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Introdução: As unidades de alimentação e nutrição envolvem um complexo sistema 

operacional, com procedimentos que devem ser padronizados, claros e precisos de maneira 

tal, que todos os operadores possam executá-los com eficácia [1]. O preparo de alimentos em 

uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) deve garantir ao consumidor a oferta de 

alimentos nutricionalmente equilibrados e microbiologicamente seguros. Ademais, para o 

controle de custo e o alcance dos objetivos, é necessário que haja planejamento e controle das 

etapas executadas pela unidade, a fim de se estabelecerem meios para a padronização e dos 

processos na produção de refeições. Desta forma, a padronização visa diferenciar produtos e 

contribuir para a sua qualidade [2,3]. O Controle de processos é uma etapa fundamental para a 

garantia da qualidade e também o controle de custos e se faz necessário em todas as etapas da 

produção, desde o recebimento da matéria-prima até a sua distribuição em especial para itens 

de grande impacto sobre o financeiro, como é o caso das matérias-primas de origem animal, 

item que mais onera o cardápio [3]. O controle do aproveitamento das carnes de origem 

animal é um indicador determinante tanto para o controle de custos da unidade quanto 

também para o planejamento, uma vez que pode repercutir na identificação de necessidades 

como treinamentos específicos dos manipuladores, padronização de processos, melhoria da 

qualidade das matérias-primas, adequação de cortes, troca de fornecedores e estabelecimento 

de um padrão de aproveitamento do alimento próprio da unidade. O controle contribui ainda 

para a identificação da ocorrência de possíveis desvios [4]. Objetivos: Avaliar o percentual 

de aproveitamento no pré-preparo de carnes de uma UAN em função do tipo de corte. 

Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo de base documental, cujo instrumento de 

pesquisa foi a planilha anual de controle do pré-preparo/preparo de carnes, dos cardápios 

mensais do almoço e jantar, oferecidos à comunidade universitária de uma unidade de 

alimentação e nutrição, composta por graduandos, pós-graduandos, servidores e visitantes. A 

coleta de dados ocorreu de forma aleatória entre os meses de maio a novembro de 2019. 

Avaliou-se dois tipos de carnes utilizados na unidade: carne de frango (peito) e carne bovina 

(cabeça de lombo), empregados no preparo de sete cardápios mais frequentes: frango ao 

molho, isca de frango acebolada, strogonoff de frango, frango ao creme, risoto de frango, 

picadinho à jardineira e salpicão de carne. As carnes foram avaliadas a partir do tipo de corte 

utilizado para cada preparação: isca, bife ou moído. Foram excluídas as carnes cujo percentual 

de aproveitamento sofre a influência da exposição ao aquecimento, como o dessalgue e o 

escaldar. Considerou-se a quadruplicata das pesagens das carnes incluindo: peso bruto, peso 

líquido e percentual de aproveitamento, para cada tipo de carne dos cardápios analisados. Os 

dados foram tabulados no software LibreOffice sendo realizado o cálculo da média do 

percentual de aproveitamento e desvio padrão. Resultados e Discussão: A média do 

percentual de aproveitamento das carnes de frango foi de 87,88±3,42. Já a média de 

aproveitamento para a carne bovina foi de 93,75±4,51. Quando avaliado o percentual de 
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aproveitamento em função do corte por tipo de carne, observou-se que a maior média para a 

carne bovina foi para a preparação salpicão de carne, corte em isca 94,87±3,98 e a menor 

média foi para a preparação picadinho à jardineira, corte moído 92,63±5,04. Já para a carne de 

frango a maior média de aproveitamento foi observada para a preparação frango ao molho, 

corte em bife 87,88±3,42 e a menor média para o strogonoff de frango, corte em isca 

86,52±3,19. Constata-se que independente do tipo de carne as perdas mais expressivas foram 

relacionadas aos cortes de maior superfície de contato, isca e moído. Estes promovem a 

quebra das fibras proteicas favorecendo a maior perda de líquidos nesta etapa do 

processamento e, consequentemente, tendem a contribuir também para perdas na etapa 

subsequente de cocção, influenciando no encurtamento das fibras proteicas, com repercussão 

no aproveitamento e suculência da carne. A avaliação do aproveitamento das carnes permite a 

identificação também de perdas invisíveis no processamento, isto é, nem sempre geram 

resíduo como as aparas, contudo, impactam no custo final. Este estudo ratificou a importância 

do controle no pré-preparo para obtenção de indicadores culinários, como os percentuais de 

aproveitamento, que sejam representativos da realidade da unidade em estudo [2,4,5]. 

Conclusão/Considerações Finais: Os percentuais de aproveitamento de carnes no pré-

preparo foram satisfatórios para a da UAN avaliada, sendo superiores a 80%, 

independentemente do tipo de corte e carne utilizada. Os indicadores, como o percentual de 

aproveitamento de carnes, são essenciais para a padronização dos processos, constituindo um 

aspecto relevante para evitar o desperdício, controlar os custos e garantir a qualidade. Vale 

ressaltar que o acompanhamento dos percentuais de aproveitamento necessita de controle de 

forma permanente, visto que são influenciados por diversos fatores como: troca de 

fornecedores, qualidade da matéria-prima, rotatividade da mão-de-obra, variabilidade 

intrapessoal e experiência do manipulador, sendo, portanto, elemento imprescindível para as 

atividades de planejamento e gestão de uma unidade de alimentação e nutrição. 

 

Descritores: Indicadores culinários, Controle, Qualidade. 
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