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RESUMO 

 

ANÁLISE DO CARDÁPIO OFERTADO PARA AS REFEIÇÕES DOS CADETES NO 

RANCHO DA AMAN 

 

AUTOR: Alan Gustavo Leite 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Sabrina Sauthier Monteiro 

 

O rancho da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) deve fornecer um cardápio que 

garanta o bom desempenho dos seus Cadetes, tanto na parte intelectual, como na parte física. 

Cabe destacar que a alimentação está diretamente relacionada com a saúde do indivíduo, 

portanto, reflete nas atividades desenvolvidas e contribui para o bem-estar do indivíduo. O 

objetivo desse trabalho foi analisar a qualidade global das refeições ofertadas pelo rancho da 

AMAN aos Cadetes. Trata-se de um estudo transversal que avaliou as refeições desjejum, 

almoço, jantar e ceia oferecidas pelo rancho da AMAN, em Resende-RJ, Brasil, durante o 

período de 18 a 29 de novembro de 2017, totalizando doze dias consecutivos. Os cardápios 

analisados foram os disponibilizados na linha de servir. A análise dos cardápios foi realizada 

utilizando o método AQPC e IQR. O cardápio ofertado no refeitório da AMAN é composto 

normalmente por uma salada mista de folhosos, dois acompanhamentos, uma guarnição, um 

prato principal, fruta ou doce como sobremesa e água e suco artificial. Na avaliação pelo 

AQPC pode-se notar a presença de folhosos no almoço e jantar, o que é importante por ser 

fonte de fibras que tem papel fundamental na dieta. No café da manhã, os cardápios 

analisados não apresentaram combinação adequada das cores. Na ceia há uma oferta maior de 

variedade de frutas, que auxiliam nos aspectos visuais. Outro aspecto levantado foi a oferta de 

alimentos ricos em enxofre, além do feijão, que é um prato diário no cardápio, apresentando 

mais dois alimentos. Analisando a oferta de sobremesas, foi observado que a presença de 

doces, em todas as refeições, é maior do que a oferta de frutas. A presença de frituras nos 

cardápios analisados foi de 16,67% no almoço, e 41,67% no jantar. A quantidade de carne 

gordurosa oferecida foi de 33,33% no almoço e 41,67% no jantar. Outro item analisado foi a 

frequência da combinação de doce e fritura, no almoço houve frequência de 16,67% e no 

jantar 25%. Em relação à análise realizada através do método IQR foi possível perceber que 

um grande ponto positivo se dá no aspecto quantitativo atingindo os valores do aporte diário 

mínimo, principalmente na oferta dos macronutrientes carboidratos e lipídios. Contudo 

ressaltamos que o cardápio ofertado pelo rancho da AMAN, nos dias analisados, que 

apresentaram pontuação maior que 80 como desjejum e ceia podem ser consideradas 

adequadas e o almoço e o jantar encontraram-se com pontuação entre 51 e 80, logo são 

refeições que precisam de melhorias. A variedade obteve baixa pontuação em todas as 

refeições, portanto, destacamos esse aspecto como um fator importante que pode ser 

melhorado nos planejamentos de cardápios futuros. Conclui-se que as refeições ofertadas pelo 

rancho da AMAN aos Cadetes apresentaram uma qualidade global satisfatória. É importante 

que adequações sejam consideradas para que o rancho da AMAN se consolide como agente 

promotor de saúde e alimentação saudável. 

 

Palavras-chave:  Preparação de cardápio. Qualidade de refeição. Serviços de alimentação. 



 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE MENU OFFERED FOR THE CADET’S MEALS IN AMAN’S 

MESS  

 

AUTHOR: Alan Gustavo Leite 

ADVISOR: Profa. Dra. Sabrina Sauthier Monteiro 

 

The refectory of the Military Academy of Agulhas Negras (AMAN) must provide a menu that 

guarantees the good performance of its Cadets, both in the intellectual part and in the physical 

part. It should be noted that the diet is directly related to the health of the individual, 

therefore, reflects on the activities developed and contributes to the welfare of the individual. 

The objective of this work was to analyze the overall quality of the meals offered by the 

refectory of AMAN to the Cadets. This is a cross-sectional study that evaluated breakfast, 

lunch, dinner and supper meals offered by the AMAN refectory in Resende-RJ, Brazil, during 

the period from November 18 to 29, 2017, totaling twelve consecutive days. The menus 

analyzed were those made available on the serving line. The analysis of the menus was 

performed using the AQPC and IQR method. The menu offered in AMAN's refectory is 

usually composed of a mixed salad of leafy vegetables, two accompaniments, a garnish, a 

main dish, fruit or candy as dessert and water and artificial juice. In the evaluation by the 

AQPC can be noticed the presence of leafy at lunch and dinner, which is important because it 

is a source of fibers that plays a fundamental role in the diet. At breakfast, the analyzed menus 

did not show an adequate combination of colors. In the supper there is a greater offer of 

variety of fruits, that help in the visual aspects. Another aspect raised was the supply of foods 

rich in sulfur, in addition to the beans, which is a daily dish on the menu, featuring two more 

foods. Analyzing the supply of desserts, it was observed that the presence of sweets at all 

meals is greater than the supply of fruit. The presence of fried foods in the menus analyzed 

was 16.67% at lunch, and 41.67% at dinner. The amount of fatty meat offered was 33.33% at 

lunch and 41.67% at dinner. Another item analyzed was the frequency of the combination of 

sweet and fried, at lunch there was a frequency of 16.67% and 25% at dinner. In relation to 

the analysis performed through the IQR method it was possible to perceive that a great 

positive point occurs in the quantitative aspect reaching the values of the minimum daily 

intake, mainly in the supply of macronutrients carbohydrates and lipids. However, we 

emphasize that the menu offered by the AMAN´s refectory, on the analyzed days, that scored 

higher than 80 such as breakfast and supper can be considered adequate, and lunch and dinner 

were found with scores between 51 and 80, so they are meals that need improvement. The 

variety has scored low on all meals, so we highlight this aspect as an important factor that can 

be improved on future menu plans. It is concluded that the meals offered by the AMAN´s 

refectory to the Cadets presented a satisfactory overall quality. It is important that adjustments 

are considered so that the AMAN´s refectory consolidates itself as a promoter of health and 

healthy eating. 

 

Keywords: Preparation of menu. Quality of meal. Food services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação está diretamente relacionada com a saúde do indivíduo, ou seja, uma 

alimentação equilibrada em quantidade e qualidade leva a um consumo adequado dos 

alimentos que reflete nas atividades desenvolvidas, assim como, na autoestima. Se a 

alimentação é fundamental para o bem-estar do indivíduo, o rancho da Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN) deve fornecer um cardápio que garanta o bom desempenho dos 

seus Cadetes, tanto na parte intelectual, como na parte física. 

Ainda, a alimentação deve ser uma atividade prazerosa, que mantém a boa saúde nos 

aspectos biológicos, sociais e culturais (PROENÇA et al., 2006). Além disso, uma 

alimentação saudável é indispensável para que o indivíduo mantenha a produtividade nas suas 

atividades diárias e melhore a qualidade de vida (VANIN et al., 2007). Contudo, é necessário 

um bom planejamento de cardápio, sendo necessária uma análise geral acerca dos comensais 

(como é chamado o cliente de uma unidade de alimentação coletiva), portanto, dados como o 

número de comensais, hábitos alimentares e necessidade nutricional devem ser levados em 

consideração (AMORIM; JUNQUEIRA; JOKL, 2005). 

   Assim, é oportuno problematizar a questão: será que o Setor de Aprovisionamento 

(APROV) está garantindo uma alimentação adequada para os Cadetes que são dependentes 

das refeições ofertadas pelo rancho da AMAN?  

Outras questões podem ser apresentadas, como, essa alimentação fornecida possibilita 

a qualidade de vida e um bom desempenho acadêmico, a quantidade e a qualidade estão de 

acordo com as necessidades dos Cadetes, as refeições produzidas pelo rancho proporcionam 

saúde para seus comensais, e, por fim, as preparações dos cardápios ofertados são saudáveis e 

proporcionam uma refeição agradável ao paladar. 

Com base nesses questionamentos, este trabalho busca amparar dentro do contexto de 

qualidade das refeições, mais especificamente do cardápio ofertado, observar se há lacunas 

que podem ser preenchidas, melhoradas ou adaptadas para, além de ofertar alimentos, também 

disponibilizar saúde e satisfação para os Cadetes nos momentos das refeições.  

Essa pesquisa justifica-se por ser necessário uma avaliação do cardápio ofertado pelo 

rancho da AMAN aos Cadetes tendo em vista que o ciclo de refeições completo 

disponibilizado engloba o desjejum, almoço, jantar e ceia, essa última refeição não é 

obrigatória, porém as primeiras três refeições são obrigatórias para o Cadete e também são as 

principais, devido as mesmas proporcionarem ao indivíduo a maioria dos nutrientes e energia 

necessária para manter as atividades diárias. Portanto, baseado nessas necessidades, a 
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avaliação do cardápio oferecido pelo rancho da AMAN para os Cadetes pode ser 

acompanhada por meio de ferramentas práticas e úteis que podem auxiliar na rotina do 

serviço, visando a melhoria e garantindo a qualidade das refeições. A análise do cardápio é 

amplamente utilizada para perceber a composição do cardápio qualitativamente, dos aspectos 

nutricionais até os sensoriais, e assim, conseguir identificar erros nas técnicas de preparo, 

combinações, oferta de determinados alimentos, na quantidade ofertada, e no planejamento 

que deve se preocupar com a repetição dos tópicos anteriores. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Analisar a qualidade global das refeições ofertadas pelo rancho da AMAN aos 

Cadetes. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

  

Acompanhar o cardápio ofertado pelo rancho da AMAN 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 que o rancho fornece 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 de 

Refeição (IQR). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A NUTRIÇÃO E A ALIMENTAÇÃO 

 

A alimentação é uma das práticas mais essenciais do ser humano, tanto por aspectos 

biológicos óbvios, quanto pelas razões sociais e culturais que abrangem essa ação. Assim, a 

ação de se alimentar compõe vários pontos que vão desde a produção dos alimentos até a sua 

distribuição final em refeições e oferta às pessoas (PROENÇA et al., 2006).  

Desde 1924 as instituições de direitos humanos identificaram a nutrição como direito 

do cidadão, algumas vezes como declarações que não implicavam compromisso propriamente 

dito, outras vezes em pactos e convenções com força de lei. Tudo isto devido aos inúmeros 

trabalhos científicos, os quais demonstraram que uma boa alimentação era condição básica 

para o perfeito funcionamento do organismo como um todo, na saúde, capacidade de 

trabalhar, estudar, divertir-se, crescer e desenvolver-se, aparência, longevidade e inclusive, de 

seu equilíbrio psíquico e nível de desenvolvimento mental (TEIXEIRA; OLIVEIRA; REGO, 

2010; ANGELIS, 2000; VIANI; GARCIA JUNIOR, 2003).  

A recente Estratégia Global sobre Alimentação, Atividade Física e Saúde da 

Organização Mundial da Saúde considera as instituições que fornecem alimentação de forma 

coletiva como protagonistas importantes na promoção de uma alimentação saudável 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). Portanto, o rancho da AMAN, além de 

fornecer refeições nutricionalmente adequadas em qualidade e quantidade, também deve 

promover a saúde dos seus Cadetes.  

 

2.1.1 O rancho da AMAN como uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) 

 

O primeiro fracionamento, no campo do estudo da alimentação, aborda às refeições 

produzidas em domicílio ou fora de casa. Observando as refeições fora de casa, propõem-se a 

segmentação em alimentação coletiva e alimentação comercial, e a utilização de uma 

denominação comum a ambas, qual seja, Unidade Produtora de Refeições (UPR). A diferença 

primordial entre as duas categorias de UPR, coletiva ou comercial, refere-se ao grau de 

autonomia do indivíduo em relação à unidade. Quer dizer, o quanto o comensal, cliente, 

paciente, usuário (denominações variadas que designam o ser humano que vai se alimentar 

nessas unidades) pode escolher entre alimentar-se ali ou não. Na alimentação coletiva, o ser 
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humano apresenta uma relação de atividade com a UPR, a qual é designada de Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN). Os níveis de atividade variam indo desde a dependência 

quase total, caso dos hospitais, creches ou trabalho em locais isolados (plataformas de 

petróleo, por exemplo), até a dependência relativa, caso dos locais de trabalho nos centros das 

cidades ou dos restaurantes universitários, por exemplo (PROENÇA et al., 2006). 

As UANs são citadas pelo Ministério da Saúde como órgãos extremamente 

importantes para promover rotina alimentar adequada e saudável. Entretanto, ao invés disso, 

estudos demonstram irregularidades nas refeições ofertadas por estas unidades. Na maior 

parte das vezes não possuem qualidades nutricional, sensorial e higiênico-sanitárias 

satisfatórias, e ainda, geralmente, são menos saudáveis quando comparadas com as 

produzidas em domicílio próprio. Isto provavelmente afetará diretamente o estado nutricional 

dos comensais que dependem dessa alimentação (DUARTE; ALMEIDA; MARTINS, 2013; 

WHO, 2004).  

A AMAN é a instituição de ensino superior responsável pela formação dos oficiais 

combatentes de carreira do Exército Brasileiro (EB). A Academia Militar recebe todo ano 

uma turma com Cadetes oriundos de toda parte do Brasil, um efetivo que gira em torno de 

450 militares. O período de formação na Academia Militar é de quatro anos (ACADEMIA 

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2018). O refeitório da AMAN tem como uma de suas 

funções ofertar refeições nutricionalmente adequadas em quantidade e qualidade de acordo 

com o perfil variado dos Cadetes para um efetivo de quase 2000 homens somando as quatro 

turmas de formação. Para o APROV, realizar uma preparação de cardápio que considere todos 

os valores quantitativos e qualitativos, adequando os nutrientes e questões sanitárias dos 

alimentos, e ainda fazer com que tudo isso se apresente rotineiramente de forma conjunta é 

um desafio diário.  

O rancho da Academia Militar, pode ser considerado uma UAN e se assemelha a um 

restaurante universitário. Fornece em seu ciclo diário de refeições quatro etapas baseadas em 

cardápios elaborados por nutricionistas e as refeições produzidas com base em fichas técnicas 

de preparo, garantem a padronização das preparações. As refeições produzidas e ofertadas são 

o desjejum, o almoço, o jantar e a ceia, das quais, com exceção da ceia, o corpo de Cadetes 

deve comparecer obrigatoriamente em todas.  

O público alvo do rancho da AMAN são os Cadetes, ou seja, militares em formação, 

que apresentam como característica o regime de internato, logo as necessidades nutricionais 

dos Cadetes devem ser supridas basicamente por três refeições obrigatórias realizadas ao 

longo do dia no refeitório da AMAN (Figura 1). Deve-se levar em conta que além das 
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atividades acadêmicas que despendem uma necessidade de energia para atividades 

intelectuais, as atividades físicas também devem ser supridas, pois são atividades intensas de 

esforço físico pois essas atividades valem grau que pode interferir diretamente na 

classificação dos Cadetes dentro de suas respectivas turmas.  

 

Figura 1 – Linha de servir no Conjunto Principal I da Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN).  

 
Fonte: AUTOR, 2018. 

 

Nesse sentido, as Forças Armadas têm o dever de promover a saúde do efetivo por 

meio de uma alimentação nutricionalmente balanceada, ou seja, que forneça macro e 

micronutrientes em quantidade e qualidade adequadas (BRASIL, 2010). Com isso, se o 

cardápio não for planejado dentro das normas e padrões nutricionais vigentes pode prejudicar 

as atividades diárias, diminuindo o rendimento dos Cadetes em suas atividades, e 

principalmente prejudicando a saúde dos militares. 

Em relação às refeições fornecidas pela AMAN, o nível de dependência dos Cadetes é 

quase total, o que leva a aumentar a importância de uma boa preparação do cardápio, 

fornecimento de uma refeição equilibrada nutricionalmente, apresentando bom nível de 

inocuidade, e que seja adequada às necessidades nutricionais do Cadete. Esta adequação deve 

ocorrer tanto no sentido da manutenção e/ou recuperação da saúde do comensal, como 

visando a auxiliar no desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, e da educação 

alimentar e nutricional (PROENÇA, 2009). 
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A intervenção nutricional é uma importante ferramenta na prevenção de doenças 

crônicas, uma vez que os fatores de risco associados à nutrição podem ser modificados por 

meio da adoção de hábitos alimentares saudáveis. Os hábitos alimentares apresentam-se como 

fatores importantes, na medida em que o consumo elevado de colesterol, lipídios e ácidos 

graxos saturados, somados ao baixo consumo de fibras, participam como causa das 

dislipidemias, obesidade, diabetes, hipertensão e diversos tipos de cânceres, como de 

intestino, próstata, mama e outros (BRASIL, 2010). Vale ressaltar que o sobrepeso e a 

obesidade podem limitar o Cadete a atingir o grau mínimo nas diversas avaliações de 

Treinamento Físico Militar (TFM) realizados ao longo dos anos, e essa limitação deve ser 

acompanhada de perto para que haja um comprometimento do Cadete, do APROV e da Seção 

de Educação Física (SEF) da AMAN para promover a saúde, fornecendo condições para o 

êxito do Cadete ao longo da formação. A figura 2 retrata esse comprometimento que o Cadete 

deve ter com sua alimentação, pois suas escolhas dos alimentos e da quantidade dos mesmos 

refletem sua saúde. 

 

Figura 2 – Exemplo de almoço ofertado aos Cadetes pelo rancho da Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN). 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 

 

Deve-se lembrar também que apesar do aspecto sensorial do alimento não interferir no 

fator nutricional do mesmo, ele tem influência no sistema de alimentação. Quando o comensal 

deixa de ingerir um alimento que não satisfaz ao seu paladar, ele pode estar deixando de 
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consumir nutrientes importantes e que fazem parte do balanço nutricional daquela refeição 

(BRASIL, 2010). Logo, é importante aliar e variar diferentes técnicas de preparo dos 

alimentos para incentivar o consumo dos diversos alimentos fornecidos. 

 

2.1.2 O cardápio e a importância do planejamento 

  

 Cardápio é estabelecido como uma lista de preparações culinárias que compõem uma 

refeição ou todas as refeições de um dia ou período determinado. Para tanto é necessário 

definir os padrões dietéticos e fazer o reconhecimento das técnicas dietéticas dos alimentos a 

fim de atender as leis de alimentação (BRASIL, 2010). 

 O ponto de partida para planejar um cardápio é o estudo da população a que se destina. 

No caso da AMAN, os Cadetes compõem uma coletividade sadia, então deve-se estabelecer o 

indivíduo-padrão a partir da média das características da população estudada. Para tal deve-se 

observar, segundo Brasil (2010):  

 - Quanto ao público alvo: tipo de atividade, nível socioeconômico-cultural, hábitos 

alimentares, religião, região ou origem dos Cadetes, estado nutricional e fisiológico, idade, 

sexo, necessidades básicas, número de Cadetes atendidos e expectativa de consumo; 

  - Quanto à escolha dos alimentos: disponibilidade dos alimentos e recursos 

financeiros, safra dos alimentos, procedência, aceitação por parte dos Cadetes, hábitos, 

combinação, monotonia dos ingredientes, alternância e balanço dos nutrientes;  

 - Quanto às preparações: disponibilidade de mão de obra, equipamentos, utensílios, 

área física, número de refeições, horário da distribuição, estação do ano, textura, cor, sabor, 

forma, consistência, temperatura, nível de saciedade da preparação e técnica de preparo; e  

 - Quanto ao gerenciamento do rancho: planejamento antecipado e cíclico, custo e 

metas a serem atingidas, inventário físico do estoque, reavaliação periódica dos cardápios 

elaborados, criação e teste de novas preparações, avaliação de fornecedores, supervisão do 

cumprimento das atividades programadas, capacitação de mão de obra e receituário padrão 

(BRASIL, 2010). 

Em UAN o planejamento dos cardápios deve ser realizado por nutricionistas com a 

finalidade de programar refeições que atendam a pré-requisitos como hábitos alimentares e 

características nutricionais dos comensais, qualidade higiênico-sanitária, adequação ao 

mercado de abastecimento e à capacidade de produção (ABREU; SPINELLI, 2009; 

PROENÇA et al., 2006; SILVA; MARTINEZ, 2008; TEICHMANN, 2009). Ao se fazer o 

planejamento de cardápios para indivíduos deve-se seguir as RDAs (Ingestão diária 
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recomendada), que indica quantidades diárias médias de nutrientes que se devem consumir 

durante certo período, levando em conta as considerações mais especificamente o tipo de 

atividade física, a idade e o sexo (OLIVEIRA; THÉBAUD-MONY, 1996).  No caso do corpo 

de Cadetes, não é possível realizar uma análise individual de necessidades de calorias e 

nutricionais, mas é possível realizar um planejamento baseado nas atividades gerais realizadas 

pelo coletivo estabelecendo um indivíduo-padrão a partir da média das características da 

população estudada (BRASIL, 2010). 

Vários fatores inerentes ao indivíduo (físicos, patológicos e psicológicos) e ao seu 

meio (sociais, econômicos, culturais) podem caracterizar-se como motivação para alterações 

na alimentação (PROENÇA et al., 2006). Por tudo isso se criou métodos que podem ser 

utilizados para auxiliar o nutricionista na atividade de planejamento de cardápios, facilitando 

a avaliação de cores, técnicas de preparo, repetições, combinações, oferta de folhosos, teor de 

gordura, frutas e tipos de carnes, além do teor de enxofre dos alimentos (VEIROS, 2002; 

VEIROS; PROENÇA, 2003).   

O APROV deve levar em conta seu público alvo, Cadetes, que possui características 

culturais/regionais de toda parte do País, e ainda, esse público alvo realiza suas principais 

refeições em uma UAN, rancho da AMAN, logo, são dependentes dessas refeições. Com isso 

a responsabilidade do APROV aumenta para garantir a saúde desses comensais. 

Outro fator de importância que deve ser levado em conta é a ingestão calórica, já que 

se a oferta for inadequada pode ocasionar o baixo rendimento do trabalho. Devido à má 

nutrição, poderão ocorrer consequências relacionadas à capacidade de produzir, à resistência a 

patologias, ao aumento à predisposição aos acidentes de trabalho e à baixa capacidade de 

aprendizado (AMORIM; JUNQUEIRA; JOKL, 2005). O contrário, uma ingestão excessiva, 

também já foi abordada anteriormente. Essas consequências podem prejudicar o objetivo fim 

da AMAN, que é formar os oficiais de carreira combatentes do EB. Se houver uma oferta de 

refeições adequadas aos Cadetes, consequentemente, a qualidade das atividades estará 

assegurada contribuindo, também, para o bem-estar social. 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 CARDÁPIO  

 

Trata-se de um estudo transversal que avaliou as refeições oferecidas pelo rancho da 

AMAN, em Resende-RJ, Brasil. O período de acompanhamento foi de 18 a 29 de novembro 

de 2017, totalizando doze dias consecutivos. 

Os cardápios analisados (Apêndice A) foram os disponibilizados na linha 

convencional padrão, com modalidade de distribuição self-service e com um número de 

refeições servidas para aproximadamente 1800 Cadetes, que realizam ao menos três refeições 

(desjejum, almoço e jantar) obrigatórias diárias, lembrando da ceia, que é uma etapa opcional, 

mas que é produzida de acordo com a estimativa de consumo.  

 

3.2 MÉTODOS  

 

3.2.1 Análise Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC) 

 

A análise dos cardápios foi realizada utilizando o método AQPC (VEIROS; 

PROENÇA, 2003). Este método foi escolhido por permitir analisar grande parte das variáveis 

importantes para cumprir o objetivo do trabalho. São elas: 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. 

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).  
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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 (aparecimento da mesma preparação ou dos mesmos alimentos na 

mesma semana); 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. 

 

3.2.2 Índice da Qualidade da Refeição (IQR) 

 

Outra ferramenta utilizada foi o IQR (BANDONI; JAIME, 2008) que propõe a 

utilização de variáveis que recebem uma pontuação, entre 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 

recebeu a pontuação máxima é porque está ofertando a quantidade e os alimentos adequados. 

Foi utilizado cinco variáveis, e 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;  
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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;  

5. Variabilidade da refeição: indicador considerou o número de alimentos (pontuação 

de 0 a 7) e o número de grupos de alimentos (pontuação de 0 a 3), somando os pontos obtidos 

nestes dois indicadores. Assim, a refeição que ofereceu no mínimo 11 diferentes alimentos e 5 

diferentes grupos de alimentos recebeu 20, enquanto que 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. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O cardápio ofertado no refeitório da AMAN é composto normalmente por uma salada 

mista de folhosos, dois acompanhamentos (arroz e feijão), uma guarnição, um prato principal 

(carne), fruta ou doce como sobremesa e água e suco artificial já adoçado. Há uma linha de 

servir light que oferece uma alimentação com carnes mais magras, como frangos grelhados e 

pães integrais, por exemplo. Essa linha funciona como opção, mas não é ofertada em todas as 

refeições, como por exemplo, nos finais de semana. No período de coleta dos dados desse 

trabalho essa linha não estava sendo fornecida. 

Na avaliação pelo AQPC (Tabela 1), podemos observar os resultados da avaliação dos 

cardápios, preparações e avaliação geral dos itens fornecidos durante os doze dias de análise. 

Os itens destacados são a presença de frituras, frutas, folhosos, cores iguais, alimentos ricos 

em enxofre, carne gordurosa, doce e associação de doce com frituras.   

 

Tabela 1 – Percentual de ocorrência da Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio 

(AQPC) das refeições oferecidas aos Cadetes no rancho da Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN).  

AQPC Desjejum Almoço Jantar Ceia 

Frituras 0,00 16,67 41,67 0,00 

Frutas 91,67 25,00 41,67 91,67 

Folhosos 0,00 100,00 83,33 0,00 

Cores iguais 100,00 8,33 0,00 58,33 

Ricos em enxofre 58,33 50,00 41,67 66,67 

Carne gordurosa 0,00 33,33 41,67 0,00 

Doce 75,00 66,67 50,00 100,00 

Doce + fritura 0,00 16,67 25,00 0,00 

 

Ao analisar a tabela pode-se notar a presença de folhosos no almoço e jantar, o que é 

importante por ser fonte de fibras que tem papel fundamental na dieta, além disso alguns 

estudos relatam que a ingestão adequada de fibras auxilia como método preventivo a câncer 

de cólon e de reto (GAROFALO et al., 2004; RAMOS; OLIVEIRA, 2004). As fibras 

funcionam também como reguladores do intestino e redutores dos lipídios sanguíneos 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007; WU et al., 2003). 

De acordo com Ornellas (1995), um cardápio bem adequado ao comensal deve primar 

dois aspectos fundamentais: variedade e harmonia. Em suma, a variedade é a variação dos 

alimentos, dos aspectos degustativos, da consistência, da temperatura e das cores. A harmonia 

é favorecida pela combinação exata de cores, de consistências e de sabores, o que exige o 

sentido estético e artístico. 
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No café da manhã, os cardápios analisados não apresentaram combinação adequada 

das cores. Esse aspecto não estimula o comensal a se alimentar adequadamente, procurando 

outra fonte de alimentação, muitas vezes menos saudáveis. Sendo assim, cabe ressaltar a 

importância do planejamento do cardápio para minimizar a monotonia de cores dos alimentos 

ofertados na mesma refeição. Na ceia há uma oferta maior de variedade de frutas, que 

auxiliam nos aspectos visuais. 

Outro aspecto levantado foi a oferta de alimentos ricos em enxofre, além do feijão, que 

é um prato típico e diário no cardápio da AMAN, houve diariamente presença de mais de dois 

alimentos ricos em enxofre. O planejamento deve-se atentar quanto a diminuir a quantidade 

deste mineral ofertado. O enxofre em excesso causa desconforto abdominal nos comensais 

pela presença de compostos sulfurados que produzem gases (PROENÇA et al., 2006; 

ARAÚJO et al., 2007). A quantidade de alimentos sulfurados foi alta nas refeições analisadas: 

desjejum (58,33%), almoço (50,00%), jantar (41,67%) e ceia (66,67%), sendo os maiores 

contribuintes os alimentos como repolho, couve-flor, ovo e cebola. No cardápio analisado por 

Veiros (2002) a presença de alimentos ricos em enxofre também foi alta, um dos motivos que 

levaram os comensais a terem desconfortos estomacais. 

Os vegetais crucíferos (couve, couve-flor, brócolis e repolho) além de serem fonte de 

vitamina C, fibras e minerais, possuem efeitos anticarcinogênicos (NEPOMUCENO, 2005; 

SANTOS, 2006). Deve-se atentar ao modo de preparo desses vegetais para atenuar o cheiro, 

já que a presença do calor, ácidos e enzimas podem criar um sabor desagradável e forte. O 

recomendado é a cocção prévia em fogo brando, numa panela destampada e com pouca água 

(ORNELLAS, 1995).  

 O feijão por sua vez, é um prato típico brasileiro, indispensável na oferta diária, e 

também rico em fatores antinutricionais e oligossacarídeos não digeríveis (PROENÇA et al., 

2006; ARAÚJO et al., 2007). Entretanto esses aspectos negativos podem ser evitados se a 

cocção do vegetal for executada da maneira correta, ou seja, deixando de remolho em 

temperatura ambiente por 10-14 horas ou remolho de dois minutos por fervura, a 100ºC, e 

descanso em água quente por uma hora, antes de iniciar a cocção e depois o descarte da água 

de molho (ARAÚJO et al., 2007). 

 Analisando a oferta de sobremesas, foi notado que a presença de doces, em todas as 

refeições, é maior do que a oferta de frutas. Assim como na pesquisa realizada por Veiros 

(2002) que ofereceu mais doces como sobremesa, 66,1% e 33,9% de frutas. Analisando o 

cardápio, pode-se perceber que no almoço a oferta de doces chega a 66,67% enquanto a de 

frutas chega a 25,00%. De acordo com o Relatório Mundial de Saúde as doenças crônicas não 
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transmissíveis estavam entre as dez primeiras causas de mortalidade na população acima de 

15 anos.  A oferta diária adequada de frutas é importante para diminuir o risco de sofrer com 

doenças crônicas, assim como doenças cardiovasculares, diabetes e cânceres (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2003). Assim, a regularidade no consumo de fruta melhora a 

qualidade de vida, evitando doenças e promovendo bons hábitos alimentares àqueles que terão 

oportunidade de espalhar suas ideias e hábitos a seus subordinados no corpo de tropa. 

 A presença de frituras nos cardápios analisados foi de 16,67% no almoço, e 41,67% no 

jantar. Outros estudos apontam que a oferta de alimentos fritos foi bem maior, 49,5%, e pode 

ser devida à maior disponibilidade de fritadeiras que outros equipamentos (PROENÇA et al., 

2006; VEIROS, 2002). As preparações que foram elaboradas por fritura foram em sua maior 

parte hambúrguer, filés de frango e almôndegas. 

 A quantidade de carne gordurosa oferecida nos cardápios analisados foi de 33,33% no 

almoço e 41,67% no jantar. Esses resultados foram elevados se comparados à análise 

realizada por Veiros (2002), que encontrou uma incidência de 15,6%. Os tipos de carne 

considerados gordurosos foram pratos principais compostos de feijoada, hambúrguer, 

almôndega, arroz carreteiro, strognoff, e cortes de carnes com excessos de gordura. Dentre os 

ingredientes mais calóricos e gordurosos utilizados foram os que possuíam creme de leite e o 

próprio óleo. É importante rever os ingredientes das preparações e se realmente são 

necessários para a preparações de algumas refeições, pois o método de preparação de imersão 

na gordura contribui para reduzir a qualidade nutricional de um dado alimento. 

 Outro item analisado foi a frequência da combinação de doce e fritura, no almoço 

houve frequência de 16,67% e no jantar 25%. Os resultados encontrados foram semelhantes 

ao de Veiros (2002) que relatou um de valor 15,6%. Esses valores foram considerados baixos 

e pode-se perceber que houve planejamento em não ofertar na mesma etapa alimentos ricos 

em gordura e açúcar, junção considerada altamente calórica e não saudável já que estudos 

comprovam que ingestão de açúcar simples e de gordura saturada estão relacionadas ao 

desenvolvimento de aterosclerose (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003; RIBEIRO; SHITAKU, 2004).  

Em relação à análise realizada através do método IQR (Tabela 2), foi possível 

perceber que um grande ponto positivo se dá no aspecto quantitativo, atingindo os valores 

estipulados pela SELOM como aporte diário mínimo, principalmente na oferta dos 

macronutrientes carboidratos e lipídios.  A Portaria Nº 963/SELOM, de 9 de agosto de 2005 

altera as especificações da tabela qualitativa-quantitativa de alimentos da ração e determina 

para os macronutrientes os seguintes valores em calorias: carboidratos 1980,52 Kcal, lipídios 
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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). 

 

Tabela 2 – Pontuação dos componentes segundo o Índice de Qualidade da Refeição (IQR) 

das refeições oferecidas aos Cadetes no rancho da Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN). 

Classificação do IQR Desjejum Almoço Jantar Ceia 

Frutas e hortaliças 15,83 ± 6,69 11,67 ± 4,92 10,83 ± 3,59 15,00 ± 6,74 

Carboidratos 19,00 ± 0,00 19,00 ± 0,00 19,00 ± 0,00 19,00 ± 0,00 

Gorduras totais 20,00 ± 0,00 16,67 ± 4,92 14,17 ± 5,15 20,00 ± 0,00 

Gorduras saturadas 20,00 ± 0,00 13,33 ± 9,85 6,67 ± 9,85 20,00 ± 0,00 

Variedade 9,17 ± 1,11 8,58 ± 1,44 8,25 ± 1,14 6,33 ± 0,89 

Pontuação total 84,00 ± 6,48 69,25 ± 16,83 58,92 ± 16,82 80,33 ± 7,56 

  

O Cadete possui liberdade para montar o seu prato de acordo com sua demanda, então 

o Cadete é responsável pelas suas escolhas alimentares, bem como, pelas quantidades servidas 

das diversas preparações ofertadas. Desta forma, esse trabalho não verificou as quantidades 

diárias consumidas dos nutrientes pelo Cadete, contudo ressaltamos que o cardápio ofertado 

pelo rancho da AMAN, nos dias analisados, que apresentaram pontuação maior 80 como 

desjejum e ceia podem ser consideradas adequadas pelo método IQR (BOWMAN et al., 

1998) e o almoço e o jantar encontraram-se com pontuação entre 51 e 80, logo são refeições 

que precisam de melhorias.  

Assim como na análise através do método AQPC, podemos observar através do 

método IQR uma baixa pontuação em relação a variedade dos alimentos em todas as 

refeições. Isso se confirma com a baixa variedade de cores e grupos alimentares evidenciados 

no AQPC. Portanto, destacamos esse aspecto como um fator importante que pode ser 

melhorado nos planejamentos de cardápios futuros. A oferta de frutas e hortaliças podem ser 

aumentadas, essa alternativa assegura a melhora das refeições pois, estará contribuindo para o 

aumento da variedade dos alimentos ofertados, bem como, essa pode ser uma alternativa para 

a oferta de alimentos de diferentes cores. 

Em modo geral, os dois métodos usados para realizar a avaliação do cardápio 

produziram resultados parecidos, a maior parte das etapas estavam adequadas a situação. Na 

análise dos dados pode-se notar que a oferta de folhosos e frutas, apresentou um ponto 

positivo na avaliação, contudo pode melhorar, tanto na parte de variedade de grupos de 

alimentos quanto na diversidade de cores.  
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É importante que o cardápio planejado tenha variedade de cores, para que possa 

assegurar a ingestão diversificada de nutrientes, além de despertar o interesse dos comensais, 

dado que o primeiro contato dos mesmos com o alimento é visual.  

Outro ponto que pode ser facilmente melhorado, seria a presença de doces como 

sobremesa, o ideal é que houvesse maior variação entre doces e frutas como sobremesa, 

aumentando o percentual de frutas presentes também no almoço e no jantar. Entretanto, vale 

lembrar que a combinação de frituras com doces na mesma etapa apresentou-se em poucas 

ocasiões, o que demonstra um bom planejamento e atenção dos profissionais envolvidos no 

planejamento dos cardápios ofertados para a alimentação dos Cadetes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que as refeições ofertadas pelo rancho da AMAN aos Cadetes 

apresentaram uma qualidade global satisfatória. Após o acompanhamento do cardápio 

ofertado pelo rancho da AMAN durante as refeições desjejum, almoço, jantar e ceia foi 

observado que o aspecto quantitativo foi atendido e algumas oportunidades de melhorias 

podem ser listadas, como:  

A frequência da oferta de frutas pode ser aumentada ao substituir os doces na 

sobremesa por frutas; redução da presença de alimentos com alto teor de enxofre; alimentos 

que possuem diferentes cores devem ser ofertados na mesma refeição para minimizar a 

monotonia de cores, com isso estaremos contribuindo para aumentar a variedade de alimentos 

ofertados ao utilizarmos diferentes hortaliças e frutas assegurando refeições mais atrativas 

para os comensais; 

Acerca dos alimentos ricos em gordura saturada e açúcar, o cardápio apresentou baixa 

quantidade de frituras e baixa combinação de doces e frituras no mesmo dia, por outro lado o 

nível de gordura apresentado dos pratos principais foi elevado. Uma alternativa é optar por 

métodos de cocção e cortes de carnes sem gordura aparente, esse aspecto pode atingir índices 

melhores. Outra coisa que pode ser melhorada em relação a preparação são as guarnições 

evitando molhos gordurosos e calóricos.  

Os métodos AQPC e IQR utilizados para avaliação da qualidade do cardápio ofertado 

pelo rancho da AMAN, permitiram uma análise geral e poderão ser utilizados como 

indicadores de qualidade mais frequentemente. 

É importante que essas adequações sejam consideradas para que o rancho da AMAN 

se consolide como agente promotor de saúde e alimentação saudável. 

 Sugere-se que um trabalho sobre educação alimentar seja conduzido para orientar os 

Cadetes quanto a qualidade dos alimentos escolhidos para consumo e quantidade ingerida dos 

alimentos ofertados já que os mesmos possuem liberdade na hora de escolher os alimentos 

que irão consumir. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – CARDÁPIOS ANALISADOS. 
Dia da análise Desjejum Almoço Jantar Ceia 

18/11/2017 

Café 

Suco 

Leite 

Presunto 

Margarina 

Pão de Sal 

Pão de Leite 

Aveia 

Arroz 

Feijão 

Salada de Alface 

Farofa 

Coxa de Frango  

Suco 

 

Arroz Carreteiro 

Feijão 

Salada de Alface 

Suco 

Paçoquita 

Achocolatado 

Pão de Sal 

Margarina 

Maça 

 

19/11/2017 

Café 

Leite 

Banana/Melancia 

Margarina 

Pão de Sal 

Pão de Leite 

Aveia 

Arroz 

Feijão 

Salada de Alface 

Carne bovina  

Suco 

Banana 

Arroz 

Feijão 

Filé de Frango frito 

Suco 

Banana 

Achocolatado 

Pão de Sal 

Margarina 

Banana 

Maça 

Melão 

Melancia 

20/11/2017 

Café 

Pão de sal 

Pão de leite 

Banana/Mamão 

Margarina 

Aveia 

Achocolatado 

Leite 

Apresuntado 

Arroz 

Feijão 

Salada de Alface 

Tomate 

Almondegas 

Macarrão 

Suco 

Doce de leite 

 

Arroz 

Feijão 

Salada de Alface 

Salada de Feijão 

Pernil 

Macarrão 

Suco 

Abacaxi 

Achocolatado 

Pão de Sal 

Margarina 

Banana 

Melão 

Maça 

21/11/2017 

Café 

Pão de sal 

Pão de leite 

Melancia/Melão 

Margarina 

Aveia 

Achocolatado 

Leite 

Bolinho PQD 

Arroz 

Feijão 

Angu 

Salada de alface 

Cenoura ralada 

Carne bovina 

Abacaxi 

Arroz 

Feijão 

Escondidinho 

Salada de chuchu 

Cenoura ralada 

Suco 

Paçoquita 

Achocolatado 

Pão de Sal 

Margarina 

Melão 

22/11/2017 

Café 

Leite 

Pão de Sal 

Pão de Leite 

Ovo mexido 

Cereal matinal 

Achocolatado 

Banana 

Arroz 

Feijoada 

Sala de alface 

Cenoura Ralada 

Couve refogada 

Suco 

Mousse 

Arroz 

Feijão 

Hambúrguer frito 

Salada de Alface 

Beterraba ralada 

Suco 

Doce de Leite 

Achocolatado 

Pão de Sal 

Margarina 

Banana 

Maça 

23/11/2017 

Café 

Leite 

Pão de Sal 

Pão de Leite 

Banana 

Mamão 

Aveia 

Requeijão 

Arroz 

Feijão 

Salada de Alface 

Pepino 

Angu 

Carne assada 

Bomba de chocolate 

Arroz 

Feijão 

Batata cozida 

Salada de Alface 

Quibe 

Suco 

Melancia 

 

Achocolatado 

Pão de Sal 

Margarina 
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APÊNDICE A – Continuação. 
Dia da análise Desjejum Almoço Jantar Ceia 

24/11/2017 

Café 

Leite 

Pão de Sal 

Pão de Leite 

Melão/Mamão 

Aveia 

Achocolatado 

Bolinho PQD 

Arroz 

Feijão 

Farofa 

Salada de alface 

Repolho refogado 

Pernil bovino 

Doce Amendoim 

Suco 

Arroz 

Feijão 

Macarrão 

Salada de alface 

Cenoura ralada 

Almondegas 

Suco 

Doce de Leite 

Achocolatado 

Pão de Sal 

Margarina 

Banana 

Maça 

Melancia 

 

25/11/2017 

Café 

Leite 

Pão de sal 

Pão de leite 

Melão/Mamão 

Margarina 

Achocolatado 

Apresuntado 

Arroz 

Feijão 

Pirão 

Salada de alface 

Tomate 

Peixe frito 

Chocolate 

Suco 

Arroz 

Feijão 

Batata Palha 

Salada de alface 

Strognoff 

Suco 

Doce de Tablete 

Achocolatado 

Pão de Sal 

Margarina 

Banana 

26/11/2017 

Café 

Leite 

Pão de Sal 

Pão de Leite 

Achocolatado 

Margarina 

Barra de Cereal 

Melão/Mamão 

Arroz 

Feijão 

Batata cozida 

Salada de alface 

Cenoura ralada 

Frango grelhado 

Doce Amendoim 

Refrigerante 

Arroz carreteiro 

Tutu de Feijão 

Salada de alface 

Grão de Bico 

Abacaxi 

Suco 

Achocolatado 

Pão de Sal 

Margarina 

Banana 

Melancia 

27/11/2017 

Café 

Leite 

Pão de Sal 

Pão de Leite 

Granola 

Achocolatado 

Margarina 

Banana 

Achocolatado 

Arroz 

Feijão 

Farofa c/ cenoura 

Salada de alface 

Pepino 

Carne assada 

Melancia 

Suco 

Arroz 

Feijão 

Macarrão alho/óleo 

Salada de alface 

Pepino 

Hambúrguer frito 

Bombom 

Suco 

Achocolatado 

Pão de Sal 

Margarina 

Melancia 

Maça 

28/11/2017 

Café 

Pão de sal 

Pão de leite 

Melancia/Melão 

Margarina 

Aveia 

Achocolatado 

Leite 

Mel 

Arroz 

Feijoada 

Couve refogada 

Salada de alface 

Vinagrete 

Pudim 

Suco 

Arroz 

Feijão 

Batata saute 

Salada de alface 

Strognoff 

Suco 

Abacaxi 

Achocolatado 

Pão de Sal 

Margarina 

Banana 

 

29/11/2017 

Café 

Pão de sal 

Pão de leite 

Banana 

Margarina 

Cereal de chocolate 

Achocolatado 

Leite 

Ovos mexidos 

Arroz 

Feijão 

Salada de Alface 

Salada de feijão 

Carne assada 

Purê de batata 

Bomba de chocolate 

Suco 

 

Arroz carreteiro 

Tutu de Feijão 

Salada de salpicão 

Repolho e alface 

Doce Tablete 

Suco 

Achocolatado 

Pão de Sal 

Margarina 

Maça 

Banana 
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ANEXOS 

 

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

 
 


