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NÃO GERAÇÃO, REDUÇÃO OU REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
BANCO DE ALIMENTOS DE ITANHAÉM –  

DESPERDÍCIO E RESÍDUO ZERO –  
APROVEITAMENTO TOTAL DOS ALIMENTOS 

 
1.Objetivo 
Apresentar ação de não geração, redução ou reutilização de resíduos sólidos em 
andamento no município de Itanhaém, constando de conceituação sobre o tema, 
diagnóstico do problema, proposta e execução da ação, além de seus resultados e 
divulgação.  

 
2.Metodologia 
Coleta de informações junto ao Banco de Alimentos de Itanhaém e Departamento de 
Agricultura, visita ao Banco de Alimentos, pesquisa no site da Prefeitura de Itanhaém 
e em trabalhos acadêmicos. 
 
3.Introdução 
De acordo com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a 
Segurança Alimentar e Nutricional, enquanto estratégia ou conjunto de ações, deve ser 
intersetorial e participativa, e consiste na realização do direito de todos ao acesso 
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam 
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. 
O modelo de produção e consumo de alimentos é fundamental para garantia de 
segurança alimentar e nutricional, pois, para além da fome, há insegurança alimentar e 
nutricional sempre que se produz alimentos sem respeito ao meio ambiente, com uso 
de agrotóxicos que afetam a saúde de trabalhadores/as e consumidores/as, sem respeito 
ao princípio da precaução, ou, ainda, quando há ações, incluindo publicidade, que 
conduzem ao consumo de alimentos que fazem mal a saúde ou que induzem ao 
distanciamento de hábitos tradicionais de alimentação. 
Por outro lado, o analista na área de comunicação e marketing da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Gustavo Porpino, no Sustainable Food Summit 
da América Latina em 2016 alertou sobre a necessidade de redução do desperdício e da 
perda de alimentos no País, que atinge números impressionantes de 40 mil toneladas 
de alimentos desperdiçados por dia. 
 
 

4. Diagnóstico 
No ano de 2005 a Prefeitura Municipal iniciou um trabalho de recuperação do setor 
agrícola de Itanhaém, pois o setor apresentava como um dos principais entraves que 
impediam seu desenvolvimento a dificuldade de comercialização dos seus produtos – 
quase na totalidade oriundos de produção de Agricultura Familiar.  
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Também não conseguiam fornecer seus produtos diretamente para a merenda escolar, 
por exemplo; sendo que forneciam para a empresa ou comerciante que, por sua vez, 
fornecia para a prefeitura. 
Por outro lado já era possível vislumbrar uma realidade constante na grande maioria 
dos municípios brasileiros - a presença da fome, insegurança alimentar instalada em 
bolsões de pobreza e, paradoxalmente, a tradição do desperdício de produtos 
alimentícios com prevalência dentre os perecíveis em ambiente urbano (varejo) e rural. 
Da mesma forma a carência nutricional e a oportunidade da produção de pescadores 
artesanais - também enquadrados como produtores familiares, principalmente 
pensando em Itanhaém - município litorâneo. 
 
5. Proposta 
Criação da Política Pública Municipal de Segurança Alimentar Nutricional - SAN, 
com suas especificidades, alinhadas a Política Nacional de SAN.  
 
Planejamento Estratégico 

• Captação de recursos 
•  Formação da Rede Sócio -técnica 
• Implantação dos Programas disponíveis na SESAN/MDS 
• Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 2010-2013 
• Participação da sociedade civil (AMIBRA – Associação dos Produtores 

Rurais da Microbacia do Rio Branco,CMDRS – Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável,CONSEA – Conselho Segurança 
Alimentar e Nutricional) 

• Fundamentação legal 
 
O Marco da política de SAN em Itanhaém foi indubitavelmente a opção pela 
implantação do Equipamento (EPAN) que mais agregava valor e efetividade ao pré - 
diagnóstico da insegurança alimentar no município: o Banco de Alimentos.    
Conceitualmente o Banco de Alimentos tem como principal ação executar a coleta 
urbana e rural no intuito de reduzir o desperdício e combater a fome. Desta forma, os 
equipamentos que estão em locais de agricultura e pesca como o nosso tem como 
característica receber e doar alimentos perecíveis que estão no topo da cadeia de 
resíduos úmidos. 
 
Descrição da Tecnologia: 
Após o implantação do EPAN Banco de Alimentos em Itanhaém (2007), pensamos em 
agregar os programas disponíveis junto ao MDS/SESAN para o fomento da agricultura 
urbana e pesca artesanal no município, de modo que pudéssemos trabalhar a Segurança 
Alimentar e Nutricional não só no contexto do combate a fome e ao desperdício, mas 
como incentivo e reinserção dos pequenos produtores locais, que além de protagonizar 
o desperdício no campo, pela falta de alternativas justas de venda e subsistência 
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dignas, mas também como uma possibilidade real de renda justa e garantida anual, e 
que nos permitisse de forma progressiva, sustentável e moderna reestruturar e incluir 
este público no contexto sócio-político municipal, garantindo qualidade de vida, 
qualidade e diversidade na produção agrícola, melhor acesso da população a 
alimentação mais saudável e ainda o resgate de hábitos alimentares caiçaras.  
Projetos de estímulo e apoio à produção sustentável de alimentos reconstruindo as 
relações de produção e consumo local e reinstituindo a cadeia alimentar curta no 
município de Itanhaém - Projeto Feiras Populares – Feira Agrícola de Itanhaém, 
baseado na produção agrícola familiar sustentável de produtos que são comercializados 
diretamente pelos produtores aos consumidores. 
 
6. Execução 
Inaugurado em novembro de 2007, o Banco de Alimentos é responsável por atuar no 
combate à fome por meio da arrecadação de alimentos provenientes de doações de 
empresas, indústrias, supermercados e varejões, os quais são selecionados, separados e 
embalados para, posteriormente, serem distribuídos gratuitamente à população.  
Com uma arrecadação diária de cerca de uma tonelada de alimentos, o programa 
trabalha para garantir a qualidade nutricional de entidades sociais cadastradas no 
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Rede Municipal e Estadual de 
Ensino, Projetos Educacionais em Contra Turno, Programa de Fortalecimento 
Alimentar (segmentos da área da saúde, projetos esportivos, ‘sopões’ informais e 
‘sopões’ de instituições religiosas).    
 
Fundamentação Legal: 
 
Lei nº 3.190, de 2 de dezembro de 2005 
“Institui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA 
Itanhaém, e dá providências correlatas.” 
 
LEI Nº 3.418, DE 17 DE ABRIL DE 2008  
“Institui o Programa Banco de Alimentos de Itanhaém, e dá outras 

providências.” 
 
LEI Nº 3.944, DE 14 DE AGOSTO DE 2014 
“Altera os artigos 1º e 3º da Lei nº 3.190, de 2 de dezembro de 2005, que cria o 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA Itanhaém, 
e dá providências correlatas.” 
 
A equipe de trabalho é composta por 10 profissionais, entre supervisora, coordenadora, 
nutricionista, manipulação dos alimentos, limpeza, captação, montagem de cestas e 
controle de qualidade e estagiários. 
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O programa tem a preocupação em manter a qualidade nos serviços, ao mesmo tempo 
em que gerencia projetos que propiciam recursos financeiros aos agricultores do 
Município, já que o Banco de Alimentos está à frente de projetos como: PAA 
Municipal, PAA – Merenda Escolar, Modernização de Bancos e Feiras Populares. 
O Banco de Alimentos é um programa do Governo Federal e da Prefeitura Municipal 
sob gestão da Secretaria de Educação Cultura e Esportes. 
O Banco de Alimentos possui vários programas em andamento, como a aquisição de 
alimentos para a merenda escolar e os incentivos que foram dados aos agricultores 
para que fossem fornecedores de alimentos tanto do poder público como de empresas 
prestadoras de serviço; além das doações a pessoas e entidades. 
Os alimentos encaminhados pelos produtores rurais são recebidos no Banco que 
verifica a qualidade e distribui para as escolas, sendo que cada agricultor entrega seus 
produtos com etiquetas e de forma que se defina a rastreabilidade dos produtos 
entregues.  
A Feira Agrícola de Itanhaém que acontece todos os sábados no estacionamento da 
prefeitura, além de promover a comercialização direta e diversificação da produção 
local, também tornou-se equipamento eficiente na questão da redução do desperdício 
do resíduo úmido na zona rural, na medida em que a visibilidade da agricultura 
familiar definiu novos acessos a mercados como restaurantes, bares e supermercados, 
além de consolidarem a doação simultânea ao Banco de Alimentos do excedente não 
vendido na Feira, o mesmo aplicando-se a excedente na lavoura mesmo em formato de 
adubo para novas culturas. 
 
COLABORAÇÃO - As empresas que quiserem contribuir com o Banco de Alimentos 
podem entrar em contato pelo telefone (13) 3421-1802 ou através do e-mail 
banco.alimentos@yahoo.com.br, ou direto na Avenida Harry Forssell, 1.505, no 
Jardim Sabaúna. O Banco de Alimentos Itanhaém conta com os parceiros: Sacolão 
RB; CUCA Supermercados; Supermercados Saito; Supermercados Prático; Kroiks; 
TENDA Atacados. 
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ANO  volume 
coletado (Kg)          

PROGRAMAS  DE 
AQUISIÇÃO (PAA/PNAE E 
COLETA 

 

Nº de 
pessoas 
atendidas 

Perfil de 
Beneficiários 

2015 589.514,08 
BANCO DE ALIMENTOS/ 
DOAÇÕES COMÉRCIO/ 

PAA 

 
25.000 

 
ENTIDADES SOCIAIS  
REDE MUN. E 
ESTADUAL DE 
ENSINO 

2016 893.962,00 

BANCO DE ALIMENTOS 
PAA/ MUNICIPAL 

PAA/ PNAE 
PAA/ CONAB 

 

25.000 

 
ENTIDADES SOCIAIS  
REDE MUN. E 
ESTADUAL DE 
ENSINO 

2017 
57.580,00 

 

   BANCO DE ALIMENTOS 
PAA/ MUNICIPAL 

JAN A ABRIL 25.000 

 
ENTIDADES SOCIAIS  
REDE MUN. E 
ESTADUAL DE 
ENSINO 

 
Hoje o Banco de Alimentos cresceu muito e tem vários projetos, mas pretendemos 
destacar, nesse universo de trabalho, a doação de parceiros locais ao projeto do Banco 
da Alimentos, através do qual a produção de resíduos derivados dos 
hortifrutigranjeiros foi totalmente eliminada, pois todo resto de alimento (descarte) que 
sobra após a manipulação e limpeza é encaminhado como alimento a criações de 
animais. Os alimentos doados por parceiros do Banco de Alimentos - como comércios 
de alimentos, após chegarem são triados, cortados e separados para remessa a pessoas 
ou instituições que estão em insegurança alimentar e não agregadas a nenhuma 
entidade social, pacientes acamados indicados pelos agentes do Programa de Saúde da 
Família, portadores de HIV, diabetes, núcleos de comunidades indígenas, quilombolas 
e ainda grupos informais que atendam populações de risco.  
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Apresentamos a seguir os valores acumulados deste projeto de 2007 a 2017: 
 

QUADRO DE CAPTAÇÃO – PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E DOAÇÃO DE 
PARCEIROS LOCAIS / COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

 

TIPO % 
desperdício 

ENTRADA 
kg 

DOAÇÃO 
FAMÍLIAS/SOPÕES 

COMUNITÁRIOS 
 kg 

DESCARTE 
kg 

DOAÇÃO PARA 
CRIAÇÃO DE 

ANIMAIS  
kg 

 
PERÍODO 

HORTIFRUTI 
 25 % 600;00 450,00 150,00 0 2007 

HORTIFRUTI 
23 % 

19.947,00 
 15.259,49 2100,00 2.587,81 2008 

HORTIFRUTI 
19,5% 

65.979;00 
 

53.113,10 3.265,90 9.600,00 2009 

HORTIFRUTI 
2,97% 

67.133,49 
 

59.573,00 2.000,00 5.560,00 2010 

HORTIFRUTI 
0,0% 73.790,89 

 
64.390,89 0,0 9.400,00 2011 

HORTIFRUTI 
0,0% 82.911,54 

 
76.311,54 0,0 6.600,00 2012 

HORTIFRUTI 
 0,0% 33.891,08 

 
30.291,08 0,0 3.600,00 2013 

HORTIFRUTI 
0,0% 41.815,00 

 
38.615,00 0,0 3.200,00 2014 

HORTIFRUTI 
0,0% 30.210,00 

 
27.660,00 0,0 2.550,00 2015 

HORTIFRUTI 
0,0% 37.361,00 

 
34.961,00 0,0 2.400,00 2016 

HORTIFRUTI 
0,0% 9.045,00 

 
8.645,00 0,0 400,00 2017* 

*: valores de 2017 coletados de jan a abril 
 
O% de desperdício – todas as sobras vão para alimentação de animais doados aos 
criadores é o que destacamos. A seguir algumas fotos do Banco de Alimentos 
mostrando a recepção dos alimentos, triagem, limpeza, separação, embalagem e 
descarte: 
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O projeto do Banco de Alimentos teve a responsável Luciana de Melo Costa, já por 
diversas vezes convidada a expor esse trabalho inclusive em Brasília, pelo resultado 
que vem alcançando.  
 
INOVAÇÃO CIENTÍFICA - Fomento à tecnologia para inclusão do pescado e 
redução do desperdício através do melhor aproveitamento cárneo do peixe.  
A inclusão do pescado na merenda escolar foi debatida no I Encontro da Pesquisa, 
Inspeção, Vigilância Sanitária e Extensão em 2012, quando ficou evidenciado que as 
inclusões do pescado na merenda escolar de alguns municípios da Baixada procediam 
de outras regiões do país em detrimento do pescador artesanal da RMBS - Região 
Metropolitana da Baixada Santista. Em Itanhaém, através do PAA/CDLAF a aquisição 
da pesca e inclusão do pescador artesanal já ocorria desde 2008. A compra dos 30% da 
agricultura familiar já ocorria desde 2010, mas havia restrições ao pescado devido ao 
aspecto do risco sanitário, acidentes com espinhas e intercorrências alergênicas entre 
os alunos. 
Utilizar Carne Mecanicamente Separada - CMS foi o caminho mais interessante e em 
meados de 2015, a Prefeitura de Itanhaém e a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado assinam o Termo de Cooperação Técnica para os estudos. 



 

 

       

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉMPREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉMPREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉMPREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM    
Estância BalneáriaEstância BalneáriaEstância BalneáriaEstância Balneária    

Estado de São Paulo 

 

 

 
 
Foi definida a necessidade do Projeto de uma Unidade de Beneficiamento do Pescado, 
Análise Sensorial e Avaliação de Aceitação de Preparações á base de CMS. Os testes 
de aceitabilidade da CMS foram realizados com crianças de 7 a 10 anos, de ambos os 
sexos, na EM Prof.ª Diva do Carmo Alves de Lima e EM Prof.ª Eugenia Pitta Rangel 
Veloso, escolhidas por estarem em bolsões de pobreza e áreas de insegurança 
alimentar envolvendo 240 alunos com índice final de 85% de aprovação.  
Preparações: Escondidinho de CMS e Macarrão à Bolonhesa com CMS receitas 
oriundas do Concurso Gastronômico realizado em 2013 pelo Curso de Gastronomia e 
Nutrição da UNISANTOS, instituição parceira. 
A tecnologia de obtenção da CMS permite que se eliminem as espinhas, importante 
fator de rejeição ao pescado, e dá origem a um produto de sabor “suave”, de boa 
aceitabilidade, além de que propicia às merendeiras muitas facilidades na incorporação 
aos pratos do cardápio escolar, como também o formato em bloco do CMS oferece 
excelentes opções de conservação e armazenamento, além de produzir um dos 
melhores resultados em porcionamento e 0% de desperdício no manejo das 
preparações. 
 

 
A filetagem do peixe permite um aproveitamento de 30%, e, para implementar o 
projeto, foi preciso desenvolver uma nova tecnologia que ampliasse esse percentual. 
Com a Unidade de Processamento do Pescado, que produz a polpa de peixe, foi 
possível aproveitar 60%.  
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7.  Divulgação 
Para o público em geral, são veiculadas regularmente matérias sobre o Banco de 
Alimentos no Boletim Oficial, jornais locais e regionais e na mídia televisiva regional. 
 
No site da Prefeitura estão disponíveis os links onde são pontualmente publicados os 
chamamentos públicos para garantir a publicização e transparência das ações, além de 
informações relevantes sobre a segurança alimentar nutricional e demais projetos do 
Banco de Alimentos. 
 
Os contatos com os agricultores é feito através do Departamento de Agricultura e do 
próprio Banco de Alimentos. 

http://www.itanhaem.sp.gov.br/ 

 
 

As entidades que recebem os produtos fazem contato através dos equipamentos de 
Assistência Social e de Saúde, encaminhadas ao Banco de Alimentos para 
complementação Para contato com o público em geral os agricultores usam as redes 
sociais: 

http://feirapopulardeitanhaem.blogspot.com.br/ 
 

http://www.facebook.com/feiraagricola.itanhaem 
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Algumas agricultoras de Itanhaém que fornecem pro Banco de Alimentos criaram 
receitas da agricultura familiar que valorizam os produtos locais e ensinam alternativas 
para o aproveitamento de alimentos em preparações simples; o qual se transformou em 
livro: 

Livro Feiras Edição Gráfica e Virtual 

 
 
Mais à frente, comentamos sobre a replicabilidade e reconhecimento que o Projeto do 
Banco de Alimentos recebeu e recebe; as quais também colaboram e muito a 
divulgação do projeto. 
Lá estão apresentadas algumas das participações da gestora do Banco de Alimentos 
expondo os dados para o Brasil e até para comitivas internacionais. 
Como também se relacionam com resultados alcançados, optamos por deixá-lo em 
item separado. 
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8. Resultados 
 
8.1 -Banco de Alimentos - BOLSÃO DE GERAÇÃO DE RENDA 
 

Renda Garantida ao  AF e PA 

R$ 6.500,00     _________ano PAA Municipal 

R$ 20.000,00   _________ano PAA PN 

R$ 1.500,00     _________ semana Feiras Populares 

R$  2.700,00    _________ mês AF  - terceirizada 
 
8.2- Banco de Alimentos – Erradicação do Desperdício 
 
0% Índice Zero ________________ ações de aquisição, coleta e doação simultânea. 
 
8.3 - Banco de Alimentos – Implantação das PP de SAN  
 

• Banco de Alimentos instalado e ativo 
• Rede Sócio Técnica consolidada 
• PAA Municipal – Termo de Adesão implantado 
• Comercialização Direta do Produtor Pronaf – Feira da Agricultura Familiar 
• PAA /PNAE (compras institucionais da alimentação escolar) consolidado  
• Resgate Cultural de hábitos e produtos alimentares locais 
• Diversificação da produção agrícola local 
• Fomento, pesquisa e inclusão da pesca artesanal 
• Fomento e inclusão do produtor e produto tradicional da cultura guarani 
• Fomento a arranjos de economia solidária 
• Fomento ao processamento mínimo de alimentos para cultura do não 

desperdício e valoração do produto 
• Ações concretas ao não desperdício de alimentos na coleta urbana, rural e 

aproveitamento integral ao beneficiado final.  
 
O Projeto “Inclusão do Pescado na Alimentação Escolar no Município  de Itanhaém” 
foi reconhecido como a melhor Pesquisa Científica de 2015, de acordo com a 
comissão julgadora do Prêmio Josué de Castro 2016, desenvolvida por Rúbia Tomita, 
do Instituto de  Pesca/SAA.  
 
A seguir, em replicabilidade e reconhecimento, também são apresentados os resultados 
de visibilidade que o Projeto do Banco de Alimentos recebeu e recebe. 
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9.  REPLICABILIDADE e RECONHECIMENTO  
O Banco de Alimentos de Itanhaém se consolidou como referência para o 
MDS/SESAN – Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, tendo sido 
a coordenadora do Banco, Luciana Melo, convidada em outubro/14 para fazer matéria 
para o site do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) sobre o papel do Banco 
de Alimentos e suas experiências exitosas. No mesmo dia concedeu entrevista ao vivo 
para o programa de rádio oficial do Governo Federal “VOZ DO BRASIL”. 
Outra vez em Brasília, agora dias 29 e 30 de junho/2015, a gestora municipal do Banco 
de Alimentos de Itanhaém, Luciana Melo, participou, em Brasília nos dias da Oficina 
Nacional com Atores Estratégicos, que teve como tema “Apoio a atuação de 
profissionais e gestores em agendas intersetoriais”. Na oportunidade, a profissional 
falou sobre sua experiência em segurança alimentar nutricional e da consolidação das 
compras da agricultura familiar dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE). 

  
 
Além dessas participações, foram várias pelo Brasil: 
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VI SIMCOPE   
III WORKSHOP                                                                    
INCLUSÃO DO PESCADO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
“Ações e Estratégias da Prefeitura Municipal de Itanhaém para viabilizar a 
inclusão do pescado na AE”   

 Santos 10 a 12 de setembro de 2014  
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II ENCONTRO SOBRE TECNOLOGIA E CONTROLE DE QUALIDADE DO 
PESCADO NA PISCICULTURA 
Marília 2017 
Banco de Alimentos  
Evolução da Inclusão da AF nos Programas Institucionais  

 

PREMIAÇÕES 

VISITA AO BANCO DE ALIMENTOS 
DE ITANHAÉM 
PROVÍNCIA DE NAMPULA 
MOÇAMBIQUE 
  2016 
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Banco de Alimentos e premiações aos projetos executados: 
Projeto PAA Municipal – “O Caso de Itanhaém” 
1º Lugar Etapa Estadual – Prêmio Prefeito Empreendedor 2014 
Categoria Compras Governamentais 
O Sebrae reconheceu o trabalho feito através do PAA - Programa de Aquisição de 
Alimentos de Itanhaém, como o melhor do Estado de São Paulo,que consiste na 
compra de produtos da agricultura  familiar, dos produtores locais que se enquadrem 
no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e que se 
destinam ao atendimento das demandas de suplementação alimentar e nutricionais dos 
programas sociais  
http://www2.itanhaem.sp.gov.br/prefeito-empreendedor 
 

 
 
Projeto “PNAE Itanhaém- Resolução 30% Inclusão 100%” 
Certificação Etapa Estadual –Prêmio Prefeito Empreendedor 2015 
Modalidade Pequenos Negócios do campo 
Trata-se das ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em âmbito  
municipal sobre a eficiência da  aquisição de produtos da agricultura familiar para 
compor a merenda escolar servida na rede escolar de Itanhaém. Um projeto de fomento 
e fortalecimento da atividade agrícola, que contribui para uma alimentação sadia para 
os alunos das escolas e creches municipais. 
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10. Conclusão  
Com união é possível produzir com mais sustentabilidade, diminuir as distâncias com 
transporte de alimentos, reduzir emissões e custos, fortalecer a economia local e fixar 
os produtores à zona rural e, principalmente, consumir com mais sustentabilidade. 
O Poder Público, como grande gerador de resíduos que é, tem papel fundamental na 
redução do desperdício, principalmente quando esse desperdício está relacionado à 
diminuição da fome de muitos brasileiros. 
 
 
Elaborado pela Secretaria de Planejamento Meio Ambiente e pela gestora do Banco de 
Alimentos Luciana Melo 
 
 
Itanhaém, 05 de abril de 2017 


