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RESUMO 

 O desperdício de alimentos entre consumidores é percebido na literatura como um 
ponto crucial para quantificação, percepção dos impactos gerados e elaboração de 
estratégias para mitigação das perdas. Estudos realizados sobre o comportamento 
desperdiçador entre os consumidores demonstrou que dentre os fatores 
sociodemográficos os jovens possuem tendência ao desperdício. Diante disso, 
levantamentos realizados com universitários demonstram ser úteis para mensuração 
das perdas, análise da percepção, mapeamento de características comportamentais 
e possíveis técnicas de redução do desperdício. Portanto, esse estudo visa 
apresentar o mapeamento de fatores (comportamento de compras, preparação, 
emoções, desperdício de alimentos e meio ambiente) que influenciam o desperdício 
entre universitários, em especial com os alunos da Universidade Federal 
Fluminense. Inicialmente, no estudo em questão, foi realizada uma apreciação da 
produção científica sobre o desperdício de alimentos por jovens universitários 
através da bibliometria, apresentando um panorama da produtividade ao longo dos 
anos, instituições, países, autores, citações e keywords com a tendência da 
pesquisa. Realizou-se, também, uma investigação, baseada na literatura, de 
variáveis que influenciam no comportamento desperdiçador pelo método PLS-SEM, 
que busca estuda os caminhos que influenciam no desperdício e o tamanho do 
efeito das variáveis. Os resultados obtidos através da bibliometria demonstraram 
que existe um nicho de instituições, países, journals e autores que mais publicaram 
sobre o assunto, ainda a pesquisa sobre a temática desenvolvida está voltada para 
mensuração, análise de comportamento e técnicas de redução do desperdício de 
alimentos. Além disso, a técnica PLS-SEM mostrou que o modelo apresentado tem 
poder explicado de 27,5%, e que todas as variáveis influenciam o desperdício. 
Porém, apenas duas das quatro hipóteses foram confirmadas, relacionadas aos 
constructos preparação e emoções influenciarem no desperdício de alimentos por 
jovens universitários. 
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