
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
ACADEMIA REAL MILITAR (1811)
CURSO DE CIÊNCIAS MILITARES

Rodrigo da Silva Costa

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS REFEIÇÕES DOS CADETES DO
CURSO DE INTENDÊNCIA DURANTE A MANOBRA ESCOLAR DE

2017

Resende
2018



Rodrigo da Silva Costa

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS REFEIÇÕES DOS CADETES DO CURSO DE
INTENDÊNCIA DURANTE A MANOBRA ESCOLAR DE 2017

Monografia  apresentada  ao  Curso  de
Graduação  em  Ciências  Militares,  da
Academia  Militar  das  Agulhas  Negras
(AMAN,  RJ),  como  requisito  parcial  para  a
obtenção do título de  Bacharel em Ciências
Militares.

Orientadora: Profa. Dra. Sabrina Sauthier Monteiro

Resende
2018



Rodrigo da Silva Costa

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS REFEIÇÕES DOS CADETES DO CURSO DE
INTENDÊNCIA DURANTE A MANOBRA ESCOLAR DE 2017

Monografia  apresentada  ao  Curso  de
Graduação  em  Ciências  Militares,  da
Academia  Militar  das  Agulhas  Negras
(AMAN,  RJ),  como  requisito  parcial  para  a
obtenção do título de  Bacharel em Ciências
Militares.

Aprovado em _____ de ____________________ de 2018:

Banca examinadora:

Sabrina Sauthier Monteiro, Profa. Dra.
(Presidente/Orientadora)

Wesley Francisco Brasileiro Mrozinski, 1º Ten Int

Wesley Fernando Ortiz Costa, 1º Ten Int

Resende
2018



DEDICATÓRIA

Aos meus pais, principalmente minha mãe:

Maria Socorro e Francisco Chagas (que não esteve presente nessa fase da minha vida, mas

cuida da nossa família de um lugar melhor).

Aos meus queridos irmãos:

Robson, Robério e Francisco, meus melhores amigos, pelos momentos de paciência.

E à todo restante da família:

pelo apoio que me deram todos esses anos.



AGRADECIMENTOS 

Os meus sinceros agradecimentos vão para: 

professora  Dra.  Sabrina  Sauthier  Monteiro,  pela  atenção  e  empenho  que  nos

disponibilizou no decorrer desses dois anos e pela orientação deste Trabalho de Conclusão de

Curso;

 aos instrutores do curso de Intendência da AMAN que sempre estavam de prontidão

para orientar não somente este Trabalho, mas também à cerca da vida; 

ao Setor de Aprovisionamento da AMAN pelo seu grau de comprometimento com os

cadetes e o esforço contínuo para bem atender a todos seus clientes.

Agradeço à Deus por me manter sempre firme em busca de meus objetivos e à toda

minha família que mesmo distante sempre esteve me apoiando em todos os momentos.



RESUMO

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS REFEIÇÕES DOS CADETES DO CURSO DE
INTENDÊNCIA DURANTE A MANOBRA ESCOLAR DE 2017

AUTOR: Rodrigo da Silva Costa
ORIENTADORA: Profa. Dra. Sabrina Sauthier Monteiro

A alimentação em campanha é uma atividade que merece atenção pois deve garantir
refeições adequadas e equilibradas para manter a saúde do militar durante treinamentos e con-
flitos, caso contrário a mesma poderá influenciar negativamente no desempenho da tropa.
Esse trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade das refeições ofertadas aos cadetes do
curso de Intendência durante a Manobra Escolar do ano de 2017. Para acompanhar o cardápio
ofertado foram utilizados os métodos de Índice de Qualidade da Refeição (IQR) e de Avalia-
ção Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC) que permitiram analisar as refeições
desjejum, almoço, jantar e ceia. O cardápio foi avaliado durante os doze dias em que ocorreu
a Manobra Escolar, em novembro de 2017. Na análise realizada pelo IQR verificou-se que to-
das as refeições precisam de algumas melhorias, pois a pontuação encontrada ficou entre 51 e
80 pelo método do IQR. O que contribuiu para a baixa pontuação foi a oferta de frutas e hor-
taliças (7,00 ± 4,83 no desjejum, 7,00 ± 2,58 no almoço, 7,00 ± 2,58 no jantar e 2,00 ± 4,22
na ceia) e a pouca variedade de alimentos em todas as refeições (6,00 ± 0,67 no desjejum,
8,50 ± 0,85 no almoço, 8,43 ± 0,57 no jantar e 2,20 ± 2,39 na ceia), portanto, essa oferta de
frutas e hortaliças precisa ser melhorada, consequentemente a variedade também será afetada
positivamente. Desta forma a pontuação das refeições refletirá num aumento podendo garantir
uma alimentação adequada. Na avaliação pelo AQPC, o percentual de ocorrência dos itens
analisados nas refeições oferecidas ao Curso de Intendência durante a Manobra Escolar 2017,
não foi satisfatório para frutas, restringindo a oferta apenas no desjejum (58,33%) e na ceia
(16,67%). A presença de doces foi frequente em todas as refeições (33,33% no desjejum,
58,33% no almoço, 58,33% no jantar e 50,00% na ceia). A monotonia de cores também se
destacou no desjejum (33,33%) e na ceia (50,00%).  Conclui-se que, de acordo com os resul-
tados obtidos neste estudo, existe oportunidades de melhorias como incrementar a presença
frequente de frutas e hortaliças para ajustar a precisão das preparações às recomendações para
uma alimentação saudável, que de fato contribuam na promoção da saúde. Ainda, a oferta de
doces deve ser reduzida e um aumento na variedade dos alimentos pode ser considerada, pois
isso contribuirá para evitar a monotonia de cores além de garantir a oferta de diferentes nutri-
entes.

Palavras-chave: Alimentação coletiva. Cardápio. Qualidade da alimentação.



ABSTRACT

ASSESSMENT QUALITY OF CADET'S  MEALS OF THE QUARTERMASTER
COURSE DURING THE SCHOOL MANEUVER OF 2017

AUTHOR: Rodrigo da Silva Costa
ADVISOR: Profa. Dra. Sabrina Sauthier Monteiro

Field  feeding  is  an  activity  that  deserves  attention  because  it  must  ensure  adequate  and
balanced meals to maintain the health of the military during training and conflicts, otherwise
it may negatively influence the performance of the troop. The objective of this study was to
evaluate the quality of the meals offered to the cadets of the Quartermaster course during the
School Maneuver of 2017. In order to follow the menu offered, the Meal Quality Index (MQI)
and the Qualitative Evaluation of Menu Preparations  (QEMP) that allowed to analyze the
meals breakfast, lunch, dinner and supper. The menu was evaluated during the twelve days in
which the School Maneuver occurred in November 2017. In the analysis performed by the
MQI it  was  verified  that  all  meals  need some improvements,  since  the  score  found was
between 51 and 80 by the MQI method. What contributed to the low score was the supply of
fruits and vegetables (7.00 ± 4.83 at breakfast, 7.00 ± 2.58 at lunch, 7.00 ± 2.58 at dinner and
2.00 ± 4 , 22 at supper), and low food variety at all meals (6.00 ± 0.67 at breakfast, 8.50 ±
0.85 at lunch, 8.43 ± 0.57 at dinner and 2.20 ± 2.39 in the supper), therefore, this supply of
fruits and vegetables needs to be improved, consequently the variety will also be affected
positively. In this way the score of the meals will reflect an increase and can guarantee an
adequate diet. In the evaluation by the QEMP, the percentage of occurrence of items analyzed
in the meals offered to the Quartermaster Course during the 2017 School Maneuver was not
satisfactory for fruits, restricting the supply only in breakfast (58.33%) and supper (16,67 %).
The presence of sweets was frequent at  all  meals (33.33% at breakfast,  58.33% at lunch,
58.33% at dinner and 50.00% at supper). The monotony of colors also stood out at breakfast
(33.33%) and supper (50.00%). It is concluded that, according to the results obtained in this
study, there are opportunities for improvements such as increasing the frequent presence of
fruits  and  vegetables  to  adjust  the  accuracy  of  the  preparations  to  recommendations  for
healthy eating, which in fact contribute to health promotion. Still, the supply of sweets should
be reduced and an increase in the variety of foods can be considered as this will help to avoid
color monotony in addition to guaranteeing the supply of different nutrients.

Keywords: Collective feeding. Menu. Quality of food.
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1 INTRODUÇÃO 

 A Academia Militar  das Agulhas Negras (AMAN) é a única instituição de ensino
superior  responsável  pela  formação  dos  oficiais  combatentes  de  carreira  das  armas  de
Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações, do Quadro de Material Bélico e
Serviço  de  Intendência  do  Exército  Brasileiro  (EB)  (ACADEMIA  MILITAR  DAS
AGULHAS NEGRAS, 2018).

O Serviço de Intendência, um dos cursos ministrados na AMAN, é a parte da logística
voltada para as atividades de suprimento. Ele distribui o material de intendência (uniformes,
equipamentos  individuais,  etc)  e  os  diversos  tipos  de munição e  de gêneros  alimentícios.
Proporciona  também,  em  operações,  outros  serviços  como  lavanderia  e  banho.  Nas
Organizações Militares (OM) os intendentes assessoram os comandantes na administração
financeira e na contabilidade (BRASIL, 2018). No terreno, a Intendência desdobra a Base
Logística de Brigada (BLB) que é o Batalhão Logístico empregado em situações de combate
responsável por apoiar as tropas nas atividades de suprimento, transporte e recursos humanos. 

Todos  os  anos  ocorre  no  campo  de  instrução  da  AMAN a  Manobra  Escolar,  um
exercício  no  terreno,  organizado  pelo  Departamento  de  Educação  e  Cultura  do  Exército
(DECEx), que conta com a participação e integração das diversas escolas militares do Sistema
de Ensino do Exército Brasileiro, além de várias OM Operacionais da Força Terrestre, e tem
como propósito possibilitar que os discentes dos diversos estabelecimentos possam solidificar
seus ensinamentos, praticando, no desempenho de suas funções, competências adquiridas no
decorrer de seus cursos (BRASIL, 2017).

Sendo assim, problematizamos a seguinte questão: a alimentação oferecida para os
cadetes  do  Curso  de  Intendência,  durante  a  Manobra  Escolar  2017,  são  refeições  que
asseguram qualidade adequada para a atividade no terreno? Outras questões apresentadas são,
o  cardápio  elaborado  para  os  dias  de  exercício  no  terreno  contempla  refeições  que
proporcionam variedade de alimentos,  diferentes  técnicas  de preparo  e  disponibilidade  de
frutas e hortaliças, esse período de alimentação no campo assegura a saúde e a satisfação dos
cadetes contribuindo para o desenvolvimento da demanda das atividades realizadas durante a
Manobra Escolar.

Contudo, esse trabalho busca respostas para elucidar as questões dentro do contexto da
alimentação coletiva, mais especificamente do cardápio ofertado, para conhecimento sobre a
qualidade  das  refeições  disponibilizadas  para  militares  em atividades  no  terreno,  pois  há
poucos estudos na área sobre essas demandas. 

Logo, essa pesquisa justifica-se devido a importância do tema que merece atenção,
pois a alimentação da tropa pode garantir o sucesso durante a realização das atividades no
terreno já que uma alimentação nutricionalmente adequada e balanceada proporciona saúde
aos indivíduos. Portanto, a análise do cardápio oferecido para os cadetes durante a Manobra
Escolar  pode  ser  realizada  por  meio  de  metodologias  já  utilizadas  na  literatura,  e  são
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necessárias para levantar os indicadores sobre a qualidade global das refeições (desjejum,
almoço, jantar e ceia), desta forma essa pesquisa contribui para provocar a discussão sobre o
tema estudado. 

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Avaliar  a  qualidade  das  refeições  ofertadas  aos  cadetes  do  curso  de  Intendência
durante a Manobra Escolar do ano de 2017.

1.1.2 Objetivos específicos

Acompanhar o cardápio ofertado durante as refeições desjejum, almoço, jantar e ceia,
verificando a frequência dos alimentos, a quantidade e a qualidade nutritiva proporcionada;

Avaliar  a  qualidade  do  cardápio  fornecida  aos  cadetes  utilizando  o  método  de
Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC);

Avaliar indiretamente os componentes da refeição por meio do Índice de Qualidade da
Refeição (IQR).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ALIMENTAÇÃO EM COZINHA DE CAMPANHA

A alimentação em campanha é talvez uma das atividades mais delicadas do campo de
batalha, tem consequências físicas no combatente se este não se alimentar adequadamente. A
alimentação  fica  responsável  por  recompor  as  energias  dos  soldados  quando  as  batalhas
causarem exaustão física. A falta de uma alimentação equilibrada nesse contexto pode causar
sequelas psicológicas, cria nervosismo e intranquilidade (DIAS, 2008).

Quando militares estão em missões e/ou treinamentos de guerra o desgaste energético

pode  aumentar,  podendo  afetar  negativamente  o  desempenho  das  tropas  em missão.  Por

conseguinte, para assegurar um bom rendimento nessas atividades é preciso uma alimentação

com uma demanda energética satisfatória para atender essas necessidades nutricionais basais,

estresses psicológicos e adicionais oriundos do aumento das atividades físicas (BOTELHO et

al., 2014). 
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O Ministério da Defesa, no Manual de Alimentação das Forças Armadas (BRASIL,
2010), sugere que a alimentação diária dos militares deve ser salutar, desta forma sortida,
equilibrada e prazerosa. O consumo energético por jornada sugerido é de aproximadamente
2.800 kcal,  considerando-se as atividades rotineiras de leve a moderada.  Isso por que em
situações adversas a demanda energética diária poderá aumentar. Silva (2015), aconselha um
fracionamento mínimo de 3 refeições diárias, a utilização da pirâmide alimentar e as diretrizes
sugeridas na lista de substituições.

Para  o  provimento  das  refeições  dos  cadetes  do  curso  de  Intendência  durante  a
Manobra Escolar de 2017 foram utilizadas 2 cozinhas de campanha, uma de origem alemã
modelo  Kärcher  (Figura  1)  com capacidade  de  confeccionar  de  250  a  450 refeições  por
jornada e outra espanhola modelo ARPA (Figura 2) que tem capacidade de produzir alimentos
para 250 pessoas no mesmo período. Também foi disponibilizado aos militares durante dois
dias  consecutivos  o  consumo  da  ração  operacional  (Figura  3),  composta  por  alimentos
termoprocessados, que garantem uma alimentação segura, prática e com uma longa vida de
prateleira.

A alimentação dos militares em atividades no terreno deve ser vista com atenção, pois
uma alimentação nutricionalmente balanceada e  que oferece macros e  micronutrientes em
quantidade  e  qualidade  apropriadas,  viabiliza  a  saúde  do  efetivo  para  que  possa  estar  à
disposição do Comando 24 horas por dia para o cumprimento das diversas missões (BRASIL,
2010).

Figura 1 – Cozinha de campanha modelo Karcher.

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015.



14

Figura 2 – Cozinha de campanha modelo ARPA.

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015.

Figura 3 – Ração operacional.

Fonte: AUTOR, 2018.
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2.2 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

A alimentação e a nutrição são condições básicas para a promoção e a proteção da
saúde,  possibilitando  a  expressão  plena  do  potencial  de  crescimento  e  desenvolvimento
humano, com qualidade de vida e cidadania (BADARÓ; AZEREDO; ALMEIDA, 2007).

Uma vez  que a  alimentação se dá em função do consumo de alimentos  e  não de
nutrientes, uma alimentação saudável deve estar baseada em práticas alimentares que tenham
significado social e cultural. Os alimentos têm gosto, cor, forma, aroma e textura e todos esses
componentes  precisam  ser  considerados  na  abordagem  nutricional.  Os  nutrientes  são
importantes; contudo, os alimentos não podem ser resumidos a veículos deles, pois agregam
significações  culturais,  comportamentais  e  afetivas  singulares  que  jamais  podem  ser
desprezadas.  Portanto,  o  alimento  como  fonte  de  prazer  e  identidade  cultural  e  familiar
também é uma abordagem necessária para a promoção da saúde (BRASIL, 2014).

Uma alimentação diversificada deve abranger todos os nutrientes indispensáveis para
o ótimo desempenho do organismo. Dessa forma, aconselha-se fazer seis refeições diárias:
café  da  manhã  ou  desjejum,  colação,  almoço,  lanche,  jantar  e  ceia,  a  fim  de  que  as
recomendações  de  macro  e  micronutrientes  sejam  atingidas.  Contudo,  esse  consumo
geralmente dá-se em quatro refeições diárias de desjejum, almoço, jantar e ceia (OMS, 1990). 

Segundo Sá  (1984) o  Valor  Calórico  Total   (VCT),  atualmente  chamado de  Valor
Energético Total (VET), deve ser disposto da seguinte forma: 20% para o desjejum, 40% para
o almoço, 30% para o jantar e 10% para o lanche (no caso em estudo, a ceia) em caso de
trabalho braçal,  e  20%,  30%,  40% e  10%,  nessa  mesma ordem,  na  hipótese  de  trabalho
intelectual; como se constata, somente o percentual do almoço e jantar é que são mutuamente
alterados. 

No arranjo das recomendações de calorias de um dia para um indivíduo adulto, 50% a
60% (340 g) são alcançadas por meio dos carboidratos, de 25% a 30% (50-70 g) devem ser
oriundas das gorduras e de 10% a 15% (60-70 g) têm origem nas proteínas (TIRAPEGUI,
2002). 

Ornellas (1995), sugeriu 60% para carboidratos, 12% constituídos de proteínas e 28%
de lipídeos. Para tal fim, é prescrito consumir em torno de 75 g de lipídeos, 72 g de proteínas
e 360 g de carboidratos, representando um total aproximado de 2.400 Kcal diárias.

A proposta de Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade
Física  e  Saúde,  da  Organização  Mundial  da  Saúde  (2004),  sugere  recomendações  como:
Manter o equilíbrio energético e o peso saudável; Limitar a ingestão energética procedente de
gorduras;  Substituir  as  gorduras  saturadas  por  insaturadas  e  eliminar  as  gorduras  trans
(hidrogenadas);  Aumentar  o  consumo  de  frutas,  legumes  e  verduras,  cereais  integrais  e
leguminosas (feijões); Limitar a ingestão de açúcar livre; Limitar a ingestão de sal (sódio) de
toda procedência e consumir sal iodado. Uma alternativa de ação para a alimentação saudável
deve favorecer, por exemplo, o deslocamento do consumo de alimentos pouco saudáveis para
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alimentos mais saudáveis, respeitando a identidade cultural  -  alimentar das populações ou
comunidades (BRASIL, 2014).

2.2.1 Preparação de cardápios

Um aspecto a ser considerado é a matéria-prima disponível e observar a relação entre
disponibilidade dos insumos requeridos para as preparações selecionadas e a proposta real do
cardápio a  ser planejado,  considerando ainda a oferta  dos  produtos  (McCAFFREE, 2009;
SILVA; SILVA JÚNIOR, 2010).

Do ponto de vista das etapas do planejamento do cardápio e da padronização e do
controle das preparações que o compõem, a Ficha Técnica de Preparo (FTP) é um instrumento
auxiliar indispensável às atividades administrativas. Permite combinar itens, respeitando as
distintas  determinações  nutricionais,  sensoriais,  operacionais  e  financeiras  do
estabelecimento. Registra todos os recursos necessários para execução da preparação, desde
matérias-primas e suas eventuais alterações no decorrer do processo, composição nutricional,
custos, até equipamentos e utensílios adequados (ANDREOTTI et al., 2003; AKUTSU et al.,
2005). 

Para o pré-preparo, o preparo e a distribuição de refeições, a FTP viabiliza o controle,
a partir da divisão do processo. O responsável pelo pré-preparo deverá realizar a tarefa antes
do preparo, designando todos os itens nas quantidades indicadas para a elaboração da receita.
Durante  o  preparo,  os  métodos  indicados  devem  ser  executados  conforme  orientação,
respeitando-se  temperaturas  e  tempos  de  cocção.  Para  a  distribuição,  os  utensílios  e
equipamentos e o sistema de distribuição descritos garantem a apresentação final exigida e a
manutenção da qualidade sensorial, nutricional e microbiológica (AKUTSU et al., 2005).

Para  o  adequado  atendimento  das  necessidades  nutricionais,  é  esperado  que  o
planejamento de cardápios, destinadas a grupos de indivíduos, se divida em quatro etapas:
determinação dos objetivos do planejamento; definição das metas desejáveis de distribuição
da ingestão  habitual;  seleção das  preparações  que comporão o cardápio;  e,  avaliação dos
resultados por meio do consumo real (BARR, 2006). 

A  partir  da  FTP  é  possível  estimar  os  nutrientes  presentes  na  receita  e,
consequentemente,  modificar  possíveis  desequilíbrios,  provenientes  ou  da  escolha  das
preparações ou das técnicas de cocção, mesmo considerando-se que o cálculo da composição
nutricional  provém  das  informações  da  composição  química  apresentadas  nas  tabelas
convencionalmente utilizadas nessa avaliação (RIBEIRO et al., 1995; RIBEIRO et al., 2003).



17

 2.2.2 Qualidade de cardápios

A avaliação da qualidade depende, principalmente, de um conjunto de indicadores de
desempenho, recursos para coletar e propagar os indicadores na organização e processos de
gestão claramente definidos onde os indicadores estão adaptados (DE ROLT, 1998). Existem
diversas ferramentas que podem ser utilizadas para avaliar  a qualidade de cardápios e de
refeições,  porém vamos destacar  o  Índice  da Qualidade das  Refeições  (IQR) e  Avaliação
Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC).

O IQR propõe a utilização de variáveis que recebem uma pontuação, de 0 a 20 pontos,
que leva em consideração simultaneamente a oferta de alimentos e nutrientes. Essa pontuação
permite uma avaliação indireta de componentes da refeição sem reduzir  a avaliação a um
único item. A distribuição entre os valores 0 e 20 é feita de forma proporcional, ou seja, se o
cardápio receber a pontuação máxima é porque está ofertando a quantidade e os alimentos
adequados. Esta ferramenta avalia a adequação na oferta de verduras,  legumes e frutas, a
oferta de carboidratos, a oferta de gordura total; a oferta de gordura saturada e, por fim, a
variabilidade da refeição (BANDONI; JAIME, 2008).

O método AQPC permiti  analisar  a  oferta  de  frutas,  oferta  de  verduras,  oferta  de
frituras,  combinação  de  doces  e  frituras  no  mesmo  cardápio,  quantidade  de  gordura,
quantidade de alimentos ricos em enxofre, qualidade e quantidade da carne, e pela técnica de
preparo alertando também a repetição dessas técnicas (VEIROS; PROENÇA, 2003).

É importante uma avaliação global das refeições oferecidas em atividade no terreno
para saber o quanto a alimentação oferecida aos cadetes e demais militares é saudável, em
contrapartida, por meio dos resultados, torna-se possível pensar em estratégias e ações que
busquem mudanças e gerem melhorias, sempre estimulando boas escolhas tanto em qualidade
quanto em quantidade e que essas melhorias virem rotina para o serviço contribuindo com a
satisfação da tropa e minimizando possíveis problemas ocasionados pela ausência de cuidados
tanto no planejamento do cardápio quanto na execução do mesmo.

A tabela  1 mostra uma relação de estudos sobre análise da qualidade de refeições
conforme autoria e ano de publicação, objetivo, método de análise, parâmetro de análise e
instrumento de análise do cardápio.   
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Tabela 1 – Relação dos estudos sobre análise da qualidade de refeições conforme autoria e ano de publicação, objetivo, método de análise, parâmetro
de análise e instrumento de análise do cardápio.

Autor e ano de
publicação

Objetivo do Estudo Método de Análise do Cardápio
Parâmetro de Análise

do Cardápio

Instrumento
de Análise do

Cardápio
Veiros  et  al.,
2006

Demonstrar ferramenta de avaliação de
qualidade de refeições

Avaliação qualitativamente os
componentes dos cardápios

- AQPC

Machado;
Simões, 2008

Avaliar o cardápio do café da manhã
por meio de variável econômica e

qualidade de refeição

Avaliação da relação entre escore de
adequação nutricional por refeição

(IQR) e custo unitário.

Estratégia Global da
OMS

IQR, FTP

Krešić  et  al.,
2008

Avaliar a qualidade nutricional de
refeições servidas em dormitórios

Determinação da composição
nutricional dos componentes do

cardápio
Pirâmide Alimentar

Tabela de
composição de

alimentos

Geraldo;
Bandoni;
Jaime, 2008

Avaliar a adequação dos cardápios em
relação as recomendações do PAT

Análise da composição dos
alimentos por meio dos per capita

contidos na FTP's

Recomendação do
PAT(Programa de
Alimentação do

Trabalhador) e Guia
Alimentar da População

Brasileira

FTP

Bandoni;
Jaime, 2008

Avaliar a qualidade das refeições de
empresas vinculadas ao PAT

Avaliação da adequação às
recomendações do PAT

Lista de recomendação
do PAT

IQR e tabela de
composição de

alimentos

Ginani, 2011 Avaliar a qualidade nutricional,
sensorial e cultural de cardápios

populares

Analisar a qualidade nutricional,
sensorial e cultural de cardápios

populares brasileiros

- IQR, AQPC,
FTP

Fonte: AUTOR, 2017.
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

3.1 O CARDÁPIO

Trata-se de um estudo transversal que avaliou as refeições oferecidas aos cadetes do Curso
de Intendência durante a Manobra Escola, em Resende-RJ, Brasil. O período de acompanhamento
foi de 06 a 17 de novembro de 2017, totalizando doze dias consecutivos. Os cardápios analisados
(Apêndice A) foram os disponibilizados na linha de servir, com modalidade de distribuição  self-
service. Foram analisadas quatro refeições: desjejum, almoço, jantar e ceia. 

3.2 MÉTODOS 

Este é um estudo de caso descritivo, de caráter quantitativo.

3.2.1 Instrumentos de avaliação

3.2.1.1 Índice de Qualidade da Refeição (IQR)

Seguiu-se os critérios estabelecidos em Bandoni e Jaime (2008). Os componentes do IQR
são os seguintes: 

1. Adequação na oferta de verduras, legumes e frutas: foram verificadas a adequação das
quantidades em gramas por refeição, sendo que uma oferta de 160 g ou mais receberam pontuação
20 e a oferta igual ou inferior a 80 g receberam pontuação igual a 0; 

2. Oferta de carboidratos: oferta percentual em relação à energia, considerando uma oferta
ideal entre 55% e 75% do total de calorias, que equivale à pontuação 20. A oferta inferior a 40%
recebeu pontuação igual a 0; 

3. Oferta de gordura total: oferta percentual em relação à energia considerando uma oferta
ideal entre 15% e 30% do total de calorias, que recebeu pontuação 20 e a oferta superior a 40%,
recebeu pontuação igual a 0; 

4. Oferta de gordura saturada: oferta percentual em relação à energia considerando o total de
energia proveniente dos ácidos graxos saturados menor que 10%, recebeu pontuação 20 e a oferta
superior a 13%, recebeu pontuação igual a 0; 
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5. Variabilidade da refeição: indicador considerou o número de alimentos e o número de
grupos de alimentos, somando os pontos obtidos nestes dois indicadores. A refeição que ofereceu no
mínimo 11 diferentes alimentos e 5 diferentes grupos de alimentos recebeu 20, enquanto a refeição
que ofereceu menos de dois grupos e 4 alimentos recebeu 0.

No final, foi calculado o IQR do desjejum, almoço, jantar e ceia. O critério de classificação

do IQR, de acordo com a proposta de Bowman et al.,  (1998), considera como adequada aquela

refeição que obtiver pontuação maior que 80; refeição que precisa de melhoras com a pontuação

entre 51 e 80 e refeição inadequada com pontuação menor ou igual a 50.

3.2.1.2 Avaliação Qualitativa das Preparação dos Cardápios (AQPC)

Para  a  aplicação do método AQPC, foi  seguido as  seguintes  etapas,  conforme Veiros  e
Proença (2003):

1. Avaliação dos cardápios diários;

2. Avaliação as preparações diariamente, sob os seguintes critérios: técnicas de cocção; cor
das  saladas  e  combinação  de  cores  de  todas  as  preparações  do  cardápio  diário;  número  de
preparações com alimentos ricos em enxofre; aparecimento de folhosos e conservas nas saladas e de
frutas  nas  sobremesas;  presença  de  doces,  ou  seja,  preparações  elaboradas  como  sobremesa;
classificação do cardápio diário em pouca ou muita quantidade de gordura, sendo investigado pelo
teor de gordura dos alimentos das preparações (principalmente as carnes) ou pela própria técnica de
preparo (fritura);

3. A avaliação geral resultou da compilação das avaliações diárias contendo informações
quanto  ao  número  de  dias  em  que:  apareceram  frituras  no  cardápio;  constaram  repetições  de
preparações; tiveram fruta como sobremesa; apareceram doces industrializados ou preparados como
sobremesa; coincidiram a oferta de doces (sobremesa) e fritura no mesmo dia; tiveram oferta de
carne gordurosa (linguiça, salsicha, hambúrguer, feijoada, strogonoff) desconsiderando o dia em que
a carne será preparada com a técnica fritar; foi considerado monotonia de cores quando duas ou
mais preparações da mesma cor ou a repetição de apenas duas cores no cardápio do dia foi ofertado;
foram  oferecidas  duas  ou  mais  preparações  ricas  em  enxofre  (abacate,  acelga,  aipo,  alho,
amendoim, batata-doce, brócolis, castanha, cebola, couve-de-bruxelas, couve-flor, ervilha, feijão,
gengibre, goiaba, jaca, lentilha, maçã, melancia, melão, milho, mostarda, nabo, nozes, ovo, rabanete
e repolho), desconsiderando-se o feijão oferecido diariamente; tiveram oferta de folhosos entre as
opções de saladas.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O IQR foi desenvolvido com 5 itens (frutas e hortaliças, carboidratos, gorduras totais, gordu-
ras saturadas e variedade), a média do IQR foi obtida para cada uma das refeições (desjejum =
60,00 ± 28,40, almoço = 62,08 ± 29,15, jantar = 56,75 ± 29,26 e ceia =  52,67 ± 25,12).  

Na análise realizada pelo IQR (Tabela 2), verificou-se que todas as refeições precisam de al-
gumas melhorias, pois de acordo com Bowman et al., (1998), que classifica o IQR, a pontuação en-
contrada ficou entre 51 e 80. 

Tabela 2 – Pontuação média do Índice de Qualidade da Refeição (IQR) e dos seus componentes,
das refeições oferecidas ao Curso de Intendência durante a Manobra Escolar, 2017.

Classificação do IQR Desjejum Almoço Jantar Ceia
Frutas e hortaliças 7,00 ± 4,83 7,00 ± 2,58 7,00 ± 2,58 2,00 ± 4,22
Carboidratos 19,00 ± 0,00 19,00 ± 0,00 19,00 ± 0,00 19,00 ± 0,00
Gorduras totais 20,00 ± 0,00 20,00 ± 0,00 18,00 ± 4,22 20,00 ± 0,00
Gorduras saturadas 20,00 ± 0,00 20,00 ± 0,00 16,00 ± 8,43 20,00 ± 0,00
Variedade 6,00 ± 0,67 8,50 ± 0,85 8,43 ± 0,57 2,20 ± 2,39
Pontuação total 60,00 ± 28,40 62,08 ± 29,15 56,75± 29,26 52,67 ± 25,12

A oferta  de  frutas  e  hortaliças  teve  um índice  baixo devido  a  pouca  disponibilidade,  o
recomendado pela OMS é de 400g/dia dividido em 5 porções, assim uma grande refeição (almoço e
jantar) deveria ter pelo menos 2 porções (160g). 

 A oferta de carboidratos mostrou-se adequada, todas ficaram entre 55 e 75% da quantidade
total  de  calorias,  assim como as  quantidades  de  gorduras  totais   (entre  15  e  20%) e  gorduras
saturadas (menor que 10%). 

A variedade não foi de difícil elaboração pois foram analisadas de refeições de um dia intei-
ro, diferente do que ocorreu no trabalho de BANDONI, 2008. Assim como em BANDONI, 2008
utilizou-se um indicador que levasse em consideração os alimentos e grupos, sendo contabilizado o
número total de alimentos. 

Para os macronutrientes, a Portaria Nº 963/SELOM, de 9 de agosto de 2005 altera as especi-

ficações da tabela qualitativa-quantitativa de alimentos da ração e determina os seguintes valores

em calorias: carboidratos 1980,52 Kcal, lipídios 1068,48 Kcal e proteínas 640,52 Kcal, totalizando

um aporte diário de 3689,52 Kcal. Distribuindo em percentual tem-se 53,7% de carboidratos, 29%

de lipídios e 17,3% de proteínas (BRASIL, 2005). 

O que precisamos destacar como possibilidade de melhoria é o aumento na oferta de frutas e

hortaliças em todas as refeições, pois a pontuação atingida por esses alimentos ficou bem abaixo da

expectativa (7,00 ± 4,83 no desjejum, 7,00 ± 2,58 no almoço, 7,00 ± 2,58 no jantar e 2,00 ± 4,22 na

ceia). Se essa oferta de frutas, que são de fácil digestão, ricas em fibras, vitaminas, minerais e açú-
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cares solúveis, e hortaliças, que são fonte de fibras, vitaminas e minerais, for melhorada, conse-

quentemente a variedade também será afetada positivamente. Desta forma a pontuação das refei-

ções refletirá num aumento podendo garantir uma alimentação adequada.

O desjejum é considerado a refeição mais importante do dia por melhorar a qualidade total da

dieta e restabelecer funções orgânicas (KENNEDY; DAVIS, 1998). Segundo Meyers e cols. (1989)

e Gordonet e cols (1995), o desjejum deve representar 25% das recomendações diárias de consumo.

A falta do desjejum ou seu consumo incorreto podem colaborar para uma inadequação dietética,

acompanhada de perdas nutricionais e, dificilmente, esta refeição pode ser reparada por outra duran-

te o dia. Além de que contribui no processamento da aprendizagem intelectual e na performance

corporal (ARANCETA et. al, 2001; NICKLAS et al., 1993).

Ainda que todas as refeições sejam consideradas de grande relevância, o almoço e o jantar

recebem uma atenção especial visto que juntos são encarregados de fornecer maior parte do aporte

nutricional do organismo. O almoço deveria prover aproximadamente 1.260 kcal e o jantar aproxi-

madamente 1.120 Kcal. A contribuição calórica para o jantar deveria ser menor do que o almoço,

uma vez que há diminuição do gasto energético durante a noite (BRASIL, 2010).

 A Portaria Nº 963/SELOM, de 9 de agosto de 2005, propõe uma média de 400 gramas de

carne por dia, que contem cerca de 75 g de proteínas. Segundo Cuppari (2005), a recomendação de

proteína estabelecida pela Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN) para homens e

mulheres com idade igual ou superior a 18 anos é de 1,0 g/kg/dia, assim para um cadete de 70 kg a

recomendação seria de 70 g de proteínas por dia. Assim, foi verificado em loco que a disponibilida-

de de carne estava satisfatória em relação à Portaria tanto no almoço quanto no jantar. A ceia, última

refeição do dia, apresentou uma oferta de alimentos ricos em carboidratos com o intuito de repor a

energia gasta durante o dia.   

Na avaliação pelo AQPC (Tabela 3), encontra-se o percentual de ocorrência dos itens analisa-

dos nas refeições oferecidas ao Curso de Intendência durante a Manobra Escolar 2017.  

Tabela 3 – Percentual de ocorrência da Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC)
das refeições oferecidas ao Curso de Intendência durante a Manobra Escolar, 2017. 

AQPC Desjejum Almoço Jantar Ceia
Frituras 0,00 0,00 0,00 0,00
Frutas 58,33 0,00 0,00 16,67
Folhosos 0,00 83,33 83,33 0,00
Cores iguais 33,33 8,33 0,00 50,00
Ricos  em  enxo-
fre 0,00 8,33 8,33 0,00
Carne gordurosa 0,00 0,00 16,67 0,00
Doce 33,33 58,33 58,33 50,00
Doce + fritura 0,00 0,00 0,00 0,00
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Complementando o que foi encontrado na Tabela 2, nota-se a presença de frutas no desjejum

(58,33%) e na ceia (16,67%), assim como a presença de folhosos no almoço (83,33%) e jantar

(83,33%), porém, observa-se que não foi em todas as refeições ofertadas que havia a presença de

frutas e hortaliças, logo, novamente, destaca-se a importância que esses alimentos sejam ofertados

com mais frequência e na quantidade adequada.

Apesar  da  reduzida  oferta  de  frutas,  destaca-se  que  em  83,3% do  almoço  e  do  jantar
aparecem folhosos no cardápio, revelando uma preocupação em estimular o consumo de vitaminas,
minerais e fibras. 

A análise do cardápio permitiu verificar que foram oferecidos na sobremesa um doce, que
possui  alta  densidade  de  calorias,  poderia  ser  substituído  por  frutas  frescas  minimizando  a  o
problema da baixa disponibilidade de frutas. Na maioria dos dias analisados houve monotonia de
cores, o que implica em pouca variedade de vitaminas e minerais. A variedade de cores faz parte
dos atrativos utilizados para uma alimentação mais prazerosa, além de seguir as recomendações
nutricionais de compor o prato da maneira mais colorida possível, inclusive para garantir a ingestão
de diferentes tipos de nutrientes. 

Os sucos,  na  forma artificial,  são oferecidos  em quase todas  as  refeições,  o  ideal  seria
oferecer sucos de polpa de fruta, uma opção mais saudável livre de corantes artificiais. 

O percentual de disponibilidade de alimentos ricos em enxofre 8,33%, no almoço e no jantar,
está relacionado à carne, ao feijão e ao tipo de hortaliça servida na salada, esses são  alimentos que
podem causar desconforto abdominal se ingeridos de forma rápida, sem a correta mastigação, de-
vem ser consumidos com moderação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que, de acordo com os resultados obtidos neste estudo, as refeições servidas aos

cadetes do curso de Intendência durante a Manobra Escolar do ano de 2017 seguem as normas esta-

belecidas na Portaria Nº 963/SELOM, de 9 de agosto de 2005 e as normas do Manual de Alimenta-

ção das Forças Armadas, contudo existe sempre oportunidades de melhorias como incrementar a

presença frequente de frutas e hortaliças para ajustar a precisão das preparações às recomendações

para uma alimentação saudável, que de fato contribuam na promoção da saúde. Ainda, a oferta de

doces deve ser reduzida e um aumento na variedade dos alimentos pode ser considerada, pois isso

contribuirá para evitar a monotonia de cores além de garantir a oferta de diferentes nutrientes.

Devido a importância de uma alimentação saudável para o militar e os seus benefícios, su-

gere-se que esse tema seja objeto de mais estudos e pesquisas a fim de obter-se resultados concretos

que demonstrem as características e prováveis necessidades dessa população específica, enriquecen-

do e melhorando o aporte nutricional dos militares do Exército Brasileiro e consequentemente o

rendimento nas atividades diárias e nas operações.
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APÊNDICE

1 APÊNDICE A – CARDÁPIOS ANALISADOS.

Dia da análise Desjejum Almoço Jantar Ceia

06/11/2017

Banana prata,
achocolatado,

pão com marga-
rina

Salada verde com
tomate, carne as-
sada, farofa, ar-
roz, feijão, doce

de leite, suco

Salada verde
com cenoura,
carne assada,

canjiquinha, ar-
roz, feijão, doce

de leite, suco

Achocolatado,
pão com margari-

na e mortadela

07/11/2017

Banana prata,
café com leite,

pão com marga-
rina

Salada verde com
cenoura, vinagre-
te, churrasquinho

misto, purê de
batata, arroz, fei-
jão, sonho de val-

sa, suco

Vinagrete, silve-
rinha de legu-
mes, macarrão
alho e óleo, ar-
roz, feijão, doce

de leite

Achocolatado,
pão com margari-

na, cavaca

08/11/2017

Banana prata,
café com leite,

pão sal, pão care-
ca, margarina,

bolinho, iogurte

Salada verde com
beterraba, vina-
grete, alcatra as-
sada, cenoura à
francesa, arroz,
feijão, doce de

leite, suco

Salada verde
com tomate, per-
nil assado, farofa
com linguiça, ar-
roz, feijão, doce,

suco

Achocolatado,
pão francês com
margarina, quei-

jadinha

09/11/2017

Banana prata,
café com leite,

pão sal, pão care-
ca, margarina,

cavaca

Salada verde com
grão de bico,

coxa assada, ma-
carrão, arroz, fei-

jão, doce de
amendoim, suco

Ração operacio-
nal

Ração operacio-
nal

10/11/2017
Ração operacio-

nal
Ração operacio-

nal
Ração operacio-

nal
Ração operacio-

nal

11/11/2017

Ração operacio-
nal

Ração operacio-
nal

Salada verde,
carne moída com
cenoura, feijão,

arroz, suco

Achocolatado,
pão francês com

margarina
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APÊNDICE A – Continuação.

Dia da análise Desjejum Almoço Jantar Ceia

12/11/2017

Achocolatado,
pão francês, cere-

al de milho,
aveia, banana
prata, cavaca

Salada verde
com cenoura, ar-
roz, feijão, carne

moída, suco

Salada verde
com beterraba,
coxa de frango
assada, arroz,
feijão, suco

Achocolatado, ca-
vaca, pão careca

13/11/2017

Banana prata,
aveia, cereal de

milho, pão careca

Salada verde,
almôndegas, ar-
roz, feijão, suco

Salada verde,
almôndegas, fri-
cassê de frango,
arroz, feijão, pi-
colé, refrigerante

Achocolatado, ca-
vaca, pão

14/11/2017

Café com leite,
pão francês, boli-

nho, iogurte

Salada verde,
carne assada, ar-
roz, feijão, sonho

de valsa, suco

Salada verde,
coxa de frango
assada, arroz,
feijão, doce de

leite, suco

Achocolatado,
bolinho

15/11/2017

Café com leite,
pão careca, mel

de abelha, banana
prata

Salada verde,
carne assada, ar-
roz, feijão, faro-
fa, sonho de val-

sa, suco

Salada verde,
carne de hambúr-
guer, arroz, fei-
jão, sonho de
valsa, suco

Pão careca, boli-
nho, suco

16/11/2017

Pão francês, café,
leite, achocolata-

do, aveia

Salada verde,
carne assada, ar-
roz, feijão, doce

de leite, suco

Salada verde,
coxa de frango
assada, arroz,
feijão, doce de

leite, suco

Pão com margari-
na, banana prata,

suco

17/11/2017

Pão com margari-
na, café, leite,

achocolatado em
pó, aveia, banana

prata

Salada verde,
pernil, arroz, fei-
jão, farofa, suco

Salada verde,
coxa de frango
assada, arroz,
feijão, suco

Pão careca com
margarina, bana-

na prata, suco
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ANEXOS

ANEXO A – CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO.

ANEXO B – CERTIFICADO DE APRESENTAÇO DE TRABALHO EM EVENTO. 
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ANEXO  A –  CERTIFICADO  DE  APRESENTAÇÃO  DE  TRABALHO  EM  EVENTO  –
CONTINUAÇÃO.


	A alimentação em campanha é uma atividade que merece atenção pois deve garantir refeições adequadas e equilibradas para manter a saúde do militar durante treinamentos e conflitos, caso contrário a mesma poderá influenciar negativamente no desempenho da tropa. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade das refeições ofertadas aos cadetes do curso de Intendência durante a Manobra Escolar do ano de 2017. Para acompanhar o cardápio ofertado foram utilizados os métodos de Índice de Qualidade da Refeição (IQR) e de Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC) que permitiram analisar as refeições desjejum, almoço, jantar e ceia. O cardápio foi avaliado durante os doze dias em que ocorreu a Manobra Escolar, em novembro de 2017. Na análise realizada pelo IQR verificou-se que todas as refeições precisam de algumas melhorias, pois a pontuação encontrada ficou entre 51 e 80 pelo método do IQR. O que contribuiu para a baixa pontuação foi a oferta de frutas e hortaliças (7,00 ± 4,83 no desjejum, 7,00 ± 2,58 no almoço, 7,00 ± 2,58 no jantar e 2,00 ± 4,22 na ceia) e a pouca variedade de alimentos em todas as refeições (6,00 ± 0,67 no desjejum, 8,50 ± 0,85 no almoço, 8,43 ± 0,57 no jantar e 2,20 ± 2,39 na ceia), portanto, essa oferta de frutas e hortaliças precisa ser melhorada, consequentemente a variedade também será afetada positivamente. Desta forma a pontuação das refeições refletirá num aumento podendo garantir uma alimentação adequada. Na avaliação pelo AQPC, o percentual de ocorrência dos itens analisados nas refeições oferecidas ao Curso de Intendência durante a Manobra Escolar 2017, não foi satisfatório para frutas, restringindo a oferta apenas no desjejum (58,33%) e na ceia (16,67%). A presença de doces foi frequente em todas as refeições (33,33% no desjejum, 58,33% no almoço, 58,33% no jantar e 50,00% na ceia). A monotonia de cores também se destacou no desjejum (33,33%) e na ceia (50,00%). Conclui-se que, de acordo com os resultados obtidos neste estudo, existe oportunidades de melhorias como incrementar a presença frequente de frutas e hortaliças para ajustar a precisão das preparações às recomendações para uma alimentação saudável, que de fato contribuam na promoção da saúde. Ainda, a oferta de doces deve ser reduzida e um aumento na variedade dos alimentos pode ser considerada, pois isso contribuirá para evitar a monotonia de cores além de garantir a oferta de diferentes nutrientes.
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