apresentou uma média
de 715 Kg e perda de 184,17 kg em média. Em relação ao consumo per capita, observou-se
variações entre os dias selecionados, porém, não ultrapassou 0,28; O índice de desperdício atingiu
um percentual de até 40%; Á respeito da quantidade média de sobra por apenado verificou-se um
desperdício de quase 50% das refeições consumidas; O cálculo do potencial para compostagem
considerou um quantitativo necessário para suprir com eficiência a relação C/N, com base nos
resultados obtidos, seria de 552,52 kg de restos alimentares, que representa um percentual de
33,32 % do total de 1657,58 kg. Concluiu-se que a grande taxa de desperdício de alimentos
constatada pelas amostragens evidencia que há uma necessidade de revisão da política de
distribuição da alimentação à essa população encarcerada, portanto, mostra-se necessidade a
aplicação de conceitos presentes na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Palavras-chave: Compostagem; Alimentação; Desperdício.

GENERATION OF ORGANIC SOLID WASTE IN A PENITENTIARY
CENTER
ABSTRACT
The objective was to quantify the organic waste, the percentage of wasted food leftovers in a
penitentiary and calculate its potential for composting. For that, a case study methodology with
quantitative approach and in loco visits was used as methodology. Observations and measurements
of the weight of the samplings were carried out, and questionnaires were then applied to the servers
of the prison unit to obtain secondary data on numbers related to the feeding of the victims. The
results show that in each meal (lunch and dinner), about 450 kg of food are used; in the analyzed
period, it was observed that the variation of food distribution ranged from 634.92 to 795.34 kg and
presented an average of 715 kg and loss of 184.17 kg on average. Regarding per capita
consumption, variations were observed among the selected days, but did not exceed 0.28; The
waste index reached a percentage of up to 40%; With regard to the average amount of leftovers per
person, there was a waste of almost 50% of the meals consumed; The calculation of the potential
for composting considered a quantitative necessary to efficiently supply the C / N ratio, based on the
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results obtained, would be 552.52 kg of food remains, representing a percentage of 33.32% of the
total of 1657, 58 kg. It was concluded that the high food wastage recorded by the samplings shows
that there is a need to revise the policy of distribution of food to this incarcerated population,
therefore, it is necessary to apply concepts present in the National Solid Waste Politics.
Keywords: Composting; Food; Waste.
INTRODUÇÃO
Saúde e alimentação são direitos sociais inerentes à população (BRASIL, 1988), independente das
suas condições de vida ou até o seu acesso a esses direitos. Todavia, a realidade de um número
relevante de brasileiros encarcerados vai de encontro ao que é proposto no texto constitucional, em
função das condições muitas vezes precárias e de risco à saúde encontrada nas penitenciárias
espalhadas pelo país (MENDONÇA et al., 2015).
Considerando que, em estabelecimentos penais, que dispõem dos serviços de saúde, cozinha e
lavanderias inseridos nos seus programas de necessidades, os resíduos gerados contêm ou
potencialmente podem conter agentes patógenos, que comprometem a saúde dos presos e dos
funcionários (MÁXIMO, 2017).
Em grande parte das instituições prisionais brasileiras, há um cenário imperativo de
descontentamento com a alimentação fornecida, tanto aquela fornecida por empresa terceirizada
quanto aquela preparada no próprio presídio, sendo a qualidade das refeições e as condições
precárias para seu preparo os dois motivos de maior reclamação e desperdício alimentar (SILVA,
2017).
O desperdício alimentar, além de ser um importante emissor de gases de efeito estufa pela
decomposição do material orgânico em si, polui a atmosfera por meio do uso da terra, o uso da
água, os pesticidas e defensivos agrícolas (FERNANDES et al., 2017).
Dentro de um serviço de alimentação o desperdício decorre de erros no planejamento com excesso
de produção, compras realizadas sem critérios, desrespeito a sazonalidade dos alimentos, falta de
qualificação dos funcionários responsáveis pela manipulação e seleção de matérias primas e
também despreparo para elaboração de cardápios (OLIVEIRA, 2010 apud GONÇALVES e
BIBIANO, 2012).
Para a resolução da questão do desperdício, é preciso a promoção de campanhas e ação efetivas
que possam considerar vários aspectos como educação nutricional, por que ocorre uma grande
perda de nutrientes somada à educação ambiental por promover novos comportamentos e atitudes
que contribuem para a formação de novos cidadãos, através de mudança de postura, pensamentos
e práticas que referendam as relações entre ações educativas, condições sociais específicas e
transformação da realidade (ARANTES, 2017; JACOBI, 2003).
A partir dessa problemática, torna-se importante a aplicação de conceitos da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), relacionados à destinação final ambientalmente adequada, que inclui
reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético ou outras
destinações admitidas pelos órgãos competentes: Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA),
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária (SUASA), observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança, além de minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL,
2010).
Do mesmo modo, torna-se necessário a instauração de uma política de gestão de resíduos
integrada, composta por um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções, de forma a
considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle e sob a
premissa do desenvolvimento sustentável.
OBJETIVO
Quantificar os resíduos orgânicos, o percentual de desperdício da sobra dos alimentos em um
centro penitenciário e calcular o seu potencial para compostagem.
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METODOLOGIA
O método utilizado durante a pesquisa abordada no presente artigo deu-se através de estudo de
caso com abordagem quantitativa e visitas in loco. O processo de obtenção de dados ocorreu em
dois momentos: inicialmente realizaram-se observações e mensurações do peso das amostragens,
em seguida, realizou-se a aplicação de questionários aos servidores da unidade prisional para
obtenção de dados secundários acerca de números relacionados à alimentação dos apenados.
3.1 Coleta de Dados
Este procedimento compreendeu a etapa inicial do estudo, foram realizadas observações diárias e
preparação dos materiais necessários para levantamento dos dados. O levantamento dos dados
compreendeu um período de 3 meses, que iniciou no dia 30 de outubro de 2017 com término no dia
11 de dezembro de 2017.
O processo inicial da coleta de dados sucedeu-se pela disposição e segregação dos resíduos sobre
uma lona plástica, durante o período da manhã e da tarde, em dias alternados. Os resíduos eram
provenientes de marmitas servidas aos apenados, bem como de resíduos sólidos orgânicos
advindos da cozinha da unidade prisional (Figura 1).
Figura 1. Resíduos Coletados no Local

A: Resíduos orgânicos provenientes das marmitas;
B: Resíduos orgânicos provenientes da cozinha.
Fonte: Autores, 2017.

Os resíduos foram segregados em orgânicos (objeto alvo do estudo) e inorgânicos (embalagens de
alumínio, sacos plásticos e os demais resíduos sólidos). Em seguida, eram transportados resíduos
do interior do prédio até a área externa, onde se realizavam as amostragens (Figura 2).
Figura 2. Processo de Segregação dos Resíduos

Fonte: Autores, 2017.

Para realizar a mensuração das sobras dos alimentos descartados, utilizou-se uma balança digital
com capacidade para 150 kg e um cesto de polietileno com capacidade de 80 litros, no qual com o
auxílio de uma pá, foi preenchido e disposto sobre a balança para a obtenção de resultados.
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Estes por sua vez foram coletados e organizados em planilha, além de registrados por meio de
fotografias. No total foram realizadas 18 amostragens em 9 visitas.
A segunda etapa de coleta de dados compreendeu a aplicação de questionários a dois servidores
da unidade prisional, com o intuito de obter informações secundárias referentes às refeições
servidas. Ao servidor 1, foi questionado acerca da quantidade média de marmitas servidas durante
os meses de vigência da pesquisa aos presos (tanto do sexo masculino quanto feminino); o peso
específico da refeição nas marmitas; a quantidade de alimentos em quilos utilizados na cozinha da
unidade e os tipos e quantidades de alimentos que compunham as refeições servidas.
Já com relação ao segundo servidor, foram levantados questionamentos referentes ao quantitativo
de apenados no período da pesquisa; valores gastos com alimentação dos mesmos no referido
período e sobre a existência de um plano de reelaboração na distribuição de refeições, tendo em
vista que existem taxas de desperdício.

3.2 Análise de Dados
Para avaliação dos resultados foram utilizadas fórmulas de acordo com Abreu et al. (2011), onde os
indicadores de geração estão listados na Tabela 1.
Tabela 1. Indicadores de Desempenho do Controle e Geração de Resíduos
Nome do
Descrição do
Fórmula de Cálculo
Indicador
Indicador
Peso da refeição distribuída (Kg) = total
Peso da refeição
produzido – sobras prontas após servir as
PRD
distribuída (Kg)
refeições
CP

Consumo per capita
por refeição (Kg)

PS

Percentual de sobras

QMD

Quantidade média
de sobra por detento

Consumo per capita por refeição (Kg) = peso da
refeição distribuída / número de refeições
% de sobras = sobras prontas após servir as
refeições x 100/ peso da refeição distribuída
Peso da sobra por detento (Kg) = peso das
sobras/ número de refeições servidas

Fonte: Adaptado de Abreu et al., 2011.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
1.1 Peso da Refeição Distribuída (kg) (PRD)
Os valores referentes ao Total Produzido (TP) e Detentos (DT), são valores médios em decorrência
da grande variância dos mesmos. Os 900 kg informados na coluna de TP foram com base na
informação cedida pelo setor da cozinha, que em cada refeição (almoço e janta), são utilizados por
volta de 450 kg de alimento. Já em relação a coluna DT, são em referência ao número médio de
detento em relação aos meses que foram utilizados para realização das coletas (Tabela 3).
Tabela 3. Média e total das porções produzidas, distribuídas e sobras descartadas.
Amostragem

TP (kg)

DT

Sobras de
alimento (kg)

Refeição distribuída
(kg)

1

900

600

170,53

729,47
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2

900

625

246,64

653,36

3

900

625

176,41

723,59

4

900

625

143

757,00
Continua (...)

5

900

625

164,24

735,76

6

900

601

104,66

795,34

7

900

601

184,3

715,7

8

900

601

202,72

697,28

9

900

601

265,08

634,92

900

611

184,17

715,82

8100

5504

1657,58

6442,42

Média
TOTAL

Fonte: Autores, 2018.

O que se pode observar através dos dados listados na Tabela 3, é que não há uniformidade na
distribuição de alimentos aos detentos o que proporciona sobras consideráveis. Percebe-se que a
variação da distribuição de alimentos variou de 634,92 a 795,34 Kg e apresentou uma média de
715 Kg e perda de 184,17 kg em média.
4.2 Consumo Per Capita por Refeição (kg) (CP)

Em relação ao CP, é possível observar que ocorrem variações entre os dias selecionados,
entretanto, essa variação não ultrapassa 0,28 Kg, o que indica um comportamento quase uniforme
em relação ao consumo dos alimentos servidos aos apenados (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Consumo per capita por refeição (kg).
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Fonte: Autores, 2018.

O resultado obtido foi inferior comparado ao trabalho realizado por Máximo (2017) que observou
maior variação de até 0,85 Kg.
4.3 Percentual de Sobras (%) (PS)

Os altos índices de desperdício, atingindo um percentual de até 40%, (Gráfico 2), podem ser
consequências de erros no planejamento do número de refeições, repetição do cardápio em um
curto espaço de tempo, a má preparação, a alimentação trazida pelas famílias em dias de visita,
dentre outros fatores.

Gráfico 2. Percentual de sobras.
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No estudo realizado por Máximo (2017) constatou-se o maior valor apenas 14,74%, menos da
metade obtido no presente estudo.
4.4 Quantidade Média de Sobra por Detento (kg) (QMD)
Percebe-se que em quase sua totalidade, o peso das sobras por detento atingiu mais de 200
gramas. Pressupondo que o peso de cada refeição lacrada servida aos detentos é de
aproximadamente 500g, pode-se deduzir que há um desperdício de quase 50% das marmitas
consumidas. O gráfico 3 apresenta a média de sobras por apenado.
Gráfico 3. Média de sobras em kg por apenado.
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Fonte: Autores, 2018.
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Máximo (2017) novamente observou um valor bem menor, 150 g, enquanto Muller (2008), citado
pelo autor, obteve uma média de 51,5 g.
4.5 Cálculo do Percentual para Compostagem
Outro aspecto relevante obtido no trabalho foi à realização da estimativa do percentual passível dos
resíduos alimentares produzidos no presídio que poderiam ser efetivamente utilizados para
realização de compostagem.
Com base no que afirma Fiori et al. (2008), determinou-se que o quantitativo da relação C/N
(Carbono / Nitrogênio) usada será de 30/1. Por conseguinte, haverá dois terços de material rico em
carbono e o terço restante de material rico em nitrogênio. O valor a ser trabalhado será a quantidade
total de resíduos quantificados no intervalo dos meses de final de outubro a meados de dezembro.
A Tabela 4 lista os valores totais diários dos dias que foram realizados as coletas assim como o
valor total de todas as coletas.
Tabela 4. Quantitativo das Amostragens.
Amostragem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

Horários
Manhã
81,19 kg
179,7 kg
126,3 kg
82 kg
106,24 kg
66,46 kg
106,3 kg
114,76 kg
158,5 kg

Tarde
89,34 kg
66,94 kg
50,11 kg
61 kg
58 kg
38,2 kg
78 kg
87,96 kg
107,3 kg

Total Diário
170,53 kg
246,64 kg
176,41 kg
143 kg
164,24 kg
104,66 kg
184,3 kg
202,72 kg
265,08 kg
1657,58 kg

Fonte: Autores, 2018.

Admitindo-se a situação que a leira de compostagem tenha um peso estimado de 1600 kg de
material total, que inclui os componentes ricos em carbono e nitrogênio, considera-se que apenas
1/3 do material da compostagem é de resíduos ricos em nitrogênio. O quantitativo necessário para
suprir com eficiência a relação C/N, com base nos resultados obtidos e ilustrados na tabela, seria
de 552,52 kg de restos alimentares, que representa um percentual de 33,32 % do total de 1657,58
kg.
Para utilização de todo o resíduo, seria necessário pelo menos mais duas leiras com as mesmas
quantidades de material, ou então, um número maior leiras com menor volume, se considerar que
ainda restaria um total de 1.105,6 kg de resíduos alimentares.
CONCLUSÃO
Durante a realização do presente trabalho, foi possível amadurecer conhecimentos relacionados
aos sistemas prisionais, resíduos sólidos e o modo de vida de apenados do sistema semi-aberto.
Com base nesta vivência, aliada a conhecimentos teóricos adquiridos durante a execução do
estudo.
A grande taxa de desperdício de alimentos constatada pelas amostragens evidencia que há uma
necessidade de revisão da política de distribuição da alimentação aos presos, haja vista que muitas
marmitas eram jogadas fora ainda lacradas, explicitando a necessidade de um estudo para redução
do desperdício, principalmente nos dias em que há visitação de familiares.
Portanto, mostra-se necessidade a aplicação de conceitos presentes na Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), relacionados a destinação final ambientalmente adequada, que se trata
da destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e
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o aproveitamento energético ou a disposição final, a partir da observação das normas operacionais
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os
impactos ambientais adversos, bem com a instauração de uma política de gestão de resíduos
integrada, composta por um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos
sólidos, como a construção e manutenção de hortas pelos apenados aproveitando os resíduos
orgânicos da compostagem como ação da educação ambiental e nutritiva.
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