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RESUMO 
O modelo dominante de produção-consumo de alimentos aumenta a distância entre produtores e consumidores e reduz a 

diversidade de alimentos disponíveis. Condição que associa a alimentação com questões de saúde, impactos ambientais, 

e que projeta discussões acerca das dietas sustentáveis. Esta pesquisa teve por objetivo analisar as compras de alimentos 

de dois restaurantes universitários do estado do Paraná, sob a perspectiva das dietas sustentáveis, identificando a 

sustentabilidade dos cardápios oferecidos, nos aspectos econômico, social e cultural. De caráter exploratório descritivo, 

o estudo foi desenvolvido a partir de dados secundários e primários por meio de entrevistas e questionários. Identificou- 

se que o âmbito da dimensão socioeconômica, apenas o RU1 adquire alimentos de agricultores familiares e orgânicos, 

mas ainda em baixa proporção. Neste local o valor total das refeições e do subsídio é maior que no RU2, o que impacta 

no maior percentual de satisfação dos comensais em relação ao valor pago pelas refeições. Quanto a satisfação dos 

comensais em relação ao cardápio, o RU2 apresenta maior nível de satisfação, dado que leva a outras reflexões que vão 

além desta análise. Nos dois locais poucos consumidores têm conhecimento sobre a procedência dos alimentos e se os 

cardápios oferecidos são sustentáveis. Na dimensão cultural identificou-se nos dois locais a presença de preparações e 

alimentos típicos do estado do Paraná, e satisfação dos comensais em relação à compatibilidade do cardápio com os 

hábitos alimentares. No quesito diversidade e sazonalidade do cardápio, o RU1 se mostra superior, visto que apresenta 

relação menor de itens na faixa de sazonalidade fraca e maior relação para sazonalidade média e forte. Salienta-se a 

importância deste estudo, o qual pleiteia a relação da alimentação com a sustentabilidade a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar, que não considera apenas o que se come, mas também a forma que se come, comercializa e produz. 

Palavras-chave: Dietas Sustentáveis, Restaurantes Universitários. 

 
ABSTRACT 
The dominant food production-consumption model increases the distance between producers and consumers and 

reduces the diversity of food available. Condition that associates food with health issues, environmental impacts, and 

that projects discussions about sustainable diets. This research aimed to analyze food purchases from two university 

restaurants in the state of Paraná, from the perspective of sustainable diets, identifying the sustainability of the menus 

offered, in economic, social and cultural aspects. With an exploratory and descriptive character, the study was 

developed from secondary and primary data through interviews and questionnaires. It was identified that the scope of 

the socioeconomic dimension, only RU1 purchases food from family farmers and organic / agroecological, but still in a 

low proportion. In this place the total value of meals and subsidy is higher than in RU2, which impacts the higher 

percentage of satisfaction of diners in relation to the amount paid for meals. As for the satisfaction of diners in relation 

to the menu, the RU2 has a higher level of satisfaction, given that it leads to other reflections that go beyond this 

analysis. In both places, few consumers are aware of where the food comes from and whether the menus offered are 

sustainable. In the cultural dimension, the presence of preparations and foods typical of the state of Paraná was 

identified in both places, and the satisfaction of diners regarding the compatibility of the menu with eating habits. 

Regarding the diversity and seasonality of the menu, the RU1 is shown to be superior, since it presents a lower ratio of 

items in the range of weak seasonality and a higher ratio for medium and strong seasonality. The importance of this 

study is emphasized, which pleads the relationship between food and sustainability from an interdisciplinary 

perspective, which not only considers what is eaten, but also the way it is eaten, marketed and produced. 

Keywords: Sustainable Diets, University Restaurants. 
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INTRODUÇÃO 

O modelo hegemônico de produção-consumo de alimentos reflete consequências para a 

sociedade. Ao mesmo tempo em que as cadeias alimentares aumentam a distância entre a 

produção e o consumo, e reduzem a diversidade de alimentos disponíveis para os 

consumidores, a má nutrição causada por esse perfil de produção, impacta em dietas que não 

são nutritivas e representam o principal risco no gravame global de doenças (ROCKSTRÖM, 

2019). 

Em virtude das consequências que o moderno sistema agroalimentar tem provocado, 

surge o debate acerca das dietas sustentáveis. Problemas que no contexto mundial e brasileiro, 

podem ser identificadas a partir das questões nutricionais e de saúde da população e das 

questões sociais, econômicas e ambientais associadas à produção de alimentos (TRICHES, 

2018). A discussão que as dietas sustentáveis propõem é trazer um contraponto ao atual 

sistema agroalimentar, pois nas últimas décadas, este perfil de produção fortaleceu a 

agricultura intensiva, mecanizada, com acentuado uso de produtos químicos, crescente 

processamento dos alimentos, cadeias longas de abastecimento, padronização dos hábitos 

alimentares, com grande interferência do comércio internacional no perfil alimentar 

doméstico (LANG, 2015). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), 

dietas sustentáveis são aquelas com baixo impacto ambiental que contribuem para a segurança 

alimentar e nutricional e para uma vida saudável das gerações futuras. As dietas sustentáveis 

são protetivas e respeitadoras da biodiversidade e dos ecossistemas, culturalmente aceitáveis, 

economicamente acessíveis e justas, nutricionalmente adequadas, seguras e saudáveis, 

enquanto otimizam recursos naturais e humanos (FAO, 2010). O conceito de dietas 

sustentáveis almeja a promoção de um sistema agroalimentar ambientalmente sustentável, 

econômico e socialmente justo e nutricionalmente adequado. E é a partir das dimensões da 

sustentabilidade econômica, e social e cultural que serão construídas as reflexões no presente 

artigo. 

Perante a emergência de discutir a sustentabilidade da alimentação, uma estratégia 

considerada é a aproximação de produtores e consumidores e criação de valor agregado no 

território e no produto. No cenário atual pontua-se que algumas Políticas e Programas 

Públicos podem dialogar com os mesmos interesses, a exemplo do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, e do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. 
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O PAA foi criado no intuito de se portar como uma ação para o enfrentamento da fome e 

pobreza e ao mesmo tempo viabilizar o fortalecimento da agricultura familiar (BRASIL, 

2003). Para a sua execução conta com seis modalidades de compra, dentre as quais está 

enquadrada a “Compra Institucional” (CI) (BRASIL, 2012). Dentro da modalidade CI, fazem 

uso do Programa os Restaurantes Universitários, estes comumente instalados dentro de 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), com objetivo de fornecer refeições saudáveis 

para a comunidade acadêmica (BRASIL, 2012). 

Portanto, este estudo teve por objetivo analisar as compras de alimentos de dois 

restaurantes universitários do estado do Paraná, sob a perspectiva das dietas sustentáveis, 

comparando-os em suas dimensões socioeconômica e cultural, verificando em cada um dos 

aspectos analisados se há diferenças entre os dois casos e quais são elas. Parte-se do princípio 

de que a dimensão econômica diz respeito às condições de facilitar o acesso da população à 

alimentação adequada, mas também às questões de produção que viabilizam ou não um 

modelo de agricultura mais equitativo e justo, viabilizando as economias locais. Neste 

sentido, buscamos informações sobre os preços pagos pelos consumidores e o tipo de 

fornecedor, tipo de produção agrícola e praticabilidade da noção de cadeias curtas de 

comercialização viabilizados por estes mercados. Nesta caracterização, as questões sociais 

estão associadas a estes pontos, mas também se buscou entender quais as percepções e 

informações que os consumidores têm sobre estas questões. 

Já a dimensão cultural dialoga com a sustentabilidade quando se respeita as diferenças de 

consumo e produção de alimentos de cada local/região, viabilizando a biodiversidade, a 

sazonalidade e as espécies autóctones e tradicionais. 

 
METODOLOGIA 

 
O estudo desenvolvido foi de caráter exploratório descritivo. A pesquisa foi guiada por 

documentos oficiais das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e de dados primários 

como entrevistas e questionários. A definição dos objetos de estudo ocorreu a partir dos 

seguintes critérios: a) localização - IFES geograficamente próximas. b) estrutura física dos 

RU similares, considerando o número total de refeições servidas (almoços e jantas); c) IFES 

com perfil de compra diferente em relação à aquisição de produtos da agricultura familiar – 

uma que adquire e outra não. 

A partir destes parâmetros, foi definido como objeto de estudo identificado como 

RU1 o local que realiza compras da agricultura familiar, situado no âmbito da Universidade 
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Federal Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul/PR localizada na região Centro Sul do 

estado do Paraná. O RU1 atualmente oferta média diária de quatrocentas refeições, divididas 

entre almoço e jantar. O objeto de estudo RU2, identificado como o local que não realiza 

compras da agricultura familiar, está situado no âmbito da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná, campus Pato Branco/PR localizada na região Sudoeste do estado do Paraná com 

distância de 137 quilômetros da UFFS campus Laranjeiras. Atualmente o RU2 oferta uma 

média diária de seiscentas refeições entre almoço e jantar. As duas IES são geridas em 

sistema de terceirização com concessão não onerosa. 

Participaram da pesquisa gestores das IFES responsáveis pelo RU identificados como 

RT.IFES, responsável técnico pela empresa contratada para prestar o serviço identificados 

como RT.T, agricultores familiares identificados como AFs, e outros fornecedores que 

comercializam seus produtos com o RU identificados como V, e consumidores atendidos 

pelos serviços dos restaurantes universitários. Em relação aos agricultores/cooperativas e 

fornecedores que comercializam hortifrutigranjeiros com o RU foram entrevistados todos que 

venderam para os mesmos no primeiro semestre do ano de 2019. Quanto aos consumidores, a 

amostra se deu por conveniência realizada em um dia no período do almoço, chegou-se a um 

número de 300 comensais no RU1 e 450 no RU2. 

Quanto aos dados secundários, foram utilizados cardápios do primeiro semestre do ano 

de 2019 de cada RU, edital de contratação da empresa terceirizada, lista de fornecedores de 

hortifrutigranjeiros. No Quadro 1 abaixo, encontram-se quais foram as variáveis coletadas em 

cada dimensão e a forma de coleta e análise de cada uma delas. 

 
Quadro 1: Coleta e análise das dimensões avaliadas nas dietas sustentáveis. 

 

Dimensão 

avaliada 

Informações 

coletadas 

Forma de coleta dos 

dados 

Análise dos dados 

 1. Tipo de Entrevista com A análise foi dada pelo 
 abastecimento: gestor do RU e da encurtamento das cadeias 
 Agricultores, empresa terceirizada, de comercialização, 
 varejos, atacados. lista de fornecedores, considerando compras 
  edital de contratação. diretas do agricultor como 
   superiores. 
 2. Distância do Entrevista com A análise foi dada pela 

Dimensão fornecimento: gestor do RU e da aproximação dos 

socioeconômi- Locais, regionais, empresa terceirizada, fornecedores, 

ca. estaduais ou lista de fornecedores, considerando compras 
 federais. edital de contratação. locais e diretas do 
   agricultor como superiores 
   do ponto   de   vista   das 
   ‘milhas alimentares’*. 
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 3. Preços das 

refeições: 

Total pago   à 

terceirizada, preço 

cobrado  aos 

comensais, 

subsídios   da 

Universidade. 

Editais de 

contratação da 

empresa terceirizada. 

A análise foi dada pela 

comparação dos RU entre 

os preços pagos para a 

terceirizada, o valor 

subsidiado e o valor pago 

pelo comensal. 

4. Percepção  e 

conscientização 

dos consumidores: 

Em  relação ao 

menu oferecido, e 

se reconhecem os 

fatores 

relacionados às 

dietas sustentáveis. 

Questionário aos 

comensais e análise 

do cardápio. 

Análise de satisfação e 

verificação das dimensões 

das dietas sustentáveis 

mais conhecidas e 

consideradas pelos 

usuários. 

5. Modo de 

produção: 

Tipo de mudas e 

sementes,  práticas 

de adubação e de 

controle de pragas 

de produtos 

hortifrutigranjeiros 

dos produtos que 

vendem para o RU. 

Entrevista com 

agricultores/ 

fornecedores  de 

hortifrútigranjeiros e 

com gestores do RU. 

Foi identificado o perfil de 

agricultura desenvolvido: 

Biodinâmica,  orgânica, 

biológica,   natural, 

permacultura, 

regenerativa, ecológica, 

alternativa, agroecológica 

e convencional. 

6. Aquisição de 

produtos 

orgânicos/agroeco- 

lógicos. 

Entrevista com 

gestor do RU e da 

empresa terceirizada. 

Sim ou não, com que 

frequência e qual a 

quantidade. 

Dimensão 

cultural 

1. Respeito à 

cultura alimentar. 

Questionário aos 

comensais e análise 

do cardápio e lista de 

compras. 

Presença de preparações 

típicas da região, com 

base na 

Listagem de alimentos 

regionais do Ministério da 

Saúde e Cadernos Paraná 

da Gente nº 1, além de 

pesquisa bibliográfica em 

sites como CAPES, 

Scielo, Lilacs. 

2. Vocação 

agrícola local: 

Variabilidade  e 

sazonalidade dos 

produtos. 

Analise do cardápio 

e lista de compras. 

Foi considerado o 

calendário de produção de 

alimentos elaborado pela 

Central de Abastecimento 

de Curitiba – CEASA. 
FONTE: Elaborado pelas autoras (2019). 

* Milhas alimentares é o termo que se refere à distância que o alimento é transportado desde o momento de sua 

produção até chegar ao consumidor. As milhas de alimentos são um fator usado na avaliação do impacto 

ambiental dos alimentos, incluindo o impacto sobre o aquecimento global. 
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A sistematização das informações inseridas no Quadro 1 tem como objetivo tornar 

mais didática a parte metodológica, porém é preciso considerar que as análises das dimensões 

estudadas nas dietas sustentáveis não são estabelecidas de maneira segmentada em todas as 

circunstâncias, em muitos momentos há uma interelação entre elas. As análises dos dados 

foram realizadas por meio de estatística descritiva simples (média, e percentual). 

 
A PRATICA DAS DIETAS SUSTENTÁVEIS SOB A PERSPECTIVA DA DIMENSÃO 

SOCIOECONÔMICA 

 
Esta seção foi dividida em dois grandes blocos, um mais associado à produção e outro 

mais associado ao consumo. Primeiramente, tomar ciência sobre o perfil dos fornecedores, do 

processo de compras e de suas respectivas localizações está associado à compreensão da 

relação que os objetos de estudo mantêm com a temática da sustentabilidade alimentar. 

Assim, ao utilizar a temática para embasar as reflexões da dimensão socioeconômica das 

dietas sustentáveis, pretende-se discutir a realidade encontrada quanto à existência de cadeias 

curtas de abastecimento4 e da localização dos fornecedores dos RU estudados, a qual está 

exposta na Tabela 1 a seguir: 

 
Tabela 1: Localização dos fornecedores dos gêneros alimentícios. 

 

 
Localização dos 

 RU1    RU2  

fornecedores Percentuais AF V A Percentua is AF V A 

Local 60% 6 1 - 0%  - - - 

Regional 30% 1 1 - 66,6%  1 3 1 

Nacional 10% - - 1 33,3%  - - 1 
 

Legenda: AF: agricultor familiar; V: varejo; A: atacado; 

FONTE: Elaborado pelas autoras (2019). 

 
É possível identificar que o RU1 apresenta maior percentual de fornecedores locais, 

quando comparado ao RU2, e deste, a maior parte é de agricultores familiares. Além disso, é 

possível identificar que o processo de compras no RU1 ocorre diretamente com o fornecedor, 

 

4 Temática que propõe relações mais próximas entre agricultores e consumidores, podendo se dar de forma 

direta ou indireta, com a interferência de um único intermediário (GUZZATTI, SAMPAIO, TURNES, 2014). 

São identificados três tipos de cadeias curtas: i) as de proximidade espacial: onde os produtos são distribuídos na 

própria região que foram produzidos; ii) a espacialmente estendida, quanto trata de produtos com valores 

agregados, que podem ser comercializados tanto na região de produção quanto fora dela; iii) e a face a face, onde 

é efetuada a venda direta entre produtor e consumidor (MARSDEN, BANKS BRISTOW, 2000; FERRARI, 

2011). 
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ou seja, não há a presença de intermediários. Subtende-se assim que a pratica de cadeias 

curtas de abastecimento é uma realidade que acontece apenas no âmbito do RU1. No RU1, 

60% são fornecedores locais, ou seja, situados no município de Laranjeiras do Sul e 

subdividem-se entre supermercados, que fornecem gêneros alimentícios esporadicamente, e 

entre agricultores familiares (AFs). 

Na sequência, com representatividade de 30% estão os fornecedores regionais, 

classificados em AFs, Cooperativa de AFs e um distribuidor de hortifrúti. Os fornecedores 

regionais, Cooperativa e AFs são oriundos de um município localizado a 35 km de Laranjeiras 

do Sul, e ao contrário dos fornecedores locais, estabelecem vínculo recente de vendas para o 

RU1, relatam que esse era um mercado desconhecido. Quanto ao fornecedor regional de 

hortifrúti, os gêneros alimentícios comercializados por ele são adquiridos na cidade de 

Guarapuava e Curitiba. Com esse fornecedor o RU1 não estabelece compras fixas semanais e/ 

ou mensais, as compra são realizadas em momentos de maior necessidade, em situações que a 

demanda local não consegue supri-las.   E com menor percentual, (10%), é identificado o 

perfil de fornecedores nacionais, o RU1 apresenta um fornecedor nesta classificação. A 

Empresa 1 é especializada na distribuição de alimentos com sede na região sudoeste do estado 

do Paraná e filiais nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. Os gêneros alimentícios 

adquiridos com o referido fornecedor são provenientes de centrais de abastecimento 

localizadas em cidades maiores como Curitiba e São Paulo. 

A comercialização dos produtos oriundos da AF no RU1 contempla as dimensões 

espacial, social e econômica e podem ser classificadas em cadeias curtas de proximidade 

espacial e face a face, na condição de serem adquiridos produtos de AFs residentes no 

município de Laranjeiras do Sul e a venda ocorrer sem intermediários. Também pode ser 

identificada cadeia curta de dimensão espacial estendida, na medida que são adquiridos 

produtos agregados do valor orgânico provenientes de um município lindeiro. 

Quanto aos fornecedores do RU2, são essencialmente regionais e nacional e é deles 

que realiza suas compras, principalmente de frutas, legumes e verduras. Dos seus 

fornecedores, 66% são regionais subdivididos entre AF, supermercados e empresas 

distribuidoras de alimentos. As compras nos demais fornecedores regionais ficam atreladas a 

variáveis como menor preço e demanda de acordo com o cardápio. Em relação aos 

fornecedores nacionais, 33,3% dos que vendem para o RU2 são categorizados nesse perfil. 

São duas empresas que representam esse segmento, uma delas a Empresa 1, que já foi 

mencionada no RU1 e outra um supermercado localizado no estado de Santa Catarina. 
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Neste local, subentende-se que, as cadeias curtas de abastecimento é uma prática que 

não se consolida, visto a frequente presença de intermediários no processo de compras. É 

preciso considerar que as compras regionais do RU2 são provenientes dos supermercados 

organizados em redes na região, porém isso não é garantia que a produção destes alimentos 

seja local. Os supermercados analisados efetuam as aquisições de hortifrútis de Centrais de 

Abastecimentos em cidades como Cascavel, Curitiba e São Paulo, além de compras que 

também são efetuadas através de empresas transportadoras. 

Ao contextualizar a realidade local do município de Pato Branco, local que sedia o 

RU2, identifica-se que 77% das propriedades rurais são classificadas dentro dos parâmetros 

da AF (IBGE, 2010). Assim sendo, remete-se a reflexão que este perfil de produção exista, 

mas que está sendo executado em outros segmentos, a exemplo das feiras livres e mercados 

institucionais através do PNAE (FNDE, 2019; MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, 2019). 

A proposta de cadeia curta pode ser englobada pela concepção das dietas sustentáveis, 

visto que ambas prezam por aproximar produção e consumo. Para considerar a 

sustentabilidade de uma dieta é necessário levar em consideração alguns aspectos, dentre estes 

o quanto o padrão de dieta estabelecida influi no contexto econômico em que está sendo 

executada. Nesse sentido é projetada a perspectiva de que frente à demanda da aquisição de 

alimentos que os RU requerem diariamente, se estes fossem adquiridos diretamente de AFs, 

impactariam na renda dos AFs e caracterizariam ações de desenvolvimento rural sustentável. 

Em relação ao tipo de produtos adquiridos no que tange ao modo de produção, uma 

particularidade é apresentada pelo RU1, que consegue adquirir feijão preto e temperos 

naturais (salsa e cebolinha) orgânicos5. O fornecedor do RU1 busca contemplar a proposta da 

legislação estabelecida por meio da lei N° 10.831 de 23 de dezembro de 2003. Iniciando pelo 

processo de adubação é otimizado o uso de matéria-prima disponível na propriedade através 

da compostagem, cobertura do solo com resíduos vegetais e uso de esterco de aves. A mão de 

obra empregada é familiar e o controle de pragas é efetuado com o uso de substâncias naturais 

além do controle biológico de pragas6. Quanto à comercialização da produção, esta é realizada 

para o RU1, feiras e vendas diretas aos consumidores. É possível identificar no relato deste 

5 De acordo com a Legislação Brasileira é considerado um produto orgânico, aquele que é obtido através de um 

sistema orgânico de produção ou processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Tem 

por finalidade ofertar produtos saudáveis isentos de contaminantes, obtidos com a adoção de boas práticas de 

manuseio ou processamento, além disso, adotar práticas que preservam ou recuperam a diversidade biológica 

dos ecossistemas. A produção deve assegurar o uso sustentável dos recursos naturais e de relações de trabalho 

baseados na justiça, dignidade e condições que garantem o bem-estar-animal. No sistema de produção orgânico 

deve ser estabelecida redes de comercializam curtas e que aproximam diferentes saberes (MAPA, 2019). 

6 Ação de parasitoides, predadores e patógenos na manutenção da densidade de outro organismo a um nível mais 

baixo do que aquele que normalmente ocorreria nas suas ausências (DE BACH, SCHLINGER 1964). 
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fornecedor uma forte relação afetiva com o contexto rural, sendo que seus interesses 

permeiam as necessidades econômicas e de subsistência, porém não se detêm apenas a elas. 

Quanto aos demais fornecedores do RU1, estes mantêm sua produção por meio da 

agricultura convencional. Alguns já tentaram a produção orgânica e afirmam que existem 

pontos cruciais que influenciaram diretamente na desistência desse perfil de agricultura, 

como: baixo preço de mercado dos produtos quando comparado aos convencionais, maior 

necessidade de mão de obra e limitação nas técnicas de controle de pragas. 

Em relação ao RU2 aos produtos adquiridos, são produzidos no perfil de agricultura 

convencional. Alguns fornecedores disponibilizam a oferta de alimentos orgânicos, no entanto 

há uma acentuada discrepância nos preços, no sentido que se torna inviável economicamente 

o RU efetuar as compras, segundo seus gestores. 

A aquisição de produtos orgânicos de AFs impacta positivamente na geração de renda 

e empregos e inibe o abandono dos jovens do meio rural. Porém o sistema como um todo 

ainda não está organizado para executar e aproveitar os benefícios dessa prática. Os critérios 

que preconizam práticas de produção sustentáveis ainda não são inseridos na proporção que 

deveriam nas licitações dos RU, bem como estes ainda apresentam limitações na inserção de 

responsabilidade socioambiental em suas atividades, decorrente da falta de sensibilidade de 

gestores e servidores (CARVALHO, 2013). 

É viável estabelecer relação desses apontamentos com a realidade apresentada pelo 

RU2. Foi possível identificar que os atores envolvidos sustentam o relato de ser uma temática 

relevante “[...] São ações interessantes, mas não sei te dizer como que está aqui dentro [...]” 

RT. IFES (2019), porém, na prática, não são identificadas ações em prol da causa. E o mesmo 

se repete para a aquisição de alimentos agroecológicos. 

A aquisição de alimentos orgânicos/agroecológicos é uma prática que quase não se 

executa em nenhum dos locais estudos. No RU2, como já mencionado, esta é uma discussão 

que não toma espaço no planejamento e objetivos a serem contemplados. Em contrapartida no 

RU1 o discurso existe, porém não consolida na prática. De acordo com os responsáveis 

técnicos da empresa terceirizada e da IFES, pelo fato de no campus da UFFS Laranjeiras do 

Sul existir o Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural 

Sustentável este é um tema que frequentemente emerge nas discussões sobre o funcionamento 

do RU. No entanto, as articulações realizadas até o momento não refletiram em ações que 

pudessem auxiliar esse segmento. 

Este é um debate que também se liga ao outro lado desta dimensão socieconômica que 

diz respeito ao consumidor. Ao buscar entender o papel deste ator nesta relação, identificou-se 
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que mais de 70% dos comensais não tem conhecimento sobre as aquisições de alimentos para 

os RU, ou seja, se eles efetuam aquisições de alimentos da agricultura familiar e se adquirem 

alimentos orgânicos e/ou agroecológicos. 

O desconhecimento apontado tanto das compras da AF, quanto de 

orgânicos/agroecológicos, principalmente do RU2 expõe o quanto os consumidores que fazem 

uso destes serviços são alienados deste processo. Sob a ótica das relações de comercialização 

em sistemas sustentáveis produtores e consumidores são elementos centrais, considerando que 

o nível de proximidade entre eles influencia diretamente no fortalecimento do canal de vendas 

(ARANTES e RECINE, 2018). 

O processo de produção e aquisição de gêneros alimentícios da AF traz consigo um 

grande potencial de contribuição na temática das dietas sustentáveis. Na medida que RU 

ofertam refeições que são elaboradas a partir de alimentos frescos, produzidos localmente por 

agricultores familiares, de forma orgânica ou agroecológica, que viabilizam o bem-estar 

social, econômico e respeitam o meio ambiente, mais próximos estão do que preconiza as 

dietas sustentáveis (AUESTAD E FULGONI 2015). 

A temática também considera a relação que é estabelecida com o custo monetário das 

refeições. Um dos seus vieses aponta que uma dieta identificada como sustentável deve ser 

acessível do ponto de vista econômico, assim, também objetivou-se saber se as refeições 

oferecidas nos RU pesquisados atendem este quesito. Na Tabela 2 estão sistematizadas as 

informações que serão tomadas como base para compreensão desse processo. 

 
Tabela 2: Subsídios da Universidade, valor pago pelo comensal, total pago à terceirizada, 

2019. 
 

Local  Subsídio da 

Universidade 

Valor pago pelo 

comensal 

Total pago à 

terceirizada 

 
R.U 2 R$ 2,99 R$ 3,50 R$ 6,49 

FONTE: Elaborado pelas autoras adaptado do Termo de Referência UTFPR (2018); Termo de Referência UFFS 

(2015). 

Os restaurantes universitários estudados são geridos sob processo de terceirização, 

assim sendo, a empresa cessionária detém um valor fixo de recurso para utilizar na elaboração 

per capita das refeições. O valor total recebido é decorrente das somas do repasse do subsídio7 

da IFES e do valor pago pelo comensal. Os subsídios fornecidos pelas IFES contemplam uma 

das propostas do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é ampliar ações de 

 

7 Subsídio é o repasse financeiro das IFES para a empresa terceirizada, é utilizado para custear a refeição 

servida. 

R.U 1 R$ 8,79 R$ 2,50 R$ 11,29 
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assistência estudantil através do funcionamento dos RU (BRASIL, 2010). Nas realidades 

estudadas é possível identificar que no RU1 o valor total das refeições é 43,5% maior que o 

RU2. A UFFS sustenta um repasse financeiro maior para o seu RU do que a UTFPR. Em 

contrapartida os comensais do RU da UFFS pagam menos que o da UTFPR. 

É importante compreender que a União é o principal financiador do Ensino Superior 

público brasileiro, e programas como o Programa Nacional de Assistência Estudantil - 

PNAES são executados no âmbito do Ministério da Educação, porém fica sob 

responsabilidade das IFES os critérios utilizados para beneficiar o público alvo, uma vez que 

melhor conhecem as necessidades locais (BRASIL, 2010). Nesse sentido as diferenças podem 

ser explicadas pelas percepções que cada IFES tem sobre a utilização e destinação deste 

recurso dentre as possibilidades de assistência estudantil. 

Na perspectiva da sustentabilidade alimentar o preço é um fator que compõe o 

conceito, uma alimentação sustentável dentre outros aspectos, requer que seja acessível, 

economicamente justa e viável. E sob a perspectiva do consumo, nos locais estudados foi 

possível identificar que o RU1, (87%), comparado ao RU2, (76%), apresenta maior percentual 

de satisfação dos comensais em relação ao valor pago pelas refeições, conforme sinalizado na 

Tabela 3: 

 
Tabela 3: Percentual de satisfação do comensal em relação ao valor da refeição e ao cardápio. 

Aspectos avaliados  Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Satisfeito Muito satisfeito 

 RU1 RU2 RU1 RU2 RU1 RU2 RU1 RU2 

Valor da refeição 3% 13% 10% 11% 21% 72% 66% 4% 

Cardápio 13% 4% 13% 12% 70% 66% 4% 18% 

FONTE: Elaborado pelas autoras (2019). 

 

O preço cobrado tem um papel significativo na percepção dos usuários e, quando 

avaliado de maneira satisfatória, também adentra à dimensão social na medida que torna 

possível estimar o acesso à alimentação como um indicativo de cumprimento da Política 

Nacional de Assistência Estudantil (LOPES, BRAGA, 2015). Além disso, os RU são espaços 

que as IFES podem utilizar como instrumento para promover o Direito Humano à 

Alimentação Adequada e a Segurança Alimentar e Nutricional para os estudantes, 

especificamente para aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 
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Nesse contexto, o Estado assume papel de indutor de um modelo alimentar mais 

sustentável, passa a ter um papel decisório na regulamentação dos sistemas agroalimentares e 

no enfrentamento da globalização dos padrões alimentares, visto que pode determinar 

tendências no perfil de consumo e produção. Representa um instrumento de fomento do 

desenvolvimento sustentável uma vez que tende a dialogar com múltiplos fatores, abrangendo 

aspectos de saúde, coesão social e sustentabilidade ambiental (SONNINO, SPAYDE E 

ASHE, 2016). 

Complementar à análise da Tabela 3, em relação à avaliação dos comensais ao 

cardápio ofertado, o RU2 apresenta maior nível de satisfação (84%) que o RU1 (73%), dado 

que leva a outras reflexões que vão além desta análise. 

Ainda na perspectiva de identificar a postura dos consumidores em relação à 

sustentabilidade alimentar, neste segmento buscou-se averiguar o nível de conhecimento dos 

comensais sobre o que seriam cardápios saudáveis e sustentáveis. Foi possível identificar 

diferença no nível de entendimento que os pesquisados têm acerca do que é uma alimentação 

saudável e do que é uma alimentação sustentável. Os dados sinalizam que mais de 70% dos 

comensais identificam que as refeições servidas nos RU são saudáveis, e quando verificado o 

nível de conhecimento em relação ao cardápio ser sustentável, tanto no RU1 (46%) quanto no 

RU2 (35%), os percentuais encontrados em relação a esse segmento foram reduzidos. 

O entendimento que se tem sobre consumo sustentável, comumente prioriza a redução 

no consumo de determinadas matérias-primas e de energia, deixando em aberto uma lacuna 

importante, que não contempla a mudança nos processos e modelos de distribuição e 

consumo. Atribui-se reduzida atenção aos embates que sinalizam a desigualdade no acesso 

aos recursos naturais, no sentido que maior parte das concepções antepõe meios que permitem 

que o perfil de consumo continue o mesmo. Assim, são mudados os padrões, mas não o nível 

de consumo (PORTILHO, 2005). 

É relevante considerar que na sociedade atual, o ato de se alimentar não representa 

apenas uma função biológica, mas também uma tomada de decisão pautada em questões 

econômicas e políticas (LANG, BARLING, 2013). Assim sendo, as práticas do sistema 

agroalimentar não toleram ser discutidas apenas sob a ótica da produção, visto que apenas na 

perspectiva de reestruturar os sistemas de produção as mudanças não se concretizam, é 

necessário que ações sejam revisadas no âmbito do consumo. É posto que o consumidor pode 

movimentar esse processo e fomentar um novo modelo agroalimentar (TRICHES, 

SCHNEIDER, 2015). 
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Os consumidores possuem poder econômico e de mercado ao efetuar compras 

politicamente motivadas, ou seja, quando assumem uma postura que contempla boicotes a 

certas marcas e empresas e favoritismo às outras. Sujeitos que criticam ou elogiam empresas 

que as elegem ou as desprezam ao efetuar suas compras, levando em consideração aspectos 

como justiça social, saúde ambiental, estariam realizando um perfil de consumo politizado 

que tem relação direta com a regulação do mercado (PORTILHO, 2005). O consumo 

consciente está estruturado em fatores multidimensionais, elementos como campanhas 

midiáticas, experiências pessoais, visão de mundo, elementos estruturais como nível de 

escolaridade e classe social exercem influência sob o consumidor (ECHEGARAY, 2012). 

O ponto central da reflexão aqui proposta é o quanto a adoção de um perfil de 

consumo politizado poderia influir nas práticas do funcionamento dos RU. Considerando que 

se esse comensal estivesse emponderado acerca da temática, teria ele a possibilidade de 

cobrar, questionar, influenciar no estabelecimento de um modelo agroalimentar sustentável no 

âmbito do RU. 

Apenas deslocar os problemas ambientais para a competência do consumo seria como 

transferir a responsabilidade e ação regulatória para a esfera privada, e buscar soluções para 

problemas coletivos no âmbito individual. No entanto, é preciso considerar que o ato de 

oferecer poder nas mãos dos consumidores pode refletir no aumento da autoridade dos 

mesmos, na reapropriação de conhecimentos e competências que podem ser implementadas 

na sua prática diária de vida. Além disso, tomar o ato do consumo como um dos elementos 

chave, concede a ampliação do sentimento de pertencimento do indivíduo na sociedade, uma 

vez que podem identificar os efeitos das suas ações em relação às melhorias do meio ambiente 

e das condições sociais (PORTILHO, 2005). Assim, cabe fortalecer o argumento que o 

conhecimento, posicionamento e a demanda dos consumidores é primordial para mudanças 

dos sistemas agroalimentares em direção a sustentabilidade. 

Explanados os apontamentos que dialogam com a dimensão socioeconômica, na 

sequência do estudo estão sistematizados os dados e respectivas discussões que contemplam a 

análise da temática da sustentabilidade alimentar considerando a ótica da dimensão cultural. 

 

 
DIMENSÃO CULTURAL E A SUSTENTABILIDADE ALIMENTAR 

 
Ao analisar os cardápios dos RU é possível constatar a preservação da cultura 

alimentar, dada pela presença diária de alguns dos alimentos característicos do estado do 

Paraná, como arroz e feijão e carnes, bovina, suína e de frango. Além desses, as preparações 
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referentes às guarnições dos cardápios trazem preparações à base de milho como polenta e 

quirera, ou então preparações com batata ou mandioca. Quanto às frutas, além da maçã, as 

cítricas como laranja, poncã são as que mais são ofertadas. A mesma condição se estende para 

as hortaliças e legumes, sendo frequente a disponibilidade de alimentos como repolho, 

beterraba e tomate. 

Nos cardápios dos RU estudados, a maior parte das preparações são condizentes com 

os hábitos alimentares regionais. No entanto é necessário pontuar observações em relação ao 

cardápio do RU1 que traz preparações como falafel e quibe, típicos do oriente médio, paella 

característica da Espanha, e a moqueca, preparação característica dos estados do Sudeste e 

Nordeste do Brasil (CÓRNER, 2003; BRASIL, 2015). Essas constatações são mais escassas 

em relação ao cardápio do RU2, identifica-se apenas a presença da preparação escondidinho 

que é característica da região do Nordeste do Brasil e a almondega de origem árabe. A 

sistematização desses dados pode ser observada na Figura 1, a seguir. 

 
Figura 1: Frequência que alimentos ou preparações típicas do estado do Paraná estão inseridas 

nos cardápios dos RU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaborado pelas autoras (2020). 

 
Na análise de frequência de alimentos e/ou preparações típicas do estado do Paraná 

nos cardápios dos RU foi possível identificar que alimentos como arroz branco, feijão preto e/ 

ou carioca são preparados todos os dias. Essa condição é decorrente dos critérios 

estabelecidos no Termo de Referência que as IFES acordam com a empresa terceirizada. 

Para os alimentos que representam as guarnições no RU1 69% e no RU2 73% são 

classificadas como típicas do estado. Quanto às hortaliças, foi considerada a presença de 

repolho, tomate e beterraba. Destas, tanto no RU1, quanto no RU2, estes produtos 

mantiveram-se presentes na maior parte dos dias. E por término, em relação às frutas, o RU1 
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apresentou maior frequência de oferta que o RU2. É pertinente considerar que as frutas 

disputam espaço com opções de sobremesas prontas que de acordo com o Termo de 

Referência os RU têm flexibilidade para ofertar esse perfil de preparações. 

Na avaliação dos comensais nos dois locais estudados, o nível de satisfação em relação 

à compatibilidade do cardápio ofertado com os hábitos alimentares, apresentou percentual na 

casa dos 70%. De acordo com o relato da responsável técnica da IFES do RU1, nem sempre 

essa condição foi avaliada positivamente, sendo que no início do funcionamento do RU1 a 

empresa cessionária apresentou cardápios com preparações mais leves e a contrapartida dos 

universitários foi o pedido por preparações que lhes propiciasse mais saciedade a exemplo de 

alimentos como mandioca, polenta e batata (RT.FES, 2019). 

Aponta-se que a elaboração de um cardápio sustentável além de considerar as questões 

que implicam na forma de produção e comercialização, origem do alimento e hábitos 

alimentares, deve também levar em conta a questão da sazonalidade (BIANCHINI, 2017). Os 

cardápios analisados são referentes ao mês de maio, e assim os alimentos nele contido foram 

avaliados de acordo com a sazonalidade deste mesmo período. De acordo com o calendário da 

Central de Abastecimento de Curitiba – CEASA (2019. 

Identificou-se que o RU1 apresenta relação menor de itens compreendidos na faixa de 

sazonalidade fraca (14,29%), enquanto que o RU2 apresenta percentual de 36,36%. Esse dado 

é reflexo direto do perfil de fornecedores que cada local de pesquisa adota. O RU2 concentra 

suas compras em distribuidores regionais, estaduais e nacionais, principalmente de FLV, 

como já visto anteriormente. Os dados podem ser melhor observados a partir da 

sistematização da Figura 2. 

Figura 2: Sazonalidade dos alimentos contidos na lista de compras dos RU no mês de maio de 

2019. 

 
FONTE: Elaborado pelas autoras, adaptado do Calendário de comercialização de hortaliças e frutas Ceasa 

Curitiba (2019). 
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Para níveis de sazonalidade média 53,57% e forte 32,14%, o RU1 apresenta 

percentuais maiores que o RU2. De acordo com menções anteriores, no local de pesquisa 

RU1 é comum a aquisição de itens da AF, e esse perfil de mercado está centrado na produção 

local e sazonal. A perspectiva por cardápios com maior inserção de alimentos sazonais, de 

origem local, considera a redução do impacto ambiental e uso reduzido de energia, condições 

que consentem com o propósito das dietas sustentáveis (LANG, 2010; LANG, BARLING 

2013). 

Manter o consumo de alimentos sazonais tem benefícios, porém é apenas um dos 

aspectos de uma dieta sustentável e não deve substituir ou ofuscar alguns comportamentos 

alimentares potencialmente mais difíceis de mudar, como reduzir a quantidade de alimentos 

consumidos (MACDIARMID, 2012). No debate das dietas sustentáveis é feito menção a 

necessidade de reduzir etapas no percurso de produção/consumo. 

À medida que é dada preferência a alimentos sazonais, consumidor e produtor se 

aproximam, são reduzidos custos com transporte, armazenamento e, portanto, na emissão de 

gases no efeito estufa (LANG, 2015). A presença de alimentos sazonais em cardápios garante 

melhor qualidade nutricional bem como serve de alicerce para promover a cultura alimentar 

local (AUESTAD E FULGONI, 2015). Além disso, o avanço no campo da sustentabilidade 

alimentar estabelece uma estreita relação entre a biodiversidade e a diversidade dos cardápios. 

Na medida em que são considerados aspectos como o respeito aos ciclos naturais de produção 

e vocação agrícola local menores são os impactos gerados e maior é a proximidade com a 

retórica das dietas sustentáveis. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A comparação entre os dois RU, utilizando as dimensões socioeconômica e cultural do 

conceito das dietas sustentáveis, indicam que o RU1 foi mais bem avaliado em praticamente 

todos os indicadores utilizados. No que diz respeito à dimensão socioeconômica, verificou-se 

que este RU comprou, em alguma medida, produtos de fornecedores mais próximos, 

diretamente de agricultores familiares e de produção orgânicos/agroecológicos, práticas que 

favorecem a economia local, os agricultores e produções agrícolas mais limpas e amigas da 

natureza. Também ofertou alimentação mais barata aos comensais, subsidiando em maior 

grau o custo dos cardápios se comparado ao RU2. Outro fator importante desta dimensão é o 

papel do consumidor como ator importante em reforçar sistemas agroalimentares mais 
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sustentáveis. Mesmo que no RU1 se tenha observado um percentual mais elevado de 

consumidores conscientes sobre as compras públicas e as questões de sustentabilidade, 

observou-se a fragilidade do lado demanda em ser um agente com papel ativo nesta dinâmica, 

o que remete para a atenção para ações com foco neste público. 

No âmbito da dimensão cultural é importante fortalecer a compreensão, que a 

sustentabilidade da alimentação está vinculada a estratégias que permitem a proteção da 

biodiversidade, consumo variado, resgate de alimentos e preparações culturais tracionais. Nos 

cardápios dos RU é possível constatar a preservação da cultura alimentar, identifica-se a 

presença diária de alguns dos alimentos característicos do estado do Paraná. Os dois RU 

estudados apresentaram avaliação positiva por parte dos comensais em relação a 

compatibilidade dos cardápios com hábitos alimentares. Observa-se que questões como 

variabilidade e sazonalidade do cardápio estão relacionadas, entre outros aspectos, com o 

perfil de fornecedores que cada local adota. Compras locais e regionais oriundas da 

agricultura familiar, normalmente, incentivam a execução de cardápios mais variados e com 

maior frequência de alimentos sazonais. Prática que mais uma vez foi evidenciada nas ações 

do RU1. Nesse cenário, também cabe reforçar a relevância dos editais de contratação que são 

documentos que podem incentivar a sustentabilidade alimentar, na medida que estabelecem 

obrigatoriedade no cumprimento de ações que condizem com a temática. No entanto esse 

ainda foi um campo pouco explorado pelas IFES. 

Por fim, dado que avaliar a sustentabilidade das dietas/cardápios/alimentação ainda é 

um desafio e que poucos estudos têm apresentado metodologias neste sentido, este estudo 

contribui com um protocolo de indicadores que podem ser usados em outras pesquisas para 

compreender as dimensões socioeconômicas e culturais envolvidas na definição da 

sustentabilidade. 

Finalmente, remete-se a importância de se desenvolver estudos como o presente, que 

pleiteiam a relação da alimentação com a sustentabilidade a partir de saberes múltiplos, que 

possam contribuir com os serviços de alimentação coletiva e pública. Bem como fortalecer a 

compreensão que a sustentabilidade no âmbito alimentação não está restrita apenas ao o que 

se come, mas também está relacionada a aspectos como os modelos de produção, com 

sistemas não excludentes e que minimizem os impactos ambientais, aos perfis de mercado que 

aproximam produtor e consumidor e a forma de consumo, com ações que fortaleçam a 

consumo consciente e politizado. 
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