
Amostragem de alimentos para 

análise 

Curso de Graduação sobre Composição de Alimentos e 
Biodiversidade, África Ocidental 

Gana, 20-31 de julho de 2009 

Com base em Greenfield e Southgate, 2003 

 

George Amponsah Annor 
 

Os slides foram traduzidos para o Português pela Unidade de Tradução da FAO e 
revisados/revistos por Deborah Markowicz Bastos, Luisa Oliveira e Isabel Castanheira 



Amostragem 

• Obter uma porção que seja representativa do todo 

• A quantidade total, da qual a amostra é obtida, é  

chamada população 

• É importante definir claramente a sua população 

• Técnicas adequadas de amostragem ajudam a 

assegurar a qualidade da amostra 

• A qualidade dos dados de amostragem e dos dados 

analíticos é um dos principais  determinantes da 

qualidade da base de dados 

 



Objetivos da amostragem 

• Primário: Coletar amostras de alimentos que 
sejam representativas e depois assegurar que 
não ocorram alterações na composição entre a 
amostragem e a análise.  

 

• Secundário: Documentar a variabilidade 
natural nas amostras no que diz respeito a 
fatores como estação, geografia, cultivar e 
práticas agrícolas. 

 



Alguns termos básicos 

• Amostra 

• Uma porção selecionada de uma quantidade maior de 
material 

• Termo geral usado para uma unidade obtida da quantidade total de 
alimento 

• Protocolo de amostragem 

• Um procedimento predeterminado para a seleção, retirada, 
preservação e preparação da amostra 

• Às vezes chamado de plano de amostragem 

• Característica 

• A propriedade ou constituinte a ser medido ou observado 

• Descrição do alimento, dos nutrientes e outras análises 

 



 Homogeneidade  

 

 A medida na qual uma propriedade ou constituinte está uniformemente 

distribuída 

 Os alimentos são geralmente heterogêneos ou deve-se assumir que o são 

 

 Erro de amostragem  

 

 A parte do erro total associada ao uso de apenas uma fração da população 

total do alimento, extrapolando para toda a população. Isso decorre da 

heterogeneidade da população 

 Devido à natureza heterogênea dos alimentos, deve-se obter amostras 

replicadas ao estimar a composição da população de um alimento 

 

Alguns termos básicos 



Alguns termos básicos 

 Lote  
 Uma quantidade de alimento que se sabe, ou se 

presume, que é produzida em condições uniformes  
 Anotar sempre o número do lote ao realizar a amostragem 

 
 Unidade  

 Cada uma das unidades isoladas e identificáveis do 
alimento que são adequadas para serem retiradas da 
população como amostras e que podem ser 
individualmente descritas, analisadas ou combinadas 
 Essas unidades compõem a base da maior parte do trabalho 

de análise dos alimentos (por exemplo, uma maçã, um cacho 
de bananas, uma lata de feijão, um prato pronto) 

 



Base da amostragem 

 A seleção de uma amostra representativa e dos 

protocolos combinados para amostragem e 

análise devem basear-se no claro entendimento 

da natureza dos alimentos e da população do 

alimento em estudo (isto é, todas as unidades 

individuais do alimento) 

 



Fontes de alimentos 

 Mercadorias a granel 

 Carcaças de carne, remessa a granel de grãos, frutas, legumes, 
vinho, gorduras comestíveis 

 

 Os dados  de composição obtidos são comumente utilizados 
no comércio, ou para controle de importações ou controle  do 
uso indevido de estimulantes de crescimento, e receitas 
industriais 

 

 Aplicar os seguintes procedimentos padrão de amostragem: 
Organização Internacional para Normalização (ISO, 2003); 
Official Methods of the Association of Analytical 
Communities (AOAC International, 2002, 2003); Codex 
Alimentarius (FAO, 1994; FAO/OMS, 2003) 

 



Fontes de alimentos 

 Mercadorias a granel 
 
 É preciso obter várias amostras de sacas, caixas, pacotes ou carcaças 

separadas, e em vários pontos de um silo ou contêiner 
 

 A amostragem aleatória é preferível à coleta de unidades 
prontamente acessíveis 
 

 Aconselha-se obter amostras durante o carregamento ou 
descarregamento de uma remessa 
 

 São necessários instrumentos especiais para amostragem de 
alimentos finamente particulados (por exemplo, açúcar, grãos), 
fluidos (por exemplo, leite) ou sólidos (por exemplo, queijo) 

 

 As análises de nutrientes limitam-se, frequentemente, a 
componentes principais, mas geralmente envolvem muitas amostras 
analisadas 

 



Fontes de alimentos 

 Mercadorias e alimentos por atacado 

 
 Carcaças de carne, cortes especiais, pacotes de 

alimentos, muitas vezes para uso institucional 

 

 A amostragem de alimentos no atacado geralmente 
segue os principais enfoques utilizados com 
mercadorias a granel. É essencial que a amostragem 
seja aleatória 

 

 Os dados sobre composição do alimento também são 
úteis na avaliação do consumo 

 



Fontes de alimentos 

 Alimentos no varejo  

 
 Alimentos vendidos ao consumidor; por exemplo, cortes 

de carne, hortaliças, frutas, vinho, alimentos processados  

 

 Esses alimentos constituem a maioria dos alimentos 
incluídos nas bases de dados sobre composição dos 
alimentos em países industrializados 

 

 Para produtos primários, como carnes, frutas ou legumes, 
a maior preocupação do protocolo de amostragem é 
assegurar a representação de toda a gama de pontos de 
vendas  

 



Fontes de alimentos 

 Alimentos no varejo  

 O potencial de variação regional também precisa ser 

incluído nos protocolos de amostragem 

 

 Os alimentos de marca registrada constituem um 

importante conjunto de alimentos em muitos países e 

sua composição deve ser incluída na base de dados 

 

 Se a base de dados é preparada por pessoal do governo, 

muitas vezes há relutância em incluir marcas 

 



Fontes de alimentos 
 Produtos do campo ou horta  
 

 Alimentos cultivados ou colhidos, caça 
 

 Essas fontes de alimentos são muitas vezes ignoradas em países 
industrializados 
 

 Esses alimentos tendem a ser muito mais variáveis – a composição de 
plantas comestíveis depende especialmente do tratamento do solo e uso 
de fertilizantes 
 

 Composição do alimento usada principalmente para avaliar o consumo 
de alimentos e nutrientes individual ou em domicílio 
 

 A maior parte da produção do campo ou horta é consumida 
sazonalmente na forma de alimentos frescos e depois preservada de 
acordo com métodos tradicionais que podem diferir substancialmente 
do procedimento industrial. 

 



Fontes de alimentos 

 Alimentos não cultivados e silvestres 

 

 Muitas comunidades, especialmente as que têm um estilo 
de vida “caçador-coletor” ou seminômade, consumem 
quantidades substanciais de plantas silvestres e animais 
selvagens 

 

 Sua inclusão na base de dados pode ser muito útil para os 
que estudam a nutrição desses tipos de grupos 

 

 A coleta de amostras desses alimentos pode representar 
problemas específicos 

 



Fontes de alimentos 

 Alimentos não cultivados e silvestres 

 

 A coleta de amostras desses alimentos pode representar 
problemas específicos 

 

 Pode ser difícil identificá-los apropriadamente e eles 
tendem a variar em termos de composição e 
amadurecimento 

 

 A amostragem aleatória é virtualmente impossível e a 
amostragem de “conveniência”, conforme surgir a 
oportunidade, é a única opção 

 



Fontes de alimentos 

 Alimentos como são consumidos 

 
 Alimentos para consumo; por exemplo, pratos cozidos 

(ingredientes únicos ou múltiplos), comida de rua 

 

 Esses alimentos – “no prato” – compreendem 
alimentos prontos de todos os tipos, incluindo pratos 
misturados complexos 

 

 A simulação dos procedimentos culinários no 
laboratório ou cozinhas experimentais é muitas vezes 
usada para preparar amostras para análise 

 



Fontes de alimentos 

 Alimentos como são consumidos 

 
 A coleta de pratos prontos de uma gama aleatoriamente 

selecionada de domicílios ofereceria maior representatividade e , 
portanto, às vezes, é a abordagem preferida  

 

 É mais fácil a obtenção de amostras de alimentos preparados em 
instituições (por exemplo, de hospitais, cantinas industriais e 
públicas e estabelecimentos educacionais)  

 

 A composição do alimento é usada para avaliar o consumo 
individual e a ingestão de nutrientes  

 



Principais fontes de variabilidade na 

composição nutricional 

  

 

Os alimentos são inerentemente variáveis na 
sua composição e, portanto, o enfoque de 
amostragem e o plano de amostragem, assim 
como os protocolos analíticos, devem levar 
em conta este fator 

 



Principais fontes de variabilidade na 

composição nutricional 
 Amostras geográficas 

 
  Em um país pode haver uma ampla diversidade de 

solos e condições climáticas 

 

 Variações na comercialização do alimento e na 
preparação do alimento entre as diferentes regiões de 
um país  

 

  Dados geograficamente identificados podem ser 
apresentados na base de dados como suplemento às 
médias nacionais e/ou regionais. 

 



Principais fontes de variabilidade na 

composição nutricional 

 Amostras sazonais 

 As variações sazonais da composição precisam ser 
acomodadas pelos protocolos combinados 

 

 Os alimentos de origem vegetal são particularmente 
propensos à variação: conteúdo de água, carboidrato e 
vitamina 

 

 Peixe: especialmente o conteúdo de gordura 

 Leite e laticínios exibem variações nas vitaminas devido a 
diferenças sazonais dos padrões de alimentação 

 



 Estado fisiológico e amadurecimento 

 
 O grau de amadurecimento de plantas e a idade dos animais 

causam variações na composição 

 

 Concentrações de açúcares, ácidos orgânicos e vitaminas 
em muitas plantas e de gorduras e alguns minerais em 
animais 

 

  O armazenamento das plantas afeta o conteúdo de água, 
vitamina e os níveis de alguns nutrientes orgânicos: 
metabolismo residual da planta durante o armazenamento 

 

Principais fontes de variabilidade na 
composição nutricional 



 Cultivar e raça 

 

 Podem ser uma fonte importante de variações para alguns 

nutrientes  

 

 É aconselhável documentar a variação do cultivar ou raça 

na base de dados 

 

Principais fontes de variabilidade na 
composição nutricional 



Principais fontes de variabilidade na 
composição nutricional 



Composição nutricional de 

cultivares de banana 

Variedade da 
Banana 

Parte 
comestível 

Água 
g 

Energia  
kJ (kcal) 

Cálcio 
mg 

Fósforo 
mg 

Ferro 
mg 

Betacaroteno 
mcg 

Cavendish 64 74.4 435 (104) 139 20 0.8 75 

Botoan 57 74.4 422 (101) 21 27 0.4 25 

Ternatensis 62 66.3 552 (132) 15 19 0.9 370 

Lacatan 69 68 527 (126) 21 34 0.8 360 

Violacea 67 73.1 447 (107) 19 21 0.7 285 

Compressa 57 72.2 460 (110) 23 36 0.9 190 

Ternatensis 64 66.2 560 (134) 11 24 0.7 325 

Tuldoc 76 74.8 414 (99) 26 28 1.6 1370 

Uht en yap   69.5         2780  
 



Métodos de amostragem 

 Amostragem aleatória 

 

 Amostras aleatórias são coletadas de forma a 

assegurar que cada item na população do alimento 

a ser amostrado tem uma chance igual de ser 

coletado e incorporado na amostra a ser analisada 

 

 É mais comum estabelecer uma estratificação da 

população do alimento 

 

 



 Amostragem estratificada 

 

 Neste método a população do alimento é classificada em 

estratos, levando em conta as causas mais importantes de 

variação 

 Unidades de amostragem são tiradas de estratos definidos 

(subpartes) da população. Dentro de cada estrato as 

amostras são obtidas aleatoriamente 

 Em geral, este é o método mais adequado para uso para 

base de dados. Os estratos podem ser regionais, sazonais, 

ponto de venda no varejo, etc., conforme definido pelo 

conhecimento do alimento estudado 

 

 

Métodos de amostragem 



 Amostragem seletiva  

 As amostras são obtidas de acordo com um plano de 

amostragem que exclui material com determinadas 

características ou seleciona apenas aquelas com 

características definidas 

 Mais comumente usada na análise de contaminantes. 

Pode ser usada, com cuidado, numa base de dados 

 Legitimamente usada na análise de contaminação, 

onde o objetivo pode ser identificar a exposição 

máxima a contaminantes 

 

Métodos de amostragem 



Métodos de amostragem 

 Amostragem de conveniência 

 

 As amostras são obtidas com base na acessibilidade, 

conveniência, custo ou outro motivo não relacionado 

diretamente com os parâmetros de amostragem 

 Raramente adequada para trabalho com base de dados, 

mas pode ser a única forma praticável de obter 

amostras de alimentos silvestres ou não cultivados ou 

pratos compostos de domicílios selecionados  

 



Limitações dos métodos de 
amostragem 

Para todos os métodos, os dados de composição 

obtidos só podem ser uma estimativa da 

composição do alimento pois estão sujeitos às 

limitações impostas pela variação da composição 

dos alimentos 



 

 

OBRIGADA! 


