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CAPÍTULO 32 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE UM 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: ESTUDO DE CASO 

Daiane Kraemer Lanferdini, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Larissa Mont’Alverne Jucá Seabra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Ana Beatriz Almeida de Oliveira, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
Virgílio José Strasburg, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

RESUMO 

A Gestão Ambiental tem por finalidade organizar e planejar ações para o controle do impacto 
ambiental em produtos e serviços. O presente estudo teve por finalidade aplicar e diagnosticar 
os aspectos da gestão ambiental da produção de refeições de uma cozinha de serviço hospitalar 
universitário de grande porte em Porto Alegre/RS. Trata-se de um estudo descritivo, de caráter 
quantitativo e com finalidade aplicativa. Para a coleta de dados foi utilizado um checklist 
específico que foi aplicado nas dependências do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do 
hospital. Os aspectos de gestão ambiental avaliados por um checklist com 73 itens pontuados 
distribuídos em seis grupos: água; energia elétrica; gás; produtos químicos, saúde e segurança, 
e gestão de resíduos. A gestão ambiental do SND do hospital alcançou adequação geral de 
91,1% dos aspectos avaliados. O grupo de gestão de resíduos atingiu 100% de adequação e o 
de produtos químicos o menor percentual. Destaca-se a importância da utilização de 
instrumentos de avaliação ambiental nas práticas profissionais a fim de instrumentalizar e 
garantir o pleno funcionamento da estrutura e dos processos que englobam as mais diversas 
modalidades de produtos e serviços, incluindo os de alimentação. 
PALAVRAS CHAVE: aspectos ambientais; gestão ambiental; impactos ambientais; produção 
de refeições. 

1 INTRODUÇÃO 

A gestão ambiental (GA), pode ser definida como “o sistema que inclui a estrutura 

organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, 

processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a 

política ambiental” (TINOCO; KRAEMER, 2011, p. 89). Por sua vez, Rohrich e Cunha (2004), 

definem GA como um conjunto de ações e políticas para a prevenção do meio ambiente. 

Entende-se então, que a GA nada mais é do que uma forma de organizar e planejar ações para 

o controle do impacto ambiental que os serviços ou produtos de uma empresa ou organização

geram. Esse conceito pode ser aplicado às mais diversas atividades, incluindo os serviços de

alimentação para coletividades.

DOI: 10.47402/ed.ep.c202144932097

http://lattes.cnpq.br/4853072341293344
http://lattes.cnpq.br/1066492425111929
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As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são locais específicos para a produção 

de refeições para a coletividade, pode podendo ser denominada por Unidade Produtora de 

Refeições (UPR), Serviço de Alimentação Coletiva (SAC) ou Unidades de Alimentação (UA) 

(SANTOS e STRASBURG, 2016). Com a grande demanda do consumo de alimentação fora 

do lar e o almoço sendo a refeição mais consumida fora dos domicílios, vêm crescendo a 

demanda deste tipo de serviço, sendo o termo ‘foodservice’ aplicado para designar o 

fornecimento de refeições fora de casa (RODGERS, 2011; DUARTE; ALMEIDA; MARTINS, 

2013; LEAL, 2010). As UAN podem atender diversas demandas, podendo ser classificadas em 

comerciais e institucionais. As UAN comerciais incluem restaurantes, lanchonetes, cafés, bares, 

entre outros e as institucionais que incluem as escolas, hospitais, empresas, forças armadas por 

exemplo (EDWARDS, 2013).  

O planejamento e organização de uma GA para um serviço de alimentação contempla 

uma série de diferentes atores, envolvendo desde cargos da alta direção até o manipulador de 

alimentos. O profissional nutricionista também tem um papel fundamental na construção e 

implementação neste processo (GONÇALVES, 2013; POSPISCHEK et al., 2014). O trabalho 

do nutricionista vai além do controle de qualidade e segurança dos alimentos nas refeições 

produzidas, e incluem atividades desde o planejamento dos cardápios, capacitação e educação 

de manipuladores, gerenciamento de resíduos, escolha de fornecedores e embalagens entre 

outros (GONÇALVES, 2013; POSPISCHEK et al., 2014; SANTOS; STRASBURG, 2016).  

Para o funcionamento de uma UAN são necessários insumos que apresentam aspectos 

que causarão impactos ambientais (LLACH et al., 2013). Nas etapas de produção de refeições 

há um alto consumo de energia e água, uso de inadequado de produtos químicos, descarte 

inadequado de insumos orgânicos e embalagens plásticas e o desperdício de matérias-primas 

(ABREU; SPINELLI; SOUZA PINTO, 2016; GREEN RESTAURANTS ASSOCIATION, 

2018). Neste contexto, é importante salientar a importância da criação de um sistema de gestão 

ambiental (GA) dentro dos serviços de alimentação e nutrição. 

Em vista de todos os aspectos envolvidos na produção de refeições e os impactos que 

este tipo de serviço tem no meio ambiente, faz-se necessário a utilização de instrumentos que 

visam verificar os itens que estão envolvidos nesses processos. Portanto, o objetivo do estudo 

foi aplicar e diagnosticar os aspectos da gestão ambiental no espaço da produção de refeições 

de um serviço hospitalar universitário de grande porte. 
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2 METODOLOGIA  

Essa pesquisa consiste em um estudo de caráter descritivo, com abordagem quantitativa 

e com finalidade aplicativa (PRODANOV; FREITAS, 2013). A coleta de dados foi utilizada as 

dependências do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) de um hospital universitário público 

federal no segundo semestre de 2018. A aplicação do checklist ocorreu em dois momentos.  

O SND do hospital tem como objetivo a produção e fornecimento de refeições para os 

pacientes, funcionários técnicos, residentes e alunos. Nos dias úteis, a estrutura de cozinha 

prepara mais de 7000 refeições, distribuídas entre café da manhã e da tarde, almoço, jantar e 

ceia. Essas refeições devem ser equilibradas nutricionalmente e seguras sob as normas 

higienicosssanitárias vigentes.  

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o checklist desenvolvido por 

Strasburg e Jahno (2017a). Esse instrumento tem como finalidade identificar as particularidades 

e a realidade do funcionamento de UAN em relação aos aspectos ambientais e é utilizado na 

avaliação da gestão ambiental nos restaurantes universitários de duas universidades públicas 

federais (STRASBURG et al., 2020).  

O checklist está organizado em duas categorias 1) identificação e 2) operacionalização, 

sendo os aspectos a serem avaliados divididos em seis grupos. Os aspectos avaliados pelo 

checklist totalizam 73 itens pontuados distribuídos da seguinte forma: 1) Água (11 itens); 2) 

Energia elétrica (12 itens); 3) Gás (8 itens); 4) Produtos Químicos (10 itens); 5) Saúde e 

segurança (13 itens) e 6) Gestão de resíduos (19 itens) (STRASBURG; JAHNO, 2017a); 

conforme apresentado no quadro 1. 

 Os aspectos estão organizados em até três categorias (Quadro 2): identificação; 

processo simples (escolha de uma opção com pontuação 3 e 1); e processo múltiplo (onde um 

item analisado poderia ter mais de uma opção de resposta). O critério de pontuação foi 

desenvolvido considerando o valor “3” (três) como aspecto adequado (afirmativo) ou de melhor 

resultado para uma variável analisada. O valor “2” (dois) foi utilizado apenas nos itens de 

processo múltiplo (relacionadas com questões operacionais), indicando uma situação 

intermediária a alguma situação. Por fim, o valor “1” (um) considera o aspecto de inadequação 

(negativo) ou de pior resultado na avaliação possível. 
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Quadro 1. Parâmetros de Avaliação 
Aspecto Processo Nº de itens Pontuação 

Água Identificação 4 3 – 1 

Processo simples 1 3 – 1 

Processo múltiplo 6 3 - 2 – 1 

Energia Identificação 2 3 – 1 

Processo simples 3 3 – 1 

Processo múltiplo 7 3 - 2 – 1 

Gás Identificação 3 3 – 1 

Processo simples 5 3 – 1 

Produtos Químicos Identificação 5 3 – 1 

Processo simples 5 3 – 1 

Saúde e Segurança Processo simples 13 3 – 1 

Gestão de Resíduos Identificação 9 3 – 1 

Processo simples 4 3 – 1 

Processo múltiplo 6 3 - 2 – 1 

 
 

Quadro 2. Modelo dos processos com pontuação. 
Produtos Químicos 

Identificação  

1. Local possui relação de todos os produtos utilizados 
(    ) Sim (3 pontos) 
(    ) Não (1 ponto) 

Processo Simples  

6. Procedimentos de limpeza e sanitização de alimentos 

 3 Possui Procedimento Opercional Padrão (POP) da atividade  

 1 Não possui POP  

Preencher com o digito 1 para a opção que se enquadrar na descrição. 
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Processo Múltiplo  

2. Produtos utilizados  
 3 Produto(s) biodegradável   

 2 Produto(s) não biodegradável  

 1 Produto(s) corrosivo ou inflamável   

Preencher com o digito 1 para a opção que se enquadrar na descrição. 

 

Ao término da avaliação de cada grupo, os dados foram lançados em uma planilha de 

“consolidação de informações” no software Microsoft Excel®. Para o critério de conformidade 

da avaliação foi utilizado os parâmetros percentuais descritos na Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) nº 275/2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 20 

considerando a seguinte orientação de pontuação: a) até 50% - insatisfatório; b) de 51 a 75% - 

bom; de 76 a 100% - muito bom.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A caracterização do SND sobre as condições do espaço físico e os seus equipamentos 

se faz uma importante ferramenta de trabalho para o nutricionista, visto que permite uma gestão 

mais adequada em relação aos processos, tais como a elaboração do cardápio mais adequando 

com o tipo de equipamento, gestão de funcionários, entre outros. Além de permitir o 

conhecimento dos riscos físicos do local e manutenção preventiva mais efetiva. Para 

Barthichoto et al. (2013) é pertinente o nutricionista ter conhecimento do seu papel na GA de 

uma UAN, manter monitoramento constante e definir estratégias que visem a diminuição dos 

impactos ambientais.  

Quadro 3. Caracterização obtida na aplicação de checklist ambiental no SND de um Hospital Universitário. 
Porto Alegre, 2018 

Aspecto Número de itens no 
SND Identificação 

Água 142 

Torneiras de lavagem de mãos na produção (22); torneiras de 
lavagem de mãos nos vestiários (17); vasos sanitários (17); 
mictórios (3); chuveiros (47); torneiras na produção (26) e 
Básculas (10). 

Energia 89 
Ventiladores (1); Ar condicionado split (7); Câmara fria (5); 
Refrigerador (3); Freezer (1); Resfriador (3); Bifeteira (2); 
Torradeira (2); Fritadeiras (3); Máquina de café (7); Balcão 
térmico (15); Passthrought (10); Máquina de lavar louças (1); 
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Máquina de gelo (1); Bebedouro com filtro (3); Processador 
de vegetais (3); Liquidificador (7); Batedeira (2); Micro-
ondas (1) e Coifas (12). 

Gás 20 Chapa (2); Forno combinado (8); Fogão (3) e Caldeirão (7). 

SND= Serviço de Nutrição e Dietética. 

No aspecto Água, dentre os itens avaliados, as torneiras de lavagem de mãos estavam 

alocadas nos vestiários e no ambiente da produção de refeições. Foi verificado que no espaço 

da cozinha havia quatro tipos de acionamento (automático, convencional, com o joelho e com 

o braço) para as torneiras. Em relação aos vasos sanitários, mictórios e chuveiros, esses estão 

localizados nos vestiários comuns a todos os funcionários do hospital, apresentando um viés 

sobre o impacto ambiental real do SND para itens. Apesar de existir vasos sanitários e mictórios 

nos banheiros relativos à área de produção de refeições, esses são em pequena quantidade.  

No aspecto Energia Elétrica foi possível caracterizar os equipamentos de uso continuo 

(ex.: câmaras frias), uso diário (ex.: balcão térmico) e uso eventual (sob demanda) (ex.: forno 

combinado), além da verificação destes equipamentos pelo seu porte (pequeno, médio e 

grande), visto a importância destes equipamentos no consumo diários de energia. Dentre os 

equipamentos de grande porte e que são utilizados continuamente estão as câmaras frias, visto 

a grande importância para a conservação dos alimentos.  

Em relação ao aspecto Gás deve ser destacado que essa é a outra fonte de energia 

utilizada para a preparação térmica de alimentos e sua utilização está relacionada com os 

equipamentos que foram elencados no quadro 3. Estudo de Strasburg e Jahno (2016) 

caracterizou o uso de água, energia e gás e as respectivas quantidades de itens numa avaliação 

de restaurantes universitários de uma instituição pública federal.   

Quadro 4. Descritivo geral dos itens avaliados em checklist de gestão ambiental aplicado em um hospital de 
universitário público federal de grande porte. 

Aspecto Itens avaliados 

Produtos químicos 

1. Tipo dos produtos utilizados (biodegradáveis, não biodegradáveis, 
corrosivos ou inflamáveis); 2. Forma de utilização dos produtos de higiene 
(com dosador – automático ou dosador manual, sem nenhum tipo de 
dosador); 3. Recolhimento das embalagens pelos fornecedores; 4. 
Procedimento de limpeza e sanitização das instalações, equipamentos e 
utensílios (utilização de Procedimentos Operacionais Padronizados – POP).  
5. Comprovação registrada das operações de limpeza das instalações e 
equipamentos. 
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Saúde e Segurança 

1. Extintores de incêndio em área demarcada e de fácil acesso; 2.  Extintores 
de incêndio com pó químico no prazo de validade; 3. Disjuntores de fácil 
acesso e identificados em caso de sinistro; 4. Local de fácil acesso para 
interromper fornecimento de água; 5. Tomadas padrão Inmetro de 3 pinos; 6. 
Local de fácil acesso para interromper fornecimento de gás; 7. Possuir 
informação sobre serviço de atendimento toxicológico; 8. Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) para trabalhadores que manipulam produtos 
químicos e que realizam atividades com corte de alimentos e cocção; 9. Kit 
de primeiros socorros; 10. Cartazes de orientação sobre Ergonomia; 11. Mapa 
de riscos físicos, químicos e biológicos; 

Gestão de Resíduos 

1. Separação de resíduos; 2. Coletores de resíduos em cores diferenciadas; 3. 
Coletores de resíduos acionados sem contato manual; 4. Armazenamento dos 
resíduos em local adequado; 5. Realizado controle de pragas e manutenção 
de registros; 6. Forma da retirada dos resíduos; 7. Registro do número de 
refeições para programação diária; 8. Registro da sobra de cubas e resto-
ingestão; 9. Realização de campanha de consumo consciente. 

Legenda: Aspectos “Saúde e Segurança” e “Gestão de Resíduos” (itens 1 a 5; 7 a 9) opções de resposta “Sim” e 

“Não”. 

A partir da aplicação do checklist foi possível obter a avaliação de cada um dos grupos 

e dos respectivos processos de identificação e de operacionalização. Foram quantificados e 

caracterizados o total de uso de cada um dos pontos de água, de equipamentos para o consumo 

de energia e de gás, os aspectos do ambiente quanto a segurança das instalações e também dos 

coletores de resíduos.  

Tabela 1.  Consolidação obtida na aplicação de checklist ambiental no SND do Hospital. Porto Alegre, 2018. 
 

Parâmetro 
Avaliado 

 
Processo 

 
Pont 
mín. 

 
Pont 
máx. 

 
2018 

Pontobt
. 

Freq % Cons 

Água Identificação 
Operacionalização 

4 
144 

12 
432 

    10 
   413 

   83,3 
   95,6 

 93,0 

Energia elétrica Identificação 
Operacionalização 

2 
100 

6 
300 

     2 
   283 

   33,3 
   94,3 

 93.1 

Gás Identificação 
Operacionalização 

3 
19 

9 
57 

     4 
    55 

   44,4 
   96,5 

 89,4 

Produtos químicos Identificação 
Operacionalização 

9 
5 

27 
15 

    17 
    15 

   63,0 
   100 

 76,2 

Gestão de resíduos Identificação 
Operacionalização 

9 
11 

27 
33 

    27 
    33 

   100 
   100 

 100 

Saúde e segurança 
no trabalho 

Identificação 
 

13 39     37 94,9 94,9 

                        Total consolidado               319        957        896             91,1 

Legenda: Pontmín.: pontuação mínima para o parâmetro; Pont máx.: pontuação máxima para o parâmetro; 
Pontobt.: pontuação obtida para o parâmetro; Freq (%).: frequência do parâmetro; Cons.: média consolidada do 

parâmetro 
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O grupo que teve a menor pontuação foi o de produtos químicos, mas mesmo assim 

atingiu uma pontuação caracterizada como muito boa. O grupo com melhor pontuação foi o de 

gestão de resíduos que obteve adequação de 100%. Os grupos de avaliação do consumo de 

Energia e de Gás obtiveram as menores pontuações em relação ao processo de identificação, 

no entanto quanto a operacionalização ambos alcançaram pontuação acima de 90%, o que 

permitiu caracterizar o resultado consolidado dos dois grupos como muito boa na avaliação do 

consolidado. 

O SDN não apresenta controle mensal do gasto com energia elétrica e água. Situação 

semelhante identificada em restaurantes universitários de duas instituições federais 

(STRASBURG et al. 2020. Atualmente existe uma preocupação crescente com o consumo 

consciente de água e energia elétrica e uma das formas mais simples e práticas é a de medição 

do consumo mensal. Associado a isso deve ser destacado também ações como a conscientização 

dos colaboradores e usuários contra o desperdício desses recursos e de manutenção preventiva 

dos equipamentos e instalações. (STRASBURG; FEIL, 2018). Peixoto et al. (2019) em estudo 

com servidores de uma universidade pública federal de Pernambuco para avaliar práticas 

sustentáveis, apontou como itens de verificação, o uso racional de recursos naturais (água e 

energia) e também da gestão de resíduos.  

De acordo com informações divulgadas pela Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo (SABESP) uma torneira com gotejamento pode levar a um desperdício de 

1.380 litros por mês. No SND do hospital as torneiras de acionamento convencional são 

utilizadas na lavagem de utensílios e equipamentos. Foi possível observar que por vezes as 

situações de vazamento nas torneiras cessavam quando os registros eram fechados 

adequadamente. A mesma situação foi verificada nos chuveiros dos vestiários, demonstrando a 

importância do colaborador nesse processo. Segundo Abreu et al. (2016) e Barthichoto et al. 

(2013) a conscientização e educação dos colaboradores tem papel fundamental na geração de 

impactos ambientas da UAN.  

No aspecto Gás o item que apresentou menor pontuação foi o de identificação, visto que 

o local não apresentava controle do consumo mensal. Problemas relacionados com 

equipamentos mal regulados farão com que o consumo de gás seja mais elevado. Da mesma 

forma, problemas de regulagem em fogões podem fazer com que os utensílios (panelas) 

utilizadas escureçam e com isso seja necessário o uso de mais produtos para higienização e 
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água.  Os processos de cocção com o uso de gás provocam ainda emissões atmosféricas de 

fumaça e vapor (STRASBURG; JAHNO, 2016). 

No aspecto de Produtos Químicos o SND não apresentava lista de produtos utilizados, 

além de usarem produtos de diversas naturezas. Devido ao porte e natureza das operações foram 

encontrados produtos biodegradáveis, não biodegradáveis e corrosivos. Também a natureza dos 

produtos faz com que sua utilização seja feita ou de maneira manual ou também com dosadores 

automáticos como o caso da máquina de lavar louça. Para Barthichoto et al. (2013) é necessária 

a conscientização das UAN sobre o uso de produtos sanificantes biodegradáveis, seguindo as 

recomendações da American Dietetic Association (HARMON; GERALD, 2007). Deve-se 

instruir do uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPI) dos colaboradores e 

seguir as orientações de diluição corretas descritas nos Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP) para garantir o melhor desempenho de cada produto.   

No aspecto da gestão de resíduos o hospital possui um serviço de Gestão Ambiental 

próprio que visa a separação dos itens em secos e orgânicos. Esses resíduos são destinados para 

cooperativas que realizam a separação e reciclagem dos itens, além do descarte adequado do 

óleo também realizado por empresa especializada. Há disponibilidade dos dois tipos de 

coletores de resíduos, entretanto o uso do checklist não avaliou a inspeção dos resíduos dentro 

das lixeiras, que poderiam estar com os resíduos não separados de forma adequada pelos 

colaboradores. Santos e Strasburg (2016) fizeram a caracterização dos tipos de resíduos das 

embalagens dos produtos utilizados para a produção de refeições em um hospital público. 

Pospischek et al. (2014) informaram em seu estudo com 16 restaurantes comerciais da 

cidade de São Paulo que 87,5% dos estabelecimentos relatavam realizar a coleta seletiva. No 

entanto apenas 18,8% desses locais possuíam coletores específicos para separação de resíduos.  

Para Strasburg e Jahno (2017b) a adequada separação caracterização, separação e destinação 

dos resíduos gerados tem papel fundamental na GA da UAN. 

É importante considerar que na produção de refeições pode apresentar elementos 

potencialmente perigosos devido ao uso de água, eletricidade, gás e o uso de produtos químicos 

no mesmo ambiente. No aspecto Saúde e Segurança devem ser consideradas as condições de 

infraestrutura dos espaços físicos e o uso de EPI pelos colaboradores. Tendo um caráter mais 

preventivo esse grupo aponta a importância de que estar ciente desses riscos é fundamental para 

garantir a integridade física das pessoas e também da estrutura predial. 
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Quanto ao uso de checklist para verificar as condições de serviços de alimentação 

Colares et al. (2018) propuseram uma lista de verificação de boas práticas ambientais com 68 

itens divididos em quatro blocos: resíduos sólidos, água, energia e documentação. Deve ser 

destacado que o uso do checklist ambiental desse estudo tem um caráter de aplicação interna 

para ser utilizado nos serviços de alimentação. A proposta também é diferente da de muitas 

empresas de consultoria que podem vender “selos sustentáveis” para restaurantes 

(STRASBURG; JAHNO, 2017b) a sua finalidade é a de permitir ao profissional nutricionista 

os subsídios para identificar os aspectos e impactos relacionados com as características 

particulares quanto a estrutura, processos e tipo de serviço.  

No caso específico, o local investigado possui ligação direta com uma instituição de 

ensino superior (IES). Para Gazzoni et al. (2018), as IES possuem um papel fundamental, 

devendo servir como um exemplo para a sociedade nas questões relacionadas à 

sustentabilidade. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso do checklist permitiu identificar, caracterizar e quantificar o SND do hospital, 

visando os aspectos ambientais envolvidos na produção das refeições. A aplicação do checklist 

demonstrou que SND do hospital classificou-se como muito bom (91,1%) no resultado 

consolidado. O resultado permitiu a identificação dos principais pontos a serem melhorados, 

além da orientação para a criação e uso constante das informações para a avaliação da gestão 

ambiental para o serviço. 

O checklist demonstrou-se como um importante instrumento de avaliação ambiental na 

prática do nutricionista a fim de instrumentalizar a gestão dos serviços de produção de refeições 

a fim de garantir o pleno funcionamento da estrutura e dos processos visando o monitoramento 

e controle dos impactos ambientais.  
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