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Contextualização
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é a mais antiga
política de alimentação e nutrição no Brasil, tendo origem na década de
1940 e marco legal no ano de 2009. Ao longo desse percurso histórico, o
programa tem apresentado avanços significativos com relação a seus
objetivos, gestão, execução, abrangência e articulação intersetorial.
É uma das diretrizes do programa “o emprego da alimentação
saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros,
que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis,
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a
melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e
seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica.”.
Conforme disposto no Art. 12 da Lei 11.947 de 2009, “Os cardápios da
alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável
com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências
nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da
localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da
região, na alimentação saudável e adequada.”. Eles são ferramentas que
possibilitam o acesso dos estudantes a alimentos adequados e saudáveis,
de acordo com seu perfil epidemiológico e ciclo de vida.
Os instrumentos de análise de cardápio são de grande importância
para verificar a qualidade dos planos alimentares elaborados. Para uma
avaliação adequada, faz-se necessária a utilização de indicadores quanti e/
ou qualitativos que possibilitem a análise da qualidade global das refeições
planejadas.
A Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN)
realiza, em média, a análise de 120 cardápios/ano elaborados para a
alimentação escolar, provenientes de visitas de monitoramento, de
solicitação de órgãos de controle e de denúncias. Nesta perspectiva, fez-se
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necessária a definição de uma ferramenta de padronização desta análise,
que garantisse uma avaliação prática, isenta de ponderações subjetivas e
que reduzisse, ao máximo, a interferência de vieses interpessoais.
Para analisar qualitativamente os cardápios da alimentação escolar
elaborados no âmbito do PNAE, criou-se uma ferramenta de análise que foi
desenvolvida e aprimorada para o uso da COSAN do PNAE, denominada
como Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e
Nutricional (IQ COSAN).
Neste contexto, e assumindo o pressuposto de que a base legal vigente
do PNAE representa uma oportunidade para a consolidação de hábitos
alimentares saudáveis, o objetivo deste instrumento é a padronização
das análises de cardápios realizadas, não somente pela equipe técnica da
COSAN, mas também por nutricionistas que atuem no âmbito do PNAE,
equipes técnicas dos Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição
Escolar (CECANEs) e, entre outros atores envolvidos na alimentação
escolar. Para facilitar o entendimento do IQ COSAN, explicaremos o passo
a passo de como utilizá-lo.
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1. COMPREENDENDO O ÍNDICE DE QUALIDADE DA COORDENAÇÃO
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - IQ COSAN
O IQ COSAN foi inspirado no Indicador de Qualidade de Cardápios
para Alimentação Escolar – IQCAE (CAMARGO et al, 2016) e fundamentado
nas leis vigentes do programa.
Ele parte do princípio de que a ocorrência de alimentos por grupos
pode se configurar em um sensível marcador de qualidade de cardápio.
Nesta perspectiva, essa ferramenta avalia a presença diária de:
a)

Seis grupos de alimentos, sendo eles: 1. grupos dos cereais e 		
tubérculos, 2. grupos dos feijões, 3. grupos dos legumes e 		
verduras, 4. grupo das frutas in natura, 5. grupos dos leites e
derivados e 6. grupo das carnes e ovos.

b) Alimentos classificados como restritos pela resolução vigente
		do programa.
c)

Alimentos e preparações doces.

O IQ COSAN também conta com um componente semanal que avalia
a oferta de: a) alimentos regionais, b) alimentos da sociobiodiversidade, c)
diversidade/variedade do cardápio ou número de alimentos ofertados por
semana e d) presença de alimentos definidos como proibidos pela legislação
atual e que, portanto, não devem ser adquiridos com verba federal. O
instrumento pontua positivamente a presença dos seis grupos de alimentos
(2 pontos), os alimentos regionais (2,5 pontos) e da sociobiodiversidade (2,5
pontos), a diversidade do cardápio (10 pontos) e a ausência de alimentos
restritos e doces (2 pontos). Por outro lado, pontua negativamente a
presença de alimentos classificados como proibidos (-10 pontos).
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Figura 1. Matriz do instrumento IQ COSAN

Fonte: FNDE, 2018

Uma vez que o IQ COSAN avalia a pontuação do cardápio mensal,
ele é dividido em cinco matrizes, sendo cada uma delas referente a uma
semana do mês.
Figura 2. Cinco matrizes do instrumento IQ COSAN
SEMANA 1

SEMANA 2
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SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

Fonte: FNDE, 2018

Ao finalizar o preenchimento de cada matriz, a pontuação da
semana será classificada em sua coluna específica automaticamente, sem
a necessidade de preenchimento da mesma. A média final das semanas
também será calculada, conforme apresentado na Figura 3:
Figura 3. Média mensal dos cardápios calculada pelo IQ COSAN

Fonte: FNDE, 2018

1

1 Média mensal da pontuação semanal calculada pelo IQ COSAN.
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Caso o cardápio analisado tenha menos do que 5 semanas, basta
preencher as matrizes de cada semana e verificar sua classificação na coluna
correspondente, conforme observado no exemplo a seguir de um cardápio
de duas semanas. ATENÇÃO: É importante ressaltar que, para que os
cardápios sejam calculados e classificados por meio do IQ COSAN, eles
devem ser referentes aos cinco dias da semana. Semanas com menos
dias, por motivos de feriados ou férias escolares, por exemplo, deverão
ser desconsideradas.
Figura 4. Análise de um cardápio referente ao período de duas semanas

Fonte: FNDE, 2018

Após verificar a coluna para um cardápio de 2 semanas, é possível
observar que o IQ COSAN automaticamente inseriu os valores das duas
matrizes e também calculou a média mensal, que foi de 65,5 pontos.
A ferramenta também conta com componentes de apoio ao avaliador,
como as planilhas extras com as listas de alimentos, localizadas no canto
inferior do instrumento e as legendas que descrevem os alertas que podem
aparecer ao longo da avaliação.
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Figura 5. Planilhas extras de apoio ao avaliador
Fonte: FNDE, 2018

1

1 Planilhas com as listas de alimentos para auxiliar o avaliador a preencher

o instrumento

Figura 6. Legendas e alertas do IQ COSAN

Fonte: FNDE, 2018

2. COMPREENDENDO OS COMPONENTES DE AVALIAÇÃO DIÁRIA
a) Matriz do componente de avaliação diária
Para compreender a matriz do componente de avaliação diária,
primeiro deve observar a coluna Ref (referência) na Figura 7 destacada
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em amarelo. Ela é uma coluna fixa que não deve ser alterada e serve para
que o avaliador saiba os valores de pontuação que serão concedidos a
cada componente, quando há presença do alimento do grupo avaliado ou
ausência de alimentos/ preparações doces ou restritos. O valor da pontuação
será sempre 2 e quando não houver pontuação o valor a ser inserido será 0.
A coluna Result (resultados) e a coluna Freq (frequência), assim como
a Ref, são fixas e também não devem ser alteradas. A primeira calcula a
pontuação do cardápio e a segunda a quantidade de dias na semana que
cada grupo ou tipo de alimento é oferecido na alimentação escolar. O campo
de Observações é de preenchimento opcional. É um espaço para o avaliador
fazer anotações de aspectos que considere pertinentes para a análise, como
por exemplo, quais alimentos restritos apareceram no cardápio
Figura 7. Componentes de avaliação diária do IQ COSAN
1

2

3

4

Fonte: FNDE, 2018

1 Coluna de referência: coluna fixa que auxilia o avaliador com os valores

de pontuação.

2 Coluna de resultado: coluna fixa que calcula automaticamente a pontuação

de cada grupo de alimento e realiza a soma ao final da semana.

3 Coluna de frequência: coluna fixa que calcula automaticamente quantos

dias na semana cada grupo alimentar aparece.

4 Coluna de observações: coluna para anotações do avaliador. Preenchimento é

opcional.
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b) Grupos de alimentos
Conforme já apresentado, o IQ COSAN avalia a presença dos seis
grupos de alimentos, sendo eles os cereais e tubérculos, feijões, legumes e
verduras, frutas in natura, leite e derivados e carnes e ovos, ao longo dos
cinco dias de aula da semana (segunda à sexta-feira).
Os grupos alimentares do IQ COSAN são classificados da seguinte
maneira:
1)
Grupo dos cereais e tubérculos: arroz, milho, grãos, farinhas,
pães, bolos simples, biscoitos sem recheio, aveia, centeio, mandioca e
batata.
2)
Grupo dos feijões: vários tipos de feijões e outros alimentos do
grupo das leguminosas, como ervilhas, soja, lentilhas e grão-de-bico.
3)
Grupo dos legumes e verduras: legumes e verduras crus ou
refogados, em saladas ou preparações quentes, em sopas, recheados
ou em forma de purês. Vegetais em conserva não entram neste grupo.
4)
Grupo das frutas in natura: foram consideradas apenas as frutas
em sua forma natural. Sucos, vitaminas e preparações com frutas em
sua composição não fazem parte deste grupo.
5)
Grupo de leite e derivados: leites de origem animal e derivados,
como coalhadas, iogurtes, cremes e demais preparações com leite
como ingrediente principal, alguns exemplos são: vitaminas com leite
ou leite com outro ingrediente - em sua composição. Bebidas lácteas, e
demais preparações prontas para o consumo, não são incluídas neste
grupo.
6)
Grupo das carnes e ovos: carnes de gado, porco, cabrito e cordeiro,
carnes de aves e pescados, ovos de galinha e outras aves. Carnes de
soja e produtos cárneos ultraprocessados, como carne mecanicamente
separada, mortadela, salsicha, almôndega, apresuntado, hambúrguer
(com exceção do caseiro), presunto, patê, bacon, barriga defumada,
carne bovina em conserva (cornedbeef), produtos cárneos salgados,
empanados, carne bovina curada dessecada ou jerkedbeef, presunto
cru, salame e linguiça não entram neste grupo.
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Nesta perspectiva, sempre que houver a presença do grupo do alimento
avaliado no dia da semana, ele recebe a pontuação 2. Quando não, ele
receberá a pontuação 0. Para facilitar o entendimento, vejamos um recorte
do IQ COSAN com o grupo dos cereais e tubérculos e o grupo dos feijões.
Na figura abaixo é possível notar que os alimentos do grupo dos cereais e
tubérculos estiveram presentes no cardápio em todos os dias da semana,
uma vez que todas as colunas receberam a pontuação 2. Os alimentos do
grupo dos feijões, por sua vez, estiveram presentes em apenas 3 dias da
semana, no caso, segunda, quarta e sexta-feira. Para os demais dias (terça
e quinta-feira), nos quais não houve oferta de feijão, as colunas receberam
pontuação 0.
Figura 8. Grupos dos cereais, tubérculos e feijões

Fonte: FNDE, 2018

Outra característica do IQ COSAN é que ele é um instrumento sensível
à oferta de frutas in natura e legumes e verduras. Isso significa que, para
estes dois grupos de alimentos específicos, a ferramenta sinalizará o
avaliador caso não haja a oferta suficiente no cardápio da semana. Assim
sendo, sempre que houver baixa oferta de frutas in natura (abaixo de 3
vezes na semana) e de legumes e verduras (abaixo de 3 vezes na semana), o
instrumento insere, automaticamente, uma advertência vermelha na coluna
Freq, ao lado da quantidade de dias que esses alimentos são oferecidos,
conforme é possível observar na Figura 9.
Figura 9. Grupos dos legumes, verduras e frutas in natura

Fonte: FNDE, 2018

1

1 Baixa oferta de frutas in natura (<3x/semana) e legumes e verduras (<3x/

semana).
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c) Alimentos restritos e alimentos ou preparações doces
Saindo dos grupos de alimentos, vamos agora observar os componentes
dos alimentos restritos e alimentos e preparações doces. Tais alimentos são
conceituados da seguinte maneira:
•
Alimentos restritos: são àqueles em que a aquisição com recursos
financeiros federais fica restrita a 30% do montante total repassado
à Entidade Executora (EEx). São representados pelos os alimentos
enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos, preparações
semiprontas ou prontas para o consumo, alimentos concentrados,
conforme descrição da Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013.
•
Alimentos e preparações doces: de acordo com a descrição na Nota
Técnica nº 01/2014/ COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE, esses alimentos
são as balas e similares, bebidas lácteas, produtos de confeitaria e
biscoitos com recheios ou coberturas, sobremesas, gelados comestíveis,
doces em pasta, geleias de fruta, doce de leite, mel, melaço e similares,
frutas em calda e cristalizadas, cereais matinais com açúcar e barra
de cereais. Conforme disposto na Resolução nº 26 de 17 de junho de
2013, a oferta de doces deverá ficar limitada a duas porções/semana
ou 110 kcal/porção.
Agora, observe a Figura 10. Note que, ao contrário do grupo dos
alimentos em que o IQ COSAN pontua positivamente a presença, neste
momento, a ferramenta pontua positivamente a ausência dos gêneros
alimentícios avaliados. Isso significa que o instrumento atribui pontuação
positiva (2) na ausência de alimentos doces ou restritos e atribui pontuação
zero na presença deles, conforme pode ser observado exemplo abaixo.
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Figura 10. Alimentos restritos e doces

Fonte: FNDE, 2018

1

1 Alta oferta de alimentos restritos (>2x/semana) e doces (>2x/semana).

Observe também que, da mesma forma que ocorre para frutas in
natura e legumes e verduras, o instrumento também sinaliza quando
há oferta inadequada de alimentos restritos e alimentos ou preparações
doces. Nota: os pontos de corte para oferta de frutas in natura e legumes e
verduras foram definidos partindo-se do princípio de que estes alimentos
devem estar presentes na maior parte da semana, ou seja, minimamente 3
dias. Os pontos de corte para oferta de alimentos restritos e doces, por sua
vez, foram definidos partindo-se do princípio de que estes alimentos não
devem estar presentes na maior parte da semana, ou seja, no máximo duas
vezes na semana.
Para os alimentos que se enquadram tanto na categoria doce quanto
restrito (ex: achocolatado), eles devem ser pontuados negativamente nos
dois componentes (restrito e doce). Caso o avaliador não tenha certeza de
quais são os alimentos restritos e doces, basta clicar nas planilhas extras
localizadas no canto inferior do instrumento, as quais contém a lista desses
gêneros alimentícios, conforme apresentado nas figuras abaixo.
Figura 11. Planilhas de apoio para alimentos restritos e proibidos
1

Fonte: FNDE, 2018

1 Para auxiliar o avaliador, ao final do IQ COSAN existem planilhas que

contém as listas dos alimentos classificados como restritos, doces e
proibidos.
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Ao clicar na planilha dos Restritos, Doces e Proibidos, uma lista com
a relação destes alimentos estará disponível para o avaliador.
Figura 12. Lista dos alimentos restritos, doces e proibidos

Fonte: FNDE, 2018

3. COMPREENDENDO OS COMPONENTES DE AVALIAÇÃO SEMANAL
a) Matriz do componente de avaliação semanal
Para entendermos como funciona a avaliação semanal do IQ COSAN,
vamos iniciar com a matriz e sua pontuação. Observe na Figura 14 que,
nessa matriz as colunas de dias da semana já não estão mais presentes, pois,
nesse momento, a análise se dá pela composição semanal do cardápio, e
não pela diária. Note também, que há mudanças na coluna de referência. O
valor de pontuação é 2,5 para alimentos regionais e da sociobiodiversidade,
10 para diversidade do cardápio e -10 para alimentos proibidos.
Figura 13. Componentes de avaliação semanal
1

Fonte: FNDE, 2018

1 Os valores de referência para pontuação são diferentes da matriz de

avaliação diária e há, inclusive, pontuação negativa para presença de
alimentos proibidos.
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É importante ressaltar também que, uma vez que esses alimentos
aparecem no cardápio a ferramenta pontuará positiva ou negativamente
a oferta, independente da quantidade de vezes que ela ocorre. Ou seja, se
houver a ocorrência de um alimento da sociobiodiversidade em um dia
da semana, será atribuída a pontuação 2,5 a este componente. O mesmo
valor 2,5 seria atribuído a essa coluna, independentemente da oferta ter
ocorrido em dois ou mais dias. A mesma regra se aplica aos alimentos
proibidos. Uma vez que há ocorrência deste gênero no cardápio, o valor -10
será atribuído à coluna, independentemente da quantidade de vezes que
ele foi ofertado.
b) Alimentos regionais e ou da sociobiodiversidade
Pautando-se nas diretrizes do programa, sobre a promoção de uma
alimentação saudável e diversificada, valorização das especificidades de
cada região do país e resgate e fortalecimento da cultura alimentar brasileira,
o IQ COSAN avalia positivamente a oferta de alimentos regionais e da
sociobiodiversidade.
O PNAE pode inserir estes alimentos nas escolas, respeitando
a produção agrícola local na elaboração dos cardápios, resgatando e
fortalecendo elementos culturais e de hábitos alimentares, estimulando
uma alimentação diversificada e auxiliando no fomento da agricultura de
povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares locais.
Nesta perspectiva, quando há a presença de um alimento regional ou
da sociobiodiversidade no cardápio, independentemente da quantidade e
frequência na semana, o avaliador deverá inserir o valor 2,5 nas colunas
Result. Muitos alimentos da sociobiodiversidade também podem estar
inseridos na lista de alimentos regionais. Quando isso ocorrer, eles devem
ser pontuados nos dois componentes (regional e sociobiodiversidade).
Caso não haja oferta destes alimentos, estas colunas deverão receber a
pontuação 0.
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Ao final do IQ COSAN, no canto inferior, existem planilhas de
apoio ao avaliador, as quais contêm as listas dos alimentos regionais e da
sociobiodiversidade.
Figura 14. Planilhas de alimentos regionais e da sociobiodiversidade

Fonte: FNDE, 2018

A lista dos alimentos regionais foi baseada na 2ª edição do Caderno de
Alimentos Regionais Brasileiros do Ministério da Saúde (2012) e é dividida
de acordo com as regiões do Brasil. ATENÇÃO: só haverá pontuação para
este componente se o alimento ofertado for típico da região analisada. Ex:
a presença da banana-pacovã em um cardápio pontua na região Norte,
porém não na Sudeste.
Figura 15. Lista dos alimentos regionais do Brasil de acordo com o Caderno
de Alimentos Regionais do Ministério da Saúde (2012)

Fonte: FNDE, 2018

A lista dos alimentos da sociobiodiversidade, apresentada no IQ
COSAN, foi elaborada com base na Portaria Interministerial nº 163, de
11 de maio de 2016 do Ministério do Meio Ambiente e Ministério do
18

Desenvolvimento Social, que lista as espécies nativas da flora brasileira,
consideradas como da sociobiodiversidade, para fins de alimentação e
nutrição e utilização nos Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e
PNAE. Abaixo segue uma parte da lista. Atenção: só haverá pontuação se
o alimento ofertado for típico da região analisada. Ex: a presença de pequi
em um cardápio pontua na região Centro-Oeste, porém não na Sul.
Figura 16. Lista dos alimentos regionais do Brasil de acordo Caderno de
Alimentos Regionais Brasileiros do Ministério da Saúde (2012)

Fonte: FNDE, 2018

c) Diversidade do cardápio
O IQ COSAN avalia a variedade/diversidade da alimentação escolar
por meio da contagem semanal de alimentos diferentes presentes no
cardápio. Visto que, parte-se do princípio de que quanto maior o número
de alimentos adequados, a alimentação será mais variada.
Assim sendo, para este componente de diversidade/variedade, há pontuação
positiva na ocorrência semanal de, minimamente, 15 diferentes alimentos
representativos dos grupos alimentares para os cardápios que ofertam 1
refeição/dia (1 ref/dia) ou atendam a 20% das necessidades nutricionais dos
escolares, 21 diferentes alimentos representativos dos grupos alimentares
para os cardápios que ofertam 2 refs/dia ou atendam a 30% das necessidades
nutricionais dos escolares, e 25 diferentes alimentos representativos dos
grupos alimentares para os cardápios que ofertam 3 refs/dia ou atendam
a 70% das necessidades nutricionais dos escolares. Estes pontos de corte
foram definidos por esta COSAN, por meio da análise cautelosa do padrão
19

de variedade de 62 cardápios elaborados por Entidades Executoras (EEx)
no âmbito do PNAE. Observou-se que cardápios que ofertavam uma, duas
e/ou três refeições eram, na maior parte das vezes, considerados variados
quando compostos por, no mínimo 15, 21 e 25 alimentos diferentes,
respectivamente. Para facilitar a compreensão e utilização da ferramenta,
foram inseridas legendas com a descrição ref (s) para refeição(ões) e *NND,
que refere-se às necessidades nutricionais diárias.
Ainda que a ferramenta somente conceda os 10 pontos ao componente
de variedade quando há oferta do número mínimo de alimentos para cada
modalidade, ela também avalia a variedade dos cardápios em precisa de
melhoras e baixa variedade, conforme pode ser observado na figura abaixo:
Figura 17. Legendas do componente de diversidade dos cardápios

Fonte: FNDE, 2018
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Com relação à matriz do componente de variedade, esta se apresenta
da seguinte forma, conforme mostra a Figura 18:
2

Fonte: FNDE, 2018

1

1 Campos nos quais o avaliador deverá preencher o número de alimentos

diferentes ofertados aos alunos e contabilizados na semana.

2 Coluna fixa e que não deve ser alterada. Ela pontuará, automaticamente,

caso seja atendido o número mínimo de alimentos no cardápio analisado.

Observe as colunas de 1 ref/dia (20%), 2 refs/dia (30%) e 3 refs/dia
(70%). Elas correspondem ao tipo de cardápio analisado e apenas uma
delas deverá ser preenchida pelo avaliador. Ou seja, se o avaliador analisar
um cardápio que oferece apenas uma refeição/dia, após a contagem dos
alimentos, deverá inserir o valor na primeira coluna de 20% e deixar as
demais em branco. Assim, o IQ COSAN irá, automaticamente, na coluna
ao lado dos percentuais, conceder a pontuação máxima (10 pontos), caso
haja a variação do número mínimo de alimentos (15 alimentos para o caso
de um cardápio de 1 refeição, 21 para um de 2 refeições e 25 para um de 3
refeições) seja atingido. Caso a variedade do cardápio seja classificada na
categoria Precisa de Melhoras essa coluna receberá pontuação intermediária
(5 pontos). Para aqueles cuja variedade é classificada como Baixa variedade,
não haverá pontuação (0 pontos). Para melhor compreensão, observe as
Figuras 19, 20 e 21 :
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Figura 19. Exemplo de um cardápio que atende a 1 refeição/dia ou 20%
das necessidades nutricionais diárias
1

Fonte: FNDE, 2018

3

2

1 O avaliador insere o número de alimentos contabilizados no cardápio

e, se o valor mínimo for atingido, haverá pontuação para o componente
variedade.

2 A ferramenta sinaliza o avaliador, com a advertência verde, de que o

número mínimo dei alimentos foi atingido e que o cardápio é, portanto,
considerado variado.

3 O IQ COSAN insere, automaticamente, os 10 pontos nesta coluna, após

o componente da ref/dia e/ou do percentual ter sido preenchido com o
número mínimo de 15 ou mais alimentos.

Figura 20. Exemplo de um cardápio que atende a 2 refeições/dia ou 30%
das necessidades nutricionais diárias

Fonte: FNDE, 2018

1

2

1 A ferramenta sinaliza ao avaliador, com a advertência amarela,

mostrando que o cardápio se encontra com variedade classificada como
Precisa de Melhoras (entre 15 a 20 alimentos).

2 O IQ COSAN concede 5 pontos para cardápios com variedade

classificada na categoria Precisa de Melhoras.
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Figura 21. Exemplo de um cardápio que atende a 3 refeições/dia ou 70%
das necessidades nutricionais diárias

Fonte: FNDE, 2018

1

2

1 A ferramenta sinaliza ao avaliador, com a advertência vermelha,

mostrando que o cardápio encontra-se com baixa variedade de alimentos
(até 17 alimentos).

2 O IQ COSAN não pontua cardápios com baixa variedade de alimentos.

No entanto, para que esse componente do instrumento seja de fato
sensível ao desfecho diversidade/variedade, é preciso compreender quais
alimentos serão inseridos nesta contagem.
Com o intuito de se chegar ao mais próximo possível do conceito de
diversidade, a COSAN estabeleceu algumas regras para a contagem de
alimentos. Alimentos dos grupos dos óleos e gorduras, doces, alimentos
restritos e bebidas de baixo valor nutricional ou similares, não serão
contabilizados neste componente. Abaixo segue um quadro dos gêneros
alimentícios que não são considerados para feito da análise de variedade/
diversidade:
Quadro 1. Alimentos que não devem ser contabilizados para análise de
variedade de cardápio

Doces e açúcares

Balas e similares, bebidas lácteas,
produtos de confeitaria e biscoitos
comrecheiosoucoberturas, sobremesas,
gelados comestíveis, achocolatados,
doces em pasta, geleias de fruta,
doce de leite, mel, melaço e similares,
frutas em calda e cristalizadas,
cereais matinais com açúcar e barra
de cereais.
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Alimentos restritos

Enlatados, embutidos, alimentos
compostos, preparações semiprontas
ou prontas para o consumo e
alimentos concentrados.

Óleos e gorduras

Margarina, manteiga, bacon, banha
de porco, creme vegetal, maioneses,
óleo vegetal e leite de coco.

Bebidas de baixo valor calórico

Refrigerantes, sucos artificiais, cafés
e chá.

Outros produtos

Sal, temperos prontos, fermento,
molhos, vinagre, massa de tomate
(extrato, molho, polpa) e temperos
desidratados.

Abaixo, seguem alguns exemplos de contagem de alimentos,
fragmentados por grupos, que são utilizados e sugeridos pela COSAN.
Ao final destes exemplos, calcularemos o componente de variedade/
diversidade de um cardápio hipotético, juntando todos os grupos de
alimentos.
1) Grupo dos cereais e tubérculos:
O grupo dos cereais e tubérculos, foi separado em três subgrupos:
cereais; raízes e tubérculos; e pães, bolos, biscoitos e similares, para fins
didáticos.
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• Alimentos do subgrupo dos cereais, como arroz, milho, aveias, quinoa,
linhaça, chia e, entre outros, são contados individualmente. Obs: alimentos
integrais como o arroz integral é contado diferentemente do arroz
refinado. Milho em lata, extrusados e farináceos como: alimentos à base
de cereais para alimentação infantil, mistura para preparo de mingau de
cereais enriquecido com nutrientes essenciais e/ou similares, por serem
considerados alimentos ultraprocessados e de baixo valor nutricional,
não deverão ser considerados na contagem. No exemplo abaixo, serão
estabelecidos apenas os alimentos do grupo dos cereais para facilitar o
entendimento:
Exemplo 1 – Subgrupos dos cereais:
SegundaTerça-feira
Quarta-feira
feira
Banana com Milho espiga² Arroz branco³,
aveia¹
com manteiga f e i j ã o , c a r n e
cozida e salada
de alface

Quinta-feira

Sexta-feira

Mingau de
maisena0 (não

Arroz
integral4

conta, pois é
um farináceo)

(conta como
alimento
diferente pois
entra no grupo
dos integrais),

com feijão,
frango e
legumes

• No subgrupo das raízes e tubérculos, os alimentos como a mandioca
(também conhecida como macaxeira ou aipim), cará, inhame e batatas
são contabilizados como alimentos diferentes. No exemplo abaixo, serão
contabilizados apenas os alimentos do subgrupo das raízes e tubérculos
para facilitar o entendimento:
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Exemplo 2 – Subgrupos dos tubérculos:
Segunda-feira

Terça-feira

Batata-baroa¹ (ou

Mandioca²
com
manteiga

mandioquinha)
com carne

QuintaSexta-feira
feira
Batata-doce³ I n h a m e0 Batata-doce 4
e frango com e c a r n e sauté (mesmo
legumes
de panela s e n d o u m a
Quarta-feira

preparação
diferente, não
conta, pois o
alimento já
foi ofertado na
quarta-feira)

cozida e vegetais

• A ocorrência de alimentos como pães, biscoitos sem recheio, bolos
simples, tortas salgadas simples, tapioca e similares será contabilizada
separadamente. Os pães industrializados ou refinados convencionais não
se diferenciarão entre si (ex: o pão do tipo bisnaguinha não se diferencia
do pão de forma, pão de sal ou francês), sendo contabilizados apenas uma
vez. O mesmo vale para os bolos simples similares que serão considerados
a parte dos pães ou biscoitos, mas independentemente dos sabores (ex:
cenoura, laranja, fubá), serão contabilizados apenas uma vez. Biscoitos
industrializados similares, como o caso do doce e salgado, também não se
diferenciarão entre si (ex: biscoito do tipo água e sal não será diferenciado
do biscoito maisena e, caso os dois apareçam no cardápio, apenas um será
contabilizado). Obs: os pães integrais são contados separadamente dos
pães refinados/industrializados. No exemplo abaixo, serão determinados
apenas os alimentos do subgrupo dos pães, biscoitos e bolos para facilitar
o entendimento:
26

Exemplo 3 – Subgrupos dos pães, bolos e biscoitos simples e similares:
SegundaTerça-feira Quarta-feira
feira
Pão francês¹ Pão de forma Leite e biscoito
salgado³
com carne
integral²
(conta como
moída
alimento
diferente por ser
integral) com

manteiga

Quintafeira
Suco de
laranja
e bolo
simples de
laranja4

Sexta-feira
Biscoito doce

(não conta como
alimento diferente
pois entra no grupo
dos biscoitos) e

leite com banana
B o l o d e f u b á0
(não conta como
alimento diferente
pois entra no grupo
dos bolos simples)

2) Grupo dos feijões:
•
Leguminosas como soja, feijão, lentilha, ervilha in natura são
contabilizadas individualmente. Ex: se houve oferta de feijão na segundafeira e lentilha na terça, eles serão considerados alimentos distintos e,
portanto, contabilizados como 2 alimentos diferentes. No exemplo abaixo,
serão avaliados apenas o grupo dos feijões para facilitar o entendimento:
Exemplo 4 – Grupo dos feijões:
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira
Almoço: arroz Almoço:
Almoço:
com feijão
macarrão
grãos de
carioca¹
com
soja5 com
Jantar: arroz
lentilha³
legumes
com feijão de
Jantar:
Jantar: sopa
corda²
arroz com de grão de
feijão
bico
fradinho 4

Quinta-feira
Sexta-feira
Feijão carioca0 Feijoada (com

(não conta
feijão preto7 )
como alimento
(conta como
diferente, pois
alimento
esse feijão já
diferente, pois
foi ofertado na
este tipo de
segunda-feira) feijão difere dos
com arroz outros ofertados
durante a
semana)
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3) Grupo dos legumes e verduras:
•
Diferentes legumes e verduras são contabilizados individualmente
de forma a considerar a variedade da alimentação ofertada aos escolares.
Caso esteja escrito no cardápio “legumes”, entende-se que foram utilizados,
minimamente dois diferentes legumes e, portanto, contam-se dois alimentos
diferentes. Contudo, se este mesmo termo “legumes” ou “legume” aparecer
mais uma vez, ele não será contabilizado novamente. Ex: se houve arroz
com legumes na segunda-feira, esse dois legumes serão contabilizados,
porém se houve sopa de legumes na terça, eles não serão contabilizados
novamente. Vegetais em conserva/enlatados não deverão ser considerados
na contagem. No exemplo abaixo, serão determinados apenas os alimentos
do grupo dos vegetais para facilitar o entendimento:
Exemplo 5 – Grupo dos legumes e verduras:
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira
Arroz com
Salada de
Sopa de
legume 0
folhas (contamlegumes 1,2
(conta como
2 alimentos
diferentes)

(não conta
como
alimento
diferente
pois já houve
legumes na
segundafeira)

se 2 folhas3,4
diferentes) e

Quinta-feira Sexta-feira
Salada de
Salada de
acelga6 , com repolho7 com
alface8
tomate 0

tomate 5

4) Grupo das frutas:
•
São contabilizadas todas as frutas, incluem àquelas que fazem parte
das vitaminas e sucos desde que, na denominação da preparação conste
minimamente, a seguinte descrição “de fruta/frutas”. Ex: vitamina ou suco
de fruta pontua como uma fruta diferente, mas vitamina ou suco sem a
descrição “de fruta/frutas” não serão contabilizados como tal. Ressaltase, que a mesma regra utilizada para os legumes/verduras é aplicada a
este grupo. Caso esteja escrito no cardápio “frutas”, entende-se que foram
utilizadas, minimamente duas frutas diferentes e, portanto, contam28

se dois alimentos distintos. Contudo, se este mesmo termo “frutas” ou
“fruta” aparecer mais uma vez, elas não serão contabilizadas novamente.
Ex: se houve salada de frutas na segunda-feira, essas duas frutas serão
contabilizadas, porém se houve suco de fruta na terça-feira (e não há
descrição de qual), ela não será contabilizada novamente. Quanto aos doces
de frutas, somente pontuam aqueles que são feitos predominantemente de
fruta com ingrediente(s) culinário(s), como o caso da banana assada com
mel e canela. Outros doces de frutas, como bolos frutados, não pontuam.
Sucos artificiais e frutas em caldas enlatadas não deverão ser considerados
na contagem. No exemplo abaixo, serão determinados apenas os alimentos
do grupo das frutas para facilitar o entendimento:
Exemplo 6 – Grupo das frutas:
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira
Lanche 1:
Lanche 1:
Lanche 1:
vitamina de
leite com
salada de
frutas 1,2
banana3
frutas 0 (não

Quinta-feira Sexta-feira
Lanche 1: Lanche 1:
pêssego em suco0 (não é
calda0 (não contabilizado

pontua
pontua por
novamente
ser um doce)
pois já houve
a utilização do
termo “frutas”na
semana”)

Lanche 2:
fruta0 (não

pontua pois o
termo “fruta/as”
já foi utilizado
na segundafeira)

Lanche 2:
mingau de
maçã4 com
aveia

pois não há
descrição do
sabor ou uso
do termo “de
fruta/as” e )

Lanche 2:
Lanche 2:
salada de suco de acerola6
frutas: maçã0
+ mamão 5 +
laranja6

com aveia
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5)

Grupo dos leites e derivados:

•
Neste grupo são considerados todos os tipos de leites, iogurtes,
coalhadas e queijos. Contudo, as bebidas lácteas, e demais preparações
prontas para o consumo, e os queijos do tipo cheddar cheese, cream cheese, queijo
processado do tipo Ponlengui e requeijão não deverão ser considerados na
contagem. Lembre-se do Quadro 1, mostrado anteriormente, em que estão
descritos os alimentos que não são contabilizados nesta análise. Desta
forma, no exemplo abaixo, serão calculados apenas os alimentos do grupo
dos leites e derivados para facilitar o entendimento:
Exemplo 8 – Grupo dos leites e derivados:
SegundaTerçaQuarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
feira
feira
Iogurte
Leite de
Pão com
Iogurte
Achocolatado0
natural1 com vaca2 com queijo prato 3 industrializado com biscoito
frutas
banana
e coalhada4 sabor morango0

6)

Grupo das carnes:

•
As carnes bovinas, suínas, de aves e pescados, serão contabilizadas
como alimentos diferentes. As variações de corte, contudo, não
serão consideradas na contagem. Carnes de soja e produtos cárneos
ultraprocessados, como carne mecanicamente separada, mortadela,
salsicha, almôndega, apresuntado, hambúrguer (com exceção do caseiro),
presunto, patê, bacon, barriga defumada, carne bovina em conserva
(cornedbeef), produtos cárneos salgados, empanados, carne bovina curada
dessecada ou jerkedbeef, presunto cru, salame e linguiça não deverão ser
considerados na contagem. No exemplo abaixo, contabilizaremos apenas
os alimentos do grupo das carnes para facilitar o entendimento:
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SegundaTerça-feira Quarta-feira
feira
Almoço:
Almoço:
Almoço: arroz,
macarrão e
galinhada3 feijão e frango
carne moída1
empanado
tipo nuggets 0

Quintafeira
Almoço:
pão com
presunto 0
Jantar:
(não conta
arroz,
como alimento salada e filé
diferente por ser
suíno 4

carne processada)

Jantar: arroz,
legumes e
posta de
peixe 2

Jantar:
batata,
legumes
e carne
cozida0 (não

conta como
alimento
diferente
pois já houve
carne bovina
na segundafeira)

Jantar:
macarrão e
salsicha0 (não

conta como
alimento
diferente por ser
carne processada)

Sexta-feira
Almoço:
coxinha de
frango cozida0

(não conta
como alimento
diferente pois
já houve frango
na semana)

com legumes
e purê de
batata
Jantar: filé
de frango0

(não conta
como alimento
diferente pois
já houve frango
na semana)

com arroz,
feijão e salada

Os exemplos utilizados acima, separados por grupos alimentares,
foram apenas recortes utilizados para facilitar a compreensão da contagem
de alimentos. Logo, esta contagem deve ser pautada na composição total
dos cardápios, conforme será apresentada na Figura 22:
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Figura 22. Exemplo de um cardápio para avaliação do componente de
variedade do IQ COSAN
2ª feira
3ª feira
4ª feira
5ª feira
6ª feira
Macarrão 11 Vitamina de
Arroz¹,
Pão
Baião de
francês 8 com cenoura0 3 leite14 com
três (arroz, 6
feijão²,
15
4 maçã e 5
alface³,
com carne 1 , frango12
feijão e carne
4
0
picado com banana e pão bovina) 0 , couve16
tomate
moída e
salada de
batata e
de leite 0 com
picadinha e
, carne
bovina
cenoura
sobremesa
manteiga.
suco de laranja.0
picada9 e
(banana13).
(patinho)
cozida5 com suco de
batata6 e 2 polpa de
sobremesa
caju10
(laranja7).
Fonte: FNDE, 2018

1 Carne moída não é contabilizada novamente, uma vez que já houve

carne bovina cozida na segunda-feira

2 Sucos e polpas, desde que naturais, são contabilizados
3 A cenoura cozida não é contada uma vez que já houve salada de cenoura

crua na terça-feira

4 Frutas são contabilizadas em sucos e vitaminas
5 Pão de leite não é contado novamente pela ocorrência de pão francês na

terça-feira

6 Baião de três não entra na contagem, pois seus componentes (arroz,

feijão e carne bovina) já foram contabilizados na segunda-feira.
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Desta forma, a partir da análise do cardápio, foram contabilizados 16
alimentos diferentes. Considerando que este atende a 20% das necessidades
nutricionais diárias dos alunos, uma vez que há oferta de apenas uma
refeição, ele seria classificado, sob a óptica do IQ COSAN, como variado,
pois utiliza mais de 15 alimentos diferentes.
Observe agora que, na segunda-feira todos os alimentos foram
contados. Uma vez que as repetições começaram a ocorrer ao longo da
semana, os alimentos repetidos pararam de ser contabilizados, ainda que
em preparações diferentes. Note, por exemplo, que para a carne cozida e
a carne moída, ainda que em diferentes cortes e preparações, por serem
de origem bovina, não são consideradas alimentos distintos e, portanto,
contabilizadas apenas uma vez. O frango, por sua vez, que aparece na
quarta-feira, é contabilizado à parte por ser uma ave.
O mesmo vale para a cenoura que, na terça-feira ocorre crua em forma
de salada e na quarta-feira cozida como parte de uma preparação quente.
O avaliador deve, contudo, contar a cenoura apenas uma vez.
Observe também que, ao contrário do componente de avaliação diária
do IQ COSAN que pontua apenas as frutas em sua forma in natura, o
componente diversidade/variedade as pontua apenas pela sua ocorrência,
independente de sua apresentação. Por isso há contagem para o suco de
caju em polpa e para a maçã na vitamina na quinta-feira.
Os pães, biscoitos, bolos simples e similares, também devem ser
contabilizados. Contudo, da mesma forma que para os demais alimentos,
mesmo com a mudança em sua forma de apresentação (pão francês e pão de
leite), sua contagem ocorre apenas uma vez (salvo para os pães integrais).
Uma observação importante é que o cardápio deve ser apresentado de
forma detalhada, assim como o exemplo, a partir da descrição de todos os
gêneros alimentícios ofertados, pois facilitará o avaliador na contagem e
entendimento do cardápio. Outro instrumento que ajuda neste processo é
a ficha técnica, muitas vezes negligenciada pelos profissionais porém, de
suma importância.
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d) Alimentos proibidos
É vedada a aquisição de alguns alimentos como os refrigerantes e
refrescos artificiais, bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná
ou groselha, chás prontos para o consumo e outras bebidas similares
por meio da utilização de recurso federal do FNDE, visando a oferta de
alimentação saudável aos escolares.
Quando houver a ocorrência destes alimentos classificados como
proibidos, independentemente da frequência na semana, o avaliador
deverá pontuá-lo negativamente, inserindo o valor -10 na coluna Result. Na
ausência de alimentos proibidos, o avaliador incluirá o valor 0 na coluna.
Caso haja presença de alimento proibido, a ferramenta sinalizará o
avaliador por meio de um sinal de advertência na coluna Result, conforme
mostra a Figura 23:
Figura 23. Componente de oferta de alimentos proibidos do IQ COSAN
Fonte: FNDE, 2018

1

1 No caso da presença de alimentos proibidos, a ferramenta alertará o

avaliador com um sinal de advertência.

Ao final do IQ COSAN, no canto inferior, existem planilhas de apoio
ao avaliador, com as listas dos alimentos restritos e proibidos.
Figura 24. Planilhas de alimentos restritos e proibidos

Fonte: FNDE, 2018
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Figura 25. Lista dos alimentos considerados como proibidos

Fonte: FNDE, 2018

4. CLASSIFICANDO OS RESULTADOS
A caminho para o passo final do IQ COSAN: a classificação. Para
concluir a avaliação de todas as matrizes do instrumento, a ferramenta
somará a pontuação final e realizará a média das semanas, conforme
mostrado anteriormente. O escore final do IQ COSAN varia entre 0 a 95
pontos e a classificação final avalia o cardápio em Inadequado, Precisa de
melhoras e Adequado (76-95 pontos), observe a Figura 26 com o escore
para cada ponto de corte.
Figura 26. Classificação final do IQ COSAN

Fonte: FNDE, 2018

As colunas de Pontuação Final da Semana mudam de acordo com a
avaliação do cardápio, obedecendo as cores e classificações dispostas na
figura acima, e auxiliam o avaliador a identificar a classificação sem ter que
consultar as legendas a todo o momento.
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Um cardápio que recebe pontuação entre 0 a 45.9 pontos é, portanto,
classificado como inadequado e está muito longe do ideal e, por isso, deve
ser repensado em vários aspectos. Muito possivelmente as refeições são
pouco variadas, não há adequada oferta dos grupos alimentares e são
utilizados de forma frequente, alimentos restritos e/ou proibidos.
Já um cardápio que recebe pontuação entre 46 a 75.9 pontos é
classificado, portanto, como “Precisa de melhoras” e não necessariamente
é um cardápio ruim. Isso dependerá dos pontos que ele recebe e das
observações do avaliador. Ex: um cardápio que recebe pontuação 48 está
muito próximo do inadequado, ao passo que o que recebe pontuação
70, ainda que necessite de melhoras, está próximo do que chamamos de
adequado. Ambos precisam ser ajustados, porém uns em mais e outros em
menos aspectos.
Um cardápio classificado como adequado (76 a 95 pontos) está muito
próximo ou é considerado ideal para a alimentação escolar e, na maior parte
das vezes, é reflexo do atendimento da maioria ou de todos esses aspectos:
adequada oferta de grupos alimentares, alta diversidade de alimentos, baixa
oferta de alimentos restritos ou doces, ausência de alimentos proibidos e
oferta de alimentos regionais ou da sociobiodiversidade. Ainda assim,
esse cardápio, como qualquer outro, pode precisar de melhoras ou ajustes
específicos.
De forma geral, para além da pontuação final do IQ COSAN, também
é importante que o avaliador observe os alertas que sinalizam a baixa ou
alta oferta de frutas, verduras e legumes, frequência de alimentos restritos
e doces, presença de alimentos regionais ou da sociobiodiversidade,
utilização de alimentos proibidos e a diversidade/variedade do cardápio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O IQ COSAN
Como já apresentado no começo deste manual, o IQ COSAN é um
instrumento qualitativo, alinhado às diretrizes do PNAE e às concepções
de alimentação adequada e saudável, e que visa facilitar e padronizar a
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análise dos cardápios escolares. Ele permite exaltar nuances que podem
passar despercebidas em uma análise mais simplificada.
Além disso, é uma ferramenta bastante visual que, com as sinalizações,
advertências e espaços para anotações, possibilita uma avaliação mais global
das refeições. Também possui caráter consultivo, uma vez que dispõe de
planilhas extras com listas e classificações de alimentos.
Muitas vezes, suas matrizes podem refletir outros aspectos do
cardápio, como é o caso do componente da variedade/diversidade. Um
cardápio que contenha melhor descrição dos gêneros utilizados possibilitará
que os diferentes alimentos sejam identificados ao longo das refeições e,
portanto, conseguirá mais pontos. Ou seja, ainda que o objetivo primário
do instrumento seja o de aferir a diversidade/variedade, ele permite medir
secundariamente, aspectos estruturais do cardápio, no caso, a descrição
dos alimentos neles contidos.
Evidencia-se que o IQ COSAN foi elaborado e testado para a avaliação
de cardápios convencionais, sendo assim, não se aconselha o uso para a
avaliação da qualidade de cardápios para fins dietéticos especiais, por não
se mostrar sensível, devido às mudanças e não inclusão de alguns grupos
alimentares, que pode ocasionar na classificação subestimada do cardápio.
Por fim, o IQ COSAN pode tanto ser utilizado por nutricionistas
para verificação se os cardápios atendem às diretrizes do PNAE e se há
necessidade de ajustes, assim como por conselheiros da alimentação escolar,
Centros Colaboradores de Alimentação Escolar (CECANEs) e demais
órgãos de controle, para avaliar a qualidade daqueles já elaborados.
O objetivo da COSAN é que esse instrumento funcione, não somente
como um mecanismo de controle, mas também, como um incentivo e apoio
para o profissional nutricionista, para que este tenha subsídios no momento
de elaborar um cardápio para o PNAE.
Espera-se que este material tenha atendido aos seus objetivos e que
você consiga aproveitar ao máximo o IQ COSAN ao longo de sua trajetória
na alimentação escolar.
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