
 

 
Curso - Introdução à quantificação de resíduos 
alimentares em feiras livres 
Este curso visa reforçar as competências na metodologia de quantificação 
de resíduos alimentares com enfoque nas feiras livres. O curso apresenta os 
objetivos por trás de um estudo de quantificação e as técnicas necessárias 
para fazê-lo. 

O curso 

ASSUNTO E PROGRAMA: 

O desperdício de alimentos possui implicações em termos de segurança alimentar, 
saúde humana, desenvolvimento econômico e impacto ambiental. O desperdício de 
alimentos representa, além de uma oportunidade perdida de alimentar a crescente 
população mundial, enorme pressão sobre o meio ambiente, tanto em termos de 
consumo de recursos naturais (por exemplo, energia, água, estoques de peixes, terras 
agrícolas), poluição ambiental (água, ar, solo) e perda de biodiversidade. A 
quantificação da geração de resíduos alimentares é um passo importante para a 
solução deste problema. 

As informações geradas em estudos de quantificação de resíduos alimentares podem 
ajudar a desvendar as razões por trás dos altos níveis de resíduos e apoiar medidas de 
prevenção eficazes. Além da prevenção de resíduos, tais estudos podem fornecer 
informações valiosas para o planejamento de sistemas de gerenciamento de resíduos. 
As feiras livres representam um local interessante para a gestão de resíduos 
segregados devido à maioria dos resíduos serem orgânicos, em contraste, por 
exemplo, com as residências onde os resíduos são compostas por muitos tipos 
diferentes de materiais. Isso fornece a oportunidade para que esses resíduos sejam 
tratados por compostagem ou digestão anaeróbica, sem a necessidade de um pré-
tratamento complexo ou de separação. 

Este curso tem como objetivo descrever as melhores práticas para um estudo de 
quantificação de resíduos alimentares em feiras livres. Foi elaborado como parte do 
projeto "Quantificação de resíduos alimentares em feiras livres da cidade de São 
Paulo" financiado pela Naturvårdsverket e liderado pelo grupo de Gestão de Recursos 
da Universidade de Borås em colaboração com o Instituto Sueco-Brasileiro de 
Economia Circular e Desenvolvimento Sustentável. 

 

 



 
 

 

Módulo 1. Teoria e segurança (~ 50 min) 
Neste módulo, será apresentada a teoria por trás da quantificação de resíduos 
alimentares e os aspectos de segurança necessários. Tópicos abordados: 
Equipamentos de segurança e comportamento. Quantificação de resíduos como 
ferramenta de pesquisa. Objetivos de um estudo de quantificação de resíduos. 

Módulo 2. Planejamento de estudos de quantificação de resíduos   
(~ 50 min) 
Os fundamentos do planejamento de um estudo de quantificação de resíduos serão 
apresentados. Tópicos abordados: Seleção e amostragem de feiras livres. Organização 
do local de trabalho. Coleta e transporte de resíduos desde as feiras livres até o local 
de quantificação. Protocolo de quantificação. 

Módulo 3. Procedimento de classificação de resíduos (~ 50 min) 
Serão apresentados os fundamentos práticos de um estudo de quantificação de 
resíduos alimentares. Tópicos abordados: Trabalho preliminar e preparação do local. 
Descarregamento da amostra de resíduos. Divisão e amostragem dos resíduos. 
Procedimento de classificação e ponderação. 

Os aspectos práticos 

QUANDO E ONDE: 
Online no Zoom (https://hb-se.zoom.us/j/504834205) 
 
Datas a definir.  
 

 
 

Pedro Brancoli - Departamento de Recuperação de Recursos e Tecnologia de 
Construção - Universidade de Borås 
pedro.brancoli@hb.se  
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