
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ELABORAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS DE PREPARAÇÕES EM UMA UNIDADE DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: NUTRIÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): AMANDA DE JESUS DOS SANTOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARIA EUNICE DE CASTRO FERREIRAORIENTADOR(ES): 



Resumo  

 

As inúmeras mudanças ocorridas no mundo desencadearam alterações 

importantes nos hábitos alimentares e na alimentação dos seres humanos. Assim, 

influenciou o setor de alimentação e nutrição, alavancando o avanço das Unidades 

de Alimentação e Nutrição (UANs). A Ficha Técnica de Preparação é um 

instrumento de apoio gerencial no qual fornece informações necessárias para o bom 

funcionamento da UAN. O presente trabalho teve como objetivo elaborar Fichas 

Técnicas de Preparações em uma Unidade de Alimentação e Nutrição do município 

de São Paulo – SP. Foram elaboradas oito Fichas Técnicas de Preparações no mês 

de março/2015 de pratos principais, guarnições e sucos naturais de frutas, onde foi 

utilizado o modelo de ficha técnica disponibilizado pela disciplina de Técnica 

Dietética do Curso de Nutrição da Universidade São Judas Tadeu, os cálculos foram 

realizados através das equações preditivas existentes na literatura. Os resultados 

encontrados foram comparados com os valores de Índice de Cocção (I.C) obtidos 

com os disponíveis na literatura. Os valores de I.C encontrados foram: bife 

acebolado 0,62; sobrecoxa assada 0,81; iscas de frango ao molho rosé 0,62; 

lasanha de frios 0,73; escarola refogada 0,69 e brócolis ao alho e óleo 0,93. Pode-se 

observar que os resultados obtidos estão dentro do esperado como o bife acebolado 

e as iscas de frango ao molho rosé, já a sobrecoxa assada, a escarola refogada e o 

brócolis ao alho e óleo estão acima dos valores estimados pela literatura disponível, 

evidenciando que o método de cocção e equipamentos como forno combinado, 

fogão industrial, favorecem para manter as características sensoriais e 

organolépticas adequadas dos alimentos como a suculência dos alimentos, o sabor, 

o aroma, a coloração e a textura que são imprescindíveis para que ocorra a atração 

do público alvo pela alimentação servida.  

1. Introdução 

 

As mudanças ocorridas no mundo contemporâneo provocaram alterações 

significativas na alimentação e nos hábitos alimentares dos seres humanos. Essas 

transformações foram ocasionadas por fatores como: a urbanização, a 

industrialização, a profissionalização das mulheres, a elevação do nível social e de 

educação, o maior acesso da população ao lazer, como consequência a redução do 

tempo para o preparo de refeições caseiras e o seu consumo (AKUTSU et al., 2005 

apud ZANDONADI et al., 2007).  

Com isso, influenciou o mercado de alimentação e nutrição que é dividido em 

alimentação comercial e alimentação coletiva. Os locais que trabalham com a 

produção e distribuição de refeições para coletividades recebe o nome de Unidades 

de Alimentação e Nutrição (UANs) as quais promovem um trabalho extremamente 



complexo e organizado, compreendendo em uma sequência e sucessão de etapas 

com o objetivo de fornecer refeições balanceadas nutricionalmente à coletividade e 

dentro dos padrões higiênico-sanitário, além da manutenção do público alvo com o 

serviço disponibilizado, para que atenda as necessidades nutricionais dos seus 

clientes e também que se ajuste ao orçamento financeiro da instituição (ABREU et 

al., 2011 apud HAUTRIVE; PICCOLI, 2013). 

Para que todos os objetivos de uma UAN sejam atingidos, é necessário a 

implementação de um programa de qualidade total, onde a padronização é 

considerada a ferramenta gerencial fundamental, sendo indispensável. Há muito 

tempo que se reconhece que estabelecer e respeitar os padrões são condições em 

que dentro das empresas ocorram melhorias em qualidade, redução de custos e 

segurança (CABRAL, 2014).  

O planejamento da produção de refeições é fundamental para o aumento da 

qualidade através da padronização das preparações e consequentemente o controle 

maior de normas higiênico-sanitário. A padronização das preparações por meio das 

Fichas Técnicas de Preparações (FTP’s) é recomendada para todos os serviços de 

alimentação (CABRAL; MORAIS; CARVALHO, 2013).  

A Ficha Técnica de Preparação é um documento de apoio gerencial pelo qual 

se fazem o levantamento dos custos, a ordenação do preparo, controle operacional 

de uma Unidade de Alimentação e Nutrição, permitindo determinar o fluxo da 

operação e auxiliar na análise de perigos e pontos críticos de controle, o cálculo do 

valor nutricional da preparação, sendo útil para subsidiar o planejamento de cardápio 

e a mão-de-obra (AKUTSU et al, 2005).  

Segundo Martinez (2008), os objetivos da Ficha Técnica de Preparação são:  

 

 Tornar a receita reproduzível;  

 Economizar tempo em sua confecção;  

 Controlar gêneros alimentícios e mão-de-obra;  

 Racionalizar as atividades da unidade produtora de refeições;  

 Diminuir capital empatado em estoque;  

 Reduzir custos; 

 Elaborar cardápios, evitando a monotonia de preparações;  

 Manter as qualidades organolépticas e sensoriais, mesmo sendo as refeições 

preparadas por pessoas diferentes; 

 Garantir a qualidade do produto final.  

A redação da Ficha Técnica de Preparação deve ser de maneira simples e 

clara para obtenção de uma preparação culinária, devendo apresentar os seguintes 

dados: ingredientes e quantidades: peso bruto e peso líquido (P.B e P.L), per capita, 

número de porções, rendimento total, peso da porção, fator de correção (F.C), índice 

de cocção (I.C), índice de reidratação (I.R), custo unitário de cada ingrediente, custo 



da preparação pronta e da porção, modo de preparo, tempo total de preparo 

incluindo o pré-preparo e preparo, valor calórico total e da porção, composição 

nutricional da preparação incluindo macro e micronutrientes, utensílios e 

equipamentos necessários, variação da preparação e decoração do prato (CABRAL; 

MORAIS; CARVALHO, 2013). 

A padronização do processo de produção de refeições beneficia o trabalho do 

nutricionista, facilitando o treinamento de funcionários, o planejamento do trabalho 

diário, sanando dúvidas e erros que podem ocorrer durante todos os procedimentos, 

facilitando assim o desenvolvimento do trabalho, e para o funcionário a 

padronização facilita o desenvolvimento durante todo o processo de execução das 

tarefas, e propicia ainda maior segurança no ambiente de trabalho. A descrição 

minuciosa das sucessões de atos pode assegurar que as ações sejam executadas 

em tempo hábil e a verificação da eficácia de todo este sistema (AKUTSU et al, 

2005).  

A Unidade de Alimentação e Nutrição em estudo ainda não possui Fichas 

Técnicas de Preparações que são muito úteis na determinação do per capita e do 

valor nutricional das preparações, bem como as quantidades utilizadas dos 

ingredientes nas preparações e a padronização do modo de preparo, já que a 

instituição possui dois turnos de trabalho na cozinha. Sendo assim, as fichas 

técnicas de preparações se tornam um instrumento gerencial de apoio a todos os 

profissionais envolvidos na sua confecção e implementação na unidade como os 

nutricionistas, técnicos em nutrição e dietética, cozinheiros e o chefe de cozinha, 

para que os responsáveis possam aprimorar o levantamento de pedidos de 

compras, elaborar cardápios, realizar o cálculo do valor nutricional bem como o 

levantamento de custos de cada preparação. O principal objetivo deste trabalho foi o 

desenvolvimento de fichas técnicas de preparações de uma unidade de alimentação 

e nutrição institucional, localizada no município de São Paulo. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Elaborar fichas técnicas de preparações em uma Unidade de Alimentação e Nutrição 

do município de São Paulo - SP 

2.2 Objetivos Específicos 

Comparar os valores de Índice de Cocção (I.C) obtidos com os disponíveis na 

literatura. 



 

3. Material e Métodos 

 

O presente trabalho é um estudo observacional descritivo, cujo 

desenvolvimento ocorreu em uma Unidade de Alimentação e Nutrição Institucional 

(UAN), localizada dentro de uma casa de reinserção social de homens no município 

de São Paulo-SP que atende além dos acolhidos pela casa, os funcionários de todos 

os setores, oferecendo refeições que seguem as normas do Programa de 

Alimentação ao Trabalhador (PAT). A unidade serve 200 refeições/dia aos 

funcionários. 

Foram elaboradas as fichas técnicas de preparações de pratos principais, 

guarnições e sucos naturais de frutas. O cardápio é composto por dois tipos de 

saladas, arroz, feijão, sopa, guarnição, dois pratos principais, sobremesa, pão e 

suco natural de fruta. 

As fichas técnicas foram elaboradas tendo como base um modelo de ficha 

disponibilizado pela disciplina de Técnica Dietética do curso de Nutrição da 

Universidade São Judas Tadeu. 

Foram escolhidas oito preparações para a realização de fichas técnicas de 

preparações, sendo quatro pratos principais (bife acebolado, sobrecoxa assada, 

lasanha de frios e iscas de frango ao molho rosé), duas guarnições (escarola 

refogada e brócolis ao alho e óleo) e dois sucos naturais de frutas (limão e abacaxi). 

A coleta de dados foi realizada no mês de março de 2015 por meio do 

acompanhamento da produção das refeições, com pesagem direta dos alimentos 

utilizando-se dois modelos de balanças, onde os pesos dos utensílios destinados ao 

armazenamento dos alimentos foram descontados, para se obter o peso real dos 

ingredientes e das preparações prontas. Os dados colhidos foram registrados em 

uma planilha própria, para posteriormente serem tabulados os valores obtidos. 

 Os alimentos foram pesados antes e depois da cocção nas seguintes 

balanças:  

 Balança digital da marca Filizola modelo BP6 com capacidade máxima 

de 6 kg e mínima de 50g sendo sua graduação de 2g; 

 Balança digital da marca Toledo com capacidade máxima de 120 kg e 

mínima de 0,4kg sendo sua graduação de 0,02g.  

Para a realização do cálculo do Fator de Correção foi utilizado à equação 

F.C=P.B/P.L, onde o P.B é o peso bruto (alimento na forma em que é adquirido) e o 

P.L é o peso líquido (alimento depois de limpo e pronto para ser utilizado).  



Para a realização do cálculo do Índice de Cocção foi utilizada a equação 

I.C=P.C/P.L, na qual o P.C é o peso do alimento cozido pronto para servir e o P.L é 

o peso líquido do alimento antes da cocção. Foram utilizados o rendimento da 

preparação e a somatória de pesos de todos os ingredientes crus e limpos utilizados 

na preparação. O per capita foi obtido através da divisão do peso de todos os 

ingredientes cru e limpo pelo número de porções de cada preparação. 

4. Resultados  

 

Foram confeccionadas oito fichas técnicas de preparações sendo quatro 

pratos principais: bife acebolado, sobrecoxa assada, lasanha de frios e iscas de 

frango ao molho rosé, duas guarnições: escarola refogada e brócolis ao alho e óleo 

e dois sucos naturais de frutas: limão e abacaxi.  

Todos os pratos oferecidos fazem parte do cardápio que é elaborado pelos 

nutricionistas da unidade, tendo em vista os hábitos alimentares, a quantidade e a 

qualidade dos alimentos, a harmonia e a sua adequação entre as preparações e 

também em relação às doações de alimentos que a UAN recebe cabendo a sua 

inclusão no cardápio. 

Os nutricionistas da unidade ao preparar o cardápio tendem a repetir receitas 

caseiras e regionais no local fora do lar como estratégia de aproximação dos 

clientes, uma vez que a comida lembra o ambiente familiar proporcionando conforto 

e segurança. 

As tabelas 1 e 2 apresentam os valores dos Índices de Cocção encontrados 

das preparações servidas como prato principal e guarnição, respectivamente: 

 

Preparação 
Índice de 

Cocção 

Bife acebolado 0,62 

Sobrecoxa assada 0,81 

Iscas de frango ao molho 

rosé 
0,62 

Lasanha de frios 0,73 

Tabela 1: Preparações servidas como prato principal e seu respectivo Índice de 

Cocção 

 

 

 



Preparação 
Índice de 

Cocção 

Escarola refogada 0,69 

Brócolis ao alho e óleo 0,93 

Tabela 2: Preparações servidas como guarnição e seu respectivo Índice de Cocção 

 

Os diferentes métodos de cocção e as suas diversas formas de apresentação 

das preparações interferem no índice de cocção e posteriormente no rendimento 

final das preparações. O tratamento térmico pode causar alterações de peso do 

alimento, podendo aumentar ou diminuir, dependendo da sua composição química e 

da forma de calor utilizado. O índice de cocção (I.C) é o fator que determina estas 

alterações de peso, sendo a relação entre o peso do alimento pronto pra servir e o 

peso do alimento cru (ORNELAS, 2007 apud HAUTRIVE, PICCOLI, 2013).  

O Índice de Cocção é um fator muito importante dentro de uma Unidade de 

Alimentação e Nutrição, pois através deste índice que se determina a porção do 

alimento a ser servida, e a quantidade de alimento a ser adquirida. Normalmente, os 

alimentos de origem vegetal como os cereais e as leguminosas ricos em amido 

apresentam alto índice de cocção (>1), pois ao serem submetidos ao calor úmido 

ocorre a hidratação destes alimentos, já os alimentos de origem animal como as 

carnes ricas em proteínas apresentam baixo índice de cocção (<1), pois ao serem 

submetidos ao calor seco ocorre a desidratação de suas fibras musculares 

(ORNELAS, 2007 apud HAUTRIVE; PICCOLI, 2013) 

Analisando-se a tabela 1 verifica-se que os valores encontrados nesta 

unidade de alimentação e nutrição seguem a regra citada anteriormente, pois como 

são demonstrados todos os pratos principais apresentaram índice de cocção inferior 

a um. Já as guarnições apresentaram índice de cocção inferior a um, pois foram 

preparações submetidas ao calor seco (refogar) e ao calor misto respectivamente, 

justificando seu I.C baixo devido às perdas de água durante o processo de preparo. 

Os métodos de cocção mais utilizados na unidade de alimentação e nutrição 

para o preparo de carnes é o calor seco, o que torna o índice de cocção menor que 

1. Os alimentos de origem animal reduzem seu volume e peso, devido à retração 

das fibras musculares pela coagulação das proteínas, pela fusão das gorduras e 

perda de água (ORNELAS, 2007 apud HAUTRIVE; PICCOLI, 2013). 

HAUTRIVE et al. (2013), em seu estudo de elaboração de fichas técnicas, 

observou que a sobrecoxa assada em forno convencional obteve o índice de cocção 

de 0,51, já neste estudo a sobrecoxa assada em forno combinado obteve o índice de 

cocção de 0,81 preservando a sua suculência e mantendo suas características 

sensoriais adequadas, nota-se que ao utilizar fornos diferentes obtêm-se diferentes 

valores de índice de cocção, necessitando assim ao planejar o preparo do alimento, 



verificar a disponibilidade do equipamento e levar em consideração a forma de uso 

do mesmo. 

 

Índice de cocção estimado para os alimentos 

Alimento   

Carnes com muita gordura (segunda e 

suína) 
0,4 - 0,5 

Carnes com pouca gordura (nobre e 

primeira) 
0,6 - 0,7 

Cereais 2 – 3* 

Hortaliças (folhosos) 
 

Calor misto (com pouco tempo) 0,5 - 0,6 

Calor misto (refogar com água) 0,4 - 0,5 

Legumes (frutos) 0,6 - 0,7 

Leguminosas 2 - 2,5 

Tubérculos 0,9 - 1 

Tabela 3: Índice de cocção estimado para os alimentos, elaborado pela autora Sílvia 

Martinez. 

*Dependendo da qualidade e do tipo do produto. 

 

Analisando-se os dados obtidos na tabela 1 e comparando-os com os dados 

da tabela 3 pode-se observar que o bife acebolado e as iscas de frango ao molho 

rosé obtiveram o mesmo índice de cocção 0,62 estando dentro do padrão estimado 

(carnes com pouca gordura-nobre e primeira). Já a sobrecoxa de frango assada 

obteve o índice de cocção 0,81, ficando acima do estimado (carnes com pouca 

gordura-nobre e primeira). A lasanha de frios obteve o índice de cocção 0,73 não 

sendo encontrados valores em literatura para sua comparação. 

Analisando-se os dados obtidos na tabela 2 e comparando-os com os dados 

da tabela 3 pode-se observar que a escarola refogada obteve o índice de cocção 

0,69 estando acima do padrão estimado (calor misto-refogar com pouco tempo). Já 

os brócolis ao alho e óleo obteve o índice de cocção 0,93 estando acima do padrão 

estabelecido (calor misto-refogar com água).  

Neste estudo realizado em uma Unidade de Alimentação e Nutrição 

Institucional pode-se observar que os resultados obtidos estão dentro do esperado 

como o bife acebolado e as iscas de frango ao molho rosé, já a sobrecoxa assada, a 

escarola refogada e os brócolis ao alho e óleo estão acima dos valores estimados 

pela literatura disponível, evidenciando que o método de cocção utilizado pela 

unidade e principalmente os equipamentos como forno combinado, fogão industrial, 

favorecem para manter as características sensoriais e organolépticas adequadas 



dos alimentos como a suculência dos alimentos, o sabor, o aroma, a coloração e a 

textura que são imprescindíveis para que ocorra a atração do público alvo pela 

alimentação servida, atingindo assim os objetivos de oferecer uma alimentação 

saudável e balanceada. 

5. Considerações Finais 

 

A utilização de Fichas Técnicas de Preparações na Unidade de Alimentação e 

Nutrição Institucional é de muita importância, pois mostra-se eficiente nas etapas do 

processo produtivo, proporcionando a vantagem de dinamizar o trabalho, apurando 

o real gasto com as matérias-primas, realizando o custo da preparação e custo da 

porção servida, avaliando o fator de correção de cada alimento e o índice de cocção 

de cada preparação, facilitando a execução dos pedidos de compras através destes 

importantes fatores.  

Auxiliam ainda na padronização das quantidades de todos os ingredientes 

que são utilizados em cada preparação, propõe ainda a substituição de determinado 

ingrediente que possa não conter em estoque, controlando os gêneros alimentícios e 

a mão-de-obra, informa os utensílios e equipamentos necessários, facilitando o 

trabalho dos funcionários envolvidos durante o preparo, tornando a receita 

padronizada reproduzível visto que a unidade possui dois turnos de trabalho e que 

as preparações devem ser executadas da mesma maneira. Facilita ainda a 

realização do cálculo do valor nutricional das preparações como o valor energético e 

macro e micronutrientes. 

Além de colaborar com o desenvolvimento de cardápios, evitando a 

monotonia de preparações, mantendo as características sensoriais adequadas, 

garantindo assim a qualidade do produto final e promovendo uma alimentação 

saudável. Sendo assim, as Fichas Técnicas de Preparações se tornam documentos 

de apoio gerencial imprescindíveis aos Nutricionistas e Técnica em Nutrição e 

Dietética para o bom desenvolvimento do trabalho dentro da Unidade de 

Alimentação e Nutrição. 

O próximo passo a ser realizado na unidade será o treinamento com os 

cozinheiros e os ajudantes de cozinha, principalmente no que se refere à 

padronização de sal e ao modo de preparo de cada receita, para que assim seja 

efetiva a implementação do uso das Fichas Técnicas de Preparações desenvolvidas 

já que cada cozinheiro tem o seu modo de preparar a receita, para que assim as 

preparações saiam sempre padronizadas mantendo as características 

organolépticas e sensoriais adequadas garantindo sempre a mesma qualidade 

nutricional e higiênico-sanitário no produto final. 
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