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AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE EMENTAS - MÉTODO AQE

Veiros MBI, Campos GII, Ruivo IIII, Proença RPCIV, Rocha AV, Kent-Smith LVI 

Resumo
Considerando a importância da alimentação e da nutrição para a saúde e, visando auxiliar na avalia-
ção qualitativa do aspecto nutricional de ementas, foi desenvolvido o método de Avaliação Qualitativa 
de Ementas – AQE, para aplicação na restauração portuguesa. Esta ferramenta surgiu de uma adapta-
ção do método brasileiro denominado Análise Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC). A aná-
lise do AQE está organizada por grupos: carnes, pescados e ovo; acompanhamentos; sopa e sobremesa. 
O AQE ramifica-se em três, sendo composto pelo AQE Resumido (AQE-r), o AQE Detalhado (AQE-d) e o 
AQE Técnicas de Confecção (AQE-tc), com o respectivo glossário das técnicas. A análise através do AQE, 
aponta as modificações necessárias antes da execução da ementa, conferindo correcções prévias. O 
AQE permite também, análises detalhadas pós-confecção e comparação entre o planeado e o executado. 
Devido ao perfil nutricional da população europeia e portuguesa, com índices crescentes de excesso de 
peso e obesidade, o método AQE procura contribuir para uma visualização facilitada e minuciosa da 
qualidade nutricional da ementa oferecida aos utentes, de forma a auxiliar o profissional responsável 
pela gestão da ementa na unidade de restauração.
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Abstract
Considering the important role that food and nutrition have in health, a method for Qualitative Menu 
Evaluation (QME) was developed to assist in the qualitative assessment of the nutritional aspects of the 
menus in Portuguese food services. This instrument was developed based on the Brazilian method, Quali-
tative Evaluation of Menu Components (QEMC). The analysis of this tool is organized in groups: meat, fish 
and eggs; accompaniments; soup and desserts. There are three types of QME, a simplified, a detailed and 
a cooking technique QME, with respective glossary. When analysing the menu through the QME, it points 
out the necessary modifications before the actual menu planning. QME also allows detailed analysis 
after food preparation and enables comparisons between planned and developed menus. Considering 
the nutritional profile of the European and Portuguese population, with increasing indexes of obesity, 
the QME method, may help towards an easy visualization of nutritional quality of menus in order to help 
food service managers face these challenges.
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INTRODUÇÃO 
A ciência da nutrição revela a cada dia, novas inter-relações entre a alimentação saudável e prevenção ou re-
dução do risco de determinadas doenças, sendo os bons hábitos alimentares primordiais para a promoção 
e manutenção do estado de saúde1-9.
Os órgãos de saúde pública, a nível mundial, têm demonstrado a necessidade de planear acções que visem 
melhorar o estado de saúde da população através da alimentação. A Estratégia Global para Alimentação, 
Actividade Física e Saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS) lançada em 2004 foi elaborada como um 
instrumento baseado na promoção da alimentação adequada e actividade física. Neste documento, é ainda 
proposto, a implementação de medidas para melhoria da qualidade alimentar e dos aspectos nutricionais da 
alimentação, citando as unidades de restauração comerciais e colectivas como parceiras preferenciais10.
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A obesidade torna-se uma epidemia com grande impacto na saúde individual e colectiva, sendo referenciada 
como o maior problema de saúde pública do século XXI. O excesso de peso e a obesidade relacionam-se com 
uma maior incidência de doenças crónicas, incluindo diabetes tipo 2, doença cardiovascular, hipertensão, 
enfarte, síndrome metabólica e certas formas de cancro, além de redução da esperança média de vida10,11.
Uma das causas centrais da obesidade está no aumento no consumo de alimentos de elevada densidade ener-
gética, pobres em nutrimentos e com altos níveis de açúcar e gordura saturada, combinado com reduzida 
actividade física. O combate à obesidade exige repensar conceitos de planeamento urbano, licenciamento 
de estabelecimentos de restauração (fast food outlet), fornecimento de refeições escolares, publicidade e 
rótulos dos produtos alimentares, diálogo com os cidadãos e acções educativas12.
Baseado nas premissas da OMS, que integram as políticas nutricionais de cada estado-membro, existe a preo-
cupação com os mais diversos meios de produção/oferta de alimentos e refeições às pessoas/clientes, seja na 
qualidade, quantidade e equilíbrio, o que é claramente referido em alguns documentos da Organização10-13.
Neste sentido a União Europeia (UE) tem vindo a discutir a importância da formação de bons hábitos alimen-
tares e a educação alimentar.
Considerando que o sector de restauração e bebidas se refere a todas as actividades que envolvam a prepara-
ção e/ou oferta de refeições/alimentos a pessoas e colectividades, é fácil compreender o peso que tais locais 
e serviços têm no consumo alimentar e na qualidade da alimentação disponibilizada ao consumidor final. 
A restauração ocupa um lugar importante na sociedade europeia actual, em termos económicos e sociais14. 
O volume de negócios da restauração colectiva representa, no âmbito da UE-25, segundo a Federação Euro-
peia de Restauração Colectiva (FERCO), cerca de 20,6 mil milhões de Euros. O número de refeições servidas 
neste plano atingiu os 6,3 mil milhões em 2005, revelando uma taxa de crescimento média anual de 6,6% 
desde 200015. A restauração na Europa serve diariamente 67 milhões de consumidores, ou seja, 1 em cada 4 
refeições são feitas fora de casa16.
Em Portugal, segundo a FERCO, contabilizou-se uma facturação neste sector próxima dos 436 milhões de 
Euros em 2005, evidenciando um aumento médio anual de 9,3 % para os últimos cinco anos. Foi ainda apu-
rado que foram servidas 99 milhões de refeições em 2000 tendo este número aumentado para 136 milhões 
em 200515. 
A restauração tem caminhado para oferecer opções saudáveis nas suas ementas. Se os restaurantes comer-
ciais e colectivos estiverem atentos a este nicho de mercado, além de lançarem diferenciais, contribuem para 
a melhoria da qualidade das refeições oferecidas à população17. A oferta e escolha de alimentos saudáveis 
mostra-se uma tendência, comprovada por estudos relacionados com o tema, com a importância da informa-
ção fornecida aos clientes, a identificação destas opções na ementa, seja através dos alimentos ou das técnicas 
utilizadas18-20. 
Um estudo efectuado com executivos de várias cadeias de restaurantes nos Estados Unidos da América, em 
2007, demonstrou que as suas considerações mais importantes quanto aos novos itens a serem incluídos na 
ementa baseiam-se na exigência e na reacção dos clientes. Os executivos ainda apontaram como “alimentos 
saudáveis” os: de teor reduzido de calorias, lípidos ou sódio; frutas e hortícolas, além da ausência de gordura 
hidrogenada; e quanto à tendência dos restaurantes, para a melhoria da qualidade dos alimentos, o maior uso 
de frutas e hortícolas e a criatividade para elaboração das ementas21.
O nutricionistaa, consoante a sua responsabilidade e atribuições específicas no ramo alimentar, precisa de 
focar a sua actuação na melhoria da qualidade nutricional da alimentação disponível e das refeições servidas 
à população nos diversos estabelecimentos de restauração e bebidas. 
Isto devido ao consumo cada vez mais acentuado de refeições realizadas fora do ambiente doméstico, maior 
oferta de locais com diferentes tipos e qualidade de alimentos, o que reforça a preocupação com o valor nu-
tricional da refeição oferecida22,23, já que o consumo de refeições fora de casa tem sido associado ao aumento 
da ingestão calórica, da gordura total e saturada, do açúcar e do sódio e com a redução no consumo de frutas, 
hortícolas, fibras e vitaminas24,25.
Neste âmbito, o nutricionista que trabalha em alimentação colectiva e comercial, tem uma responsabilidade 
redobrada perante as preocupações e justificativas mundiais. Além de poder contribuir para reverter o qua-
dro de excesso de peso e obesidade actuais, há ainda a maior necessidade de educar e promover hábitos 
alimentares saudáveis.
Alguns estudos demonstram a importância da oferta de alimentos saudáveis para estimular o seu consu-
mo, visto que a própria oferta repetida faz com que a rejeição seja reduzida, melhorando assim, a aceitação 
das refeições26-29. 

a Refere-se a nutricionista, dietista ou qualquer outro técnico da área que trabalhe em alimentação colectiva
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A ferramenta de trabalho do nutricionista em restauração, para articular as questões acima mencionadas, é 
a ementa. É através desta que este profissional demonstra a habilidade e conhecimento técnico-científico 
para trabalhar com os alimentos da época, regionais e/ou mundiais disponíveis na actual sociedade globali-
zada30. Tão importante quanto a escolha acertada dos alimentos a serem utilizados no planeamento de uma 
ementa, é a forma de confeccioná-los e oferecê-los20,31.
Para verificar a qualidade das refeições que estão a ser delineadas, pode-se utilizar o método quantitativo, 
onde se discrimina macro e micronutrimentos e a sua adequação é estimada. As avaliações habitualmente 
utilizadas para analisar a qualidade nutricional de uma ementa são quantitativas. No entanto, a adequação 
percentual dos macronutrimentos não garante que a refeição traçada esteja adequada à oferta de grupos de 
alimentos a serem consumidos32. 
A necessidade de extrapolar tais avaliações deve-se ao facto de que apenas a composição e adequação 
química dos alimentos não são suficientemente atractivas para despertar nas pessoas a vontade de os consu-
mir33. Apesar de tantas evidências científicas, o alimento não é consumido pelo simples facto de ser benéfico 
ou prejudicial à saúde, sendo importante também considerar os factores sensoriais que apresentam muitas 
das vezes, forte correlação com os hedónicos, como demonstram diversos estudos sobre o tema34-37. 
Por esta razão, outra forma de analisar a qualidade da ementa é o método qualitativo. Neste método, os 
aspectos nutricionais e, alguns dos aspectos sensoriais, são estudados, por serem considerados essenciais 
para a oferta de uma refeição apropriada aos parâmetros e requisitos de uma alimentação saudável. Em 
Portugal, o símbolo gráfico que auxilia a escolher e combinar os alimentos que devem fazer parte da alimen-
tação diária é a Roda dos Alimentos38.
A elaboração, em 2002, da nova Roda dos Alimentos como instrumento de orientação, veio revelar uma 
necessidade crescente de conduzir os portugueses para uma alimentação mais saudável. Notando-se ainda 
uma crescente importância das refeições fora de casa na alimentação das pessoas, detectou-se a necessi-
dade de elaborar um método referenciado que avalie a vertente qualitativa das refeições, no âmbito da 
restauração colectiva. 
Neste sentido, um exemplo adoptado para o desenvolvimento do método apresentado foi o do Brasil, 
onde foi desenvolvido um método em 2002 com o objectivo acima mencionado, nomeado Análise Qualita-
tiva das Preparações do Cardápio30 (AQPC). A divulgação deste método31,32,39 aliada à sua aplicação prática, 
fez do AQPC uma ferramenta utilizada em cursos de licenciatura em nutrição, em aperfeiçoamento para 
profissionais de alimentação colectiva e comercial, bem como em unidades de restauração do país. Hoje 
o método vem sendo referenciado em estudos nacionais e internacionais que abordam a temática da 
composição da refeição28.
O método a ser apresentado, designado Avaliação Qualitativa de Ementas (AQE), veio ao encontro da preo-
cupação que os órgãos europeus e internacionais têm demonstrado em relação a esta temática.

OBJECTIVOS   
Este trabalho teve como objectivo desenvolver uma metodologia de avaliação qualitativa de ementas, espe-
cífica para a restauração colectiva, adaptada às características da alimentação portuguesa.

METODOLOGIA   
Com o intuito de realizar uma avaliação qualitativa de ementas, considerando principalmente os aspectos 
nutricionais e alguns sensoriais, surgiu o método brasileiro de Avaliação Qualitativa das Preparações do 
Cardápio - AQPC, proposto por Veiros30 e Veiros & Proença32 e Veiros et al39, com posterior desenvolvimento 
do método para bufê - AQPC bufê31, ainda para o Brasil. 
Devido à inexistência de um método referenciado de avaliação qualitativa de ementas em Portugal, criou-se 
uma ferramenta específica para as unidades de restauração colectiva (URC) portuguesas, denominada Avalia-
ção Qualitativa de Ementas (AQE). A elaboração deste método teve como base a ferramenta brasileira AQPC.
A pesquisa bibliográfica efectuada permitiu verificar a escassez de trabalhos nesta área40, sendo que os traba-
lhos existentes revelaram pouca complexidade.

Etapa 1 - Pesquisa de Métodos de Avaliação Qualitativa de Ementas Portuguesas
A procura de trabalhos que demonstrassem a aplicação de uma metodologia para avaliação qualitativa de emen-
tas revelou a existência de poucos trabalhos nacionais publicados40 e sem a complexidade e a profundidade 
pretendida. No entanto, não foi encontrado a descrição de um método de avaliação qualitativa de ementas. 
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Etapa 2 – Pesquisa de Métodos de Avaliação Qualitativa de Ementas descritos noutros países 
O objectivo foi reunir e compilar informação relativa aos métodos de avaliação qualitativa de ementas exis-
tentes noutros países, nomeadamente o AQPC, utilizado no Brasil, de forma a construir uma base de traba-
lho para a elaboração do método AQE.

Etapa 3 - Reconhecimento da Realidade da Restauração Colectiva em Portugal
Esta fase foi de diagnóstico e caracterização da realidade da restauração colectiva portuguesa, na perspectiva 
da qualidade das refeições, particularmente, nutricional e sensorial. 
Para possibilitar o conhecimento da realidade portuguesa, foram realizadas visitas de um ou mais dias, 
consecutivos ou não, a 6 unidades de restauração hospitalar e 4 cantinas universitárias, de 2005 a 2007, nos 
Distritos do Porto e Braga.
As avaliações contemplaram:
- Consulta e análise de ementas dos locais;
- Técnicas de confecção empregues e respectiva aplicação prática;
- Alimentos e ingredientes usados;
- Equipamentos disponíveis e utilizados;
- Testes à operacionalidade de alguns protótipos da ferramenta a elaborar.

Etapa 4 – Elaboração do AQE 
Elaboração da ferramenta final, o método AQE com o respectivo Glossário e Guia de Aplicação Prática. O 
AQE é composto por ramificações, sendo elas: AQE Resumido (AQE-r), AQE Detalhado (AQE-d) e AQE 
Técnicas de Confecção (AQE-tc).
A ferramenta AQE foi construída visando a avaliação qualitativa da ementa, de forma resumida e detalha-
da, para um aprofundamento de acordo com a necessidade ou especificidade de investigação. O método 
engloba definições acerca de alguns termos utilizados, os quais se encontram no glossário (Anexo 1). Para 
que o método seja devidamente explorado, foi criado o Guia de Aplicação Prática, ou seja, um manual de 
orientação para o utilizador aproveitar adequadamente as ramificações do AQE: AQE-r (Anexo 2), AQE-d 
(Anexo 3) e AQE-tc (Anexo 4).
A avaliação resumida (AQE-r) tem o intuito de proporcionar um panorama geral com indicadores de alguns 
detalhes que interferem na qualidade da ementa elaborada. Com o AQE-r (Tabela 2) verifica-se a distribui-
ção do tipo de oferta de carne e pescado; de arroz, batata e massa; de leguminosas; de hortícolas; de fruta e 
doce; de alimentos fritos; ausência de hortícolas; além da repetição e monocromia de pratos, entre outros. 
A apreciação detalhada (AQE-d), mostra uma investigação pormenorizada acerca das informações da emen-
ta, e consequentemente, mais particularizada para ser trabalhada. A estrutura do AQE-d foi planeada para 
análise das refeições pelos itens que a integram, como sopa, prato completob e sobremesa. 
Os grupos do AQE-d para análise são: 
- itens gerais do prato completo (Tabela 3),
- carne, pescado e ovo (Tabela 3),
- acompanhamento tipo 1 (AC1)c (Tabela 5),
- acompanhamentos tipo 2 (AC2)d e tipo 3 (AC3)e (Tabela 6),
- sopa (Tabela 7),
- sobremesas (Tabela 8).
Além do AQE-r e do AQE-d, existe uma ramificação sobre técnicas de confecção (AQE-tc), onde se pode 
averiguar, individualizada e especificamente, as técnicas culinárias e as técnicas complementares, empregues 
a cada um dos três componentes distintos que formam o prato completo, como carne, pescado e ovo; acom-
panhamentos AC1, AC2 e AC3 (Tabela 9). O AC3 pode vir no prato ou na refeição (constituinte da sopa).
Há ainda um acessório que acompanha o AQE, a Descrição de Planeamento da Ementa, com o intuito de 
facilitar a organização dos dados para avaliação. Trata-se de uma grelha onde o profissional pode colocar a 
ementa para apreciação e, dependendo da experiência, pode facultar a análise nas três ramificações do AQE, 
como mostra a tabela 1 a seguir.

b Prato completo é constituído pelo prato + acompanhamento AC2.
c Acompanhamento tipo 1 (AC1): composto por cereais e derivados, tubérculos.
d Acompanhamento tipo 2 (AC2): composto por hortícolas.
e Acompanhamento tipo 3 (AC3): composto por leguminosas.

Rafaella Mafra
Realce

Rafaella Mafra
Nota
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Tabela 1 - Descrição de Planeamento da Ementa 

RESULTADOS 
O resultado do desenvolvimento do Método AQE, pode ser visualizado nas tabelas a seguir. A tabela 2 
apresenta o AQE-r, as tabelas 3 a 8 apresentam o AQE-d, dividido pelos grupos de análise. O método é  
finalizado com a tabela 9, o AQE-tc.  

Tabela 2 - AQE-r para avaliação resumida da qualidade da ementa. 
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Tabela 3 - AQE-d para avaliação detalhada de dados gerais da ementa.

Tabela 4 - AQE-d para avaliação detalhada de carne, pescado e ovo. 
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Tabela 5 - AQE-d para avaliação detalhada do Acompanhamento AC1 – cereais e derivados, 
tubérculos. 

Tabela 6 - AQE-d para avaliação detalhada dos Acompanhamentos AC2 hortícolas e AC3 legu-
minosas. 



2007 · Volume 13 · Nº 3 Alimentação Humana 69

Tabela 7 - AQE-d para avaliação detalhada Sopa. 

Tabela 8 - AQE-d para avaliação detalhada das sobremesas. 
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Tabela 9 - AQE-tc para quantificação das técnicas de confecção adoptadas à carne, pescado e 
ovo, e acompanhamentos AC1 e AC2. 

DISCUSSÃO 
O AQE, versão portuguesa do método brasileiro AQPC30-32, sofreu alterações consideráveis de forma a 
tornar-se aplicável em Portugal. Este método teve de ser reorganizado e reformulado, o que o tornou mais 
abrangente e meticuloso que o AQPC. As modificações foram necessárias devido às características específicas 
da alimentação portuguesa, aos alimentos e pratos habitualmente consumidos em unidades de restauração 
colectiva (URC) e à organização dos serviços de alimentação.
A vantagem deste método, é centrar-se na avaliação qualitativa dos aspectos nutricionais e sensoriais de uma 
refeição, algumas vezes esquecidos, durante a elaboração de ementas. 
Sem minimizar a importância de uma avaliação quantitativa, a alimentação saudável é mais abrangente 
do que a proporção ajustada em macro e micronutrimentos. Assim, os aspectos sensoriais, são também 
importantes numa alimentação equilibrada e promotora de saúde, pois uma refeição adequada do ponto de 
vista nutricional, não é necessariamente apetecível e atractiva do ponto de vista sensorial28,31.
O AQE, tenta colmatar e conciliar estes dois aspectos, na tentativa de auxiliar a elaboração de ementas 
saudáveis e equilibradas do ponto de vista nutricional, e por outro lado, ementas variadas e atractivas para 
o consumidor. Neste sentido foi incluída a avaliação de alguns itens importantes para o aspecto sensorial de 
uma refeição como, a combinação de alimentos com diferentes cores e consistências no prato completo, e a 
repetição/monotonia da ementa, referente quer aos pratos completos, quer aos ingredientes utilizados.
Durante o processo de elaboração do AQE, surgiu a necessidade de uniformização na definição de 
determinados conceitos relacionados com o tema da Restauração Colectiva, assim como, a padronização e 
definição de algumas técnicas de confecção.
Desta forma, foi elaborado um glossário, que para além de auxiliar na compreensão e na utilização do método 
AQE, surge também da tentativa de padronização de alguns termos.
Os conceitos de Prato, Prato Completo e Acompanhamentos são alvo de controvérsia na literatura portuguesa. 
A definição destes conceitos foi considerada essencial aquando da elaboração do AQE, assim, e após uma 



2007 · Volume 13 · Nº 3 Alimentação Humana 71

pesquisa bibliográfica31,41-50, as autoras basearam-se no contexto português da Roda dos Alimentos, e no que 
esta preconiza como alimentação saudável, equilibrada e variada, para os redefinir. 
O AQE é apresentado com 3 ramificações (AQE-r, AQE-d e AQE-tc), o que permite, a sua utilização com 
desígnios distintos. A vantagem do AQE-r, assim como do AQPC, é a possibilidade de avaliação na etapa de 
planeamento da ementa, antes da sua execução. Os dados obtidos com a aplicação do método permitem 
ao profissional analisar criticamente a ementa que está a ser planeada para a URC e adequá-la à qualidade 
nutricional, e por vezes sensorial, preconizadas.
Quanto ao AQE-d, demonstra detalhes qualitativos sobre a ementa planeada e/ou executada. O seu 
preenchimento exige conhecimento prévio ou, inicialmente, um acompanhamento do modo de execução da 
ementa na URC. Pode-se ainda, evidenciar se há discordância entre o planeado e o executado, o que mais uma 
vez exige conhecimento e acompanhamento particularizado do processo de confecção de refeições na URC. 
Isto deve-se ao facto de que nem sempre o que é concebido para as refeições é efectuado sob o mesmo 
delineamento. Mesmo que não haja substituição de pratos ou alimentos, pode haver diferença devido ao 
modo de confecção, ao acréscimo ou redução de ingredientes e a quantidade utilizada31,39. Por exemplo, a 
quantidade de óleo utilizada num guisado ou mesmo num estufado, pode modificar o valor nutricional e 
também sensorial do prato.
Existem alguns meios de obter uma padronização e adequação do planeado com a existência de algumas 
condicionantes, entre elas a implantação de fichas técnicas51 e formação da equipa em técnicas culinárias 
e dietéticas31. Tais medidas podem adequar e assegurar a correcta aplicação e utilização dos métodos de 
confecção, cortes, quantidades e ingredientes a serem usados, o que pode contribuir para a melhoria da 
qualidade do produto final. 
A etapa final do processo de produção de refeições – distribuição/empratamento, pode ainda, comprometer 
a correcta execução da ementa. Nesta fase, problemas operacionais advindos da falta de formação dos 
manipuladores de alimentos sobre o correcto porcionamento da quantidade per capita planeada, a adequada 
disposição dos itens no prato do utente, entre outros, podem interferir directamente nos aspectos nutricionais 
e sensoriais da refeição.
Visto a ementa ser o principal instrumento de trabalho do nutricionista numa URC para lidar com o alimento 
a ser oferecido, esta traduz directamente a qualidade do seu trabalho e o reflexo de sua consciência e 
preocupação com o que é oferecido ao utente30,32,52. O AQE deve ser visto como um suporte para o profissional, 
que actua na área de restauração colectiva, analisar qualitativamente a ementa que planeia e executa nas suas 
unidades de trabalho.
As técnicas de confecção permitem diversidade na oferta dos itens que compõem a refeição, onde os mesmos 
alimentos podem ter sabor e apresentação diferenciados, de acordo com o método culinário adoptado. As 
técnicas de confecção derivam de cinco métodos básicos: imersão em água ou caldo quente (para ferver, 
escaldar ou ensopar); exposição a vapor quente (para abafar ou cozinhar em vapor); imersão em óleo quente 
(para fritar); contacto com metal quente (para grelhar, saltear ou tostar); exposição a ar quente (cozinhar, 
assar no forno ou espeto)53,54.
A dificuldade de encontrar as definições das técnicas culinárias de forma padronizada, para referenciar os 
termos utilizados no método AQE, levou a uma pesquisa bibliográfica para as definições41-45,47,48,54,55. Desta 
forma e visando facilitar a compreensão e utilização do método AQE-tc, específico para avaliar as técnicas de 
confecção, foram incluídas no glossário as técnicas culinárias mais usuais no contexto português.   
O AQE-tc possibilita a análise das técnicas de confecção mais utilizadas, verificando sua frequência e tipo. 
O método não se propõe a referenciar o modo de confecção mais ou menos adequado. Caberá a cada 
profissional, à luz dos seus conhecimentos técnicos, características e limitações da URC, avaliar e identificar 
se os métodos de confecção são diversificados, na proporção daquilo que se deseja para uma alimentação 
nutricionalmente adequada e enquadrada nas limitções da URC.
Devido à abrangência do AQE-tc, todos os itens do prato completof podem ter as técnicas de confecção 
avaliadas. Isto permite que haja comparações entre as técnicas mais utilizadas para carne e peixe com 
as usadas nos acompanhamentos; entre acompanhamentos AC1 e AC2 e também a cerca dos itens que 
compõem a refeição.
Uma característica a ser destacada no AQE, é a adaptação do método à especificidade das unidades em 
que o mesmo é aplicado, e ainda, a sua flexibilidade e estrutura intemporal, por não julgar a utilização 

f Entende-se por prato completo a junção do prato (principal fonte proteica + AC1/AC3) com o AC2.
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excessiva ou insuficiente de determinados alimentos ou técnicas de confecção. O AQE-tc ajuda a quantificar 
as técnicas de confecção empregues na ementa. O intuito é trabalhar com base de que não há alimentos 
ou técnicas proibidas, mas sim, que devam ter sua frequência e uso controlados. Além disso, a ciência da 
nutrição é dinâmica e alimentos actualmente pouco estudados podem vir a ser recomendados por futuras 
pesquisas, ou acontecer o inverso. Por isso, os conhecimentos técnicos aliados ao bom senso podem ser 
uma óptima ferramenta para lidar com um assunto tão discutido como a alimentação humana, em constante 
transformação.
É importante também realçar que este é um método de fácil implementação na dinâmica de uma URC, pois 
não interfere no seu normal funcionamento e não acarreta custos acrescidos. A tentativa é de que o método 
auxilie na elaboração de ementas condizentes à responsabilidade das URCs no âmbito das suas actividades e 
do panorama actual de saúde da sociedade. 
O nutricionista, profissional de saúde e consciente do papel que desempenha em relação à alimentação e à 
saúde colectiva, precisa adequar as refeições, sua ferramenta de trabalho em URC, às expectativas dos clientes 
e ao padrão de saúde almejado. Tal desafio é responsabilidade de todos os profissionais que trabalham em 
unidades de restauração colectiva.
 

CONCLUSÃO 
O método AQE é uma ferramenta de cunho prático a ser aplicada pelas URCs para avaliação qualitativa de 
ementas. O AQE pode ser utilizado isoladamente ou em paralelo ao método quantitativo para uma ampla 
análise da ementa. 
Torna-se importante ressaltar que o AQE, por si só e devido ao AQE-r, AQE-d e AQE-tc permite uma 
investigação particularizada sobre a qualidade da ementa numa vertente pouco discutida, a qualidade 
nutricional e sensorial, que por vezes pode ser esquecida na etapa de planeamento da ementa.
Os dados obtidos com a aplicação do método AQE são amplos e podem ser discutidos exaustivamente entre 
os profissionais das URCs para avaliação e/ou melhoria da qualidade do serviço prestado ao utente, nos mais 
diversos aspectos inerentes ao prazer que está incutido no momento de saborear as refeições.  
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Anexo 1 – Glossário Técnicas Culinárias e termos afins 
Acompanhamento: são os alimentos de uma refeição que acompanham e completam e/ou complemen-
tam a principal fonte proteica, podendo ser de 3 tipos. Acompanhamentos: tipo 1 (AC1) cereais e derivados, 
tubérculos; tipo 2 (AC2) hortícolas e tipo 3 (AC3) leguminosasadaptado de g.
Assar: processo de cozimento por calor radiante seco em que o alimento é tostado até adquirir uma crosta 
por fora, que impede a saída do suco, deixando-o húmido e cozido por dentro. O assado pode ser cozido no 
próprio suco do alimento ou em gordura. Este procedimento pode ser feito em espeto, grelha, no forno de 
convecção ou forno com calor combinado (seco + vapor). No assado de forno, pode-se utilizar uma grelha 
que evita o contacto do alimento com a própria gordura do alimento ou a adicionadah,i,j,q.
Cozer: processo culinário que consiste em tornar um alimento comestível, muito apetecível e saboroso, pela 
acção do calor. Tal acto facilitará a digestão, deixa o alimento mais agradável ao paladar e seguro do ponto 
de vista hígio-sanitárioi,j.
Cozer em água: Método de cozedura em que o alimento coze directamente em água ferventek,l.
Cozer a vapor: Método de cozedura no vapor de água, sem contacto do alimento com a águaI,J.
Ementa: conjunto de alimentos/preparações culinárias seleccionadas para serem oferecidas ao consumidor 
final, em uma ou mais refeições durante determinado período de tempog,k,m,n. 
Escalfar: método de cozer ingredientes em lume lento com pouco líquido. Este processo é utilizado, por 
exemplo, para fazer ovos escalfados, usando para isso, água acidulada para coagulação da claral,o. 
Estufar: cozinhar um alimento no seu próprio suco, adicionando-lhe muito pouco liquido e/ou também 
pequena quantidade de matéria gorda, num recipiente fechado, em lume brando, pelo tempo necessário 
para cozer o alimentoh,l,o,q.
Frigir: é o mesmo que refogar mas exclusivamente em matéria gorda. É fritar ligeiramentei.
Fritar: método culinário no qual o alimento é cozinhado num banho de gordura ou óleo quente, para os 
cozer ou alouraradaptado de l.
Fritura simples: método culinário no qual o alimento é cozido (alourado) em pouca gorduraadaptado de i.
Fritura profunda: método no qual o alimento é cozido por imersão em gordura quenteadaptado de p.
Grelhar: técnica de cozinhar na qual os alimentos são cozidos por um tipo de radiação de calor colocado 
abaixo do alimentop.
Guisar: método em que se refoga primeiro ligeiramente os ingredientes, acrescentando depois um pouco 
de líquido (água, caldo, fundo, vinho) e deixa cozer em lume brando. O guisado é cozido em recipiente aber-
to ou semi-aberto, em gordura, no líquido e no vaporl,o.
Panar: operação que consiste em passar um alimento por farinha, ovo e pão ralado, para submetê-lo poste-
riormente à técnica de fritar ou assaro.
Prato: é composto pela principal fonte proteica e pelo acompanhamento AC1 e/ou AC3adaptado de r.
Prato completo: é composto pelo prato e pelo acompanhamento AC2adaptado de r.
Refeição: conjunto de alimentos ingeridos de cada vez em determinadas horas do diaadaptado de m.
Refogar: dourar os alimentos em óleo ou gordura, para depois completar com outro método de confecção. 
É ferver na gordura com temperos como cebola, alho, louro ou outros, carnes, aves, peixes ou legumes até 
ficarem tenros ou dourados, de acordo com a receitah,i.
Saltear: método rápido de frigir os alimentos em lume forte, no qual eles ficam cozidos rapidamente numa 
pequena quantidade de matéria gorda, podendo ficar dourados. Se usado o recipiente adequado para a téc-
nica, é habitual sacudi-lo para que o alimento não cole ao utensílio. Para legumes, muito utilizada a manteiga 
como matéria gordai,l,o,p.

g - Proença RPC, Sousa AA, Veiros MB, Hering B. Qualidade nutricional e sensorial na produção de refeições. 1 ed. Florianópolis: 
EdUFSC; 2005.

h - Wright JC, Treuille E. Le Cordon Bleu - o livro das técnicas culinárias. 1 ed. Lisboa: Editora Centralivros; 1998.
i - Gomensoro ML. Pequeno dicionário de Gastronomia. Rio de Janeiro: Objetiva; 1999.
j - Larousse Gastronomie. Paris: Librairie Larousse; 1994.
k - Goes MA. Dicionário de Gastronomia. Sintra: Colares Editora; 2005.
l - Eurodelices. À Mesa com os Chefs Europeus. Alemanha: Konemann Verlagsgeseu Schaft; 2005.
m - Dicionário da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora; 2000.
n - Philippi ST. Nutrição e Técnica Dietética. Barueri: Manole; 2003.
o - Maincent-Morel M. Manual de Cozinha 1 - técnicas e preparações base. Porto: Porto Editora; 2006.
p - Instituto de Culinária da América. A arte de servir - um guia para conquistar e manter clientes. São Paulo: Roca; 2004.
q - Greenfield H, Southgate DAT. Données sur la composition des aliments. 2 ed. Rome : FAO ; 2007.
r - Silva SMCSS, Bernardes SM. Cardápio: Guia prático para a elaboração. São Paulo: Atheneu. Centro Universitário São Camilo; 

2004.



2007 · Volume 13 · Nº 3 Alimentação Humana 75

Anexo 2 – Guia de Aplicação Prática do AQE Resumido AQE-r 
A estrutura desta ferramenta foi organizada em 6 campos de identificação (de A a F) e dividida em 30 itens 
que contemplam a distribuição do tipo de oferta de carne e pescado; de arroz, batata e massa; de legumino-
sas; de hortícolas; de fruta e doce; de alimentos fritos; ausência de hortícolas; além da repetição e monocro-
mia de pratos, entre outros. 
Campos de identificação:
A) Indicar as datas correspondentes ao período em avaliação.
B) Indicar o número de semanas que compõem o período a ser avaliado.
C) Indicar qual o tipo de refeição, isto é, o Almoço ou o Jantar.
D) Nº de dias: deverá ser colocado o nº de dias em que se verifica o item pretendido na coluna da esquerda. 
E) Percentagem Total (%t): é referente à proporção entre o valor encontrado na coluna do nº de dias e o nº 

total de dias úteis do período em avaliação.
F) Percentagem Relativa (%r): é referente à proporção entre o valor encontrado na coluna do nº de dias e o 

valor correspondente a um grupo de interesse. O preenchimento desta coluna não se aplica a todos os 
itens e poderá ser voluntário.
Ex: Avaliação da frequência da oferta de frango:
%t = no de dias em que é oferecido frango / nº de dias úteis.
%r = no de dias em que é oferecido frango / nº de dias em que são servidas carnes brancas.

A coluna dos resultados está dividida em 3 colunas: Opção 1; Opção 2 e Total.
No caso das Unidades de Restauração Colectivas (URCs) com uma opção na ementa diária, deverá apenas ser 
preenchida a coluna Opção 1. Em URCs com duas opções na ementa (ex. prato de carne e prato de peixe), 
deverão ser preenchidas as 2 colunas das opções mais a coluna Total, que serve para avaliar o conjunto entre 
as 2 opções.

Item 10) Prato com oferta de ovos: quando este é o principal ingrediente, e não quando é adicionado à 
carne ou pescado. 
 Exemplo: Prato de ovo – Omeleta de camarão;
     Prato com ovo adicionado – Bife com ovo a cavalo ou Bacalhau à Brás.
Item 15) Prato completo com oferta de leguminosas, deve-se anotar apenas a presença destas como AC3. 
 Exemplo: Ervilhas estufadas servidas como acompanhamento AC3: anotadas no item 70.
  Arroz com ervilhas: anotadas no item 33) Arroz com adição de hortícolas e/ou legu-

minosas.
Item 26) Prato completo com algum alimento frito no período avalia o nº de dias em que o método de 
confecção da principal fonte proteica e/ou AC1 é a fritura. Entende-se por alimento frito todo aquele que é 
sujeito a qualquer tipo de fritura, desde a fritura superficial à profunda (ver glossário - fritura).
Item 29) Prato completo com consistência semelhante: nº de dias em que aparece no prato completo a 
mesma consistência, em pelo menos dois dos seus componentes.
 Exemplo: Almôndegas com puré (ambos têm consistência mole). 
Item 30) Prato completo com cores semelhantes (monocromáticos): nº de dias em que aparece, pelo menos 
dois componentes de cores semelhantes no prato completo.
 Exemplo: Peixe cozido com batata cozida.
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Anexo 3 - Guia de Aplicação Prática do AQE Detalhado AQE-d
A estrutura desta ferramenta de trabalho foi organizada em 6 campos de identificação (de A a F) e 5 campos 
gerais de avaliação (Itens gerais; Carne/Pescado e Ovo; Acompanhamentos AC1, AC2 e AC3; Sopa; Sobreme-
sa), os quais são compostos por diferentes itens (de 1 a 108). 
Campos de identificação:
A) Indicar as datas correspondentes ao período em avaliação.
B) Indicar o número de semanas que compõem o período a ser avaliado.
C) Indicar qual o tipo de refeição, isto é, o Almoço ou o Jantar.
D) Nº de dias: deverá ser colocado o no de dias em que se verifica o item pretendido na coluna da esquerda. 
E) Percentagem Total (%t): é referente à proporção entre o valor encontrado na coluna do nº de dias e o nº 

total de dias úteis do período em avaliação.
F) Percentagem Relativa (%r): é referente à proporção entre o valor encontrado na coluna do nº de dias e o 

valor correspondente a um grupo de interesse. O preenchimento desta coluna não se aplica a todos os 
itens e poderá ser voluntário.

 Ex: Avaliação da frequência da batata cozida: 
 %t = nº de dias em que é oferecida batata cozida/ nº de dias úteis.
 %r = nº de dias em que é oferecida batata cozida/ nº de dias em que é servida batata.
A coluna dos resultados está dividida em 3 colunas: Opção 1; Opção 2 e Total.
No caso das Unidades de Restauração Colectivas (URCs) com uma opção na ementa diária, deverá apenas ser 
preenchida a coluna Opção 1. Em URCs com duas opções na ementa (ex. prato de carne e prato de peixe), 
deverão ser preenchidas as 2 colunas das opções, mais a coluna Total que serve para avaliar o conjunto entre 
as 2 opções.
Item 1) Número de dias úteis: nº de dias em que são servidas refeições na UR. Neste caso o resultado da % 
é referente à proporção dos dias úteis em relação ao número total de dias do período em questão.
Item 2) Número total de pratos completos oferecidos no período: avalia o nº total de pratos oferecidos 
no período.

Itens Gerais
Item 5) Número de pratos completos de ovo. Prato de ovo: quando este é o principal ingrediente, e não 
quando é adicionado à carne ou pescado.
 Exemplo: Prato de ovo – Omeleta de camarão;
     Prato com ovo adicionado – Bife com ovo a cavalo ou Bacalhau à Brás.
Item 6) Prato completo com algum alimento frito avalia o nº de dias em que o método de confecção da 
principal fonte proteica e/ou AC1 é a fritura. Entende-se por alimento frito todo aquele que é sujeito a qual-
quer tipo de fritura, desde a fritura superficial à profunda (ver glossário - fritura).
Item 7) Repetição da técnica de confecção no prato completo: nº de dias em que aparece no prato 
completo a mesma técnica de confecção, em pelo menos dois dos seus componentes. Entende-se por com-
ponentes do prato completo: principal fonte proteica; acompanhamentos AC1, AC2 e AC3.
 Exemplo: frango frito com batatas fritas.
Item 8) Prato completo com consistência semelhante: nº de dias em que aparece no prato completo a 
mesma consistência, em pelo menos dois dos seus componentes.
 Exemplo: Almôndegas com puré (ambos têm consistência mole).
Item 9) Prato completo com cores semelhantes (monocromáticos): nº de dias em que aparece, em pelo 
menos dois componentes de cores semelhantes no prato completo.
 Exemplo: peixe cozido com batata cozida.
Item 10) Repetição de pratos: nº de dias que aparece um prato já contemplado na ementa (prato repetido). 
Os itens 10a) a 10d) permitem à especificação do nome do prato repetido (não esquecer o preenchimento 
das colunas D, E e F). 
Entende-se por prato repetido todo aquele em que a principal fonte proteíca e respectivo método de con-
fecção se repete. 

Carne, Pescado e Ovo
Item 20) Carne/Pescado/Ovo repetidos: pretende a especificação do tipo de carne (vaca, vitela, frango, etc.), 
do tipo de pescado (red fish, pescada, polvo, etc.), assim como a discriminação da forma de apresentação do 
ovo (omeleta, ovos mexidos, etc.), que se repetem na ementa. Não esquecer o preenchimento das colunas 
D, E e F, nos itens 20a) a 20d).
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Item 27) Repetição de técnicas culinárias entre carne, pescado e ovo entre as duas opções: nº de dias em 
que a técnica culinária utilizada na confecção das duas opções disponíveis (se aplicável) é a mesma.
Ou seja, se a ementa fornecer duas opções no mesmo dia, uma de carne e outra de peixe, deverá ser indicado, 
apenas na coluna Total, o nº de dias em que a técnica culinária utilizada nas duas opções é igual. 
 Exemplo: No mesmo dia: opção de carne: carne de porco assada.
  opção de peixe: red fish assado. 

Acompanhamento AC1 (ver glossário)
Item 51) Repetição do acompanhamento AC1 entre as duas opções: anotar, na coluna Total, o nº de dias 
(e respectivas percentagens) em que é servida o mesmo acompanhamento AC1 nas duas opções disponíveis.

Acompanhamento AC2 (ver glossário)
Item 56) Adição de alimentos para além de hortícolas, refere-se aos alimentos adicionados aos hortícolas 
(ex. queijo, bacon, etc.), não devendo ser contabilizados neste item os alimentos integrais, sementes, frutos 
gordos ou secos, assim como ervas aromáticas e temperos.
Item 66) Hortícolas confeccionados repetidos: nº de dias que aparece na ementa, pelo menos duas vezes, 
hortícolas iguais e confeccionados segundo a mesma técnica.
Itens 66a) a 66d) obrigam à especificação dos hortícolas confeccionados repetidos (não esquecer o preenchi-
mento das colunas D, E e F).
Nos itens 68, 69 e 70 não contabilizar as ervas aromáticas e a cebola.
Item 71) Saladas repetidas: nº de dias que aparece na ementa, salada com igual composição, pelo menos 
duas vezes.
Itens 71a) a 71d) permitem a especificação da salada repetida (não esquecer o preenchimento das colunas 
D, E e F).
Item 72) Repetição do Acompanhamento AC2 entre as duas opções: deve ser anotado, na coluna Total, o 
nº de dias (e respectivas percentagens) em que é servido o mesmo acompanhamento AC2 nas duas opções 
disponíveis.

Leguminosas – Acompanhamento AC3
No item 73) Presença de leguminosas no prato deve-se anotar apenas a presença destas como acompa-
nhamento. 
 Exemplo: Ervilhas estufadas servidas como acompanhamento AC3: anotadas no item 70.
  Arroz com ervilhas: anotadas no item 33) Arroz com adição de hortícolas e/ou legu-

minosas.
O item 74) Leguminosas repetidas: nº de dias que aparece na ementa, pelo menos duas vezes, leguminosas 
repetidas e confeccionados segundo a mesma técnica.
Os itens 74a) a 74d) obrigam à especificação das leguminosas repetidas (não esquecer o preenchimento das 
colunas D, E e F).

Sopa
Item 90) Sopa repetida: nº de dias que aparece uma sopa já contemplada na ementa, pelo menos duas vezes. 
Entende-se por sopa repetida uma sopa semelhante quanto à base, ingredientes, tipo e variação.
Itens 90a) a 90d) permitem à especificação da sopa repetida (preencher das colunas D, E e F).

Sobremesas
Item 92) Total de sobremesas: nº total de sobremesas servidas (incluindo as diferentes opções de sobreme-
sa servidas no mesmo dia).
Item 104) Frutas repetidas: nº de dias que aparece uma opção de fruta já contemplada na ementa. 
Os itens 104a) a 104d) permitem à especificação das opções de fruta existentes no ciclo em avaliação (não 
esquecer o preenchimento das colunas D, E e F).
O item 108) Doces repetidos: nº de dias que aparece um doce já contemplado na ementa, do período em 
questão. 
Os itens 108a) a 108d) permitem a especificação das opções de doce existentes no ciclo em avaliação (não 
esquecer o preenchimento das colunas D, E e F).
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Anexo 4 - Guia de Aplicação Prática do AQE Técnicas de Confecção AQE-tc
A avaliação das técnicas de confecção (AQE-tc) tem o intuito de averiguar, individualizada e especificamente, 
as técnicas de confecção e as técnicas complementares (ex: cebolada), empregues a cada um dos componen-
tes distintos que compõem o prato completo (carne, pescado e ovo, acompanhamentos AC1, AC2 e AC3).
A estrutura desta ferramenta de trabalho foi organizada em 6 campos de identificação (de A a F) e vários itens 
que pretendem discriminar as diferentes técnicas de confecção assim como as técnicas complementares.
Campos de identificação:
A) Indicar as datas correspondentes ao período em avaliação.
B) Indicar o número de semanas que compõem o período a ser avaliado.
C) Indicar qual o tipo de refeição, isto é, o Almoço ou o Jantar.
D) Nº de dias: deverá ser colocado o nº de dias em que se verifica o item pretendido na coluna da esquerda. 
E) Percentagem Total (%t): é referente à proporção entre o valor encontrado na coluna do nº de dias e o nº 

total de dias úteis do período em avaliação.
F) Percentagem Relativa (%r): é referente à proporção entre o valor encontrado na coluna do nº de dias e o 

valor correspondente a um grupo de interesse. O preenchimento desta coluna não se aplica a todos os 
itens e poderá ser voluntário.
Ex: Avaliação da frequência do peixe cozido:
%t = nº de dias em que é oferecido peixe cozido / nº de dias úteis.
%r = nº de dias em que é oferecido peixe cozido sem adição de gorduras / nº de dias em que é servido 
peixe.

A coluna dos resultados está dividida em 3 colunas: Opção 1; Opção 2 e Total.
No caso das Unidades de Restauração Colectivas (URCs) com uma opção na ementa diária, deverá apenas 
ser preenchida a coluna Opção 1. Em URCs com duas opções na ementa (ex. prato de carne e prato de 
peixe), deverão ser preenchidas as 2 colunas das opções, mais a coluna Total que serve para avaliar o 
conjunto entre as duas opções.
É ainda necessário preencher com uma X o componente do prato completo que se pretende avaliar: Carne, 
Pescado e Ovo; Acompanhamentos AC1, AC2 e AC3.
Para o preenchimento adequado desta ferramenta é necessária a consulta ao Glossário, para uma uniformiza-
ção e um melhor entendimento das técnicas de confecção.


