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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

A análise de alimentos é uma área muito importante para as ciências que 

estudam alimentos. Atualmente, o controle de qualidade de alimentos tornou-

-se inprescíndivel em todos os locais de produção de alimentos. O objetivo 

principal deste livro é mostrar a infraestrutura básica de um laboratorio e as 

principais técnicas envolvidas nas análises de alimentos. É destinado a pro-

fi ssionais da área que atuam em laboratórios de controle de qualidade de 

alimentos, a exemplo dos técnicos em alimentos ou outros profi ssionais que 

por ventura necessitem de análise físico-química de controle de qualidade em 

análise. Este livro fornece informações básicas sobre diversas atividades que são 

conduzidas nos laboratórios de análise de alimentos, bem como análises físico-

-químicas para controle de qualidade em geral ou por grupos de alimentos, 

até a avaliação de índices exigidos legalmente.
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Apresentação da disciplina

Existe uma gama de parâmetros importantes em alimentos. Desde uma simples 

determinação de umidade a determinações mais complexas tais como uma 

composição centesimal ou uma análise por grupos de alimentos como: carnes, 

leite, óleos e gorduras, entre outros. Vamos estudar as principais operações 

usadas em um laboratório de análise físico-química de alimentos, conhecer e 

correlacionar os princípios, métodos e técnicas de análise, reconhecer os fun-

damentos das metodologias qualitativas e quantitativas usadas em alimentos. 

Na Aula 1, você vai estudar algumas defi nições de alimento e sua classifi cação. 

Irá estudar também a importância da análise de alimentos e sua aplicabilidade 

em um laboratório. 

Na segunda aula, você vai conhecer os principais ambientes que compõem um 

laboratório. Verá algumas normas de condutas e segurança laboratoriais e irá 

conhecer os principais equipamentos e utensílios usados em um laboratório, 

habilitando-o para a prática de técnicas que lhe permitam analisar diversos 

tipos de alimentos.

Após estudarmos sobre a importância da análise de alimento, conhecermos 

os ambientes básicos, os equipamentos e as condutas corretas usadas num 

laboratório de análise de alimento, veremos, na Aula 3, a execução das análises 

que constituem a composição centesimal dos alimentos desde a amostragem 

e preparação da amostra até o cálculo do valor calórico dos alimentos.

Na Aula 4, você vai estudar os mais importantes procedimentos analíticos envol-

vidos no grupo dos alimentos lácteos e verá como se identifi ca possíveis fraudes. 

Na Aula 5, você vai estudar os procedimentos analíticos mais importantes 

relacionados ao grupo de alimentos das carnes e produtos cárneos, peixes e 

seus derivados. 

Na Aula 6, vamos estudar os mais importantes procedimentos analíticos rela-

cionados à identidade e à qualidade de óleos e gorduras. 
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Na Aula 7, estudamos os procedimentos analíticos mais importantes envolvidos 

por grupos de alimentos. Agora vamos estudar alguns métodos analíticos 

usados em certos tipos de alimentos, uma vez que, como os alimentos são de 

composições diferentes, certas metodologias são específi cas para um deter-

minado tipo de alimento ou componente destes. 

Vale salientar que os procedimentos metodológicos, como também algumas 

informações apresentadas nestas aulas foram compiladas do Instituto Adolfo 

Lutz (IAL) e do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

com algumas adaptações.
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Projeto instrucional

Disciplina: Analise físico-química dos alimentos

Ementa: Defi nição e classifi cação de alimentos. Importância da análise físico-

-química na tecnologia de alimentos. Amostragem e preparo da amostra. 

Determinação dos constituintes principais. Análise físico-química dos principais 

grupos de alimentos. 

AULA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
CARGA 

HORÁRIA 
(Horas) 

1.  Defi nição e classifi cação 
dos alimentos

Defi nir e classifi car o alimento.
Avaliar a importância da análise de alimentos.
Compreender a aplicabilidade das análises de alimentos.

6

2.  Conhecendo um 
laboratório de análises 
de alimentos

Identifi car os principais ambientes de um laboratório.
Aplicar as normas básicas de segurança de um laboratório.
Identifi car os principais equipamentos e utensílios usados num labora-
tório.
Aplicar técnicas de pesagens e cuidados com uma balança.

6

3.   Determinação da 
composição centesimal 
e valor calórico dos 
alimentos

Determinar amostragem e preparar uma amostra.
Determinar a composição centesimal de um alimento (umidade, cinzas, 
proteínas, lipídeos e carboidratos).
Identifi car o valor calórico (energético) de um alimento.

9

4.   Análise de leites e 
derivados

Conhecer as principais análises feitas em produtos lácteos.
Conhecer a legislação em vigor.
Aplicar os procedimentos metodológicos das análises.
Avaliar, interpretar e sintetizar as informações resultantes de uma 
análise de leite e derivados.
Avaliar as possíveis fraudes ocorridas.
Compreender a importância da análise na qualidade dos alimentos.

10

5.  Análises específi cas: 
carnes, aves, pescados e 
seus produtos

Conhecer as principais análises realizadas em carne, aves, pescados e 
seus respectivos derivados.
Aplicar os procedimentos metodológicos das análises.
Avaliar e interpretar as alterações desses alimentos.
Aplicar adequadamente a legislação em vigor.
Compreender a importância da análise na qualidade dos alimentos em 
estudo.

10
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6.  Análises em óleos e 
gorduras vegetais

Conhecer as principais análises feitas em óleos e gorduras vegetais.
Aplicar os procedimentos metodológicos das análises.
Avaliar os parâmetros utilizados para avaliar a qualidade.
Aplicar adequadamente a legislação em vigor.
Compreender a importância dessas análises na qualidade dos 
alimentos.

10

7.  Análises em alimentos 
diversos

Conhecer técnicas específi cas utilizadas em determinados alimentos.
Realizar análises específi cas entre os diferentes tipos alimentos.
Aplicar os fundamentos teóricos e práticos das análises físico-químicas 
cumprindo os métodos de referência.
Executar procedimentos laboratoriais de referência envolvendo a 
utilização de instrumentação.
Selecionar os métodos experimentais mais adequados para a determi-
nação de propriedades físicas de alimentos diversos.

9
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Aula 1 –   Defi nição e classifi cação
dos alimentos

Objetivos

Defi nir e classifi car o alimento.

Avaliar a importância da análise de alimentos.

Compreender a aplicabilidade das análises de alimentos.

1.1 Defi nição e classifi cação dos alimentos
Segundo o Decreto Lei n. 986, de 21 de outubro de 1969, “serão considera-

dos como alimentos todas as substâncias ou produtos de qualquer natureza, 

sólidos ou líquidos, naturais ou transformados que, por suas características, 

aplicações, componentes, preparação e estado de conservação, possam ser 

habitual e idoneamente utilizados na nutrição humana”. 

O alimento é toda a substância ou mistura de substâncias, no estado sólido, 

líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada, que ingerida pelo ho-

mem fornece ao organismo os elementos normais à formação, manutenção 

e desenvolvimento. 

Os alimentos podem ser classifi cados sob diferentes aspectos:

a) Alimentos simples são aqueles que por ação de enzimas dos sucos di-

gestivos são transformadas em metabólitos (açúcares, lipídios, proteínas).

b) Alimentos metabólitos são também chamados de alimentos diretos, 

ou seja, são substâncias metabolizadas depois de sua absorção (água, 

sais, monossacarídeos, aminoácidos, ácidos graxos).

c) Alimentos compostos são substâncias de composição química variada 

e complexa, de origem animal ou vegetal, ou formada por uma mistura 

de alimentos simples (leite, carne, frutas etc.).

VERSÃO
 D

O
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R

Revisão
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Do ponto de vista analítico, os alimentos se dividem em alimentos aptos e 

não aptos ao consumo.

Os alimentos aptos para o consumo são aqueles que atendem ao padrão 

de identidade e qualidade pré-estabelecido, nos aspectos higiênico-sanitá-

rios e nutricionais da legislação, não contendo substâncias não autorizadas 

que constituam adulteração, vendendo-se com a denominação e rótulos le-

gais. Também são chamados de alimentos genuínos. 

Alimentos naturais ou in natura são aqueles alimentos de origem vegetal ou 

animal que estão aptos para o consumo, exigindo-se apenas a remoção das 

partes não comestíveis, realizados com perfeita higienização e conservação.

Os alimentos não aptos para o consumo são aqueles que por diferentes 

causas não estão dentro das especifi cações da lei e podem ser contamina-
dos, alterados, falsifi cados e/ou adulterados.

Os alimentos contaminados são aqueles alimentos que contém microrga-

nismos vivos, como vírus, bactérias, fungos, constituindo risco para a saúde 

do consumidor, ou ainda substâncias químicas, como defensivos agrícolas, 

metais pesados etc., estranhos à sua composição normal. Podemos observar 

na Figura 1.1 frutas com marcas visíveis de contaminação microbiológica.

Figura 1.1: Fruta contaminada por microrganismos
Fonte: <http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/agosto2005/fotosju297online/ju297pg03a.jpg>. Acesso em: 9 
ago. 2012.

Os alimentos alterados são os alimentos que por causas naturais, de natu-

reza física, química ou biológica, derivadas do tratamento tecnológico não 

adequado, sofrem deteriorações em suas características organolépticas (cor, 

odor, sabor, textura etc.), em sua composição intrínseca ou em seu valor 

nutritivo. Como exemplos de alimentos alterados, podemos citar o odor 
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característico da carne no estágio de decomposição, o borbulhar do mel 

(fermentação), latas de conservas estufadas (enchimento excessivo ou de-

senvolvimento de microrganismos). A Figura 1.2 demonstra a salsicha fresca 

estufada decorrente de falha na linha de processamento.

Figura 1.2: Salsichas frescas estufadas com cenoura e puré de batata com espinafres
Fonte: <http://img.gruporeceitas.com/img/receitas/original/salsichas-frescas-estufadas-com-cenoura-e-pure-de-batata-
-com-espinafres-563.jpg>. Acesso em: 9 ago. 2012.

Os alimentos falsifi cados são aqueles alimentos fabricados em locais não 

autorizados pelos órgãos governamentais, que têm aparência e as caracte-

rísticas gerais de um produto legítimo e se denominam como este, sem sê-lo 

ou que não procedem de seus verdadeiros fabricantes, ou seja, são alimentos 

fabricados clandestinamente e comercializados como genuínos (legítimos). 

Pode acontecer de o alimento falsifi cado estar em melhores condições de 

qualidade que o legítimo, mas por ser fabricado em locais não autorizados 

ou por não proceder de seus verdadeiros fabricantes, é considerado falsifi ca-

do e, portanto, não apto ao consumo.

Os alimentos adulterados são aqueles que têm sido privados, parcial ou 

totalmente, de seus componentes, porque foram ou não substituídos por 

outros que pouco alterem a aparência e o gosto do produto. Caracterizam-

-se também pela adição de qualquer substância que tenha por objetivo dis-

simular ou ocultar alterações, defi ciências de qualidade da matéria-prima ou 

defeitos na elaboração, que venham a constituir adulteração do alimento. 

A adulteração pode ser por acréscimo de substâncias estranhas ao alimento 

(água no leite, vísceras em conservas de carnes, amido no doce de leite, 

melado no mel), por retirada de princípios ativos ou partes do alimento (re-

tirada da nata do leite ou cafeína do café) ou por ambas simultaneamente. 

Conforme você pode observar na Figura 1.3, o leite apresenta separação de 

fases, o que caracteriza produto adulterado por não corresponder às suas 

características padrões. 

Dentre os alimentos mais 
susceptíveis à adulteração 
podemos citar: o leite, os sucos 
de frutas (principalmente de 
maçã e laranja), o café, o mel e 
o azeite. 
Vale salientar que nem sempre 
é possível fazer o diagnóstico 
através dos atributos sensoriais 
nos alimentos adulterados e 
ou contaminados, falsifi cados 
etc. Por isso, como forma de 
rotina no controle de qualidade, 
são coletadas amostras e 
encaminhadas aos laboratórios 
para realização das análises 
cabíveis.

VERSÃO
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Figura 1.3: Leite fl uido adulterado
Fonte: <http://www.expressomt.com.br/upload/2012/02/24/jarra-leite-copo-size-598.jpg>. Acesso em: 9 ago. 2012.

1. Defi na o que é alimento.

2. O que são metabólitos?

3. Descreva alimento do ponto de vista analítico.

4. O que pode tornar um alimento não apto para o consumo? Explique.

1.2 Importância da análise dos alimentos
O foco desta aula é o alimento. Como você já sabe, os alimentos são, em sua 

grande parte, substâncias perecíveis, de existência limitada, de tal maneira 

que o controle das matérias-primas e dos produtos elaborados, tanto em sua 

fase intermediária como em seu estado fi nal, é de fundamental importância 

para a indústria alimentícia. 

Já vimos na disciplina Conservação de Alimentos que um transporte ina-

dequado ou um armazenamento prolongado, com exposição à luz, ao ar, 

ao calor ou à umidade, podem destruir alguns componentes valiosos dos 

alimentos, como vitaminas e enzimas, ou podem causar sua alteração.

O controle de qualidade de todos os ingredientes utilizados num processa-

mento de alimentos deve ser controlado. Assim, nas indústrias alimentícias, 

mesmo o produto vegetal ou animal sendo o ingrediente principal, outros 

produtos, tais como sal, açúcar, ácidos, condimentos, material de embala-

gem etc., também devem ser controlados.

Nesse sentido, a análise físico-química do alimento é de grande importân-

cia, pois tem a função de proteger o produtor e o consumidor, garantindo 
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a fabricação de um alimento de excelente qualidade. O objetivo é oferecer 

um produto em condições de cumprir a fi nalidade de alimentar e nutrir, com 

uma qualidade padrão, boa e constante desde a produção até o consumidor.

1.3 Aplicabilidade da análise de alimento
A análise de alimento é feita para conhecer as condições de aptidão de um 

alimento. Essas análises devem ser feitas tantas vezes quantas forem neces-

sárias para assegurar que o produto está em condições de ser consumido.

Na prática, perguntamos em que momento devemos efetivamente utilizar 

esse recurso. Existem três tipos de aplicações em análise de alimentos:

• Controle de qualidade de rotina: feito pelo laboratório da própria in-

dústria para avaliar tanto a matéria-prima que chega para ser processada 

como também o produto acabado que sai da fábrica, além de controlar 

as etapas do processamento e verifi car se o alimento está em condições 

de ser consumido.

• Fiscalização: realizada por órgãos de fi scalização (Anvisa, Inmetro, 

MAPA) para verifi car o cumprimento da legislação (registro, padrões de 

qualidade), através de métodos analíticos precisos, exatos e ofi ciais.

• Pesquisa: realizada por universidades e institutos de pesquisa para de-

senvolver ou adaptar métodos analíticos exatos, precisos, sensíveis, rápi-

dos, efi cientes, simples e de baixo custo.

Anvisa
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária.

Inmetro
Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia

MAPA
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

Controle de
qualidade
de rotina

Fiscalização

PesquisaVERSÃO
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O
 PRO

FESSO
R

Revisão
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1. Qual a importância da análise dos alimentos?

2. Onde são realizadas as análises de alimentos?

3. Por que são realizadas essas análises?

Resumo

Você estudou nesta aula a defi nição de alimento e sua classifi cação. Estudou 

também a importância da análise de alimentos e a divisão dos alimentos sob 

o ponto de vista analítico e sua aplicabilidade.

Atividade de aprendizagem

Agora, você vai avaliar o quanto você aprendeu. Retome a aula, veja os pas-

sos estudados e responda às questões.

1. Identifi que a importância da análise de alimentos nos diversos segmentos 

e a sua aplicabilidade.

2. É comum encontrarmos no supermercado garrafi nhas de iogurte estu-

fadas, o que indica o desenvolvimento de microrganismos. Como esse 

alimento pode ser classifi cado?

3. Os alimentos que contém microrganismos vivos, vírus, bactérias e fungos 

constituem risco para a saúde do consumidor. Como esses alimentos são 

denominados? Explique.

VE
RS

ÃO
 D

O
 P

RO
FE

SS
O

R
Re

vi
sã

o



e-Tec BrasilAula 2 – Conhecendo um laboratório de análises de alimentos 21

Aula 2 –  Conhecendo um laboratório 
de análises de alimentos

Objetivos

Identifi car os principais ambientes de um laboratório.

Aplicar as normas básicas de segurança de um laboratório.

Identifi car os principais equipamentos e utensílios usados num la-

boratório.

Aplicar técnicas de pesagens e cuidados com uma balança.

2.1  O laboratório e seus principais 
ambientes

Vamos iniciar esta aula estudando o laboratório. É importante conhecer o 

laboratório para que todas as atividades sejam realizadas com precisão e 

segurança. Provavelmente, ao longo deste curso você vai conhecer um. Mas 

você já parou para pensar o que é um laboratório?

Podemos defi nir um laboratório de análises como um local composto por 

diversas bancadas, equipamentos, vidrarias e reagentes, onde são realizadas 

análises químicas, físicas e microbiológicas de diversos tipos de alimentos.

Figura 2.1: Laboratório de análise físico-química (área de análise)
Fonte: <http://www.maua.br/public/img/ceun/pos-graduacao-laboratorios/original/22.jpg>. Acesso em: 9 ago. 2012.
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Existem diversos ambientes (salas) que fazem parte de uma infraestrutura de 

um laboratório, desde os mais simples até os mais sofi sticados.

Figura 2.2: Laboratório com divisórias de ambiente
Fonte: <http://www.ctc.puc-rio.br/?pag=lab_biocorrosao>. Acesso em: 9 ago. 2012.

Comuns a todos os laboratórios, podemos citar os seguintes ambientes:

• Sala de recepção e preparação de amostras: nesse espaço, as amos-

tras são identifi cadas e registradas em fi chas específi cas e, dependendo 

do tipo de análise a ser realizada, já são submetidas a algum tipo de pro-

cessamento como, por exemplo, pré-seca, moída, envasada etc.

• Sala de pesagem das amostras: local climatizado dotado de balanças 

de precisão e dessecadores para auxiliar no processo de pesagem das 

amostras.

• Sala de realização das análises: em geral, nas análises de rotinas, 

os equipamentos fi cam dispostos em bancadas onde são realizadas as 

análises. Para as análises que requerem equipamentos mais específi cos 

com elevada sensibilidade de alterações ao meio ambiente, são utilizadas 

salas individuais. Alguns laboratórios concentram alguns equipamentos 

em determinadas áreas de acordo com algumas especifi cações como, 

por exemplo, todos os equipamentos para aquecimento (estufas, mufl as, 

bloco digestor de proteína etc.).

• Sala de reagentes: local específi co onde são armazenados todos os 

reagentes utilizados para análise.

• Sala de processamento de dados: local específi co para onde são enca-

minhadas as fi chas das análises para tabulação dos dados fi nais. 



e-Tec BrasilAula 2 – Conhecendo um laboratório de análises de alimentos 23

2.2  Normas básicas de segurança no 
laboratório

Laboratórios são ambientes de trabalho que não são necessariamente pe-

rigosos, desde que sejam tomadas certas precauções. Por se trabalhar com 

reagentes químicos, é responsabilidade de cada um zelar pela própria segu-

rança e das pessoas com quem se trabalha.

Agora, você vai conhecer as normas de segurança para realizar um bom 

trabalho no laboratório. Se você trabalha em um laboratório, deve conhecer 

os riscos a que está exposto e deve melhorar as condições de segurança 

do ambiente de trabalho. Muitos são os riscos de acidentes devido a vários 

fatores, como variedade de substâncias letais, corrosivas, irritantes, tóxicas, 

infl amáveis etc., bem como aos equipamentos usados que fornecem riscos 

como, por exemplo, a variação de temperatura. Por isso, é importante co-

nhecer algumas normas básicas de segurança.

Embora não seja possível enumerar todas as causas de possíveis acidentes 

num laboratório, existem alguns cuidados que são básicos e que, se obser-

vados, ajudam a evitar esses acidentes.

1. Usar sempre o material de proteção (luvas, óculos, máscaras etc.) indi-

cado para cada caso particular. Segurança é um dever e uma obrigação.

2. Manter sempre limpo o local de trabalho, evitando obstáculos inúteis 

(exemplo: vidraria em desuso) que possam difi cultar as análises.

3. Usar uniformes adequados, de preferência em tecido de algodão, longo 

e fechado com velcro.

4. Proteger muito bem os pés, usando calçados adequados, bem fechados.

5. Não correr dentro do laboratório.

6. Não comer, beber ou fumar dentro do laboratório.

7. Não usar nenhum objeto ou utensílio de laboratório para uso pessoal. 

Por exemplo, não tomar água em béquer.

8. Ler os rótulos dos reagentes com atenção (infl amável, tóxicos etc.) e uti-

lizá-los com os devidos cuidados.
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9. Tomar os cuidados necessários (usar EPI e EPC) ao trabalhar com substân-

cias ácidas e básicas.

10. Quando for diluir ácidos fortes, adicionar sempre o ácido à água e nunca 

o contrário.

11. Ao preparar soluções que produzem reações exotérmicas fortes (libera 

calor), utilizar capela de exaustão e banho de gelo. 

12. Não colocar as tampas dos frascos e pipetas sobre a bancada.

13. Ao preparar reagentes, rotular imediatamente os frascos, para evitar con-

fusões.

14. Ao derramar alguma substância sobre a bancada ou chão, limpar imedia-

tamente o local para evitar acidentes.

15. Não trabalhar e não deixar frascos com infl amáveis próximos de chamas 

ou resistências elétricas.

16. Não aquecer substâncias combustíveis (álcool, benzeno etc.) sem os de-

vidos cuidados. Usar manta térmica ou banho-maria. 

17. Não inalar vapores de gases irritantes ou venenosos. Utilizar a capela de 

exaustão na presença deles.

18. Ter muita cautela ao testar um novo produto químico, não colocá-lo pró-

ximo ao nariz.

19. Nunca deixar sem atenção qualquer operação onde haja aquecimento ou 

reação violenta.

20. Não deixar sobre a bancada objetos aquecidos; se isso for necessário, 

avisar a todos os colegas.

21. Nunca trabalhar ou aquecer tubos de ensaio com abertura dirigida con-

tra si ou outra pessoa. Direcionar para o interior da capela.

22. Não aquecer reagentes em sistemas fechados.
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23. Ligar o exaustor sempre que houver escape de vapores ou gases no la-

boratório.

24. Antes de iniciar uma reação da qual não saiba totalmente os resultados, 

deve-se fazer impreterivelmente dentro da capela.

25. Não trabalhar com material imperfeito, principalmente vidros. A improvi-

sação é o primeiro passo para um acidente.

26. Após trabalhar com material tóxico, lavar bem as mãos, o local de traba-

lho e os materiais utilizados.

27. Lubrifi car os tubos de vidro com vaselina antes de tampá-los com uma 

rolha.

28. Proteger as mãos com luvas apropriadas.

29. Não jogar nenhum material sólido dentro da pia ou nos ralos. Colocar em 

recipientes especiais para lixo. Quando não forem infl amáveis ou tóxicos, 

podem ser despejados na pia, com bastante água.

30. Ter o conhecimento da localização dos chuveiros de emergência, lavado-

res de olhos e extintores e saber utilizá-los corretamente.

31. Combustíveis e substâncias altamente infl amáveis devem ter local pró-

prio e bem determinado no laboratório, pois podem infl amar-se aciden-

talmente devido a falhas nas instalações elétricas ou por elevação da 

temperatura local acima do seu ponto de ignição.

32. Algumas substâncias se alteram em temperatura ambiente devendo ser 

conservadas em câmara fria, geladeira ou freezer.

33. Substâncias higroscópicas – que absorvem facilmente água da atmosfera 

e são utilizadas como agentes de secagem (dessecantes) – devem ser 

acondicionadas em dessecador.

34. Manter ao abrigo da luz substâncias fotossensíveis.

35. Em incêndio produzido por papel, madeira ou material que deixa brasa 

ou cinzas, usar água. Dirigir o jato de água para a base do fogo.
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36. Os recipientes contendo líquido, quando se infl amam, devem ser cober-

tos com tela de amianto ou outro objeto apropriado para evitar a entrada 

de ar, apagando desse modo o fogo.

37. Não jogar água em fogo produzido por líquidos infl amáveis que não se-

jam miscíveis em água. Apague as chamas com extintores (espuma, pó 

químico ou CO2) ou abafe imediatamente.

38. Não usar extintores de líquido em circuitos elétricos, usar sempre extin-

tores de CO2.

39. Ao se retirar do laboratório, verifi car se não há torneiras de água ou gás 

abertas. Desligar todos os aparelhos, deixar todo o equipamento limpo e 

lavar as mãos. Fechar as janelas, apagar a luz e fechar a porta.

1. Em que consiste um laboratório de análise de alimento?

2. O que você entende por segurança em um laboratório?

3. Quais são as normas básicas de segurança de laboratório que você co-

nhece?

4. Acesse o site <http://vsites.unb.br/ib/manual_segur_em_laboratorios_

ib.htm> e consulte o manual de segurança em laboratórios. Comple-

mente as normas de segurança estudadas até aqui.

2.3 Generalidades usadas em laboratório
O que você vai estudar a seguir são termos comuns e defi nições usadas em 

laboratório de maneira geral. Para você entender os procedimentos utili-

zados em uma análise, é necessário dominar os termos utilizados e suas 

defi nições.

A Instrução Normativa n. 68, de dezembro de 2006, do MAPA estabelece 

em seus métodos analíticos ofi ciais físico-químicos as seguintes convenções:

1. O termo água, descrito nas metodologias, será subentendido como água 

destilada e água corrente, como água de abastecimento.
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2. As substâncias químicas utilizadas devem possuir um grau de pureza su-

fi ciente para serem empregadas como reagentes. Seus rótulos devem 

trazer sempre, após o nome, a declaração “para análise” P.A.

3. Preparações comerciais de determinadas soluções devem ser testadas 

quanto a sua aplicabilidade, pois podem conter tampões, preservativos, 

agentes quelantes.

4. O termo solução, quando utilizado sem outra qualifi cação, refere-se a 

uma solução aquosa.

5. As expressões (1+2), (1+4) etc., usadas em conexão com os nomes dos 

reagentes, indicam que o primeiro numeral refere-se ao volume do rea-

gente utilizado e o segundo, ao volume de diluente da preparação. Por 

exemplo, a solução de ácido clorídrico (1+3) signifi ca que 1 volume de 

ácido clorídrico foi diluído em 3 partes de água. Soluções descritas como 

1:50 referem-se a 1 volume do reagente diluído ao volume fi nal de 50.

6. O título da solução é expresso de modo que a primeira cifra indica a 

quantidade de substância a ser dissolvida e a segunda, o volume total da 

dissolução.

7. A expressão de uma solução sob a forma de porcentagem pode estar em 

uma das quatro formas a seguir:

a) por cento p/p (peso em peso), compreendida como x gramas da substân-

cia contidas em 100 g da solução;

b) por cento p/v (peso em volume), expressando x gramas da substância em 

100 mL da solução;

c) por cento v/v (volume em volume), signifi cando x mL da substância em 

100 mL da solução;

d) por cento v/p (volume em peso), expressando x mL da substância em 100 

g da solução.

8. A escala de temperatura usada é a centígrado (Celsius).
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9. Lugar fresco signifi ca que a temperatura não ultrapassa 25ºC; lugar frio 

signifi ca que a temperatura não ultrapassa 15ºC; água quente é aquela cuja 

temperatura situa-se entre 60 e 70ºC; e muito quente, entre 85 e 95ºC.

10. Pesar exatamente signifi ca empregar balança analítica de precisão com 

resolução de até 0,0001 g.

11. Ponderável é o adjetivo que se dá à quantidade de substância cujo peso 

supera 0,0005 g.

12. Medir exatamente signifi ca medir o volume de um líquido usando mate-

rial volumétrico previamente calibrado.

13. A expressão “até peso constante” signifi ca que a variação entre duas 

pesagens consecutivas não deve ultrapassar 0,0005 g para cada grama 

de substância.

14. Banho-maria, sem a indicação de temperatura, é a denominação do pro-

cesso de aquecimento no qual o recipiente contendo a substância é mer-

gulhado em água em ebulição. Tem o mesmo signifi cado que banho de 

água fervente.

15. Densidade ou peso específi co representa a relação entre o peso aparente 

de uma substância ao ar a 25ºC e o peso de igual volume de água nas 

mesmas condições de temperatura e pressão.

16. Se não for indicada a temperatura, subentende-se que as reações ocor-

rerão em temperatura ambiente. Se não for especifi cado o tempo de 

duração da reação, a verifi cação dos resultados deverá ser imediata.

17. Agora você está apto a entender e aplicar algumas das expressões e 

convenções específi cas utilizadas nos procedimentos analíticos aplicados 

dentro de um laboratório.

1. Cite as principais generalidades usadas em um laboratório.

2. Acesse o site <http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/

VisualizarAnexo?id=12394>. Pesquise e liste mais informações sobre 

generalidades, complementando as informações já estudadas. Acesse 
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também sites de universidades e/ou institutos de educação, ciência e tec-

nologia que forneçam informações confi áveis. Não se esqueça de citar a 

fonte das informações coletadas.

2.4 Equipamentos básicos de laboratório
O laboratório de análise físico-química é um lugar especialmente desenhado 

para um trabalho efi ciente e satisfatório. Você precisa de espaço para tra-

balhar, mesa resistente ao ataque de reagentes químicos, boa iluminação, 

fontes acessíveis de água, gás, eletricidade, área especial para manipulação 

de gases venenosos etc.

Você precisa, fi nalmente, dos recipientes e equipamentos adequados para 

desenvolver as análises. A seguir, serão apresentadas a você as principais 

vidrarias utilizadas em um laboratório. Fique atento a todos os cuidados de 

segurança citados anteriormente durante o manuseio. 

2.4.1 Vidrarias de laboratório
Os instrumentos usados em laboratório recebem a denominação de vidraria, 

pois o material usado para fabricá-los é o vidro, apesar de nos dias de hoje 

já se encontrar no mercado o mesmo recipiente produzido a partir de outros 

materiais, como o plástico, bastante resistentes também. 

• Becker: de uso geral em laboratório, serve para fazer reações entre so-

luções, dissolver substâncias sólidas, efetuar reações de precipitação e 

aquecer líquidos. Pode ser aquecido sobre a tela de amianto. Seu uso é 

indicado para experimentos e misturas.

Figura 2.3: Becker
Fonte: autoria própria.
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• Balão volumétrico: possui volume defi nido e é utilizado para o preparo 

de soluções em laboratório.

Figura 2.4: Balão volumétrico
Fonte: autoria própria.

• Erlenmeyer: utilizado em titulações, aquecimento de líquidos e para dis-

solver substâncias e proceder reações entre soluções. 

Figura 2.5: Erlenmeyer
Fonte: autoria própria.

• Cápsula de porcelana: peça de porcelana usada para evaporar líquidos 

das soluções.

Figura 2.6: Cápsula de porcelana
Fonte: autora própria.
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• Cadinho: peça geralmente de porcelana cuja utilidade é aquecer subs-

tâncias a seco e com grande intensidade, por isso pode ser levado direta-

mente ao bico de bunsem.

Figura 2.7: Cadinho de porcelana
Fonte: autoria própria.

• Bureta: aparelho utilizado em análises volumétricas.

Figura 2.8: Bureta
Fonte: autoria própria.
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• Dessecador: usado para guardar substâncias em atmosfera com baixo 

índice de umidade.

Figura 2.9: Dessecador de laboratório
Fonte: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exsiccator_hg.jpg>. Acesso em: 9 ago. 2012.

• Pipeta volumétrica: usada para medir e transferir volume de líquidos. 

Não pode ser aquecida, pois possui grande precisão de medida.

Figura 2.10: Pipeta volumétrica
Fonte: autoria própria.

• Pipeta graduada: utilizada para medir pequenos volumes. Mede volu-

mes variáveis. Não pode ser aquecida.
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Figura 2.11: Pipeta graduada
Fonte: <http://spanish.alibaba.com/product-free/graduated-pipettes-110418448.html>. Acesso em: 9 ago. 2012.

• Proveta ou cilindro graduado: serve para medir e transferir volumes de 

líquidos. Não pode ser aquecida.

Figura 2.12: Proveta graduada
Fonte: autoria própria.

• Vidro de relógio: peça de vidro de forma côncava é usada em análises 

e evaporações. Não pode ser aquecida diretamente.

Figura 2.13: Vidro de relógio
Fonte: <http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXCZ638cHY30s8TNo5VkdhL35bOZIVXYtaYKsZDuarhgpkFiyOr6jWt
SY6>. Acesso em: 9 ago. 2012.
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• Funil de Buchner: utilizado em fi ltrações a vácuo. Pode ser usado com 

a função de fi ltro em conjunto com o kitassato. 

Figura 2.14: Funil de Buchner
Fonte: <http://laboratoryinstrument.in/sintered_glasswares>. Acesso em: 9 ago. 2012.

• Kitassato: utilizado em conjunto com o funil de Buchner em fi ltrações  

a vácuo.

Figura 2.15: Kitassato
Fonte: <http://www.mocho.pt/search/local.php?info=local/imagens/quimica/laboratorio.info>. Acesso em: 9 ago. 2012.

• Funil de separação: utilizado na separação de líquidos não miscíveis e 

na extração líquido/líquido.
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Figura 2.16: Funil de separação
Fonte: <http://www2.fc.unesp.br/lvq/prexp02.htm>. Acesso em: 9 ago. 2012.

• Funil de haste longa: usado na fi ltração e para retenção de partículas 

sólidas. Não deve ser aquecido. 

Figura 2.17: Funil de haste longa
Fonte: <http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwtnKOOmsoordcQfmD2KpnXU5FD2wvAscT9XsTMhXVstnz_FLh>. 
Acesso em: 9 ago. 2012.

• Condensador: utilizado na destilação, tem como fi nalidade condensar 

vapores gerados pelo aquecimento de líquidos.

Figura 2.18: Condensador
Fonte: <http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqp7SJHTkkHu6MATvMx68HGbgYU-M9YEWHmPYsJnncM-
BryNsxB>. Acesso em: 9 ago.2012.
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• Almofaris: usado na trituração e pulverização de sólidos

Figura 2.19: Almofaris
Fonte: <http://www.heurema.com/PQ3.htm>. Acesso em: 9 ago. 2012.

• Balão de fundo chato: utilizado como recipiente para conter líquido ou 

soluções, ou mesmo fazer reações com desprendimento de gases. Pode 

ser aquecido sobre o tripé com tela de amianto. 

Figura 2.20: Balão de fundo chato
Fonte: <http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmgINrm7sJWSkahFx-3x7z5LxrrXCtmVyUrUyA2xKht4zxWuck>. 
Acesso em: 9 ago. 2012.

• Balão de fundo redondo: utilizado principalmente em sistemas de re-

fl uxo e evaporação a vácuo, acoplado a rotoevaporador.
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Figura 2.21: Balão de fundo redondo
Fonte: <http://www.mpllaboratorios.com.br/Produtos.asp?Categoria=34>. Acesso em: 9 ago. 2012.

• Tubo de ensaio: empregado para fazer reações em pequena escala, 

principalmente em testes de reação em geral. Pode ser aquecido com 

movimentos circulares e com cuidado diretamente sob a chama do bico 

de Bunsen. 

Figura 2.22: Tubo de ensaio
Fonte: <http://www.bloco.com.pt/index.php?cPath=226_265_314>. Acesso em: 9 ago. 2012.

• Tripé: sustentáculo para efetuar aquecimentos de soluções em vidrarias 

diversas de laboratório. É utilizado em conjunto com a tela de amianto.

Figura 2.23: Tripé
Fonte: <http://www.fi sicaequimica.net/laboratorio/materialdiverso.htm>. Acesso em: 9 ago. 2012.
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• Tela de amianto: suporte para as peças a serem aquecidas. A função 

do amianto é distribuir uniformemente o calor recebido pelo bico de 

Bunsen.

Figura 2.24: Tela de amianto
Fonte: <http://ciencia-da-natureza.blogspot.com/2010_03_01_archive.html>. Acesso em: 9 ago. 2012.

• Pisceta ou frasco lavador: usada para lavagens de materiais ou reci-

pientes através de jatos de água, álcool ou outros solventes.

Figura 2.25: Pisceta ou frasco lavador
Fonte: autoria própria.

• Pinça metálica: usada para manipular objetos aquecidos

Figura 2.26: Pinça metálica
Fonte: autoria própria.
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• Pinça de madeira: usada para prender o tubo de ensaio durante o 

aquecimento.

Figura 2.27: Pinça de madeira
Fonte: <http://www.cdcc.sc.usp.br/quimica/equipamentos/grupo3/prendedor.jpg>. Acesso em: 9 ago. 2012.

• Garra de condensador: usada para prender o condensador à haste do 

suporte ou outras peças, como balões, Erlenmeyers etc.

Figura 2.28: Garra de condensador
Fonte: <http://materialdelaboratorio.blogspot.com/2008/06/garra.html>. Acesso em: 8 ago. 2012.

• Bico de Bunsen: é a fonte de aquecimento mais utilizada em labora-

tório. Mas contemporaneamente tem sido substituído pelas mantas e 

chapas de aquecimentos. 

Figura 2.29: Bico de Bunsen
Fonte: <http://www.cdcc.sc.usp.br/quimica/equipamentos/grupo3/bunsen.jpg>. Acesso em: 9 ago. 2012.
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• Anel ou argola: usado como suporte do funil na fi ltração.

Figura 2.30: Anel ou argola
Fonte: <http://www.lasalle.g12.br/quimica/materiais.htm>. Acesso em: 9 ago. 2012.

• Suporte universal: utilizado em operações como: fi ltração, suporte 

para condensador, bureta, sistemas de destilação etc. Serve também para 

sustentar peças em geral.

Figura 2.31: Suporte universal
Fonte: <http://www.cgomes.uac.pt/TE/Estagio/03-04/Ar03-04/Webquest/Recursos/equipamento.htm>. Acesso em: 9 ago. 2012.

• Estante para tubo de ensaio: é usada para suporte dos tubos de ensaio.
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Figura 2.32: Estante para tubo de ensaio
Fonte: <http://catalogohospitalar.com.br/estante-para-tubos-de-ensaio.html>. Acesso em: 9 ago. 2012.

2.5 Técnicas de pesagem
Uma das mais comuns e importantes operações de laboratório é a determi-

nação de massa ou “pesagem”. O termo pesagem se refere à medida de 

massa de um corpo que é feita por comparação com massas conhecidas, 

com a utilização de balanças.

Há uma grande variedade de balanças de laboratório, desde as mais gros-

seiras até as de mais alta sensibilidade. É comum se encontrar, por exemplo, 

balanças semianalíticas para determinação de massas até centenas de gra-

mas, com precisão de ± 0,1 g ou ± 0,01 g, e balanças analíticas, para carga 

máxima de 160 g, com precisão de ± 0,0001 g e até com 5 casas decimais.

Figura 2.33: Balança analítica
Fonte: autoria própria.
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2.5.1  Cuidados gerais com balanças de 
laboratórios

O manejo de qualquer balança requer cuidados especiais por ser um instru-

mento de alto custo e de grande sensibilidade. A seguir, você verá as orien-

tações básicas para utilização de balanças de laboratórios.

1. Verifi car se a balança está nivelada, ajustando-a quando necessário.

2. Ligar e aguardar cerca de 30 minutos para estabilização do equipamento. 

3. Só inicie uma pesagem após estabilização da balança.

4. Mantenha a balança em local onde a vibração, mudanças bruscas de 

temperatura ou de umidade e movimento do ar sejam mínimos. 

5. Nunca coloque qualquer objeto, seja líquidos ou sólidos, diretamente 

sobre o prato da balança.

6. Coloque sobre o prato da balança o recipiente que deve ser tarado e 

logo em seguida coloca a substância (amostra) que se deseja determinar 

a massa.

7. Não remova os pratos, nem os toque com dedos. Mantenha a balança 

no seu lugar.

8. Conserve a balança sempre limpa, retirando qualquer respingo, partícu-

las ou poeira de seus pratos com um pincel.

9. Para limpar o prato da balança, pode ser usado papel absorvente ou 

algodão embebido em álcool a 70% (v/v) ou um pincel, conforme a ne-

cessidade.

10. Use pinças e espátulas; nunca use os dedos para manusear os objetos e 

substâncias que estão sendo pesadas.

11. Ao terminar seu trabalho, remova todos os objetos da balança. Mante-

nha-a coberta ou fechada. No caso de balanças elétricas, tenha a certeza 

de que ela esteja desligada.

12. Manter a balança limpa em condições de uso.
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13. Todos esses cuidados apresentados com a balança analítica são impres-

cindíveis não só para a sua preservação, mas também para a segurança 

dos dados provenientes das pesagens das amostras.

1. Cite pelo menos cinco vidrarias usadas e suas respectivas utilidades.

2. Qual a diferença entre balança analítica e semianalítica?

3. Descreva alguns dos cuidados que se deve ter com uma balança.

Resumo

Nesta aula, você conheceu os ambientes básicos que compõem um labo-

ratório, as normas de segurança, as principais vidrarias e alguns termos e 

procedimentos utilizados. Estudou ainda as técnicas de pesagens e como 

manusear uma balança analítica. 

Atividade de aprendizagem

Agora, você vai avaliar o quanto você aprendeu. Retome a aula, veja os pas-

sos estudados e responda às questões.

1. Cite cinco normas que devemos seguir em um laboratório.

2. Cite cinco erros que não podemos cometer em um laboratório.

3. No laboratório de análise de alimentos, as vestimentas devem promover 

a segurança do usuário. Assim, especifi que as vestimentas que não se 

deve trajar no laboratório.

4. Quais equipamentos devem ser utilizados para manusear ácidos voláteis, 

gases irritantes ou venenosos de forma segura?

5. Para a realização de uma análise que requer uma maior precisão, qual a 

balança que deve ser utilizada na pesagem da amostra? Explique.

6. Qual a função do erlenmeyer?
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7. É correto afi rmar que tanto o becker como o balcão volumétrico são uti-

lizados no preparo de soluções no laboratório? Explique.

8. Os suportes para as peças a serem aquecidas são denominadas de pisce-

tas. Essa afi rmação é falsa ou verdadeira? Justifi que.

9. Qual o procedimento correto a ser adotado na seguinte situação? Duran-

te a pesagem de uma amostra, de forma acidental, caem partículas do 

material sobre a balança.
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Aula 3 – Determinação da composição 
centesimal e valor calórico dos alimentos

Objetivos

Determinar amostragem e preparar uma amostra.

Determinar a composição centesimal de um alimento (umidade, 

cinzas, proteínas, lipídeos e carboidratos).

Identifi car o valor calórico (energético) de um alimento.

3.1 Procedimentos gerais para análise
Antes de se iniciar uma análise físico-química de um alimento, seja o produto 

natural ou elaborado, deve-se realizar uma série de operações prévias que 

veremos a seguir. Estas operações, em geral, são simples e de grande impor-

tância para a obtenção dos dados.

3.1.1 Amostragem para análise físico-química
A amostragem é a primeira etapa na realização de uma análise ao chegar ao 

laboratório. Primeiramente, é preciso entender a diferença entre amostra e 

amostragem. 

Defi ne-se amostra como uma porção selecionada relativamente pequena, de 

tamanho apropriado para o trabalho no laboratório, necessária para deter-

minar as características de uma quantidade maior do alimento ou matéria-

-prima alimentar. Esta é representativa do todo. 

A amostragem corresponde aos procedimentos operacionais para a obten-

ção da amostra, é uma das etapas mais importantes numa análise para se 

obter um resultado fi nal satisfatório, seja ele qualitativo ou quantitativo, vis-

to que se feito inadequadamente pode acarretar um resultado subestimado 

ou superestimado do produto a ser analisado.

Onde, quando e como amostrar? Além de como preservar a amostra, ou 

seja, onde e como armazená-la, pode estimar a confi abilidade do resultado. 
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A amostragem deve representar todo o lote. O analista deverá ter informa-

ções detalhadas prévias (líquido, sólido, quantidade, temperatura, origem 

ser vegetal ou animal etc.) do material a ser amostrado.

Veja na Figura 3.1 a representação gráfi ca de uma amostragem: 

Figura 3.1: Lote com diferentes quantidades da mesma amostra
Fonte: Autoria própria.

3.1.2 Preparo da amostra para análise
O preparo das amostras tem por objetivo assegurar sua homogeneidade de 

tal modo que qualquer porção que se tome para análise represente signifi ca-

tivamente o produto total. O tratamento deve garantir que suas característi-

cas naturais sejam preservadas. Os erros cometidos durante a preparação da 

amostra não poderão ser compensados, por mais cuidadosas que venham a 

ser nas futuras análises.

Quando a amostra é homogênea como, por exemplo, um líquido (leite, su-

cos), pastosas ou emulsionadas (polpas, sorvetes), o processo de amostra-

gem é simples, qualquer fração refl ete a composição média do produto; isso 

se consegue, geralmente, por agitação manual ou mecânica ou por trasfe-

gar de um recipiente para outro. Exemplo: em 1 litro de leite, após ser bem 

homogeneizado, coleta-se em média 100 ml da amostra. 

LO
TE

Amostra 
representativa 
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Quando o material é heterogêneo, ou seja, uma mistura sólida (cereal mati-

nal, sopa desidrata, risoto etc.), haverá necessidade de combinar várias por-

ções a fi m de se poder garantir que a amostra representativa seja seleciona-

da para análise. É necessário submetê-las a várias moagens sucessivas, em 

moinhos de laboratório, até obter uma uniformização da amostra.

Por fi m, as amostras devem ser devidamente identifi cadas e, se não ime-

diatamente analisadas, armazenadas em local adequado de acordo com 

suas exigências.

1. O que é uma amostra a ser analisada? 

2. Qual a importância da amostragem na análise dos alimentos?

3. Como você prepararia uma amostra sólida e uma líquida?

4. O que você faria para preparar uma amostra heterogênea e uma homo-

gênea para realização de uma análise?

5. Onde você preservaria amostras com diferentes temperaturas e com di-

ferentes perecibilidades?

3.2  Determinação da composição 
centesimal

Até aqui, você estudou sobre amostragem e preparação da amostra. Agora, 

vamos iniciar as atividades analíticas propriamente ditas e saber sobre cada 

uma delas.

A composição centesimal de um alimento exprime, de forma básica, o valor 

nutritivo ou valor calórico, bem como a proporção dos componentes que 

aparecem em 100 g de produto.

Como sabemos que o alimento é uma mistura de diferentes nutrientes (pro-

teínas, carboidratos, gorduras, minerais e vitaminas), podemos deduzir que 

se pode conhecer a composição de um determinado alimento por simples 

soma aritmética de todos os componentes encontrados nas análises.

Amostras que perdem ou 
absorvem umidade devem 
ser mantidas em recipientes 
hermeticamente fechados.
Na prática, para cada lote 
de produto produzido dentro 
da indústria, são coletadas 
diversas amostras para avaliar 
sua composição dentro dos 
parâmetros de controle de 
qualidade. 
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A composição centesimal de um alimento é conhecida através de análises 

químicas de determinação dos compostos (nutrientes), conforme esquema 

a seguir.

Figura 3.2: Determinação dos compostos dos alimentos
Fonte: Autoria própria.

3.3  Determinação de umidade ou 
substâncias voláteis

Vamos iniciar a análise de determinação de umidade, ou teor de água de 

um alimento. Constitui-se em um dos mais importantes e mais avaliados 

índices em alimentos, sendo de grande importância econômica por refl etir 

o teor de sólidos de um produto e sua perecibilidade. Umidade fora das re-

comendações técnicas resulta em grandes perdas na estabilidade química, 

na deterioração microbiológica, nas alterações fi siológicas (brotação) e na 

qualidade geral dos alimentos.

Apesar da existência de vários métodos de determinação de umidade, não 

existe nenhum método que seja ao mesmo tempo exato e prático.

Embora simples no conceito, na prática, a determinação com precisão do 

teor de água é complicada por fatores que variam consideravelmente de um 

alimento para outro. Por exemplo, o nível de água na amostra e a facilidade 

com que ela pode ser removida dependem das quantidades relacionadas 

com “água livre”. Em geral, as difi culdades encontradas são as seguintes:

Separação incompleta da água do produto (uma formação de uma crosta na 

parte externa da amostra).

Decomposição do produto com formação de água além da original (alimento 

com concentração elevada de açúcar resulta na decomposição do produto).

Perda das substâncias voláteis do alimento (substâncias aromáticas, como 

café, chocolate etc.).

Alimento

Umidade, PB(Proteína bruta), EE(Extrato etéreo), CHOS(Carboidratos) e Cinzas

�

105º C 550º C

�



Amostras de alimentos que 
se decompõem, ou iniciam 
transformações a essa 
temperatura (exemplos: 
alimentos açucarados, 
frutas), devem ser aquecidas 
em estufas a vácuo, onde 
se reduz a pressão e se 
mantém a temperatura de 
aproximadamente 70°C.
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Na prática, tem-se preferido um método que determine um maior valor da 

umidade, onde não só água é removida, mas também compostos que se vo-

latilizam a 105°C. Para determinação de umidade, existem vários métodos. 

• Diretos: método de estufa, infravermelho, método de destilação, método 

de Karl-Fisher.

• Indiretos: cálculo do teor de umidade.

Todos esses métodos baseiam-se no princípio da perda de peso sofrido pelo 

produto quando submetido ao aquecimento. A escolha de um dos métodos 

está em função do produto a ser analisado, sendo o mais utilizado o aqueci-

mento direto da amostra em estufa a 105°C. Nesse momento, existe perda 

não só da água, mas de outras substâncias voláteis existentes no produto.

3.3.1 Procedimento

Neste momento, vamos dar início aos procedimentos de realização da análi-

se de determinação quantitativa de umidade em um alimento. 

É importante que você saiba que os procedimentos metodológicos, como 

também algumas informações e padrões aqui adotados, foram copilados 

tanto do Instituto Adolfo Lutz (IAL) como também do Ministério da Agricul-

tura Pecuária e Abastecimento (MAPA), com algumas modifi cações.

1. Pesar 5 gramas de amostra numa cápsula de porcelana, previamente 

aquecida em estufa a 105°C, conforme demonstrado na Figura 3.3.

Figura 3.3: Pesagem da amostra em balança analítica
Fonte: autoria própria.
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2. Após a pesagem da amostra no cadinho, deve-se transportar para a es-

tufa e manter a uma temperatura de 105°C, durante um período médio 

de 3 a 4 horas, dependendo do tipo da amostra. O procedimento mais 

viável é deixar quando a amostra adquirir peso constante, ou seja, quan-

do for pesada novamente, não ocorra mais alteração no valor do peso e 

se mantenha constante. Exemplo: até que a última pesagem não difi ra 

da anterior em 0,0005 g.

Figura 3.4: Cadinho em estufa
Fonte: Autoria própria.

O transporte da cápsula deve ser sempre com pinça para não passar a umi-

dade da mão para o cadinho.

3. Retirar a cápsula da estufa com uma pinça e colocar num dessecador 

para esfriar até temperatura ambiente.

Figura 3.5: Retirada da amostra para o dessecador
Fonte: Autoria própria.



(A−B)× 100

PA
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4. Pesar a amostra após retirar do dessecador. Pesar, depois de frio, o con-

junto cápsula mais amostra seca. Descontar o peso da cápsula vazia para 

obter o peso da amostra seca. O peso da água evaporada vai ser igual à 

diferença entre o peso da amostra úmida e o peso da amostra seca.

Cálculo de determinação de umidade ou substâncias voláteis:

Umidade a 105°C% = 

Onde:

A = Peso da cápsula mais amostra úmida (antes de ir à estufa).

B = Peso da cápsula mais amostra seca (após a saída da estufa).

PA = Peso da amostra (peso da cápsula mais amostra úmida menos peso da 

cápsula).

Nº do 
cadinho

Peso do 
cadinho

Peso do 
cadinho + 
amostra

Peso 
amostra

Peso cadinho 
+ amostra 
após 105°C

% de umidade
Média % de 

umidade

01A 23,4590 28,3245 4,8655 27,3309 20,42
20,69

01B 42,3544 47,9254 5.5710 46.7582 20,95

1. Quais as difi culdades encontradas na determinação de umidade?

2. Em que se fundamenta o método da determinação da umidade usando 

estufa a 105°C?

3. Por que a determinação de umidade de uma amostra com teor elevado 

de açúcar não é realizada a 105°C?

4. Qual nome se dá ao resíduo obtido na determinação de umidade?



Frutose
Açúcar simples, de fórmula 

C6H12O6, que se encontra na 
natureza como monossacarídeo 

livre, na polpa dos frutos, em 
plantas verdes e no mel.

Análises físico-químicas dos alimentose-Tec Brasil 52

Importante! Atente para as seguintes observações:

1. Amostras líquidas devem ser evaporadas em banho-maria até obter que 

a consistência pastosa reduzida, para então serem colocadas na estufa.

2. Esse método não deve ser usado para amostra com alto teor de substân-

cias voláteis, como condimentos. Vai ocorrer volatilização dessas subs-

tâncias, com perda de peso na amostra, que será computada como perda 

de água.

3. Na determinação de umidade por secagem em estufa, o resíduo seco 

pode ser utilizado para determinação de cinzas, gordura e fi bra bruta.

4. As amostras açucaradas formam uma crosta dura na superfície que im-

pede a saída da água do interior. Nesse caso, adiciona-se areia misturada 

à amostra para aumentar a superfície de evaporação.

5. Produtos com alto conteúdo de açúcar e carnes com alto teor de gordura 

devem ser secos em estufa a vácuo numa temperatura que não exceda 

70°C. Alguns açúcares, como a frutose, decompõem-se ao redor de 

70°C, liberando água.

6. Alguns produtos são muito higroscópicos e devem ser tampados no des-

secador ao saírem da estufa e pesados rapidamente após chegarem à 

temperatura ambiente.

7. A reação de caramelização em açúcares liberando água, durante a seca-

gem, é acelerada a altas temperaturas. Portanto, produtos nestas condi-

ções devem ser secados em estufa a vácuo a 60°C.

8. Alimentos contendo açúcares redutores e proteínas podem sofrer escu-

recimento por reação de Maillard (assunto que você já estudou na disci-

plina de Química dos Alimentos), com formação de compostos voláteis, 

como CO2 e compostos carbonílicos, e produtos intermediários, como 

furaldeído e hidroximetilfurfural. Estes compostos voláteis serão medidos 

erradamente como água evaporada na estufa.

9. Estufas com exaustão forçada são utilizadas para acelerar a secagem a peso 

constante e são recomendadas para queijos, produtos marinhos e carnes.
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3.4  Determinação de resíduo por 
incineração, minerais ou cinzas

Resíduo por incineração, minerais ou cinzas é o nome dado ao resíduo obti-

do por aquecimento de um produto após a queima da matéria orgânica em 

temperatura próxima a 550°C, a qual é transformada em CO2, H2O e NO3. 

Assim sendo, a cinza de um material é o ponto de partida para a análise de 

minerais específi cos. Estes minerais são analisados tanto para fi ns nutricio-

nais como também para segurança. Como exemplo, temos os resíduos me-

tálicos provenientes de inseticidas e outros agrotóxicos e também o estanho 

proveniente de corrosão de latas etc.

Os processos de determinação do conteúdo total de cinzas são de grande 

valor em alimentos, por várias razões. No caso de massas alimentícias, por 

exemplo, oferece uma indicação do tipo da matéria-prima usada (se de pri-

meira ou segunda categoria). A presença de grande quantidade de cinzas 

em produtos como açúcar, amido, gelatina etc. não é desejável.

Nem sempre este resíduo apresenta toda a substância inorgânica presente 

na amostra, pois alguns sais podem sofrer redução ou volatilização nesse 

aquecimento. Geralmente, as cinzas são obtidas por queima total de quanti-

dade conhecida da amostra, em cadinho ou cápsula de platina, ou porcela-

na, ou de outro material resistente ao calor, mantida em mufl a a 550°C até 

eliminação completa da matéria orgânica. As cinzas deverão fi car brancas ou 

ligeiramente acinzentadas (caso contrário, deve-se esfriar, adicionar 0,5 mL 

de água, secar e incinerar novamente).

Na maioria das vezes, é vantajoso combinar a determinação direta de umi-

dade e a determinação de cinzas, incinerando o resíduo obtido na determi-

nação de umidade. 

3.4.1 Procedimento
Para realização da análise de cinzas, podemos proceder de duas formas:

• utilizar o resíduo seco obtido na determinação de umidade;

• pesar uma nova amostra.



(A−B)× 100

PA
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1. Com base no resíduo seco obtido na determinação de umidade, a amos-

tra contida na cápsula de porcelana deve ser incinerada em mufl a a 

550°C, conforme foto do equipamento na Figura 3.6. 

Figura 3.6: Mufl a
Fonte: Autoria própria.

2. Resfriar em dessecador até a temperatura ambiente e pesar até obter 

peso constante.

Considerando uma amostra líquida, não se deve colocar diretamente na mu-

fl a e sim secar primeiro em banho-maria para não haver perda da amostra 

por ebulição.

Em caso de amostra sólida, deve-se carbonizar primeiro em temperatura 

baixa utilizando o bico de bunsen, onde vai ocorrer a liberação dos gases da 

combustão parcial.

Cálculos do percentual de cinzas:

Cinzas % = 

Onde:

A = Peso da cápsula mais cinzas (após a saída da mufl a) 

B = Peso da cápsula vazia 

PA = Peso da amostra (peso da cápsula mais amostra úmida menos peso da 

cápsula)
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Nº do 
cadinho

Peso do 
cadinho

Peso do 
cadinho + 
amostra

Peso 
amostra

Peso 
cadinho + 

cinzas

% de 
cinzas

Média % 
de cinzas

01A 39,4523 44,3229 4,8706 39,9647 10,52
10,57

01B 40,3922 45,4576 5,0654 40,9306 10,62

1. Defi na o que é cinza em um alimento.

2. Quais as razões da análise de cinzas em um alimento?

3. Por que não é recomendado usar uma temperatura superior a 550°C?

3.5 Determinação de lipídeos
A determinação quantitativa de lipídeos em alimentos é, há muito tempo, 

um parâmetro básico para avaliações nutricionais e de processamento. Na 

indústria de extração de óleos vegetais, um rígido controle do teor de lipí-

deos na matéria-prima e nos subprodutos deve ser mantido tanto com fi ns 

econômicos como tecnológicos.

Essa quantifi cação é feita, na maioria dos casos, pela extração da fração 

lipídica com solvente orgânico (éter etílico, éter de petróleo, hexano etc.), 

seguida da remoção por evaporação ou destilação do solvente empregado. 

Uma vez evaporado ou destilado o solvente, determina-se gravimetricamen-

te o resíduo obtido.

O resíduo obtido não é, na verdade, constituído unicamente por triglicerí-

deos, mas por todos os compostos que, nas condições da determinação, 

possam ser extraídos pelo solvente. Geralmente, são fosfatídeos, esteróis, 

vitaminas A e D, carotenoides, óleos essenciais etc., mas em quantidades 

relativamente pequenas, que não chegam a representar uma diferença sig-

nifi cativa na determinação. 

Nos produtos em que essas concentrações se tornam maiores, a determina-

ção terá a denominação mais adequada de extrato etéreo. A extração direta 

é feita por agitação da amostra com o solvente em frascos que permitem 

decantar ou separar o solvente que é, então, evaporado. Quase sempre se 

torna mais simples fazer uma extração contínua em aparelho de Soxhlet.
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Uma extração completa dos lipídeos se torna difícil em produtos contendo alta 

proporção de proteínas, e a presença de carboidratos também interfere. Em 

muitos casos, ocorre o encapsulamento dos lipídeos, ou seja, os triglicerídeos 

fi cam envoltos por moléculas de proteínas. Este fenômeno ocorre, tipicamen-

te, quando o alimento líquido é transformado em sólido, como é o caso do 

leite em pó. Faz-se então um tratamento prévio, com álcali ou ácido.

No tratamento com ácido, emprega-se ácido clorídrico a uma concentração 

de 6N e aquecimento. A proteína se dissolve no ácido e os lipídeos fi cam livres 

para a extração com solvente. No tratamento com álcali, o produto é tratado 

com hidróxido de amônio e álcool. O álcool precipita a proteína que se dissol-

ve no hidróxido de amônio, fi cando os lipídeos livres para a extração com o 

solvente.

Em casos especiais, determinam-se volumetricamente os lipídeos, tratando-se 

a amostra com ácido sulfúrico a uma densidade de 1,82 g/l em tubos calibra-

dos, fazendo-se em seguida uma centrifugação. Esses tubos calibrados são 

comumente chamados de butirômetros, os quais fornecem uma leitura direta 

na escala dos tubos. Como exemplo, podemos citar a quantifi cação da gordu-

ra do leite e seus derivados.

3.5.1 Procedimento
1. Pesar de 2 a 5 g da amostra em um cartucho de Soxhlet ou em papel de 

fi ltro. No caso de amostras líquidas, pipete o volume desejado, esgote 

em uma porção de algodão sobre um papel de fi ltro duplo e coloque 

para secar em uma estufa a 105°C por uma hora. 

2. Transferir o cartucho ou o papel de fi ltro amarrado para o aparelho extra-

tor tipo Soxhlet. Acoplar o extrator ao balão de fundo chato previamente 

tarado a 105°C.



(A−B)× 100

PA
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Figura 3.7: Aparelho extrator tipo soxhlet
Fonte: autoria própria.

3. Adicionar éter em quantidade sufi ciente para um Soxhlet e meio. Adap-

tar a um condensador. Manter sob aquecimento em chapa elétrica. A 

extração continua por 6 horas.

4. Retirar o cartucho, destilar o solvente e transferir o balão com o resíduo 

extraído para uma estufa a 105°C durante uma hora.

5. Resfriar em dessecador até a temperatura ambiente e pesar e repetir as 

operações de aquecimento até peso constante (no mínimo 2 h).

Cálculo do percentual de lipídeos ou extrato etéreo:

Lipídeos ou extrato etéreo % = 

Onde:

A = Peso do balão mais lipídeos (após a saída da estufa) 

B = Peso do balão vazio 

PA = Peso da amostra (peso do cartucho mais amostra menos o peso do 

cartucho vazio). 
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Nº do 
cadinho

Peso do 
cadinho

Peso do 
cadinho + 
amostra

Peso 
amostra

Peso 
cadinho

+
cinzas

% de 
cinzas

Média % 
de cinzas

0,6245 A 3,9022 3,2777 52,3295 52,6087 8,51
8,62

0,6032 B 3,8275 3,2243 60,4542 60,7363 8,74

1. Por que se pode denominar a gordura extraída de extrato estéreo?

2. O resíduo obtido na extração por Soxhlet é constituído unicamente por 

lipídeos? Por quê?

3. Qual o princípio da determinação de lipídeos pelo método de Soxhlet?

4. Tubos calibrados chamados de butirômetro fornecem uma leitura direta 

na escala dos tubos. Eles são usados em que tipos de alimentos?

3.6 Determinação de proteínas

O método mais utilizado para a determinação de proteínas é o método de 

Kjeldahl, por ser confi ável, simples e conhecido em todo o mundo. Utiliza 

aparelhos e reagentes comuns em todo laboratório de análises químicas.

Este método fundamenta-se na queima de toda matéria orgânica da amostra 

com o auxílio de ácido sulfúrico concentrado na presença de um catalisador 

a uma temperatura entre 350 e 400°C. Em seguida, ocorre a destilação e ti-

tulação do nitrogênio proveniente da amostra (alimento). Sendo o conteúdo 

de nitrogênio das diferentes proteínas aproximadamente 16%, introduz-se o 

fator empírico 6,25 para transformar o número de gramas de nitrogênio en-

contrado em números de gramas de proteínas. Em alguns casos, emprega-se 

um fator diferente de 6,25, de acordo com o tipo do alimento analisado. 

Na prática, não se determinam proteínas e sim nitrogênio total contido na 

amostra (proteico e não proteico). Como nos alimentos a maioria do nitrogê-

nio é proteico, considera-se desprezível o não proteico. Conforme demons-

trado a seguir, 100 g de proteína contém 16 g de nitrogênio, por isso utiliza-

-se o fator de conversão e se obtém o total de proteína contida no alimento. 
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Fator geral na transformação de nitrogênio para proteína é de 6,25. Consi-

derando que as proteínas têm 16% de nitrogênio, em média: 

16 g Nitrogênio –––––––––– 100 g proteínas

n g Nitrogênio ––––––––––– X g proteínas

 n x 6,25 g proteína

Este método se baseia em três etapas, como você verá a seguir.

a) Digestão: também chamado de mineralização, destruição ou queima 

total da matéria orgânica. O nitrogênio contido na amostra combina-

-se com o ácido sulfúrico originando sulfato de amônia, com a ajuda do 

calor e do catalizador.

Matéria orgânica + 

Calor + Catalisador 

b) Destilação: o sulfato de amônia em meio alcalino libera a amônia que 

vai ser retida na solução de espera de ácido bórico a 3%, com indicador 

misto amoniacal formando borato de amônia.

(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH4OH
NH4OH + H3BO3 → NH4BO3 + H2O

c) Titulação: a titulação é realizada com ácido clorídrico 0,1 N, que reage 

por equivalência com o borato de amônia até coloração rósea.

3.6.1 Procedimento
a) Digestão (1a Fase)

1. Pesar 1 a 2 g da amostra em vidro de relógio.

X =
n× 100

16
=

H2SO4 → (NH4)2 SO4 + H2O + CO2

NH4BO3 + HCl → H3BO3 + NH4Cl
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2. Transferir para um balão de Kjeldahl, com auxílio de 10 ml de ácido sul-

fúrico concentrado e adicione 1 g de catalisador e 20 pérolas de vidro.

3. Agitar o balão, conectar o balão no tubo de evacuação, ligar o vácuo e 

aquecer em chapa elétrica apropriada (digestor) na capela até a solução 

se tornar clara. Espere esfriar.

Figura 3.8: Tubo Kjeldahl
Fonte: Autoria própria.

b) Destilação (2a Fase)

1. Acoplar o tubo de Kjeldahl com a solução já digerida a um destilador de 

nitrogênio.

Figura 3.9: Destilador de nitrogênio
Fonte: autoria própria.
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2. Adicionar lentamente ao tubo de Kjeldahl 40 ml de água e, a seguir, com 

cuidado, colocar 40 ml de hidróxido de sódio a 40%.

3. Na saída do destilador, colocar um erlenmeyer com 30 ml de ácido bórico 

a 3,0% com três gotas de indicados amoniacal (para captura da amônia). 

Destilar até cerca de 150 ml.

c) Titulação (3a Fase)

Titular a solução com ácido clorídrico a 0,1 N.

Figura 3.10: Titulação do nitrogênio
Fonte: autoria própria.

Cálculo da determinação de proteína:

1,0 ml de HCl 0,1 N –––––––––––– 1,4008 mg de Nitrogênio

1,0 ml de HCl 0,1 N –––––––––––– 1,4008 mg x 6,25 (fator de conversão)

8,755 mg de proteínas = 0,00875 g de proteínas

Proteínas % = 

Onde:

V = volume gasto de HCl 0,1

F = fator da solução de HCl

PA = peso da amostra

Nº da 
amostra

Peso da 
amostra

Volume gasto em 
ml de HCl 0,1 N

 Fator da solução 
de HCl

% de proteína
Média

% de proteína

01A 1,5034 15,5 1,0015 9,03
9,26

01B 1,3295 14,4 1,0015 9,49

0, 00875× 100× V × F

PA
=

0, 875× V × F

PA
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1. Qual é o elemento químico que está presente na proteína e é usado na 

sua determinação?

2. A determinação de proteínas é feita em quantas etapas? Quais são e 

quais os fundamentos de cada etapa? 

3. Por que o fator de conversão usado na determinação de proteínas é 

6,25?

3.7 Determinação de carboidratos
Os carboidratos são alimentos que fornecem energia ao organismo. Dentro 

deste grupo energético estão os cereais (arroz, trigo, milho, aveia etc.), os 

tubérculos (batatas, mandioca, mandioquinha etc.) e os açúcares (mel, fru-

tose etc.). Eles são divididos em três grupos principais, sendo eles os monos-

sacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. Os dois primeiros são conhecidos 

como carboidratos simples, já os polissacarídeos são denominados carboi-

dratos complexos.

Em geral, o grupo dos carboidratos simples é formado pelos açúcares e ao 

contrário do que muitos acreditam, ele não está presente somente em do-

ces, mas também nas massas, arroz etc. Já os carboidratos complexos são 

compostos em sua maior parte por fi bras solúveis (podem ser dissolvidas em 

água) e insolúveis (não podem ser dissolvidas em água).

As fi bras são substâncias privativas dos tecidos vegetais, as quais não cons-

tituem fonte de energia porque não podem ser hidrolisadas por enzimas do 

intestino humano. Como exemplos, temos os polissacarídeos não amiláceos 

insolúveis (celulose, hemicelulose, lignina), outros fazem parte do material 

intercelular solúvel (algumas hemiceluloses, pectinas) e outros ainda são se-

cretados pelos vegetais para desempenho de funções especializadas (gomas 

e mucilagens).

Os carboidratos são os componentes mais abundantes e amplamente distri-

buídos entre os alimentos, apresentando várias funções: 

a) nutricional; 

b) adoçantes naturais; 
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c) matérias-primas para produtos fermentados; 

d) principais ingredientes dos cereais; 

e) propriedades reológicas da maioria dos alimentos de origem vegetal 

(polissacarídeo); 

f) responsáveis pela reação de escurecimento em muitos alimentos.

3.7.1 Procedimento
Apesar de as fi bras serem carboidratos, mas não fornecerem energia, a de-

terminação dos carboidratos totais pode ser calculada, somando-se todos 

os outros constituintes calculados e subtraindo-se de 100. Nesse momento, 

em se tratando da composição centesimal de um alimento, vamos calcular 

a quantidade de carboidratos somando todos os outros constituintes e sub-

traindo de 100. 

Cálculo da determinação de carboidratos totais:

Carboidratos totais % = 100 – (U + C + L + P)

U = umidade %

C = cinzas %

L = lipídeos %

P = proteínas %

% Umidade % Cinzas % Lipídeos % Proteínas % Carboidratos

20,69 10,57 8,62 9,26 50,86

A fração glicídica (carboidratos) é determinada pelo somatório de quais 

componentes subtraídos do valor 100? Por quê?

3.8 Valor calórico total (VCT)
A energia contida nos alimentos é geralmente medida em calorias (cal) ou 

em quilocalorias (Kcal). Caloria é uma medida usada, frequentemente, para 

expressar o calor ou valor energético do alimento e da atividade física.

Através do método de calorimetria direta descobriu-se que cada alimento 

libera um determinado calor ao ser queimado. O calor liberado pela queima 

é enunciado como o valor energético do alimento. Por exemplo: uma colher 
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de margarina ao ser queimada libera 100 kcal, ou seja, no organismo esse 

alimento sofre o mesmo processo liberando a mesma quantidade de energia.

Uma caloria é a quantidade de calor necessário para elevar em 1°C (de 

14,5°C a 15,5°C) a temperatura de 1 kg (1 L) de água pura em graus cen-

tígrados. Assim sendo, uma caloria é designada mais corretamente como 

quilocaloria (Kcal).

Um grama de gordura é capaz de liberar, durante a respiração celular, uma 

quantidade de energia equivalente a 9,0 kcal. Já um grama de carboidrato 

ou de proteína libera em torno de 4,0 kcal. 

No sistema métrico, a unidade de energia é o joule (J). Uma quilocaloria 

é igual a 4,184 joules, que é comumente arredondado para 4,2 joules. A 

maioria das tabelas sobre composição dos nutrientes nos Estados Unidos 

continua a usar a caloria, entretanto, esse valor é facilmente convertido a 

joule multiplicando-se o valor calórico por 4,3.

3.8.1 Procedimento
Com os valores conhecidos das percentagens dos teores de proteínas, car-

boidratos e lipídeos, agora se torna fácil calcular o VCT. Basta multiplicar 

cada valor pela sua respectiva quantidade calórica, fornecida por cada gra-

ma, e no fi nal somar todos. Veja o exemplo a seguir:

1. Considerando um alimento com a seguinte composição:

Exemplo: Biscoito salgado 

% Umidade % Cinzas % Lipídeos % Proteínas % Carboidratos

10,00 1,900 14,00 10,00 64,10

Cálculo do VCT:

Valor Calórico Total (VCT) = (P × 4 + C × 4 + L × 9) kcal /100g

Valor Calórico Total (VCT) = 10,00 × 4 Kcal + 64,10 × 4,0 Kcal + 14,00 × 9 Kcal

 = 422,40 Kcal / 100g do alimento
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1. O que é uma caloria?

2. Dos componentes dos alimentos, quais fornecem calorias?

3. Quantas calorias fornece cada componente calórico do alimento por grama?

4. Como calcular o valor calórico dos alimentos?

Resumo 

Nesta aula, você estudou as operações prévias à realização de uma análise 

de alimento, como amostragem e preparações da amostra. Estudou também 

os procedimentos de determinação da composição centesimal, como umi-

dade, cinzas, lipídeos, carboidratos e proteínas. Viu também como calcular o 

valor energético (calórico) de um alimento.

Atividades de aprendizagem 

1. Agora, você vai avaliar o quanto aprendeu. Retome a aula, veja os passos 

estudados e responda às questões.

2. Como é uma preparação de uma amostra laboratorial e qual a sua im-

portância? 

3. Quais os constituintes de uma composição centesimal?

4. Em que propriedade da água se fundamenta a determinação de umidade.

5. Informe detalhadamente como determinar o teor de cinzas de um ali-

mento.

6. Por que há necessidade de se fazer uma hidrólise ácida em certas amos-

tras antes da extração dos lipídeos?

7. Qual o método de referência para determinação de proteínas? Comente 

as reações químicas envolvidas no método.
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Aula 4 – Análise de leites e derivados

Objetivos

Conhecer as principais análises feitas em produtos lácteos.

Conhecer a legislação em vigor.

Aplicar os procedimentos metodológicos das análises.

Avaliar, interpretar e sintetizar as informações resultantes de uma 

análise de leite e derivados.

Avaliar as possíveis fraudes ocorridas.

Compreender a importância da análise na qualidade dos alimentos.

4.1 Leite in natura
Para darmos início a nossa aula, vamos começar estudando um pouco sobre 

leite in natura. 

Como foi visto anteriormente na disciplina “Processamento de Leite”, con-

forme o Decreto Lei Nº 30.691, de 29 de março de 1952, do Regulamento 

da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), 

entende-se por leite, sem outra denominação, o produto oriundo da orde-

nha ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimenta-

das e descansadas. O leite de outros animais deve ser denominado segundo 

a espécie de que procede.

Os métodos analíticos para o controle de leite podem ser divididos em gru-

pos distintos, segundo a fi nalidade a que se destinam:
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• Determinação da adição de água – em caso de fraudes.

• Investigação das condições higiênicas e do estado de conservação – de-

terminação da acidez no leite.

• Controle da pasteurização.

Independente das fi nalidades citadas, para analisar o leite é necessário re-

alizar procedimentos de preparo de amostras, conforme veremos a seguir. 

4.2 Preparo da amostra
Como vimos na aula anterior, a amostragem e a obtenção da amostra cons-

tituem uma das etapas mais importantes numa análise para se obter um 

resultado fi nal satisfatório. Vimos também que, quando uma amostra é 

homogênea como, por exemplo, um líquido (leite, sucos), o processo de 

amostragem é simples, pois qualquer fração refl ete a composição média do 

produto. Logo, devemos homogeneizar o leite a 20°C, agitando e inverten-

do o recipiente várias vezes. Quando a amostra contiver grumos de creme, 

devemos aquecê-la a 38°C, em banho-maria, esfriar a temperatura ambien-

te e voltar a misturar novamente. Além do preparo, outra característica que 

você tem que prestar bastante atenção ao receber uma amostra é quanto à 

densidade do leite.

4.3 Densidade a 15°C
O leite é uma emulsão, ou seja, líquidos que não se misturam. Essa emulsão 

é composta por gordura e água, sua densidade fornece informações sobre 

a quantidade de gordura, como também da adição de água. De maneira 

geral, um teor elevado de gordura acima de 4,5% provoca uma diminuição 

na densidade, bem como a adição de água.

Para a determinação da densidade, usamos o termolactodensímetro, que é 

um instrumento específi co para determinação da densidade do leite, cujos 

algarismos encontrados na leitura indicam a 2ª, 3ª e 4ª casas decimais, de-

pois de 1,0_ _ _g/mL. Por exemplo: se o valor da leitura for 30, signifi ca que 

o resultado da densidade é 1,0300 g/ml ou 10300 kg/L.

Sabemos que a densidade da água pura é 1,0000g/mL, logo, quanto mais 

próximo desse valor, mais água terá o leite. A densidade do leite segundo a 

legislação deve fi car entre 1,0280 a 1,0340 g/mL.
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4.4.1 Procedimento para determinar a densidade
1. Inicie com a adição de 250 ml de leite lentamente em uma proveta de 

capacidade correspondente. A amostra deve estar previamente homoge-

neizada a uma temperatura de 15°C ou o mais próximo possível.

Figura 4.1: Adição de leite em uma proveta
Fonte: Autoria própria.

2. Introduza o termolactodensímetro, tendo cuidado para não encostar nas 

paredes da proveta. Em seguida, deve ser feita a leitura, na altura, do 

nível do líquido, conforme demonstrado na Figura 4.2.

Figura 4.2: Introdução do termolactodensímetro na amostra
Fonte: Autoria própria.
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3. Levante um pouco o termolactodensímetro (Figura 4.2) e enxugue a has-

te com papel de fi ltro de cima para baixo, girando o termolactodensíme-

tro. Mergulhe-o novamente até próximo ao traço anteriormente obser-

vado. Espere que a coluna de mercúrio do termômetro e o densímetro se 

estabilizem. Proceda a leitura da temperatura e da densidade.

Figura 4.3: Leitura da amostra utilizando o termolactodensímetro

É importante levar em consideração a relação da temperatura do leite com a 

densidade para ser feita a correção da amostra com a tabela vigente, porque 

a densidade infl uencia a temperatura (quanto mais quente tiver a amostra, 

menos densa ela vai fi car; quanto mais fria estiver a amostra mais densa ela 

vai estar). 

4. Expresse a densidade a 15°C.

Em que momento se deve fazer a correção da densidade?

Na prática, quando a leitura no termolactodensímetro for igual a 15°C, o re-

sultado será expresso diretamente conforme podemos observar na Tabela 4.1. 

Caso contrário, será necessário fazer a correção acrescentando 0,0002 para 

cada grau acima de 15°C ou diminuindo 0,0002 para cada grau abaixo, ou 

a correção poderá ser feita também através de tabelas (Tabela 4.1). Esta cor-

reção não deve ser feita em temperatura inferior a 10°C ou superior a 20°C. 

Exemplo: considerando uma leitura de 290° no lactodensímetro, a uma tempe-

ratura de 12°C, após correção da densidade, temos um valor de 1,0284 g/ml.
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Tabela 4.1: Correção da densidade do leite de acordo com a temperatura

Graus lactodensimétricos 
(leitura)

Temperatura do Leite (°C)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

195 189 190 191 192 193 195 196 198 200 202 204

200 193 194 195 196 198 200 201 203 205 207 209

205 198 199 200 201 203 205 207 209 211 213 215

210 203 204 205 206 208 210 212 214 216 218 220

215 208 209 210 211 213 215 217 219 221 223 225

220 213 214 215 216 218 220 222 224 226 228 230

225 218 219 220 221 223 225 227 229 231 233 235

230 223 224 225 226 228 230 232 234 236 238 240

235 228 229 230 231 233 235 237 239 241 243 245

240 233 234 235 236 238 240 242 244 246 248 250

245 238 239 240 241 243 245 247 249 251 253 255

250 242 243 245 246 248 250 252 254 256 258 260

255 247 248 250 251 253 255 257 259 261 264 266

260 252 253 255 256 258 260 262 264 266 269 271

265 257 258 260 261 263 265 267 269 271 274 277

270 262 263 265 266 268 270 272 274 276 279 282

275 267 268 270 271 273 275 277 279 281 284 287

280 271 272 274 276 278 280 282 284 286 289 292

285 276 277 279 281 283 285 287 289 291 294 297

290 281 282 284 286 288 290 292 294 296 299 302

295 286 287 289 291 293 295 297 299 301 304 307

300 290 292 294 296 298 300 302 304 306 309 312

305 295 297 299 301 303 305 307 309 312 315 318

310 300 302 304 306 308 310 312 314 317 320 323

315 305 307 309 311 313 315 317 319 322 325 328

320 310 312 314 316 318 320 322 324 327 330 333

325 315 317 319 321 323 325 327 329 332 335 338

330 320 322 324 326 328 330 332 334 337 340 343

335 325 327 329 331 333 335 337 339 342 345 348

340 329 331 333 335 338 340 342 344 347 350 353

Fonte: IAL- Normas Analíticas do Instituto Adolf Lutz, Volume 1.

A temperatura de congelamento do leite é mais baixa que a da água. Dessa 

maneira, essa prova é utilizada para se detectar fraude por adição de água 

ao leite. Para isso, é determinado o seu ponto de congelamento. 
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4.4  Índice crioscópico ou ponto de 
congelamento

O índice crioscópico do leite é a medida da temperatura na qual ocorre con-

gelamento da amostra. Esse índice fundamenta-se na mudança do ponto do 

congelamento em razão direta da concentração dos solutos. Esta proprie-

dade física está relacionada somente às substâncias lactose e aos minerais 

dissolvidos no leite, uma vez que essas substâncias têm o poder de diminuir 

a temperatura de congelamento. Se houver adição de água ao leite, o ponto 

de congelamento do mesmo tenderá a se aproximar ao da água, que é 0°C. 

4.4.1  Procedimento para determinar o índice 
crioscópio

• Coloque o leite no tubo do crioscópio (Figura 4.4) e proceda a sua determinação, 

seguindo corretamente as instruções do fabricante do aparelho. 

• Em geral, o volume recomendado é 2,5 ml para cada determinação. 

• Deve-se efetuar três determinações para cada amostra em três tubos 

distintos. 

• Os resultados dos testes devem ser próximos, com uma tolerância de 

mais ou menos 0,002°C ou 0,002°H (Hortvet). 

• Após cada leitura, limpar cuidadosamente o sensor e secar delicadamen-

te com papel absorvente fi no.

Figura 4.4: Crioscópio
Fonte: Autoria própria.
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Resultado

Uma vez obtida as três leituras, calcula-se a média aritmética. O cálculo da 

estimativa de fraude por adição de água pode ser realizado por meio da 

seguinte fórmula:

Porcentagem de água adicionada

Onde:

B = ponto de congelamento do leite autêntico (°C)

T = ponto de congelamento da amostra (°C)

Exemplo: uma amostra de um leite desconhecido apresentou leitura de 

0,480°H, enquanto um leite autêntico apresentou -0,535°H (conforme a Fi-

gura 4.4); após aplicação da fórmula chegou-se a conclusão de que no leite 

foi adicionado, aproximadamente, 10% de água.

Aplicando a fórmula

Porcentagem de água adicionada 

     

• Para expressar o índice em diferentes escalas:

Equivalência entre as escalas Hortvet (°H) e Celsius (°C):

T(°C)= 0,9656 x T(°H)

T(°H)= 1,0356 x T(°C) 

• Para calibração do equipamento, deve-se usar uma solução de cloreto de 

sódio (NaCl) 0,8646% para calibrar o aparelho. 

NaCl a 0,8646% = -0,530(°H) ou -0,512(°C)

=
(B − T )× 100

B

=
(B − T )× 100

B

=
(0, 535− 0, 480)× 100

0, 535
= 10, 28%
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1. Para afi rmarmos que um leite foi fraudado com adição de água, quais 

testes analíticos devem ser feitos e em que se fundamentam?

2. Se ocorrer o aumento de substâncias dissolvidas no leite pela adição de 

substâncias como sal ou açúcar, o ponto de congelamento do mesmo 

aumenta ou diminui? Explique.

4.5  Estabilidade ao etanol 68% (teste do 
álcool)

O teste do álcool é uma análise simples que consiste em estimar a estabili-

dade térmica do leite por meio da reação com solução alcoólica. Um leite 

coagulável indica que está com uma acidez alta, e se for pasteurizá-lo irá 

coagular no pasteurizador causando sérios problemas.

Um leite de má qualidade é favorável ao crescimento e aumento de micror-

ganismos que, por sua vez, degrada o açúcar do leite (lactose), transforman-

do-o em ácido láctico e fazendo com que haja uma elevação na acidez.

4.5.1  Procedimento para determinar a 
estabilidade térmica

Adicione 2 ml de leite em um tudo de ensaio e acrescente 2 ml de álcool a 

68%. Misture cuidadosamente e observe.

Resultado

Instável: coagulado

Estável: sem coagulação

O que leva um leite a apresentar instabilidade ao teste do álcool (etanol a 68%)?

4.6 Extrato seco total e desengordurado
O leite é composto por aproximadamente 87% de água e o restante –13% 

– pelos outros constituintes que representam a parte sólida, que é o extrato 

seco total. Este, por sua vez, quando subtraído o teor de gordura passa a ser 

chamado de extrato seco desengordurado.

O extrato seco total é representado pela gordura, açúcar (lactose), proteínas 

e sais minerais. Quanto maior esse componente no leite, maior será o rendi-
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mento dos produtos. O extrato seco desengordurado compreende todos os 

componentes exceto a gordura e a água.

4.6.1  Procedimento para determinar o extrato 
seco total e desengordurado

1. Transfi ra com o auxílio de uma pipeta cerca de 5,0 g da amostra para 

uma cápsula com tampa previamente seca e tarada e, em seguida, pese.

2. Pré-aqueça em banho-maria, por 30 minutos, e leve a estufa a 105°C 

juntamente com a tampa por 2 horas.

3. Coloque a tampa sobre a cápsula e esfrie em dessecador até temperatura 

ambiente.

4. Pese e repita a operação até peso constante.

Cálculo 

O cálculo da porcentagem do extrato seco total é igual ao cálculo da de-

terminação da umidade estudado anteriormente.

Para saber a porcentagem de extrato seco desengordurado, deve-se fazer 

a subtração da porcentagem de extrato seco total com o teor de gordura da 

amostra, conforme esquematizado a seguir:

4.7 Acidez em ácido láctico %
A determinação da acidez é um indicativo da qualidade do leite. À medida 

que o leite é submetido às condições impróprias do ambiente, sua acidez 

tende a aumentar porque existe a multiplicação de microrganismos pela al-

teração da lactose do leite comprometendo a qualidade do produto.

Amostra de leite

Extrato Seco Total (EST)

Extrato Seco Desengordurado (EST)

Retirada de Gordura
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4.7.1 Procedimento para quantifi car a acidez
1. Transfi ra com um pipeta volumétrica 10 ml da amostra homogeneizada 

para um erlenmeyer de 125 ml.

2. Dilua com 40 ml de água isenta de gás carbônico.

3. Adicione 2 ml de solução alcoólica de fenolftaleína a 1%.

4. Titule com solução de hidróxido de sódio, 0,1 ou solução Dornic até o 

aparecimento de coloração rosa forte persistente por, aproximadamente, 

30 segundos.

Cálculo

Exemplo: valores obtidos após titulação de um leite

• Volume da amostra: 10 ml

• Volume gasto da solução: 0,1N 1,8 ml 

• Volume gasto da solução Dornic: 1,8 ml 

• Fator de conversão: 0,09

• F fator de correção da solução: 1,0010

Acidez em ácido láctico 

Cálculo para expressão em ácido láctico

Acidez em ácido láctico  

Cálculo para expressão em Graus Dornic

Para cada 0,1 ml gasto com uma solução em grau Dornic equivale a 1°D. 

Considerando o exemplo anterior, tem-se:

0,1  1ºD

18ml  X

X = 18ºD

1,8 ml de solução gasta correspondente a 

% =
V × f × 0, 09×N × 100

V A

% =
1, 8× 1, 0010× 0, 09× 0, 1× 100

10
= 0, 16%
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Onde:

V = volume gasto da solução de hidróxido de sódio 0,1N;

VA = volume da amostra, em ml;

f = fator de correção as solução de hidróxido de sódio 0,1N;

0,09 = fator de conversão do ácido láctico;

N = normalidade da solução de hidróxido de sódio. 

Figura 4.5: Determinação da acidez no leite

Para expressar a acidez em grau Dornic basta utilizar uma solução de hidró-

xido de sódio N/9, ao invés de 0,1N. Cada grau Dornic é equivalente a 0,1ml 

da solução de hidróxido de sódio N/9. A legislação vigente permite a acidez 

de no máximo 18°D ou 0,18% em ácido láctico.

Acesse a página <www.sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/loginAction.

do?method=exibirTela> e colete informações sobre os padrões de acidez 

estabelecidos para os diversos tipos de leite.

4.8 Amido (presença)
Essa análise tem como objetivo detectar a presença ou ausência do amido, 

que pode ser adicionado, ilegalmente, com a fi nalidade de corrigir a densi-

dade em leite que foi adulterado pela adição de água.

O amido é utilizado de forma fraudulenta no leite, no qual foi adicionado 

água como espessante, corrigindo, portanto, a densidade dos leites que so-

freram adição de água.
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4.8.1  Procedimento para determinar a presença 
de amido

1. Transfi ra 10 ml da amostra para um tubo de ensaio.

2. Aqueça até ebulição em banho-maria por 5 minutos e resfrie em água.

3. Adicione 2 gotas de solução lugol (iodo a 1%) e observe a coloração 

produzida.

Resultado 

Positivo: coloração azul (signifi ca presença de amido)

Negativo: coloração natural do leite (ausência de amido)

1. Qual a fi nalidade da adição do amido ao leite fl uido e como detectá-lo?

2. A adição de amido ao leite corresponde a uma fraude? Explique.

3. Quem é o indicador do amido?

Existem testes que usualmente são aplicados objetivando avaliar a efi ciência 

do processo de pasteurização no leite, ou seja, se o leite foi superaquecido 

ou subaquecido de acordo com o recomendado. Trata-se da fosfatase e da 

peroxidase, conforme veremos a seguir.

4.9 Fosfatase
A efi ciência do processo de pasteurização é verifi cada através da presença 

ou ausência da enzima fosfomonoesterase (fosfatase), que é um consti-

tuinte formal do leite cru, a qual é destruída completamente com a pas-

teurização efi ciente. A enzima hidrolisa o fenil fosfato dissódico, liberando 

fenol, que reage com 2,6 dibromoquinona clorimida, formando indofenol 

de coloração azul.

Ao realizar o teste na amostra, se for detectada a presença dessa enzima, 

signifi ca que o processo de pasteurização não ocorreu de forma correta, 

ou seja, ou a temperatura de pasteurização no leite foi baixa em relação ao 

mínimo requerido, ou o tempo de retenção foi menor, ou ainda pode ter 

ocorrido adição de pequena quantidade de leite cru ao leite pasteurizado, 

para que o teste seja positivo.
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4.9.1  Procedimento para determinar a presença 
de fosfatase

1. Adicione 5 ml da solução PHOSPHATE (branco) ao tubo de ensaio.

2. Adicione 0,5 ml da amostra de leite e misture, invertendo o tubo várias vezes.

3. Incube por 30 minutos em banho-maria a 37°C.

4. Retire do banho e adicione 6 gotas de solução INDO-PHAX (verde) e agite 

bem, imediatamente.

5. Deixe repousar entre 5 a 10 minutos para desenvolvimento da cor.

6. O aparecimento de uma coloração acinzentada revela a ausência da enzi-

ma (resultado negativo) indica que o leite sofreu calor de pasteurização.

Resultado

Leite cru: presença da enzima (cor azul intenso).

Leite pasteurizado: ausência da enzima (cor acinzentada).

Figura 4.6: Determinação da enzima fosfatase no leite
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4.10 Peroxidase
A peroxidase é uma enzima presente no leite, que é destruída quando este é 

aquecido acima de 75°C, por mais de 20 segundos. A pasteurização, quan-

do bem executada, não destrói a peroxidase e detecta sua presença. 

4.10.1  Procedimento para determinar a presença 
de peroxidase

Transfi ra 10 ml da amostra para um tubo de ensaio e aqueça em banho-

-maria a 45°C por 5 minutos (para ativar a enzima).

Adicione ao tubo 2ml de uma solução hidroalcoólica de guaicol a 1% pelas 

paredes do tubo de ensaio.

Acrescente ao tubo 3 gotas de peróxido de hidrogênio (água oxigenada) a 3%.

Aguarde por 5 minutos.

Se o leite tiver a enzima, a amostra vai fi car com a cor salmão, se o leite não 

tiver a enzima não vai alterar a cor da amostra.

O aparecimento de uma coloração salmão (resultado positivo) indica que o 

leite foi bem pasteurizado.

Resultado

Positivo: presença da enzima (coloração salmão)

Negativo: ausência da enzima (cor normal do leite)

Figura 4.7: Determinação da enzima peroxidase no leite
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O leite considerado dentro dos padrões quanto à pasteurização correta deve 

apresentar resultado positivo para a peroxidase e negativo para a fosfatase.

1. Quando o leite é bem pasteurizado, qual é o resultado quanto à presença 

ou ausência das enzimas fosfatase e peroxidase? Explique.

2. 2.Qual das enzimas é destruída quando o leite é pasteurizado a tempera-

tura acima da recomendada pela legislação?

3. 4.Existe teste simples que é realizado na plataforma dos laticínios para 

avaliar a estabilidade térmica do leite? Justifi que.

4.11  Água oxigenada (peróxido de 
hidrogênio)

A água oxigenada tem ação bactericida e/ou bacteriostática, dependendo 

da concentração, da microbiota presente no leite. Entretanto, por ser um 

conservante de baixo custo e efi ciente, a água oxigenada é ilegalmente uti-

lizada no leite e seus derivados. Segundo a legislação brasileira, é proibida 

a adição de água oxigenada (peróxido de hidrogênio) em leite e derivados 

para preservá-los por maior tempo, pois pode resultar em danos à saúde dos 

consumidores, dentre outros problemas. 

4.11.1 Procedimento para determinar a presença 
de água oxigenada (peróxido de hidrogênio)
1. Transfi ra 10 ml da amostra para um tubo de ensaio e aqueça em banho-

-maria a 35°C.

2. Adicione 2 ml de uma solução hidroalcoólica de guaiacol a 1%.

3. Acrescente 2 ml de leite cru e agitar.

4. A enzima peroxidase do leite cru age sobre o peróxido de hidrogênio, 

liberando oxigênio. Este transforma o guaiacol da forma leuco para sua 

forma corada.

Resultado

Positivo: coloração salmão (presença)

Negativo: coloração normal do leite (ausência)
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4.12 Gordura pelo método de Gerber
A gordura do leite é o componente que mais varia em quantidade, uma 

vez que depende de diversos fatores relacionados ao animal que o fornece, 

como raça, alimentação, época do ano, números de gestações, se confi nado 

ou não dentre outros.  

Um dos mais importantes componentes do leite é a gordura. Ao chegar na 

indústria, o leite deve ter no mínimo 3% de gordura. A gordura do leite é 

importante para a indústria porque é que ela vai dar origem à manteiga. Vale 

salientar que o teor de gordura vai ser responsável pelo preço do leite pago 

ao produtor.

O método mais empregado para a determinação de gordura no leite é o mé-

todo de Gerber, o qual se baseia na quebra da emulsão do leite pela adição 

de ácido sulfúrico (densidade de 1,82g/ml) e álcool isoamílico, com posterior 

centrifugação para quantifi car a gordura existente na amostra.

4.12.1  Procedimento para determinar a 
quantidade de gordura

1. Adicione a um butirômetro (Figura 4.5) 10 ml de uma solução de ácido 

sulfúrico densidade (1,82g/ml).

Figura 4.8: Butirômetro
Fonte: Autoria própria.

2. Transfi ra 11 ml da amostra homogeneizada para o butirômetro lenta-

mente pela sua parede para evitar a mistura com o ácido.

3. Acrescente 1 ml de álcool isoamílico.

4. Limpe as bordas do butirômetro com papel de fi ltro e feche com rolha 

apropriada.
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5. Envolva o butirômetro em um pano, colocando o bulbo maior na palma 

da mão de forma que o dedo polegar exerça pressão sobre a tampa, 

impedindo sua projeção.

6. Agite cuidadosamente o butirômetro de modo a promover a mistura 

completa dos líquidos no interior do aparelho.

7. Centrifugue por 10 minutos a 1200 rpm.

Figura 4.9: Centrifugação
Fonte: Autoria própria.

8. Após a centrifugação, leve a um banho-maria a 65°C por 5 minutos. 

Repita as operações de centrifugação e aquecimento quando necessário.

9. Depois que se retira amostra da centrífuga de Gerber, deve ser feita a 

leitura direta no butirômetro. Não é necessário realizar cálculo, basta ler 

a porcentagem de gordura diretamente na escala do butirômetro.

Figura 4.10: Leitura no butirômetro
Fonte: Autoria própria.

Existe leite tipo A, B e C. No 
leite tipo A e B, a gordura é 
integral; já o leite tipo C é o 
chamado leite padronizado, 
isso signifi ca que o produtor 
pode desnatar o leite, deixando 
apenas 3% de gordura, 
quantidade mínima de gordura 
que o leite deve chegar na 
indústria.
A densidade do ácido sulfúrico 
puro é de 1,84 g/ml. Se 
utilizarmos essa concentração, 
o ácido vai digerir toda a 
matéria orgânica do leite, 
isto é, proteínas, açúcares e 
gorduras. Quando baixamos a 
concentração para 1,82 g/ml, 
esse ácido não vai mais digerir 
a gordura, só vai digerir os 
açúcares e as proteínas.
A função do isoamílico é de 
antiespumante e diminui a 
tensão superfi cial entre a 
gordura e o ácido sulfúrico.



Análise físico-química dos alimentose-Tec Brasil 84

1. Por que temos que baixar a concentração do ácido sulfúrico usado na 

determinação de gordura dos produtos lácteos de 1,84 g/l para 1,82 g/l?

2. Investigue por que a densidade do ácido sulfúrico usado na determinação 

de gordura dos produtos lácteos é de 1,82 g/l e não 1,84 g/l. Explique.

4.13 Glicídios redutores em lactose
A lactose é o principal carboidrato do leite. Além da lactose podem ser en-

contrados outros carboidratos, como a glicose e a galactose, porém em pe-

quenas quantidades. No leite, a concentração da lactose fi ca em torno de 

5% (4,7 a 5,2%). Como a lactose é o elemento mais estável do leite, isto 

signifi ca que o mesmo terá menos variações quando analisado em compara-

ção a concentração de gordura.

4.14.1 Procedimento para determinar a presença 
de glicídios redutores em lactose
1. Transfi ra, com auxílio de uma pipeta volumétrica, 10 ml da amostra para 

um balão volumétrico de 100 ml.

2. Adicione 50 ml de água e 2 ml de uma solução de sulfato de zinco a 

30% e, 2ml de uma solução de ferrocianeto de potássio a 15%. Misture 

a cada adição.

3. Complete o volume com água, agite e espere 5 minutos.

4. Filtre em papel de fi ltro, recebendo o fi ltrado, que deverá estar límpido.

5. Em um balão de fundo chato de 250 ml adicione 10 ml de cada uma 

das soluções de Fehling (A e B), e adicione 40 ml de água e, em seguida, 

aqueça até ebulição.

6. Transfi ra o fi ltrado para uma bureta de 25 ml.

7. Adicione gota a gota do fi ltrado da bureta sobre a solução do balão em 

ebulição, agitando sempre até que a solução mude de coloração azul a 

incolor (no fundo do balão deverá fi car um resíduo vermelho-tijolo).
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=
V × 0, 068× 100

L× v

Cálculo

Glicídios redutores em lactose  

Onde:

0,068 = número de g de lactose correspondente a 10 ml da solução de 

Fehling.

v = número de ml da solução da amostra gasto na titulação.

L = número de ml da amostra.

V = número de ml da diluição da amostra (100 ml).

Exemplo

Aplicando a fórmula apresentada e considerando um gasto de 1,8 ml da 

solução após diluição, teremos:

Glicídios redutores em lactose

Essa amostra, encontra-se dentro dos padrões esperados.

A concentração da lactose no leite é estável (não ocorrendo altas variações 

como no caso da gordura)? Explique.

4.14 Neutralizantes da acidez
Algumas substâncias alcalinas podem ser usadas como redutor da acidez 

do leite com baixa qualidade (leite acidifi cado). Por isso, é feita análise em 

laboratório para detectar a acidez do leite e determinar a sua inutilização, 

como previsto pela legislação do Ministério da Agricultura Pecuária e Abas-

tecimento (MAPA). A presença de substâncias alcalinas adicionadas ao leite 

é identifi cada pela ação do ácido rosólico usado como indicador. Ácido rosólico
Ácido indicador, que reage 
dando uma coloração quando 
identifi ca a presença de uma 
substância.

=
100× 0, 068× 100

10× 1, 4
=

680

14
= 4, 86%
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4.14.1  Procedimento para determinar 
neutralização da acidez

1. Coloque em um tubo de ensaio 5ml de leite e adicione 10ml de álcool 

etílico neutralizado e agite.

2. Adicione ao tubo 2 gotas de solução de ácido rosólico a 2%.

3. Faça um branco com álcool etílico e a solução ácido rosólico e compare 

as cores.

Resultado

Positivo: coloração vermelho carmim

Negativo: leite com coloração normal

Por que a legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) não permite a utilização de alcalinizantes ou neutralizantes de aci-

dez no leite? Explique.

Resumo

Nesta aula, você estudou as análises mais importantes do grupo dos alimen-

tos lácteos. Também estudou os procedimentos metodológicos das análises 

utilizadas, conheceu algumas fraudes que podem ocorrer, viu como detectá-

-las e fez uso da legislação vigente.

Existe outra forma de detectar 
alcalinidade, que é determinada 

pela alcalinidade das cinzas 
em carbonato de sódio. Essa 

análise é realizada através 
das cinzas (resíduo mineral 
fi xo), como visto na Aula 3, 

objetivando detectar presença 
de substâncias alcalinas 

adicionadas em momento 
de fraude ao leite  como, 

por exemplo, um sal alcalino 
bicarbonato ou carbonato de 

sódio que tem a função de 
neutralizar acidez do leite.
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Atividades de aprendizagem

Agora, você vai avaliar o quanto aprendeu. Retome a aula, veja os passos 

estudados e responda às questões.

1. O leite é passível de diversas fraudes, uma delas é a adição de substân-

cias como água, açúcar, amido, dentre outras. De que maneira é possível 

identifi car essas fraudes?

2. Sabe-se que as enzimas presentes no leite são termossensíveis. Que enzi-

mas são essas e qual o objetivo de analisar o leite quanto à presença ou 

ausência das mesmas?

3. Qual a importância da determinação da acidez no leite?
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Aula 5 –  Análises específi cas: carnes, 
aves, pescados e seus produtos

Objetivos

Conhecer as principais análises realizadas em carne, aves, pescados 

e seus respectivos derivados.

Aplicar os procedimentos metodológicos das análises.

Avaliar e interpretar as alterações desses alimentos.

Aplicar adequadamente a legislação em vigor.

Compreender a importância da análise na qualidade dos alimentos 

em estudo.

5.1 Análises em carnes e produtos cárneos
Você sabia que devido a sua popularidade e elevado valor nutritivo, as car-

nes, os pescados e seus derivados têm um importante lugar na nossa mesa? 

Por isso o conhecimento das principais análises dessa matéria-prima torna-se 

de fundamental importância.

Segundo o regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de 

origem animal RIISPOA, denominam-se carnes as partes musculares comes-

tíveis das diferentes espécies de animais de açougue, manipuladas em con-

dições higiênicas e provenientes de animais que ao abate se apresentam 

em boas condições de saúde, certifi cado por médico veterinário responsável 

pelo serviço de inspeção. 

As carnes frescas ou in natura deverão ser entregues ao consumo conser-

vadas sob refrigeração, sendo avaliada quanto a sua segurança higiênico-

-sanitária, classifi cação, presença de conservadores, características físico-quí-

micas, microscópicas, microbiológicas e sensoriais.

Já os produtos cárneos processados ou preparados são aqueles cujas carac-

terísticas originais da carne fresca foram alteradas através de tratamentos 
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físicos e/ou químicos. O processamento da carne fresca visa à elaboração de 

produtos com aumento da vida de prateleira, apresentam uma composição 

que facilita sua deterioração, e cuidados desde a produção até o consumo 

garantem sua qualidade. 

Dentre diversos exemplos desses produtos processados que chegam aos la-

boratórios e são submetidos às análises, podemos citar o hambúrguer, a 

linguiça fresca, a carne de sol etc.

Figura 5.1: Linguiça frescal defumada
Fonte: autoria própria.

5.1.1 Características organolépticas
A primeira análise realizada em uma carne é referente aos atributos senso-

riais defi nidos por suas propriedades físico-químicas e é traduzida em ca-

racterísticas organolépticas como: maciez, sabor, cor, odor e suculência. A 

análise organoléptica da carne é de grande importância e, às vezes, muito 

mais importante que as análises físico-químicas, pois são as características 

organolépticas que mais se alteram no início da decomposição da carne e 

que é um fator determinante para a aquisição do produto pelo consumidor 

no momento da compra.

Logo, uma carne de boa procedência deve apresentar as seguintes características:

Aspecto: uniforme, sem acúmulo sanguíneo, corpos estranhos etc.

Coloração: uniforme, sem manchas escuras ou zonas claras, variando do 

vermelho rosado ao vermelho pardo. Com o envelhecimento há escureci-

mento da superfície que progressivamente torna-se acinzentada ou esverde-

ada pela ação de microrganismos.
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Consistência: normalmente é fi rme, compacta e elástica. No início da pu-

trefação, a superfície torna-se viscosa ou limosa e a carne perde a fi rmeza.

Odor: suave, agradável e característico em carnes sãs, tornando-se amonia-

cal e depois fétido.

Figura 5.2: Corte cárneo com aspecto normal
Fonte: autoria própria.

1. Quais são os atributos de qualidade de uma boa carne? Explique sua 

importância.

2. Você receberia uma carne que apenas um dos atributos se encontrasse 

fora do recomendado? Justifi que sua resposta. 

A seguir, você vai estudar as principais análises realizadas na carne em labo-

ratório. Vamos lá! 

5.1.2 Gás sulfídrico (Prova de Éber) 
Agora você vai estudar a execução de uma análise de decomposição das 

carnes provocada por ação de microrganismos, que dá origem a um gás com 

cheiro de ovo podre chamado gás sulfídrico (H2S), também denominado 

sulfeto de hidrogênio.

A análise fundamenta-se na decomposição dos aminoácidos sulfurados da 

carne com liberação de enxofre (elemento químico representado pela letra 

S). Este em meio ácido transforma-se H2S e que após combinar-se com o 

acetato de chumbo produz sulfeto de chumbo (PbS), que enegrece o papel 

de fi ltro.
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Figura 5.3: Presença de gás sulfídrico
Fonte: autoria própria.

5.1.2.1 Procedimentos
 

1. Transferir 10g da amostra homogeneizada para um erlenmeyer de 125 ml.

2. Fechar o erlenmeyer com um pedaço duplo de papel de fi ltro embebido 

com uma solução de acetato de chumbo a 5% adicionado de 1 ml de 

ácido acético glacial.

3. Levar ao banho-maria de modo que fi que a 3 cm acima do nível da água.

4. Aquecer por 10 minutos.

5. Verifi car a coloração do papel.

5.1.2.2 Resultado
• Positivo: a coloração do papel passa de branca para preta.

• Negativo: as amostras que derem uma reação de gás sulfídrico inferior 

à produzida por 0,1 mg de Na2S.9H2O em meio ácido, que corresponde 

a 0,0014 mg de H2S.

5.1.3 Amônia (Prova de Éber)

Agora vamos iniciar a análise de determinação de amônia (com o reagente e 

Éber) que também está relacionado com a decomposição das carnes. Trata-

-se de uma importante análise qualitativa e é baseada na reação da amônia 

que é liberada devido à decomposição da carne e indica o início da degra-

dação das proteínas. A amônia, que é um gás incolor, ao reagir com o ácido 
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clorídrico, que também é um gás incolor, forma cloreto de amônio (NH4Cl) 

sob a forma de vapores brancos.

5.1.3.1 Procedimentos
1. Transfi ra 5 mL do reagente de Éber (mistura de 50 ml de ácido clorídrico 

+ 150 ml de álcool + 50 ml de éter etílico) para um tubo de ensaio de 

25 mL.

2. Fixe um pedaço da amostra na extremidade do arame tipo anzol e intro-

duza no tubo de ensaio de modo que não toque nem nas paredes do 

tubo nem na superfície do reagente.

5.1.3.2 Resultado
• O aparecimento de fumaças brancas e espessas indica que o produto 

está em início de decomposição.

Notas

• Repita a prova com diferentes porções da amostra.

• Em alguns casos, somente o conjunto desta e outras provas será decisó-

rio para uma avaliação do estado de conservação do produto.

5.1.4  Determinação do pH (Método 
potenciométrico)

Como você viu anteriormente, ao se decompor (deteriorar) a carne libera 

alguns compostos como a amônia. Esta é alcalina e por sua vez vai modifi car 

o pH de uma carne, logo o pH dá uma avaliação da sua qualidade. 

O pH de uma solução pode ser convenientemente medido por aparelhos 

chamados pHmetros, bastando introduzir os eletrodos do pHmetro na solu-

ção a ser analisada e fazer a leitura do pH. 

5.1.4.1 Procedimentos
1. Ligar o pHmetro e esperar aquecer (ver Figura 4).

2. Verifi car os níveis dos eletrólitos dentro dos eletrodos.

3. Calibrar o pHmetro com soluções tampões 7 e 4 (para soluções ácidas) 

ou 7 e 10 (para soluções básicas).
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4. Acertar as temperaturas.

5. Usar água destilada para lavar o eletrodo, antes de fazer qualquer medi-

da, e secar.

6. Misturar 50g de amostra homogeneizada com 10ml de água destilada 

recente ou água deionizada para possibilitar a penetração do eletrodo

7. Determinar o pH da amostra fazendo a leitura com precisão até 0,01 

unidades de pH.

Figura 5.4: pHmetros de bancada
Fonte: autoria própria.

 

Figura 5.5: PHmetro portátil de carne
Fonte: <http://www.splabor.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/pHmetro_de_carne.jpg>. Acesso em: 20 set. 2012.
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5.1.4.2 Resultado
• pH de 5,8 a 6,2 – carne boa para consumo.

• pH 6,4 – apenas para consumo imediato (limite crítico para consumo).

• pH acima de 6,4 – início de decomposição.

O pH de uma solução pode ser obtido também de uma maneira menos pre-

cisa, usando-se o papel indicador de pH. O papel indicador é impregnado 

com compostos orgânicos que mudam sua cor conforme o pH. A cor mos-

trada pelo papel indicador é, então, comparada com uma escala de cores 

fornecida pelo fabricante.

Figura 5.6: Papel indicador de pH

Fonte: <http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTd9r2WWvu8zXz_t7MNBBoJNnkOneqf1z_vpY2NjHiIActeNjRl>. 
Acesso em: 20 set. 2012.

1. Uma carne, ao ter início a sua decomposição, apresenta liberação de 

alguns componentes de seus constituintes. Quais são?

2. Qual procedimento deve ser empregado para detectar esses compostos?

3. Qual é o pH ideal da carne e o que ocasiona um pH elevado? 

4. Como você já conhece o parâmetro para determinação do pH na carne, 

observe o resultado do pH na Figura 5 e comente.
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5.1.5 Determinação de espaço livre
A determinação de espaço livre consiste em um controle interno da indús-

tria para manter um padrão de qualidade constante dos produtos, ou seja, 

relação quantidade de líquido e de sólidos dentro da embalagem, visto que, 

se for colocado pouco líquido, a amostra que deveria fi car imersa em uma 

solução não fi cará, podendo ocorrer alguma alteração organoléptica (cor, 

sabor, textura). Ela também terá uma maior difi culdade para a exaustão do 

ar, o que, se for mal realizado, poderá acarretar em crescimento de micror-

ganismos aeróbios.

Por esse motivo, nos produtos envasados, é de interesse a determinação do 

espaço livre da embalagem, pois, através desse procedimento, pode-se con-

trolar o conteúdo e a tecnologia empregada no envasamento.

5.1.5.1 Procedimentos com recipiente de forma regular
Abra o recipiente e meça, com precisão de milímetros, a distância compreen-

dida entre o nível superior do produto e o nível da altura da tampa.

Retire o conteúdo e meça com precisão de milímetros a distância compreen-

dida entre o fundo do recipiente e o nível da altura da tampa.

Aplique os dados na fórmula a seguir.

Cálculo 

Onde:

E: espaço livre do recipiente, por cento.

d1: distância entre o nível superior do produto e a tampa, em mm.

d2: distância entre o fundo do recipiente e a tampa, em mm.

E =
d1

d2

× 100
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Figura 5.7: Determinação do espaço livre em recipiente de forma regular

5.1.5.2 Procedimentos com recipiente de forma irregular
1. Marcar com lápis ou com fi ta adesiva os níveis da tampa e do conteúdo 

do recipiente.

2. Transferir o conteúdo do recipiente para uma proveta e anote o volume 

com precisão de mL (V1).

3. Encher o recipiente com água até que o nível da tampa transfi ra o líquido 

para uma proveta. Anote com precisão de mL (V2).

4. Aplique os dados na fórmula a seguir.

Cálculo

Onde:

E: espaço livre do recipiente, por cento.

V1: volume da amostra em mL.

V2: Volume máximo do recipiente, em mL.

Espaço livre (vazio)

Produto

I L

LEITE

I L

ITE
LEITE

I LI LI L

LEITE
LEITE
LEITE
LEITELEITE

E =
(V2 − V1)

V2

× 100
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Figura 5.8: Determinação do espaço livre em recipiente de forma irregular

5.1.6  Sólidos drenados em relação ao peso 
líquido total no produto

Essa determinação consiste em calcular a quantidade de sólidos em relação 

ao peso líquido total do produto. O método é aplicado em conservas de 

carnes e pescados, em que os produtos cárneos, peixes etc. se encontram 

misturados a soluções líquidas, como salmouras, óleo, vinagre etc. 

5.1.6.1 Procedimentos
1. Pesar o recipiente com todo o seu conteúdo com precisão de 0,1g.

2. Abrir o recipiente e escorrer o conteúdo sobre um tamis, mantendo-o 

ligeiramente inclinado, durante cinco minutos.

3. Pesar o recipiente vazio com precisão de 0,1g.

4. Colocar no recipiente o produto sólido e pese novamente com precisão 

de 0,1g.

5. Calcular o conteúdo percentual de sólidos em relação ao peso total.

6. Aplique os dados na fórmula a seguir.

A resolução 12/78, da 
Comissão Nacional de Normas 

e Padrões para Alimentos 
(CNNPA), estabelece que 

em produtos embalados em 
recipiente hermeticamente 
fechado, o espaço livre não 

deve exceder a 10% da altura 
do recipiente, de forma a não 
comprometer a qualidade do 

produto.

Gel fixador
sem álcool

230g

Água

V1 conteúdo da amostra

Proveta
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Cálculo

% de sólidos = 

Onde:

P1: peso do recipiente após ter escorrido o líquido, em gramas.

P2: peso do recipiente vazio em gramas.

P3: peso do recipiente com todo o seu conteúdo.

Figura 5.9: Conserva de carne com verduras.
Fonte: http://bp0.blogger.com/_Lfi XT10p_p4/SEClcNiibAI/AAAAAAAAAKQ/9NIyLZXEgLc/s320/Conservas+049.jpg. Acesso 
em: 20 set. 2012.

5.1.7  Determinação da porcentagem de água no 
frango congelado

Tem como objetivo verifi car se a porcentagem de água no frango congelado 

está de acordo com as especifi cações do produto e/ou com a legislação.

5.1.7.1 Procedimentos
1. Pesar o frango congelado em balança com precisão de décimos.

2. Deixar descongelar e retirar a água da embalagem do produto (deixe 

“escorrer” bastante).

3. Pesar novamente.

4. Aplique os dados na fórmula a seguir.

(P3 − P1)

(P3 − P2)
× 100
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Cálculos

% água 

Pesquise e liste informações sobre irregularidades quanto a peso líquido dre-

nado em alimentos e adição de água em frango congelado. Acesse sites de 

universidades ou escolas técnicas que forneçam informações confi áveis. Não 

se esqueça de citar a fonte de onde você retirou as informações.

5.1.8 Formaldeido
O formaldeido é uma substância usada irregularmente em carnes. Tem como 

objetivo prolongar a vida de prateleira devido a sua ação conservante. Sua 

adição é proibida em alimentos e, para identifi car a sua presença, basta 

fazê-lo reagir com a substância fl oroglucina em meio alcalino, produzindo o 

derivado hidroximetilado, de coloração salmão fugaz.

5.1.8.1 Procedimentos
1. Pesar cerca de 10 g da amostra, previamente triturada e homogeneizada 

em béquer. 

2. Transferir para balão de Kjeldahl com auxilio de 80 mL de solução de 

ácido fosfórico a 20%. Ligue o balão ao conjunto de destilação de Liebig.

3. Aquecer até ebulição e destilar cerca de 40 mL em frasco Erlenmeyer de 

200 ml. 

4. Colocar 5 ml do destilado em tubo de ensaio e adicionar 1 ml de uma 

solução de fl oroglucina a 1% e 2 mL de uma solução de hidróxido de 

sódio a 10%.

5.1.8.2 Resultado
• Na presença de formaldeído aparecerá a coloração salmão fugaz.

• Na ausência de formaldeído aparecerá a coloração violeta. 

• Observe a cor imediatamente após a adição dos reagentes.

=
Mágua do frango × 100

Mfrango congelado
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Essa metodologia não se aplica a produtos com características de ranço e 

produtos defumados. A literatura demonstra que a ingestão indevida de 

formaldeído por pessoas provoca sintomas como vômitos e problemas intes-

tinais que se manifestam dependendo da quantidade ingerida. 

5.1.9 Sulfi to-SO2 (prova com verde de malaquita) 
O sulfi to (SO2), anidrido sulfuroso ou dióxido de enxofre, e seus sais de cálcio 

sódio ou potássio, é um aditivo muito usado em camarões e lagostas com a 

fi nalidade de evitar o seu escurecimento. Entretanto é irregularmente utiliza-

do na superfície de peças de carne, devolvendo à carne cinza-esverdeada, a 

cor vermelha viva, além de eliminar odores, apesar de não destruir as toxinas 

formadas e não impedir o processo de decomposição. A sua identifi cação 

baseia-se na mudança de cor do corante orgânico verde de malaquita quan-

do na presença de anidrido sulfuroso e de sulfi tos.

5.1.9.1 Procedimentos
1. Pesar 3,5 g da amostra em cápsula de porcelana.

2. Acrescentar 0,5 mL da solução de verde malaquita.

3. Misturar com o auxilio de espátula por 1 a 2 minutos.

5.1.9.1 Resultado
• A presença de sulfi to na amostra descora a solução de verde malaquita.

• Na ausência de sulfi to, a amostra adquire uma coloração verde azulada.

Nota

Essa reação também é positiva para outros agentes redutores. No caso de 

positividade, realize teste confi rmatório qualitativo ou quantitativo de dióxi-

do de enxofre segundo normas do Adolfo Lutz. 

1. Por que a legislação do Ministério da Agricultura Pecuária e Abasteci-

mento (MAPA) não permite a utilização de formaldeído e SO2 em car-

nes? Explique.

2. Pesquise e liste informações sobre fraude relacionada ao uso de formal-

deído em alimentos.



Análises físico-químicas dos alimentose-Tec Brasil 102

3. Consulte a legislação quanto ao limite máximo permitido de SO2 em 

camarões e lagostas e compare com a quantidade permitida para outros 

produtos alimentícios. 

5.2 Análises em pescado e derivados
O pescado é todo animal que vive normalmente em água doce ou salga-

da e que serve para alimentação. Pescado fresco é aquele que não sofreu 

qualquer processo de conservação, exceto pelo resfriamento, e que mantém 

seus caracteres sensoriais essenciais inalterados. O pescado será designado 

pela espécie animal a que pertence ou pelo seu nome comum, por exemplo: 

sardinha, tainha, camarão, siri, polvo, lula, marisco. 

Várias são as determinações que podem avaliar o grau de conservação do 

produto, sendo que os mais utilizados são as determinações de análises sen-

sorial, bases voláteis totais (BVT), trimetilamina (TMA), hipoxantina (Hx), pH 

e gás sulfídrico.

5.2.1 Caracteres sensoriais
As características determinadas pela análise sensorial são as mais importan-

tes, pois são as que mais se alteram no início da decomposição. Essas carac-

terísticas devem ser sempre tomadas em conjunto. As propriedades mais im-

portantes são odor e sabor, sendo que a primeira é mais fácil de identifi car.

Aparência: isento de toda e qualquer evidência de decomposição, manchas 

por hematomas, coloração distinta da normal para a espécie considerada, 

incisões ou rupturas das superfícies externas.

Escamas: unidas entre si e fortemente aderidas à pele. Devem ser translúci-

das e com brilho metálico. Não devem ser viscosas

Pele: úmida, tensa e bem aderida.

Mucosidade: em espécies que a possuem, deve ser aquosa e transparente.

Olhos: devem ocupar a cavidade orbitária e ser brilhantes e salientes.

Brânquias: de cor rosa ao vermelho intenso, úmidas e brilhantes, ausência 

ou discreta presença de muco.
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Abdômen: tenso, sem diferença externa com a linha ventral. A sua evisce-

ração, o peritôneo deverá apresentar-se muito bem aderido às paredes, as 

vísceras inteiras, bem diferenciadas, brilhantes e sem dano aparente.

Músculos: aderido aos ossos fortemente e de elasticidade marcante.

Odor, sabor, cor: característicos da espécie que se trate.

5.2.2 Bases voláteis totais
A deterioração do pescado estocado sob refrigeração ocorre devido à ação 

enzimática e bacteriana e resulta na produção de vários compostos, sendo 

os mais frequentes: trimetilamina, dimetilamina, amônia e ácidos voláteis.

A porcentagem de bases voláteis pode ser uma indicação do grau de conser-

vação do pescado, dependendo da espécie. A amônia é também o principal 

produto da excreção dos peixes, logo vai existir sempre uma pequena quan-

tidade de amônia presente nos pescados. Para a determinação da amônia 

e das aminas voláteis, estas são destiladas por arraste de vapor, em meio 

levemente alcalino e quantifi cadas por volumetria de neutralização.

5.2.2.1 Procedimentos
1. Preparar a amostra do peixe, tirando as espinhas e vísceras. Moa a carne 

e homogeneíze.

2. Pesar de 5 a 10 g da amostra (para camarões, siris e cação, pesar 5 g e, 

para outras espécies de pescados pese 10 g).

3. Transferir para um balão de destilação de Kjeldahl.

4. Adicione 300 ml de água, 1 a 2 g de óxido de magnésio e umas gotas de 

silicone antiespumante.

5. Ligue o balão ao conjunto de destilação.

6. Mergulhe a extremidade afunilada do condensador em um erlenmeyer 

de 250 ml contendo 30 ml de ácido bórico a 3,0% e três gotas de indi-

cador misto amoniacal.

7. Aquecer até ebulição e destilar por 25 minutos.

8. Titular o destilado com HCl 0,1N até viragem do indicado.
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Bases voláteis totais em g de nitrogênio % 

Onde:

N = volume gasto de HCl 0,1n.

f = fator da solução de HCl.

P A = peso da amostra em gramas.

Nota

O resultado deverá ser expresso em miligramas.

5.2.3  Determinação de lipídios totais pelo 
método de Bligh-Dyer modifi cado

Os lipídios do pescado são formados por uma mistura complexa de lipídios 

neutros (triglicerídeos), lipídios polares (fosfolipídios) e componentes meno-

res (esteróis, ácidos graxos livres etc.) que, interagindo com o oxigênio do 

ar, resultam em oxidação desses lipídios, ou seja, “rancifi cação do pescado”.

Os métodos clássicos para a extração de gordura de alimentos, como o de 

Soxhlet (já visto em aula anterior), que usa hexano, éter etílico ou de petró-

leo, não são adequados para o pescado. Assim sendo, foram testados ou-

tros métodos, como os de Bligh-Dyer, que empregam clorofórmio, metanol 

e água, e tem sido recomendado por serem exatos e reprodutíveis para a 

determinação de lipídios totais em alimentos com alto teor de água, como 

os peixes.

5.2.3.1 Procedimentos
1. Pesar 50 g da amostra homogeneizada e transferir para um béquer de 

500 ml.

2. Adicionar 50 ml de clorofórmio e 100 ml de metanol.

3. Adicionar novamente 50 ml de clorofórmio e 50 ml de água. Agite, com 

o auxilio de um agitador mecânico, por 15 minutos, em capela.

4. Filtrar o material homogeneizado, utilizando funil de vidro com papel de 

fi ltro contendo sulfato de sódio anidro, para um funil de separação de 

500 ml.

V × f × 0, 0014× 100

PA



N × 100

PA
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5. Após completar separação e clarifi cação, recolher a camada de clorofór-

mio (inferior) em um balão de fundo chato com boca esmerilhada de 300 

ml, previamente tarado.

6. Evaporar num rotavapor até a completa remoção do solvente.

7. Transferir o balão para uma estufa a 105°C por 1 hora. Esfrie em desse-

cador e pese.

8. Repetir as operações de aquecimento e resfriamento até peso constante.

Cálculo

Os dados devem ser aplicados na fórmula a seguir:

Lipídios totais % = 

Onde:

PA = massa da amostra em g.

N = (peso do balão + óleo extraído) - peso do balão vazio.

• Teste o funil de separação com clorofórmio, antes de usar, para assegurar 

que não haja vazamento.

• Para a análise dos ácidos graxos na gordura extraída, não utilize a estufa 

para a secagem.

• Após a remoção do solvente no rotavapor, complete a secagem com 

nitrogênio seco.

Nº da 
amostra

Peso do balão 
vazio

Peso do balão + 
óleo

Peso da 
Amostra

% de Lipídios 
totais

01A 53,3252 56,2734 50,8252 5,80

02A 52,5143 55,4534 50.2218 5,85
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5.2.4 Reação de Éber para gás sulfídrico
A decomposição bacteriana dos aminoácidos sulfurados da carne de pes-

cado libera enxofre, o qual em meio acido transforma-se em gás sulfídrico 

(H2S). 

A reação de Éber para gás sulfídrico, como visto anteriormente para carne, 

é indicada também para avaliar o estado de conservação do pescado fresco 

e de produtos relacionados em geral como o pescado curado. Fundamenta-

-se na combinação do gás sulfídrico com solução de acetato de chumbo, 

produzindo enegrecimento do papel de fi ltro previamente tratado com a 

referida solução-reagente. Esta prova não se aplica no caso de produtos 

condimentados e em conservas de pescado que foram processadas em alta 

temperatura e baixa pressão.

Para a realização da reação de Éber para gás sulfídrico, proceda como reali-

zado anteriormente para carne.

5.2.5 Determinação do pH
A determinação de acidez pode fornecer um dado valioso na apreciação do 

estado de conservação de pescados e derivados. Um processo de decomposi-

ção, seja por hidrolise, oxidação ou fermentação, altera quase sempre o pH.

A medida do pH em pescado e derivados e um dado indicativo do estado 

de conservação, entretanto para a avaliação mais segura torna-se também 

necessária a realização das analises microbiológica, química e sensorial.

Para a determinação eletrométrica do pH de pescados, proceda como reali-

zado anteriormente para carne.

1. Analise as questões a seguir, verifi que se você concorda ou discorda e 

justifi que sua resposta.

2. As características organolépticas de um pescado são tão importantes 

quanto as análises laboratoriais.

3. A análise de amônia em pescados não é um dado importante já que o 

pescado transpira amônia.
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Resumo

Você estudou, nesta aula, as análises mais importantes realizadas nos ali-

mentos cárneos, nas aves, nos peixes e seus respectivos derivados. Estudou 

os procedimentos metodológicos das análises utilizadas, as fraudes realiza-

das e como detectá-las, como também fez uso da legislação vigente.

Atividade de aprendizagem

1. As características organolépticas das carnes, peixes e seus derivados são 

considerados como principais aspectos no momento da sua comerciali-

zação. Por quê?

2. Cite as análises que são realizadas em carnes e peixes para detectar a sua 

decomposição.

3. Porque, quando da análise de pescado e derivados, fazemos a análise 

de bases voláteis totais e não simplesmente a presença ou ausência de 

amônia como na carne? Explique.
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Aula 6 –  Análises em óleos e 
gorduras vegetais

Objetivos

Conhecer as principais análises feitas em óleos e gorduras vegetais. 

Aplicar os procedimentos metodológicos das análises.

Avaliar os parâmetros utilizados para avaliar a qualidade.

Aplicar adequadamente da legislação em vigor.

Compreender a importância dessas análises na qualidade dos ali-

mentos.

6.1 Análises em óleos e gorduras vegetais
Óleos e gorduras são substâncias insolúveis em água (hidrofóbicas), de ori-

gem animal, vegetal ou mesmo microbiana, formados predominantemente 

por ésteres de triacilgliceróis, produtos resultantes da condensação entre o 

glicerol e ácidos graxos.

O conhecimento dos princípios básicos dos óleos e gorduras é muito im-

portante, porque ambos fazem parte da composição de muitos alimentos, 

como também podem ser adicionados no processamento de uma infi nidade 

de outros.

Nas análises de óleos e gorduras são realizadas, em geral, as determinações 

dos chamados índices, que são expressões de propriedades físicas ou quími-

cas dos mesmos e não as percentagens dos seus constituintes. Essas análises 

geralmente são parâmetros que servem para caracterização da identidade e 

qualidade desses produtos.

As características sensoriais dos óleos e gorduras quanto à aparência devem 

ser as seguintes:

Triacilgliceróis
Os triacilgliceróis são comp-
ostos insolúveis em água e a 
temperatura ambiente possui 
uma consistência de líquido 
para sólido. Quando estão sob 
a forma sólida são chamados 
de gorduras e quando estão sob 
a forma líquida são chamados 
de óleos.
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Os produtos em condições adequadas devem:

• Apresentar límpidos (transparente), estarem isentos de partículas em sus-

pensão ou depósito;

• Não devem apresentar odor e sabor estranhos ou componentes indicati-

vos de alteração do produto ou de emprego de tecnologia de fabricação 

inadequado. 

• A cor deve ser própria, conforme a espécie que deu origem.

Figura 6.1: Apresentação depósitos de óleos
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_doLtMDSy2aw/TPfGY7wYFbI/AAAAAAAAAH4/QJcjYrO74bg/s1600/oleos-menor.jpg>. 
Acesso em: 21 set. 2012.

6.1.1 Rancidez (Reação de Kreiss)
O termo rancidez é amplamente empregado para designar alterações nas 

características organolépticas dos óleos e gorduras. Fundamentalmente são 

reconhecidos dois tipos de rancifi cação: a oxidativa e a hidrolítica. 

A rancidez oxidativa implica na incorporação do oxigênio atmosférico no 

triglicerídeo insaturado, resultando uma mistura complexa de produtos de-

gradados, os quais são responsáveis pelo desenvolvimento do odor e sabor 

rançoso. Um exemplo disso é aquele odor característico da manteiga velha.

Na rancidez hidrolítica, por sua vez, o óleo ou gordura é hidrolisado pela 

enzima lípase ou pelo aquecimento em presença de água (água contida nos 

alimentos), produzindo glicerol e ácido graxo. Nos triglicerídeos de cadeia 

curta essa hidrólise provocará cheiro e sabor rançoso devido à volatilidade 
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dos ácidos graxos presentes. Esse ranço é mais percebido nas gorduras como 

a manteiga, leite cru e leite de coco, que possuem ácidos graxos de cadeia 

curta (ácidos butírico, valérico, capróico e láurico).

A reação de Kreiss é a reação denunciadora de rancidez, baseada em uma 

reação específi ca do aldeído epidrínico. O método é válido para óleos nor-

mais e gorduras líquidas.

A determinação é baseada na coloração oriunda da reação da fl oroglucina, 

que reage em meio ácido com os triglicerídios oxidados, dando uma colora-

ção rósea ou vermelha, cuja intensidade aumenta com a deterioração, devi-

do, provavelmente, à presença de aldeído malônico ou de aldeído epidrínico, 

conforme ilustra a Figura 2 no tópico seguinte.

6.1.1.1 Procedimentos
1. Transfi ra, com auxílio de uma pipeta, 5 mL da amostra fundida para uma 

proveta de 50 mL com boca esmerilhada.

2. Adicione 5 mL de ácido clorídrico e agite durante 30 segundos.

3. Adicione 5 mL de uma solução de fl oroglucina a 0,1% em éter.

4. Agite novamente por 30 segundos e deixe em repouso por 10 minutos.

5. Na presença de substâncias rançosas, a camada inferior apresenta uma 

coloração rósea ou vermelha.

Figura 6.2: Teste de Rancidez
Fonte: Autoria própria.

Se a intensidade da coloração 
for fraca, compare a camada 
inferior com uma quantidade 
análoga de solução de 
permanganato de potássio 
(KMnO4) a 0,0012% (transfi ra 
3,8 mL de uma solução 0,01 M 
para um balão volumétrico de 
100 mL e complete o volume 
com água).
Se a intensidade for a mesma 
ou inferior, o resultado pode 
deixar de ser levado em 
consideração, caso os caracteres 
sensoriais do produto forem 
satisfatórios.
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6.1.2 Acidez
A degradação dos lipídios pode ser ocasionada por oxidação, hidrólise, po-

limerização, pirólise e absorção de sabores e odores estranhos, alterando 

diversas propriedades dos alimentos, como a qualidade sensorial, o valor 

nutricional, a funcionalidade e a toxidez, segundo Araújo (1999).

O índice de acidez corresponde à quantidade (em mg) de base (KOH ou 

NaOH) necessária para neutralizar os ácidos graxos livres presentes em 1 g 

de gordura. Um alto índice de acidez indica, portanto, que o óleo ou gordura 

está sofrendo quebras em sua cadeia, liberando seus constituintes principais 

(os ácidos graxos), e é por esse motivo que o cálculo desse índice é de extre-

ma importância na avaliação do estado de deterioração do óleo ou gordura 

que consumimos.

6.1.2.1 Procedimentos
1. Pesar 2 g de amostra em erlenmeyer de 125 ml.

2. Adicionar 25 ml de uma solução éter-álcool (2 + 1), neutra. Agite.

3. Adicione 3 gotas do indicador fenolftaleína.

4. Titular com solução de hidróxido de sódio 0,1 ou 0,01N até o aparecimento 

de coloração rósea (a coloração deve persistir por, no mínimo, 30 segundos 

para que seja considerado o fi m da titulação), conforme ilustra a Figura 3.

5. Anotar o volume gasto

Figura 6.3: Acidez em óleos ou gorduras
Fonte: Autoria própria.



=
V × f × 5, 61

PA

=
V × f ×N × 100

PA

=
V × f ×N × 100× 0, 282

PA
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Cálculos

Índice de acidez 

Acidez em solução normal %

Acidez em ácido oleico % 

Onde:

V = volume gasto de NaOH gasto na titulação

F = fator da solução de NaOH

PA = peso da amostra em gramas

N = normalidade da solução de NaOH

• Para converter o índice de acidez em solução molar, divida o resultado 

por 1,78.

• Para expressar o índice de acidez como acidez em ácido oleico, divida o 

resultado por 1,99.

• Para transformar a acidez em ácido oleico em solução normal, divida o 

resultado por 3,55.

• No caso de produtos com baixo teor de ácidos graxos, por exemplo, óle-

os e gorduras refi nados, use solução de NaOH 0,01 N para a titulação.

Nº da 
amostra

Peso 
Amostra

Volume 
gasto na 
titulação 

da amostra

Normalidade
(concentração) 

do NaOH

Fator da 
solução de 

NaOH

Acidez em 
ácido oleico 

%

001A 2,0252 5,80 0,01 1,0010 0,80

002A 2,0418 5,85 0,01 1,0010 0,80

6.1.3 Índice de refração a 40°C
O índice de refração de uma substância pura é uma constante, mantidas as 

condições de temperatura e pressão e, como tal, pode ser usado como meio 

de identifi cação. Em análise de alimentos, embora não se trate de substân-

cias puras no sentido estrito, em certos casos, como o de óleos, gorduras, 
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óleos essenciais, o índice de refração apresenta variação muito pequena e é 

então usado para uma avaliação do produto.

Os óleos e gorduras possuem poder de refringência diferente e de acordo 

com sua natureza, desviam com maior ou menor intensidade os raios lumi-

nosos que os atravessam. O índice de refração tanto para óleos como para 

gordura é indicados à temperatura de 40°C e são determinados em refratô-

metro de Abbe.

O índice de refração de uma gordura aumenta com o comprimento da ca-

deia hidrocarbonada e com o grau de insaturação dos ácidos graxos consti-

tuintes dos triglicerídeos.

6.1.3.1 Procedimentos
1. Ajustar previamente o refratômetro de Abbé com água destilada (IR 20° 

= 1,3333). 

2. Fazer circular uma corrente de água a 40°C pelo aparelho.

3. Estabilizar a temperatura a 40°C.

4. Coloque 2 gotas da amostra entre os prismas.

5. Focalizar e realizar a leitura na escala que dará diretamente o índice ab-

soluto a 40°C.

Figura 6.4: Refratômetro de Abbes quimis
Fonte: <http://www.hexasystens.com.br/upload/produtos/1262_detalhe.jpg>. Acesso em: 21 set. 2012.
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Os prismas devem ser rigorosamente secos com papel absorvente. Quando 

for usada substância oleosa ou gordura, o prisma deve ser lavado com tolue-

no, seguido de acetona e depois com água quente.

1. Explique como é possível expressar a acidez de óleos e gorduras.

2. Consulte a legislação e veja qual é a expressão recomendada para a aci-

dez de óleos e gorduras.

3. Qual a temperatura indicada na análise do índice de refração para óleos 

e gorduras? Por que é usada essa temperatura?

6.1.4 Índice de peróxido
As substâncias lipídicas oxidam-se na presença de oxigênio, com formação 

inicial de peróxidos. Os peróxidos em meio ácido liberam o iodo a partir do 

iodeto de potássio. O iodo liberado é titulado pelo tiossulfato. Dessa forma, 

os peróxidos podem ser dosados.

Esse método consiste em quantifi car, em miliequivalentes de peróxido por 

1000 g de amostra, todas as substâncias que oxidam o iodeto de potássio 

nas condições do teste.

Essas substâncias são geralmente consideradas como peróxidos ou outros 

produtos similares resultantes da oxidação da gordura. É aplicável a todos 

os óleos e gorduras normais, incluindo margarina e creme vegetal, porém é 

susceptível e, portanto, qualquer variação no procedimento do teste pode 

alterar o resultado da análise.

6.1.4.1 Procedimentos para óleos e gorduras normais
1. Pesar 5 g da amostra em um frasco Erlenmeyer de 250 mL (ou 125 mL).

2. Adicionar 30 ml de uma solução de ácido acético-clorofórmio (3:2.).

3. Agitar até a dissolução da amostra.

4. Adicionar 0,5 ml da solução saturada de iodeto de potássio.

5. Deixar em repouso ao abrigo da luz por exatamente um minuto.
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6. Acrescentar 30 ml de água e titule com solução de tiossulfato de sódio 

0,1 N ou 0,01 N, com constante agitação.

7. Prossiga a titulação até que a coloração amarela tenha quase desapare-

cido.

8. Adicione 0,5 ml de solução de amido indicadora e continue a titulação 

até o completo desaparecimento da coloração azul.

9. Prepare uma prova em branco nas mesmas condições e titule.

10. Mediante os dados, aplicar na fórmula a seguir.

Cálculo

Índice de peróxido, em miliequivalentes, por 1.000 g

Onde:

A =  volume gasto em ml da solução de tiossulfato de sódio 0,1 (ou 0,01 N) 

na titulação da amostra.

B =  volume gasto em ml da solução de tiossulfato de sódio 0,1 (ou 0,01 N) 

na titulação do branco.

N = normalidade da solução de tiossulfato de sódio.

f = fator da solução de tiossulfato de sódio.

PA = peso da amostra em gramas

Nº da 
amostra

Peso 
Amostra

Volume 
gasto na 

titulação da 
amostra (ml)

Volume 
gasto na 

titulação do 
branco (ml)

Normalidade
(concentração) 
do tiossulfato

Fator da 
solução de 
tiossulfato

Índice de 
Peróxido 
em meq/ 

Kg

001A 5,0358 4,80 0,10 0,01 1,0010 9,33

002A 5,0237 4,75 0,10 0,01 1,0010 9,25

=
(A−B)×N × 100

PA
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Figura 6.5: Determinação do índice de peróxido em óleo vegetal
Fonte: <http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTX1bUEca9wVb37BIWXPURMH4XPDvnYk4Vm6vx15Zsj7YyMrUM
qA>. Acesso em: 21 set. 2012.

6.1.4.2Procedimentos para margarina e creme vegetal
1. Para margarina e creme vegetal deve-se fundir a amostra, com constante 

agitação, em placa aquecedora ou em estufa a 60-70°C.

2. Evitar o aquecimento excessivo, particularmente prolongado a tempera-

tura acima de 40°C.

3. Uma vez completamente fundida, remova a amostra da placa até que a 

camada aquosa se separe.

4. Decante o óleo e fi ltre em papel Whatman nº4 ou equivalente.

5. A amostra deve estar clara e brilhante.

6. Proceder à determinação conforme o descrito anteriormente para óleos 

e gorduras normais.

Se o volume gasto na titulação da amostra for menor que 0,5 mL, usando 

solução de tiossulfato de sódio 0,1 N, repita a determinação com solução 

0,01 N. No caso do branco, o volume gasto não deve exceder a 0,1 mL da 

solução de tiossulfato de sódio 0,1 N.
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6.1.5 Índice de saponifi cação
Índice de saponifi cação (IS = mg de KOH/g) é o número de miligramas de 

KOH necessários para saponifi car um grama de gordura. Quanto maior o ín-

dice de saponifi cação, mais base será consumida. É, portanto, uma gordura 

que se presta para a fabricação de sabão. É inversamente proporcional ao 

peso molecular médio dos ácidos graxos dos glicerídeos presentes. É impor-

tante para demonstrar a presença de óleos ou gorduras de alta proporção 

de ácidos graxos de baixo peso molecular em misturas com outros óleos e 

gorduras.

6.1.5.1 Procedimentos
1. Pesar cerca 4g da amostra em um erlenmeyer de 250 ml de boca esme-

rilhada.

2. Adicionar 50 ml de uma solução alcoólica de KOH a 4%.

3. Preparar um branco e proceder ao andamento analítico, simultaneamen-

te com a amostra.

4. Conectar a um condensador e deixar ferver suavemente até à completa 

saponifi cação da amostra (aproximadamente uma hora, para amostras 

normais).

5. Após o resfriamento do frasco, lavar a parte interna do condensador com 

um pouco de água.

6. Desconectar do condensador, adicionar 1 ml do indicador fenolftaleína.

7. Titular com a solução de ácido clorídrico 0,5 N até o desaparecimento da 

cor rósea.

8. A diferença entre os números de ml de ácido clorídrico gastos nas duas 

titulações é equivalente à quantidade de hidróxido de potássio gasto na 

saponifi cação.

9. Mediante os dados, aplicar na fórmula a seguir.
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Cálculo

Índice de saponifi cação

Onde:

A = volume gasto na titulação da amostra.

B = volume gasto na titulação do branco.

f = fator da solução de HCl 0,5 N.

PA= peso da amostra em gramas.

• Fundir a amostra, se não estiver completamente liquida, e fi ltrar em pa-

pel de fi ltro para remover impurezas e traços de umidade. A amostra 

deve estar completamente seca.

• Algumas amostras são mais difíceis de ser saponifi cadas, requerendo 

mais de 1hora de saponifi cação.

• Pesar uma quantidade de amostra, de tal modo que sua titulação corres-

ponda de 45 a 55% da titulação do branco. Essa massa normalmente é 

de (4-5) g.

Nº da 
amostra

Peso 
Amostra

Volume gasto 
na titulação 
da amostra 

(ml)

Volume 
gasto na 

titulação do 
branco (ml)

Normalidade
(concentração) 

do ácido

Fator da 
solução 
do ácido 
clorídrico

Índice de 
Saponifi -

cação

001A 4,0792 28,20 0,10 0,5 1,0010 193

002A 4,0059 27.70 0,10 0,5 1,0010 193

6.1.6  Determinação do índice de iodo (método 
de Wijs)

O índice de iodo é a medida do grau de insaturação de um óleo ou gordura. 

Na prática, ele é determinado pela quantidade de halogênio absorvido e, 

convencionalmente, é expresso como peso de iodo absorvido por 100 g de 

amostra. Para todos os óleos existe um intervalo característico do valor do 

índice de iodo. Geralmente é determinado pelo método de Wijs, mas tam-

bém pode ser determinado por outros métodos, como o de Hanus ou Hubl.

=
(A−B)× f × 28, 05

PA
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O método de Wijs é aplicável a todos os óleos e gorduras normais que não 

contenham ligações duplas conjugadas. A fi xação do iodo ou de outros ha-

logênios se dá nas ligações etilênicas dos ácidos graxos.

6.1.6.1 Procedimentos
1. Fundir a amostra, caso não esteja no estado líquido (a temperatura da 

fusão não dever exceder o ponto de fusão da amostra em 10°C). 

2. Filtrar através de papel de fi ltro para remover algumas impurezas sólidas 

e traços de umidade.

3. Pesar aproximadamente 0,25 g em frasco Erlenmeyer de 500 mL com 

tampa.

4. Adicionar 10 mL de tetracloreto de carbono.

5. Transferir, com auxílio de uma bureta, 25 mL de solução de Wijs para o 

Erlenmeyer que contém a amostra.

6. Tampe e agite cuidadosamente com movimento de rotação, asseguran-

do perfeita homogeneização.

7. Deixe em repouso ao abrigo da luz e temperatura ambiente por 30 mi-

nutos.

8. Adicione 10 mL da solução de iodeto de potássio a 15% e 100 mL de 

água recentemente fervida e fria.

9. Titule com solução tiossulfato de sódio 0,1 M até o aparecimento de uma 

fraca coloração amarela.

10. Adicione 1 a 2 mL de solução indicadora de amido 1% e continue a titu-

lação até o completo desaparecimento da cor azul.

11. Prepare uma determinação em branco e proceda da mesma maneira que 

a amostra.
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12. Mediante os dados, aplicar na fórmula a seguir.

Cálculo

Índice de iodo

Onde:

M = molaridade da solução de Na2S2O3.

Vb = mL gasto na titulação do branco.

Va = mL gasto na titulação da amostra.

PA= peso da amostra em gramas.

• Quando o índice de iodo for determinado em material contendo sistemas 

de duplas ligações conjugadas, o resultado não é uma medida do total 

de insaturação, mas um valor empírico indicativo da sua quantidade na 

molécula.

• Por ser de difícil preparação, recomenda-se a aquisição no comércio do 

reagente de Wijs.

• Armazene as soluções de Wijs em frasco âmbar, à temperatura ambiente 

e ao abrigo da luz e da umidade.

• Devido à toxicidade, o tetracloreto de carbono está sendo substituído por 

ciclohexano.

Se o óleo apresentar um índice de iodo superior a 100, como por exemplo, 

os óleos de origem marinha, o tempo de reação com a solução de Wijs dever 

ser maior que 30 minutos.

Nº da 
amostra

Peso 
Amostra

Volume gasto 
na titulação 
da amostra 

(ml)

Volume gasto 
na titulação 
do branco 

(ml)

Molaridade
(concentração) 

do ácido

Fator da 
solução do 
tiossulfato

Índice 
de 

Iodo

001A 0,2592 26,60 0,10 0,1 1,0010 130

002A 0,2669 27,01 0,10 0,1 1,0010 128

=
(V a− V b)×M × 12, 69

PA
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Figura 6.6:  Determinação do índice de iodo em óleo (A) Óleo usado para frituras e 
(B) Óleo novo

Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAABOawAE-0.png>. Acesso em: 21 set. 2012.

6.1.6.2 Resultado
A maior concentração do iodo na amostra está relacionada com uma maior 

insaturação do óleo. Conforme você pode observar na Figura 6, na amostra 

A, contendo óleo usado, a concentração de ácido graxo livre (AGL) é maior 

porque quando o óleo vai sendo usado no processo continuo de frituras, 

ocorre as reações (quebras no triacilglicerois que libera AGL e mono e digli-

cerideos). Dessa forma, diminuindo o ponto de fumaça, porque a fumaça é 

sinal de decomposição e, por isso, ao consumir as batatinhas fritas, observe 

a qualidade do óleo utilizado.

1. Consulte a legislação quanto ao regulamento técnico de identidade e 

qualidade de óleos vegetais e indique os limites máximos permitidos em 

dois tipos de alimentos.

2. Compare os índices estabelecidos para cada tipo de óleo vegetal.

3. É possível que dois ou mais tipos de óleos apresentem os mesmos índices 

de identidade? Explique.
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Resumo

Você estudou, nesta aula, as principais análises realizadas em óleos e gordu-

ras, os parâmetros que servem para caracterização da identidade e qualida-

de desses produtos, as metodologias descritas e a importância das análises 

relacionada à legislação.

Atividades de aprendizagem

1. Um comerciante desonesto está vendendo azeite de oliva fraudado com 

adição de óleo de soja. Você, como analista de alimentos, seria capaz de 

identifi car essa fraude? Justifi que a sua resposta.

2. Em relação à análise de óleos e gorduras, assinale (I) se a análise se referir 

à caracterização da identidade e (Q) para os parâmetros de qualidade. 

( ) Reação de Kreiss

( ) Características sensoriais

( ) Índice de refração

( ) Índice de acidez

( ) Índice de iodo

( ) Índice de peróxidos

( ) Índice de saponifi cação
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Aula 7 – Análises em alimentos diversos

Objetivos

Conhecer técnicas específi cas utilizadas em determinados alimentos.

Realizar, entre os diferentes tipos alimentos, análises específi cas.

Aplicar os fundamentos teóricos e práticos das análises físico-quími-

cas cumprindo os métodos de referência.

Executar procedimentos laboratoriais de referência envolvendo a 

utilização de instrumentação.

Selecionar os métodos experimentais mais adequados para a deter-

minação de propriedades físicas de alimentos diversos.

7.1 Métodos físico-químicos
As determinações físico-químicas em alimentos variam de acordo com o tipo 

de alimento. Entretanto, como ocorrem variações na composição e nos consti-

tuintes dos alimentos, muitas das vezes não podemos utilizar uma metodologia 

de uso geral e sim uma específica para uma determinada análise do alimento. 

A intensidade e o tipo dessas variações acontecem devido a fatores como: 

armazenamento, processamento e interações entre seus constituintes. 

7.2  Determinação do cloreto
em cloreto de sódio

O cloreto de sódio (NaCl), conhecido como sal de cozinha, é utilizado de 

maneira universal no preparo e na industrialização de alimentos. O cloreto de 

sódio de um alimento qualquer é determinado no resíduo mineral fixo (cinzas) 

já visto anteriormente na Aula 2 (composição centesimal). No sal de cozinha, a 

sua determinação ocorre diretamente após uma diluição com água destilada.

No sal, a sua quantificação tem uma importância muita grande, pois é através 

dela que podemos verificar o grau de pureza do mesmo.
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Os cloretos são titulados com solução de nitrato de prata (AgNO3) padronizada, 

em pH levemente alcalino na presença de cromato de potássio usado como 

indicador. O ponto final da titulação e visualizado quando todos os íons de Ag+ 

forem precipitados na forma de AgCl, com aparecimento de um precipitado 

vermelho-tijolo (cromato de prata).

Procedimento

• Pesar 5 g da amostra em uma cápsula de porcelana.

• Carbonizar em chapa elétrica ou bico de bunsen. (não se aplica para o sal).

• Incinerar em mufla a 550°C e esfriar em dessecador. (não se aplica para 

o sal).

• Adicionar 30 mL de água quente agitando com bastão de vidro.

• Transferi a solução com auxilio de um funil para um balão volumétrico de 

100 mL. (no caso do sal, suar balão de 500 mL)

• Lavar a cápsula, o bastão de vidro e o funil com mais duas porções de 30 

mL de água quente.

• Esfriar, completar o volume do balão e agitar.

• Filtrar se necessário.

• Transferir, com auxilio de uma pipeta, uma alíquota de 10 mL para um 

frasco Erlenmeyer de 125 mL.

• Adicionar 2 gotas da solução de cromato de potássio a 10%, como in-

dicador.

• Titular com solução de nitrato de prata 0,1 N até o aparecimento de uma 

coloração vermelho-tijolo.

• Anotar o volume de nitrato gasto.
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Cálculo

Cloreto em cloreto de sódio % 

Onde

V = no de mL da solução de nitrato de prata 0,1 N gasto na titulação.

f = fator da solução de nitrato de prata 0,1 N.

P A = peso da amostra na alíquota utilizada para a titulação.

Nº da 
amostra

Volume gasto de 
nitrato de prata

Fator da 
solução

Peso da 
amostra

Peso da amostra na 
alíquota de 10 mL

% de cloretos em 
cloreto de sódio

001B (sal) 17,10 1,0010 5,0284 0,1005 99,63

002B (sal) 17.10 1,0010 5,0842 0,1008 99,35

Caso o pH da solução esteja ácido, neutralize com solução de hidróxido de 

sódio 0,1 N, de bicarbonato de sódio ou carbonato de cálcio, até o pH entre 

6,5 e 9,0.

Se for usado o bicarbonato de sódio ou carbonato de cálcio, aqueça a solução 

em banho-maria até não haver mais desprendimento de dióxido de carbono 

antes de completar o volume do balão.

Nos produtos contendo quantidades maiores de cloretos, após a obtenção das 

cinzas e sua dissolução, conforme a técnica acima, transfira para um balão vo-

lumétrico de 200 ou 500 mL, lavando a cápsula e o funil com água e complete 

o volume. Transfira, com auxilio de uma pipeta, 10 mL da solução para um 

frasco Erlenmeyer de 125 mL e continue seguindo as indicações da técnica.

7.3  Determinação de iodo
em sal de cozinha

O sal de cozinha (NaCl) é utilizado como veículo para ingestão regulamentar 

do iodo (I2), que é um elemento químico necessário para a saúde humana, 

garantindo o suprimento adequado de iodo para a população. A deficiência no 

consumo de iodo pode causar problemas graves à saúde e a sua determinação 

está relacionada à reação entre o iodo e o tiossulfato de sódio em meio ácido, 

usando o amido como indicador.

=
v × f × 0, 585

PA
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Procedimento

• Pesar 10 g da amostra e transferir para um frasco Erlenmeyer de 500 mL 

com auxílio de 200 mL de água bidestilada.

• Agitar até a dissolução e adicionar 5 mL de uma solução de ácido sulfú-

rico 0,5 M.

• Adicionar cerca de 0,1 g de iodeto de potássio, 2 mL de solução de ami-

do a 1%, como indicador.

• Titular o iodo liberado com solução de tiossulfato de sódio 0,005 N, 

usando uma bureta de 10 mL.

Cálculo

miligrama de iodo % 

Onde

V = mL da solução de tiossulfato de sódio 0,005 N gasto na titulação.

f = fator da solução de tiossulfato.

P A = peso da amostra em gramas.

Nº da amostra
Volume gasto de 

tiossulfato de sódio
Fator da solução

Peso da 
amostra

Miligrama de 
iodo %

001A 4,25 1,0005 10,0040 4,50

002A 4,26 1,0005 10,0075 4,52

Vamos exercitar um pouco do que vimos?

1. Qual a finalidade da quantificação do teor de cloreto de sódio no sal 

de cozinha?

2. Qual a importância da dosagem do teor de iodo no sal de cozinha?

=
v × f × 10, 58

PA
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7.4  Determinação de sólidos solúveis
por refratometria (grau Brix)

O grau de maturação dos frutos como também a concentração dos açúcares 

em xaropes ou produtos líquidos já processados como os doces em calda é dada 

pelo teor de sólidos solúveis ou grau Brix, que é uma medida da percentagem 

dos solutos solúveis no alimento (que na sua maioria são os açúcares). A sua 

utilização é comum tanto em frutos in natura como em produtos processados.  

O instrumento utilizado para medir o teor de sólidos solúveis é o refratômetro 

(ver Figura 1), por ser simples, barato e fácil de ser empregado.

O refratômetro indica todo o soluto solúvel em água de um alimento (açúcar 

e outras substâncias dissolvidas). O uso é fácil, como veremos a seguir.

Figura 7.1: Determinação do Grau Brix em doce de leite com refratômetro portátil
Fonte: Arquivo do autor

Procedimento

• Ajustar o refratômetro para a leitura: zero com água a 20°C, ou de acor-

do com as instruções do fabricante.

• Transferir de 3 a 4 gotas da amostra homogeneizada para o prisma do 

refratômetro.

• Circular água à temperatura constante pelo equipamento, de preferência 

a 20°C, no tempo sufi ciente para equilibrar a temperatura do prisma e 

da amostra.

• Após um minuto, ler diretamente na escala os graus Brix.
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Se as partículas sólidas da amostra prejudicarem a nitidez da leitura, filtre em 

papel de filtro ou em pedaço de algodão.

Vamos exercitar um pouco do que vimos?

Cite duas ou mais utilidades da determinação do teor de sólidos solúveis (grau 

Brix) nos alimentos.

7.5 Determinação de carboidratos
Os carboidratos são os constituintes mais abundantes e mais consumidos entre 

os alimentos. Compreende a soma total dos açúcares redutores e não redu-

tores, isto é, ao conjunto dos carboidratos facilmente solúveis como a glicose, 

frutose, maltose, dextrinas e amido.

Figura 7.2: Glicose utilizada pela indústria de alimentos 

7.5.1  Determinação de açúcares
redutores em glicose

Açúcares redutores como glicose, frutose, maltose, lactose etc., como visto 

na disciplina de química dos alimentos, são aqueles que apresentam grupos 

carbonílicos ou cetônicos livres capazes de se oxidarem na presença de agentes 

oxidantes.

A sua determinação é baseada na redução de um volume de concentração 

conhecida do reagente de Fehling (cobre alcalino) a óxido cuproso (Cu2O), 

sendo o ponto final da reação indicado pelo azul de metileno, que é reduzido 

a sua forma leuco (incolor) por um pequeno excesso do açúcar redutor. 
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Procedimento

• Pesar 2 a 5 g da amostra em um béquer de 100 mL.

• Transferir para um balão volumétrico de 100 mL com o auxilio de água.

• De acordo com as características da amostra (a, b ou c), seguir como 

enunciado na nota abaixo.

• Completar o volume e agitar. Filtrar, se necessário, em papel de filtro seco 

e recebendo o filtrado em frasco Erlenmeyer de 250 mL.

• Transfira o filtrado para a bureta.

• Coloque num balão de fundo chato de 250 mL com auxilio de pipetas 

de 10 mL, cada uma das soluções de Fehling A e B (consultar livro de 

preparação de soluções), adicionando 40 mL de água.

• Aquecer até ebulição.

• Adicionar as gotas da solução da bureta sobre a solução do balão em 

ebulição, agitando sempre, até que esta solução passe de azul a incolor 

(no fundo do balão deverá ficar um resíduo vermelho de Cu2O).

Onde

Açúcares redutores em glicose %

A = mL da solução de P g da amostra.

a = gramas de glicose correspondente a 10 mL das soluções de Fehling. 

P = peso da amostra em gramas.

V = mL da solução da amostra gasto na titulação.

Nº da 
amostra

Volume gasto 
na titulação

A = mL da 
solução de P 

(diluição)

a = gramas 
correspondente a 
solução de Fehling

Peso da 
amostra

Açúcares 
redutores em 

glicose %

001B 15,50 100 0,05 4,5000 7,17

002B 14.80 100 0,05 4,6000 7,34

=
100× A× a

PV
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a) Em caso de amostras com alto teor de proteína: adicione 5 mL de ferro-

cianeto de potássio a 6% e 5 mL de acetato de zinco a 12%. Complete 

o volume com água, agite e deixe em repouso por 15 minutos. Filtre em 

papel de filtro seco e receba o filtrado em frasco Erlenmeyer de 250 mL. 

Verifique o pH da solução. Caso esteja ácido, com pH abaixo de 6,0, co-

loque algumas gotas de hidróxido de sódio a 40% ou carbonato de sódio 

anidro até que a solução se torne alcalina, com pH próximo de 9,0 e filtre 

novamente. Transfira o filtrado para uma bureta. Ex: misturas lácteas

b) Em caso de amostras com coloração intensa: clarifique a amostra adi-

cionando solução saturada de acetato neutro de chumbo até não haver 

mais precipitação (cerca de 1,5 mL). Complete o volume com água. Filtre 

em papel de filtro seco e receba o filtrado em frasco Erlenmeyer de 250 

mL. Adicione sulfato de sódio anidro até precipitar o excesso de chumbo. 

Transfira o filtrado para uma bureta. Ex: polpas de frutas. 

c) Em caso de amostras com alto teor de lipídios: adicione a amostra pesa-

da, 50 mL de água e aqueça em banho-maria por 5 minutos. Transfira a 

solução quente para um balão volumétrico de 100 mL. Esfrie, complete 

o volume e agite. Filtre em papel de filtro seco e receba o filtrado em 

frasco Erlenmeyer de 250 mL. Transfira o filtrado para uma bureta. Ex: 

embutidos.

7.5.2  Determinação de açúcares 
não redutores em sacarose

Açúcares não redutores, como também já foi visto na disciplina de química dos 

alimentos, são aqueles que não apresentam grupos carbonílicos ou cetônicos 

livres (ex: sacarose), não sendo capazes de se oxidarem na presença de agentes 

oxidantes. Logo teremos que fazer uma hidrólise ácida para provocar uma 

quebra da ligação glicosídica e termos como resultado duas moléculas de 

açúcares redutores, sendo uma de glicose e outra de frutose, como no caso 

específico da sacarose, que agora serão determinados do mesmo modo dos 

açúcares redutores. 



=
((100× A× a)−B)× 0, 95

P × V
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Procedimento

• Transferir, com auxilio de uma pipeta, 20 mL o filtrado obtido em açúca-

res redutores em glicose (visto anteriormente) para um balão volumétrico 

de 100 mL ou pese de 2 a 5 g da amostra e transfira para um balão vo-

lumétrico de 100 mL com auxilio de água.

• Acidificar fortemente com acido clorídrico (cerca de 1 mL).

• Coloque em banho-maria a 100°C por 30 a 45 minutos.

• Esfriar e neutralizar com carbonato de sódio anidro ou solução de hidró-

xido de sódio a 40% com auxilio de papel indicador.

• Completar o volume com água e agitar. Filtrar, se necessário, em papel 

de filtro seco e recebendo o filtrado em frasco Erlenmeyer de 250 mL.

• Transferir o filtrado para a bureta.

• Colocar num balão de fundo chato de 250 mL, com auxilio de pipetas 

de 10 mL, cada uma das soluções de Fehling A e B, adicionando 40 mL 

de água.

• Aquecer até ebulição.

• Adicionar as gotas da solução da bureta sobre a solução do balão em 

ebulição, agitando sempre até que esta solução passe de azul a incolor 

(no fundo do balão deverá ficar um resíduo vermelho de Cu2O).

Açúcares não redutores em sacarose %

Onde

A = número de mL da solução de P g da amostra.

a = gramas de glicose correspondente a 10 mL das soluções de Fehling (0,05).

P = peso da amostra em g ou número de g da amostra usado na inversão.

V = no de mL da solução da amostra gasto na titulação.

B = no de g de glicose por cento obtidos em açúcares redutores, em glicose.
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Nº da 
amostra

Volume 
gasto na 
titulação

A = mL da 
solução de P 

(diluição)

a = gramas 
correspondente a 
solução de Fehling

Peso da 
amostra

Açúcares 
redutores em 

glicose %

Açúcares não 
redutores em 
sacarose %

001B 23.00 100 0,05 4,5000 7,17 4,52

002B 22,00 100 0,05 4,6000 7,34 4,62

Na titulação, quando se tornar difícil observar o desaparecimento da cor azul, 

adicione ao balão, próximo ao ponto final, 1 mL da solução de azul de me-

tileno a 0,02%, como indicador interno. Continue a titulação até completo 

descoramento da solução.

7.5.3 Determinação de açúcares totais %
Bem como vimos anteriormente à quantificação dos açúcares redutores e não 

redutores, basta agora somar os dois para termos o teor de açúcares totais 

do alimento.

Nº da amostra
Açúcares redutores em 

glicose %
Açúcares não redutores 

em sacarose %
Açúcares totais 

%

001B 7,17 4,52 11,69

002B 7,34 4,62 11,96

Vamos exercitar um pouco do que vimos?

1. Por que na determinação de açúcares redutores não é preciso fazer o 

procedimento da hidrólise ácida?

2. Por que, quando da determinação de açúcares, precisamos em alguns 

casos clarificar a amostra?

3. Qual a finalidade de se colocar azul de metileno próximo ao ponto final 

da titulação?
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7.6 Extrato aquoso em café
A análise da determinação da quantidade do extrato solúvel do café (extrato 

aquoso) pode indicar uma possível fraude para o café torrado e moído, princi-

palmente quando misturados de outras substâncias como o milho ou arroz. O 

método é aplicável a amostras em pó provenientes de café em grãos torrados e 

café torrado e moído. O método consiste de uma extração a quente (ebulição) 

com água.

Figura 7.3: Amostras de Café

Procedimento

• Pesar 2 g da amostra em béquer de 50 mL.

• Transferir para um erlenmeyer de 500 mL com junta esmerilhada com 

auxilio de 200 mL de água quente.

• Adaptar o refrigerador de refluxo ao frasco e deixar em ebulição por uma 

hora. 

• Transferir a solução ainda quente para um balão volumétrico de 500 mL.

• Lavar o frasco com 100 mL de água quente e transferir esta água para 

o balão. 

• Resfriar o balão e completar o volume com água.
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• Filtrar para um erlenmeyer de 500 mL.

• Pipetar 50 mL do filtrado e transferir para um béquer de 100 mL previa-

mente tarado em estufa a 105°C.

• Evaporar em banho-maria até a secagem.

• Aquecer em estufa a 105°C por uma hora. Resfriar em dessecador e 

pesar.

Cálculo

Extrato aquoso %

Onde

N = número de gramas do extrato aquoso.

PA = peso da amostra.

Nº da amostra Gramas do extrato aquoso Peso da amostra Extrato aquoso %

001C 0,0110 2,3500 4,68

002C 0,0108 2.3198 4,66

A portaria nº 377, de 26 de abril de 1999 da ANVISA, estabelece um percentual 

de extrato aquoso em g/100g de no mínimo 25,0%.

Vamos exercitar um pouco do que vimos?

Pesquise e liste informações sobre irregularidades quanto à porcentagem de 

extrato aquoso em café. Acesse o site <http://sistemasweb.agricultura.gov.

br/sislegis/loginAction.do?method=exibirTela> e veja qual é o limite mínimo 

permitido para essa determinação. 

=
100×N × 10

P A
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7.7. Análise em méis
A análise em mel tem por finalidade verificar se este é natural, artificial ou 

falsificado. O mel natural é um produto de origem animal produzido pela 

abelha composto em sua grande maioria de glicose e frutose e com pequenas 

quantidades de dextrinas, enzimas, ácidos orgânicos, albuminoides dentre ou-

tros. A forma mais comum de falsificação do mel se dá pela adição de glicose 

comercial ou ainda com o mel artificial, que é composto de xarope de açúcar 

com adição de substâncias aromáticas ou com porção do próprio mel natural.

Figura 7.4: Mel de abelha
Fonte: <http://www.globalhealingcenter.com/natural-health/health-benefi ts-of-organic-locally-grown-raw-honey/>. 
Acesso em: 10 jul. 2013.

7.7.1. Reação de Lund
A reação de Lund indica a presença de albuminoides. Sua ausência indica 

fraude. Baseia-se na precipitação de substâncias albuminoides na presença do 

ácido tânico. Determina também se houve adição de água ou outro diluidor 

no mel.

Procedimento

• Pesar, com precisão, cerca de 2 g da amostra.

• Transferir para uma proveta de 50 mL, com tampa, com o auxilio de 20 

mL de água.

• Adicionar 5 mL de solução de acido tânico 0,5%.

• Adicionar água até completar o volume de 40 mL e agitar para misturar 

totalmente.
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• Deixar em repouso por 24 horas. 

• Na presença de mel puro, será formado um precipitado no fundo da 

proveta no intervalo de 0,6 a 3,0 mL.

• Na presença de mel artificial ou diluído não haverá formação de precipi-

tado ou aparecerá apenas vestígio.

7.7.2 Reação de Fiehe
A coloração resultante da reação de Fiehe com resorcina em meio ácido pode 

indicar a presença de açúcar comercial ou de substâncias produzidas durante 

o superaquecimento de mel.

Procedimento

• Pesar 5 g de amostra em um béquer de 50 mL.

• Adicionar 5 mL de éter e agitar vigorosamente.

• Transferir a camada etérea para um tubo de ensaio e adicionar 0,5 mL de 

solução clorídrica de resorcina a 1% e deixar em repouso por 10 minutos. 

• Na presença de glicose comercial ou de mel superaquecido, aparecerá 

uma coloração vermelha intensa, indicando a fraude.

7.7.3 Reação de Lugol
A reação com solução de Lugol (iodo a 1%) pesquisa a presença de amido e 

dextrinas no mel. O iodo é indicador da presença de amido.

Procedimento

• Pesar 10 g da amostra em um béquer de 50 mL.

• Adicionar 20 mL de água e agite.

• Deixar em banho-maria fervente por 1 hora e em seguida resfriar a tem-

peratura ambiente.
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• Adicionar 0,5 mL da solução de Lugol (iodo a 1%).

• Na presença de glicose comercial ou xaropes de açúcar, a solução ficará 

colorida de marrom-avermelhada a azul.

• A intensidade da cor depende da qualidade e da quantidade das dextri-

nas ou amido presentes na amostra fraudada.

• Fazer a um braço com um mel puro para comparação.

Vamos exercitar um pouco do que vimos?

1. Quais os possíveis tipos de fraudes em mel?

2. Como você em um laboratório de análise de alimentos seria capaz de 

identificar uma fraude em um mel.

3. É possível misturar glicose comercial ao mel sem ser identificado no la-

boratório?

7.7.4 Determinação de água (umidade)
O mel deve conter no máximo 22% de água (oscila entre 8.5 – 20%). Se a 

quantidade for acima de 22% deve deduzir-se que a água foi adicionada 

fraudulentamente ou que se trata de um mel colhido prematuramente.

• Preparar uma cápsula de porcelana, deixando-a em estufa a 105º C por 

30 minutos.

• Resfriar em dessecador e tarar.

• Pesar cerca de 2 gramas de mel e secar em estufa a 105º C por 5 horas.

• Pesar e calcular a porcentagem conforme metodologia utilizada na aula 

2 para determinação de umidade.
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7.7.5  Determinação de cinzas
(resíduo mineral fi xo)

Um mel de boa qualidade deve-se encontrar no máximo a 0,35% de cinzas.

• Preparar uma cápsula de porcelana deixando-a em estufa a 105º C por 

30 minutos.

• Resfriar em dessecador e tarar.

• Pesar cerca de 5 gramas de mel. 

• Aquecer cuidadosamente em chama até que cesse o entumescimento.

• Tomar cuidado para evitar projeção de gotículas.

• Incinerar a temperatura de 550ºC até que se obtenha resíduo branco 

(cerca de quatro horas).

• Pesar e calcular a porcentagem conforme metodologia utilizada na aula 

2 para determinação de cinzas.

Resumo

Você conheceu, nesta aula, os procedimentos experimentais mais adequados 

para a determinação de algumas propriedades físico-químicas de diversos 

alimentos, executou procedimentos laboratoriais de referência envolvendo 

a utilização de instrumentação, identificou as fraudes realizadas em méis e 

aprendeu a detectá-las. Além disso, fez uso da legislação vigente.

Atividade de aprendizagem 

Agora você vai avaliar o quanto aprendeu. Retome a aula, veja os passos dados 

e responda a seguinte questão.

Por que para a determinação de açúcares não redutores em sacarose foi ne-

cessário fazer uma acidificação e em seguida levar-se ao banho-maria por um 

período de tempo, se logo depois desse procedimento houve a neutralização 

do ácido adicionado? 
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