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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. 





e-Tec Brasil

Sumário

Palavra do professor-autor 9

Apresentação da disciplina 11

Projeto instrucional 13

Aula 1 – Introdução à bioquímica 15
1.1 Bioquímica e sua importância 15

1.2  Formas de associação e dissociação das moléculas 20

1.3  Propriedades da água biologicamente importantes 26

1.4 Efeito hidrofóbico 26

Aula 2 – Título da Aula  31
2.1 Introdução 31

2.2 Aminoácidos 33

2.3 Proteínas 39

2.4 Enzimas 47

Aula 3 – Carboidratos e lipídeos  55
3.1 Introdução 55

3.2 Carboidratos 56

3.3 Lipídeos 69

Aula 4 – Composição química dos alimentos  81
4.1 Introdução 81

4.2 Água 86

4.3 Cinza 88

4.4 Carboidratos 89

4.5 Proteínas 90

4.6 Vitaminas 94

4.7 Minerais 96

4.8 Fibras 96

Aula 5 –   Reações químicas de importância alimentar  101
5.1 Introdução 101

5.2 Hidrólise  103



e-Tec Brasil

5.3 Escurecimento enzimático  106

5.4 Escurecimento não enzimático  109

5.5 Saponifi cação  112

5.6 Hidrogenação  114

5.7 Rancifi cação  116

Aula 6 – Metabolismo celular  121
6.1 Introdução 121

6.2 Digestão dos alimentos 124

6.3 Composição da célula 127

6.4 Localização do metabolismo 130

6.5 Metabolismo celular 134

Aula 7 –  Introdução à análise 
bioquímica de alimentos  143

7.1 Introdução 143

7.2 Segurança em laboratório de alimentos 146

7.3 Métodos analíticos: convencionais e instrumentais 149

7.4 Marcha da análise 156

7.5  Análises de composição centesimal dos alimentos 167

Aula 8 –  Amostragem, preparo da 
amostra e legislação dos alimentos  173

8.1 Amostragem e preparo da amostra 173

8.2 Legislação específi ca 184

Aula 9 –  Prática de extração e 
caracterização de uma enzima  193

9.1 Introdução 193

9.2 Material 194

9.3 Método 195

9.4  Resultados 198

Aula 10 –  Prática de análise de composição 
centesimal de leite em pó 209

10. 1 introdução  209

10.2 Material e Métodos 210

10.3 Resultados e discussão 221



e-Tec Brasil9

Palavra do professor-autor

Prezados (as) alunos (as). 

É com satisfação que apresento a você a disciplina de Bioquímica e Análise de 

Alimentos, que resumidamente é a ciência que analisa e determina a compo-

sição dos alimentos. A bioquímica fundamenta tal ciência com estudo da base 

molecular da vida, seus processos vitais bem como as alterações enzimáticas 

que acontecem nos alimentos. Por outro lado, a química analítica nos oferta um 

pool de técnicas que são capazes de determinar a composição dos alimentos 

de origem animal e vegetal observando a higiene, segurança e legislação per-

tinente. Além disso, a Bioquímica e Análise de Alimentos nos permite entender 

a ação dos alimentos no nosso organismo, seu valor alimentício e calórico, suas 

propriedades físicas, químicas, toxicológicas e também adulterantes, fraudes 

etc. Tal ciência, quando estudada com afinco e dedicação, confere ao aluno 

competências e habilidades que permitem ao aluno realizar trabalhos que 

constantemente surgem nessa nova sociedade com diversas demandas em 

relação à produção, manipulação e consumo de alimentos, seja in natura ou 

processado.  Tais demandas, de competência da disciplina, são o controle de 

qualidade de rotina dos alimentos, fiscalização e pesquisa. 

Trabalharemos com os principais conceitos que envolvem tal ciência dando 

uma forte fundamentação de bioquímica aplicada aos alimentos, de química 

analítica e legislação para poder entender melhor o estudo da composição dos 

alimentos.  Tudo começa em compreender a revolução que as novas descober-

tas da bioquímica estão causando nas mais diversas áreas do conhecimento, 

inclusive na área de alimentos e sua relação com a Bromatologia. A partir 

dessa reflexão lançaremos questionamentos que serão respondidos ao longo 

das cinco unidades.

Encerraremos a disciplina vendo algumas aplicações práticas de análise de alimen-

tos que complementarão todo embasamento teórico visto nas primeiras aulas. 

 Sejam bem-vindos, boa leitura e sucesso.





e-Tec Brasil11

Apresentação da disciplina

A disciplina está dividida em 5 (cinco) unidades a serem desenvolvidas em 5 (cinco) 

semanas, 2 (duas) aulas semanais, totalizando 10 aulas.

Na primeira semana, Aula 1, nós definiremos o conceito de Bioquímica e suas 

aplicações nos mais diferentes campos do conhecimento. Também estudaremos 

a importância da descoberta do ADN por Watson e Crick e o impacto que isso 

teve em numerosas descobertas da Bioquímica Moderna. Identificaremos algu-

mas moléculas biologicamente importantes e comuns nos processos biológicos. 

Também estudaremos as formas de associação de dissociação dessas moléculas 

e as propriedades da água biologicamente importantes. Na Aula 2, nós definire-

mos alimento e sua constituição, bem como a ciência que analisa e determina a 

constituição dos alimentos. Estudaremos os aminoácidos, proteínas e enzimas, 

o que nos permitirá entender a composição química dos alimentos, bem como 

entender algumas alterações nos mesmos. 

Na Aula 3, segunda semana, estudaremos os carboidratos e os lipídeos, que são 

uma classe de biomoléculas que também compõe os alimentos e participam 

das reações de alteração nos alimentos como substrato. Além disso, podem ser 

encontrados associados às proteínas, formando moléculas complexas que desem-

penham papéis importantes na comunicação entre as células. Também veremos 

que todas as transformações envolvendo essas moléculas, em sistemas biológicos, 

são mediadas por enzimas que foram vistas na Aula 2. Assim, na Aula 4, todo 

conhecimento bioquímico adquirido sobre as biomoléculas nas aulas anteriores, 

será aplicado e necessário porque estudaremos a função biológica e nutricional 

desses componentes, bem como a forma e a quantidade que esses componentes 

são encontrados nos principais alimentos de origem animal e vegetal. 

Na terceira semana, abriremos com a Aula 5, verificando que durante o proces-

samento, os alimentos podem sofrer alterações de origem enzimática e não enzi-

mática, tais como a degradação do ácido ascórbico, a pirólise dos carboidratos, a 

reação de Maillard, a hidrólise e a oxidação. Veremos que algumas dessas reações 

são exclusivas aos carboidratos, porém, outras, acontecem com proteínas, lipídeos 

e carboidratos. Na Aula 6, estudaremos a célula, sua composição e reações mais 
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frequentes. Também estudaremos o processo de digestão dos alimentos e as 

principais enzimas envolvidas nesse processo, bem como o metabolismo celular 

e a sua localização.  

Na quarta semana, abriremos com a Aula 7, dando uma sólida formação sobre 

segurança em laboratório, métodos analíticos, marcha da análise e análise 

de composição centesimal. Também trabalharemos vários exemplos práticos 

sobre cálculo de resultados em uma análise de alimentos, bem como a estima-

tiva da confiabilidade desses resultados. Na Aula 8, estudaremos a teoria da 

amostragem e preparo da amostra, exemplificando casos de coleta de amostra 

bruta e preparo da amostra de laboratório. Também estudaremos a legislação 

específica relacionada à qualidade sanitária e nutricional dos alimentos. 

Finalmente, na última semana, demonstraremos duas aulas práticas estrate-

gicamente escolhidas para praticar todo conhecimento adquirido anterior-

mente. Na Aula 9, demonstraremos a natureza proteica de uma enzima, no 

caso, a urease de soja, que é uma importante enzima utilizada na indústria 

de alimentos como indicador de eficiência térmica no processamento desta 

leguminosa.  Para caracterizar a natureza proteica da uréase, utilizaremos duas 

reações características: Teste de Heller e Biureto. Para caracterizar a atividade 

da uréase, usaremos dois métodos: colorimétrico e potenciométrico. Na Aula 

10, faremos uma típica análise de composição centesimal de um alimento, 

leite em pó, em que utilizaremos métodos oficiais da Association of Official 

Analytical Chemists (AOAC), Association Official Chemists Society (AOCS) e 

do Instituto Adolfo Lutz.

Em todas as aulas, você terá atividades propostas inseridas no texto e exercícios 

de aprendizagem ao final de cada aula, além de trabalhos ao final de cada 

semana de aulas, com a finalidade de ajudar a compreender melhor os temas 

abordados e a fixar os conteúdos. Lembre-se de que há uma equipe que 

trabalha com o intuito de ajuda-lo a superar suas dúvidas e dificuldades. Entre 

em contato sempre que necessário.
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Projeto instrucional

Disciplina: Bioquímica e Análise de Alimentos (carga horária total: 75h)

Ementa: A disciplina de Bioquímica e Análise de Alimentos dispõe de emba-

samento teórico e prático sobre componentes minoritários e majoritários nos 

alimentos e suas reações de interesse alimentar, bem como as principais análi-

ses utilizadas em alimentos de origem animal e vegetal observando a higiene, 

segurança e legislação pertinente.

AULA OBJETIVOS E APRENDIZAGEM MATERIAIS
CARGA 

HORÁRIA 
(HORAS)

1.  Introdução à 
bioquímica

Compreender a revolução que as novas descobertas da bioquímica 
estão causando nas mais diversas áreas do conhecimento.

Reconhecer formas de associação e dissociação das moléculas.
Analisar as propriedades da água biologicamente importantes.

Atividades

Exercícios de 
aprendizagem

5

2.  Aminoácidos, 
proteínas e 
enzimas

Defi nir alimentos e sua constituição.

Defi nir bromatologia e sua relação com a bioquímica.

Reconhecer e classifi car aminoácidos, proteínas e enzimas, 
bem como suas principais propriedades físico-químicas.

Diferenciar aminoácidos essências de não essenciais.

Atividades

Exercícios de 
aprendizagem

Atividades de 
avaliação

10

3.  Carboidratos e 
lipídeos

Reconhecer e classifi car lipídeos e carboidratos.

Diferenciar termos como aldoses, cetoses, osídeos em carboidratos.

Diferenciar termos como óleos, gorduras saturadas, triglicerídeos, 
ceras fosfolipídeos em lipídeos.

Relacionar termos como anômeros e epímeros em carboidratos.

Saber exemplifi car propriedades físico-químicas dessas moléculas.

Entender como representar as principais moléculas envolvendo o 
estudo dos lipídeos e carboidratos.

Reconhecer as enzimas envolvidas nas reações hidrólise 
dessas moléculas.

Atividades

Exercícios de 
aprendizagem

10

4.  Composição 
química dos 
alimentos

Reconhecer a função biológica e nutricional dos componentes 
maiores e menores nos alimentos e o benefício dos 
nutrientes para saúde.

Reconhecer como esses componentes são encontrados 
nos alimentos.

Relacionar quantidades desses componentes com shelf-life.

Atividades

Exercícios de 
aprendizagem

Atividades de 
avaliação

5

5. Reações de 
importância 
alimentar

Reconhecer e exemplifi car algumas reações relacionadas com 
alterações de cor e sabor nos alimentos de origem enzimática 
e não enzimática.

Reconhecer e exemplifi car algumas reações de interesse alimentar 
dos lipídeos, carboidratos e proteínas.

Relacionar indicadores químicos que sejam capazes de avaliar tais reações.

Atividades

Exercícios de 
aprendizagem

10
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6. Metabolismo 
celular

Defi nir célula, seus tipos e sua composição.

Reconhecer as principais reações químicas do metabolismo celular.

Diferenciar anabolismo de catabolismo.

Reconhecer o local celular das principais reações metabólicas, seus 
percursores e fi nalidade.

Relacionar o metabolismo com as moléculas do ATP, do NADH e FADH2.

Diferenciar a respiração anaeróbica da aeróbica.

Atividades

Exercícios de 
aprendizagem

Atividades de 
avaliação

5

7. Introdução à 
análise bioquímica 
de alimentos

Identifi car métodos e técnicas analíticas mais adequadas em uma 
determinação.

Efetuar procedimentos de obtenção de resultados de análise e 
interpretá-los.

Atividades

Exercícios de 
aprendizagem

10

8.  Amostragem, 
preparo da 
amostra e 
legislação dos 
alimentos

Identifi car, analisar e executar técnicas de amostragem e manuseio 
de amostras, matérias-primas, reagentes, produtos e utilidades de 
interesse alimentar.

Interpretar legislação específi ca.

Atividades

Exercícios de 
aprendizagem

Atividades de 
avaliação

5

9.  Prática de 
extração e 
caracterização 
de uma enzima

Determinar o teor proteína em uma amostra de soja a partir de uma 
curva padrão BSA.

Determinar o melhor meio para a extração da Urease da soja.

Demonstrar a natureza proteica de uma enzima.

Determinar quantitativamente a concentração da enzima.

Caracterização bioquímica qualitativa e quantitativa da enzima.

Determinar a atividade enzimática, usando método ofi cial.

Atividades

Exercícios de 
aprendizagem

5

10.  Prática de 
composição 
centesimal de 
leite-em-pó

Demonstrar o cálculo dos carboidratos disponíveis e energia 
metabolizável.

Determinar: o teor de umidade em estufa a 105°C;

os lipídeos totais por soxlhet;

o teor de fi bras totais;

o teor de cinzas;

o teor de proteínas por Kjedhal.

Atividades

Exercícios de 
aprendizagem

10
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Aula 1 – Introdução à bioquímica

Objetivos

Compreender a revolução que as novas descobertas da bioquímica 

estão causando nas mais diversas áreas do conhecimento.

Reconhecer formas de associação e dissociação das moléculas. 

Analisar as propriedades da água biologicamente importantes.

1.1 Bioquímica e sua importância
Olá aluno. Vamos iniciar a nossa aula falando sobre a bioquímica e sua impor-

tância nas mais diversas áreas do conhecimento científico e tecnológico de 

uma maneira geral.

A bioquímica é o estudo da química dos processos vitais. Esses processos 

evolvem o intercâmbio de duas classes diferentes de moléculas: macromolé-

culas biológicas, as proteínas e ácidos nucléicos; e moléculas de baixa massa 

molecular, tais como glicose e glicerol, chamados de metabólitos, que são 

quimicamente transformadas em processos biológicos. 

Segundo Berg et al. (2008), os membros de ambas essas classes de moléculas 

são comuns, com pequenas variações a todos os seres vivos, tais como:

O ácido desoxirribonucleico (DNA) armazena informação genética em todos 

os organismos celulares. Tal molécula é nucleotídeo constituído de quatro 

blocos estruturais diferentes. Ele tem uma parte fixa que é constituída de partes 

repetidas de fosfato e desoxirribose. Essa molécula de açúcar, de onde o DNA 

recebe o seu nome, liga uma das 4 bases possíveis: adenina (A), citosina (C), 

guanina (G) e tiamina (T). 

As proteínas, macromoléculas que são as principais participantes na maioria 

dos processos biológicos, são feitas de 20 blocos estruturais que são os mes-

mos em todos os organismos. Além disso, proteínas que têm papéis similares 
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em organismos diferentes têm, em geral, estruturas tridimensionais muito 

semelhantes. 

Processos metabólicos importantes também são comuns a muitos organismos. 

Por exemplo, o conjunto de transformações químicas que converte glicose e 

oxigénio a dióxido de carbono e água é essencialmente idêntico em bactérias 

simples, tais como Escherichia coli (E. coli), e em seres humanos. 

Essas observações sugerem fortemente que todos os seres vivos em nosso 

planeta têm um ancestral comum, e que os organismos modernos evoluíram 

desse ancestral para as formas presentes. Além disso, a bioquímica abriu um 

vasto campo para entender a origem da vida desde quando Watson e Crick 

descobriram a forma de hélice dupla do ADN, pois, tal fato revelou os segredos 

da célula e vislumbrou um novo mundo de insuspeitada complexidade; for-

mado por um arsenal de máquinas químicas, constituídas de peças finamente 

calibradas e interdependentes. Inclusive as numerosas descobertas da bioquí-

mica moderna, cada vez mais, têm contestado a famosa teoria da evolução 

de Darwin. Ou seja, para que tal teoria da evolução fosse verdade, deveria ter 

havido uma série de mutações, todas e cada uma delas produzindo sua própria 

maquinaria, o que resultaria na complexidade que ora encontramos. 

A bioquímica moderna tem causado muita excitação e atividade. Primeira-

mente, as bases bioquímicas de muitos processos centrais são agora conhe-

cidas, como por exemplo, a molécula abaixo é conhecida como shiquimato e 

desempenha um papel central na síntese de alcalóides, ligninas e cumarinas 

nas plantas. 

Figura 1.1: Molécula do shiquimato
Fonte: BERG et al. (2008). 

Agora também se conhece os padrões e princípios moleculares comuns nas 

mais diversas expressões da vida e, tal fato, tem influenciado profundamente 
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a medicina, a biologia, a agronomia, as engenharias, dentre outras áreas do 

conhecimento. Por exemplo, o etileno, conhecido como hormônio do cresci-

mento, agora, tem o seu papel bem conhecido na síntese de proteínas nas 

plantas. Tal fato tem implicações importantes na pesquisa agronômica porque 

influencia as transformações físicas e químicas que acontecem com os frutos 

e vegetais após a sua colheita. 

Além disso, o rápido desenvolvimento, nos últimos anos, de poderosos concei-

tos e tecnologias em bioquímica permite aos pesquisadores enfrentar os mais 

desafiantes e essenciais problemas em diversas áreas da ciência e tecnologia. 

Por exemplo, o setor agrícola vem experimentando um novo grande salto 

tecnológico decorrente da denominada era biotecnológica e da tecnologia da 

informação com superplantas e transgênicos, tais como: o tomate longa vida, 

que demora mais para se deteriorar depois de colhido; o feijão e milho com 

mais proteína; o milho e o algodão com o gene Bt, que diminuem o uso de 

defensivos agrícolas; a soja RR, que tem um gene inserido que produz uma 

proteína que torna a planta imune ao Glifosfato. Este é o principal herbicida 

utilizado no plantio direto, que causa um impacto ambiental menor no solo 

e sua vida microbiana (OLIVEIRA, 2004; SILVEIRA et al., 2005; VILELA e MA-

CEDO, 2002). 

Na área de medicamentos, novas drogas ou até mesmo drogas há muito tempo 

conhecidas, hoje, são utilizadas para turbinar o cérebro, para tratar o Alzhei-

mer, convulsões, antigripais etc. Por exemplo, depois do diagnóstico da H1N1 

moderna, o conhecido Tamiflu tem sido prescrito nos últimos seis últimos anos. 

Ele é um antigripal que funciona como inibidor da sialidase. Esta proteína viral 

é o que torna o vírus livre para infectar a célula. Outro exemplo atual é o mo-

dafinil, outrora era utilizado no tratamento de narcolepsia, agora, vem sendo 

indicado para melhorar a inteligência, auxiliando um melhor desempenho em 

testes cognitivos (NOGUEIRA, 2009; PARKER et al. 2009);

Na área de alimentos, além dos transgênicos citados, a bioquímica tem servido 

de pilar científico para enfrentar e solucionar muitos problemas. Aqui citare-

mos apenas algumas aplicações para mostrar o potencial dessa ciência. Por 

exemplo, a pesquisa com indicadores de pasteurização em frutas envolvendo 

enzimas do escurecimento. Estas reagem com substratos fenólicos natural-

mente encontrados nas plantas. A Figura 1.2 mostra uma típica reação entre 

a enzima polifenoloxidase (PPO) e um substrato fenólico. O conhecimento 

enzimológico da cinética de desnaturação desses agentes causadores do es-

curecimento permite definir um tratamento térmico ou não térmico adequado 
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para inativá-los (TORALLES et al., 2010; QITAO-TEIXEIRA et al., 2008; BELTRAN 

e CANOVAS, 2006). A enzimologia é uma área da bioquímica que estuda as 

enzimas e sua importância na ciência e na tecnologia, abordando a natureza, 

a classificação, a atividade, a catálise enzimática, a especificidade, a inibição e 

as variáveis que afetam a atividade enzimática. 

Figura 1.2: Reação de escurecimento mediado pela PPO usando como substrato catecol
Fonte: WHITAKER (1994)

Outro exemplo, bem atual, são as inúmeras pesquisas com as isofl avonas, 

que é um fi to hormônio natural encontrado na soja e com reconhecidas 

propriedades funcionais, como a redução dos sintomas da menopausa. O 

problema é que ela, nos alimentos, é predominantemente encontrada na 

forma combinada com um açúcar, não podendo ser absorvida diretamente 

pelo nosso organismo. Para isso é necessário a ação de uma enzima conhecida 

como β-glicosidase, que é produzida pela microbiota intestinal de maneira 

insufi ciente. Assim sendo, inúmeras pesquisas envolvendo a melhor biodis-

ponibilidade desse metabólito têm sido citadas. Além disso, os grãos de soja 

contêm cerca de 30% de carboidratos, 18% de lipídeos, 14% de umidade 

e 38% de proteína. Dentre as leguminosas, destaca-se o seu alto conteúdo 

de aminoácidos essenciais na proporção correta para a saúde humana. Seus 

benefícios nutricionais também incluem o fato de essa leguminosa ser uma 

boa fonte de fósforo, potássio, vitaminas B, zinco, ferro e a vitamina E (IZUMI 

et al., 2000; TORRES et al., 2005; VALLIM, et al. 2012).

Mais outro exemplo, que é objeto de intensa investigação da ciência e tecnologia 

de alimentos, é a identificação e quantificação do aroma atraente das frutas, já 

que este é um importante atributo de qualidade para frutas de mesa e, também, 

desejável em purês, néctares e sucos. O problema é que compostos voláteis 

sofrem alterações durante o armazenamento e o processamento, sendo o acetal-

deído, o etanol, o acetato de metila e o acetato de etila os principais compostos 

aromáticos de cadeia curta. O acompanhamento desses compostos, durante 

o armazenamento, é utilizado como indicador bioquímico de fermentação e 

desenvolvimento de off-flavor (AYALA-ZAVALA et al., 2004; SU e WILEY, 1986). 



e-Tec BrasilAula 1 – Introdução à bioquímica 19

 Ao ler o texto acima sobre a bioquímica e sua importância, você já refletiu ou 

ao menos se questionou:

a) Que forças de associações químicas estão envolvidas com a estabilidade, 

da dupla hélice do ADN? Essas forças aparecem atuando em outras bio-

moléculas?

b) Como pode organismos tão diferentes como E. coli e os seres humanos 

utilizarem os mesmos blocos de construção para fabricar macromoléculas?

c) Além das moléculas citadas (modafil, tamiflu e isoflanona), você saberia 

identificar outras moléculas biologicamente ativas no seu dia a dia?

d) Analisando a reação química na Figura 1.1, você saberia definir o agente 

oxidante e qual a aplicação desse conhecimento na ciência e tecnologia 

de alimentos?

e) Emil Fischer – Nobel em 1911 – demonstrou que a grande classe das subs-

tâncias bioquímicas, denominadas de proteínas, era constituída, sem ex-

ceção, por apenas 20 aminoácidos. Assim sendo, como se pode explicar 

a diferença entre uma proteína alimentar de uma proteína não alimentar?

f) As enzimas são proteínas que funcionam como catalisadores biológicos, 

as enzimas PPO e a β-glicosidase, citadas no texto, apresentam a mesma 

função catalítica? 

g) Uma questão elementar, porém fundamental: você saberia explicar a im-

portância da bioquímica na ciência e tecnologia de alimentos?

h) Para composição do grão de soja descrita no texto, como você faria uma 

análise desse alimento, que envolvesse as seguintes etapas: amostragem, 

preparo da amostra, determinação, cálculos e sua confiabilidade. 

Todos esses questionamentos nos fazem ter uma noção melhor da importân-

cia da bioquímica, especialmente a sua utilidade na ciência e tecnologia de 

alimentos. Faça um resumo (8-10 linhas) baseado nos questionamentos acima, 

relacionando a importância da bioquímica com a ciência, tecnologia e análise 

de alimentos.
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1.2  Formas de associação e dissociação 
das moléculas

Todas as estruturas e processos biológicos dependem do efeito combinado de 

interações covalentes e não-covalentes. As ligações covalentes são de com-

partilhamento, ou seja, os átomos se associam e passam a dividir um par de 

elétrons, veja o exemplo da molécula de água (Figura 1.3) que faz esse tipo 

de ligação e segue a regra do octeto. Esta regra diz que quando os átomos se 

combinam (exceto H), as ligações são formadas de tal maneira que cada átomo 

fique rodeado por um octeto completo de elétrons. Para tornar mais cômoda 

a indicação da ligação foi utilizado um esquema de Lewis, que corresponde 

o símbolo do elemento a que o átomo pertence, ladeado pela quantidade de 

elétrons da última camada, representados por bolinhas, cruzes, asteriscos, etc.

Figura 1.3: Fórmula eletrônica da molécula de água.

Aqui nós discutiremos a ligação covalente e sua geometria molecular para os 

principais átomos de interesse para bioquímica. O átomo de carbono é o ele-

mento químico presente em qualquer composto orgânico. O átomo de carbono 

mais abundante na natureza é o isótopo 12, que possuí 6 prótons, 6 nêutrons e 

6 elétrons. Na figura 1.4 (a) é mostrado a configuração eletrônica do átomo de 

carbono por camada e na (b) é mostrado a sua configuração segundo Pauling. 

Figura 1.4: Átomo de carbono: (a) representação esquemática; (b) confi guração eletrônica 
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Os elétrons periféricos são os elétrons de ligação e são eles que efetuam as 

ligações covalentes, ou seja, os elétrons são compartilhados pelos átomos. Os 

tipos de ligações do carbono e seus orbitais são mostrados na tabela 1.1. O 

átomo de carbono sofre uma hibridação sp3 quando se liga somente por liga-

ção do tipo sigma “σ”. Quando o átomo de carbono possui apenas uma dupla 

ligação, as três valências direcionais são sigmas “σ” e coplanares e o ângulo 

entre elas é de 120o. O etileno, hormônio do crescimento nas plantas, citado 

anteriormente, apresenta esse estado de hibridação. As demais hibridações 

do carbono possuem duas ligações do tipo sigma “σ” e duas do tipo pi “π”.

Tabela 1.1 Tipos de ligações e hibridação envolvendo o átomo de carbono

Carbono hibridação ângulo

Só com ligação simples sp3 109o28`

Com 1 dupla ligação Sp2 120o

Com 1 tripla ligação sp 180o

Com duas duplas sp 180o

Fonte: ATKINS e JONES (2006)

O número de oxidação (NOX) do carbono vai de +4 a -4, dependendo dos 

átomos ligantes. Exemplos:

1. Na molécula do etileno (C2H4), as _____ ligações C–H da molécula são 

______ do tipo ______. A alternativa que melhor completa a atividade é:

a) quatro; sigma, s-sp3.

b) quatro; sigma; s-sp2.

c) quatro; sigma; s-sp.
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d) três; pi; s-sp2.

e) três; pi; s-sp. 

2. Na molécula do shiquimato, citada no texto, o carbono assinalado tem 

NOX igual a

a) -2.

b) -1. 

c) 0. 

d) +1.

e) +2. 

O átomo de oxigênio (O) é o elemento mais abundante da crosta terrestre e 

é encontrado no estado livre como molécula de O2. O ar seco contém 21% 

de oxigênio em volume. No estado combinado, o oxigênio ocorre tanto em 

compostos orgânicos como inorgânicos. No seu estado fundamental, o oxi-

gênio tem 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons. Sua configuração eletrônica é a 

seguinte: 1s2 2s2 2p4. O tipo de ligação do átomo de oxigênio nas moléculas 

de O2, O3 e H2O é covalente e está de acordo com a regra do octeto. 

O átomo de nitrogênio (N) é constituinte fundamental dos aminoácidos que 

formam as proteínas dos organismos vivos. Também é encontrado no ar (79% 

em volume). Junto com outros elementos encontra-se assim distribuído nas 

proteínas: cerca de 50% de C, 25% de O, 16% de N, 0,4% de fósforo (P) e 

0,4% de enxofre (S). No seu estado fundamental, o nitrogênio tem 7 prótons, 

7 nêutrons e 7 elétrons. Sua configuração eletrônica é a seguinte: 1s2 2s2 2p3. 

O N2, que é uma das formas mais abundante que o nitrogênio é encontrado, 

tem uma ligação do tipo sigma “σ” e duas do tipo pi “π”. O nitrogênio é 

encontrado em outras moléculas com estados de oxidação que podem variar 

de +4 a -3. Por exemplo, no tetróxido de dinitrogênio (N2O4) seu nox é +4, no 

nitrato de sódio (NaNO2) é +3 e na hidrazina (N2H4) é -2. 

As três principais ligações não covalentes fundamentais são: eletrostáticas, 

pontes de hidrogênio e ligações de Van der Waals.
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Nas ligações eletrostáticas, os dois grupamentos se atraem; sendo q1 e q2 as 

suas cargas.

Figura 1.5: Ligação eletrostática.

A força de atração é dada pela lei de Coulomb 

F = K 
q1.q2

r2.D

Sendo

K= constante de proporcionalidade;

r= distância entre 2 átomos;

D= constante dielétrica.

Essa atração é mais forte no vácuo, onde D é igual a 1; e mais fraca em um 

meio com água, onde D é igual a 80. 

As pontes de hidrogênio são interações fundamentalmente eletrostáticas e 

responsáveis, em parte, pela estabilidade da dupla hélice de ADN resultante 

da formação de pontes de hidrogênio entre bases específicas presas no ADN. 

Nesse tipo de ligação, o átomo de hidrogênio é compartilhado por dois outros 

átomos. O átomo em que o hidrogênio está mais fortemente ligado é chamado 

de doador de hidrogênio. É a mais forte das ligações não-covalentes, altamente 

direcionadas, mas muito mais fraca que as covalentes.
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1. As pontes de hidrogênio são interações eletrostáticas, aquelas em que 

o átomo de hidrogênio é compartilhado por dois outros átomos. Esse 

fenômeno químico é devido a (o)

a) dois grupamentos com cargas iguais se atraírem.

b) átomo doador de hidrogênio estar fortemente ligado a um grupamento 

negativo. 

c) átomo doador de hidrogênio estar fortemente ligado a um grupamento 

positivo.

d) a uma atração desconhecida entre os dois grupamentos.

e) atração de receptores de pontes de hidrogênio que são os grupamentos 

NH e NH2.

A ligação de Van der Waals trata de uma força atrativa inespecífica que entra 

em ação quando dois átomos quaisquer estão de 3 a 4 A de distância. São 

forças muito pequenas. A energia e ligação é cerca de 1 kcal/mol. A Figura 1.6 

mostra a distância de contato, que é a distância em que a atração é máxima. 

A uma distância menor predominam as forças de repulsão, devido às camadas 

externas se sobreporem. 
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Figura 1.6 - Energia versus distância de contato. 
Fonte: BERG et al. (2008).

 A origem da energia de atração ou repulsão é devido à assimetria temporária 

de carga eletrônica de um átomo que induz uma assimetria temporária da 

carga complementar em seus átomos vizinhos, sendo que tal assimetria é 

decorrente da flutuação (BERG et al., 2008).

Existem diversos modelos para representar uma molécula. Os principais são: 

esquelético, espacial e esferas e bastão. A molécula do ATP, que é a principal 

moeda de troca de energia no metabolismo celular, pode ser representada da 

seguinte forma:

Figura 1.7: Três diferentes modelos de representação da molécula do ATP. 
Fonte: STRYER (1992).

Quanto ao tamanho e a configuração do átomo, o modelo espacial é o mais 

realista porque são determinados por suas propriedades de ligação e pelo raio 

atômico de van der Waals. Já no modelo esferas e bastões, os átomos são de 

raios menores. O esquelético não tem átomos e mostra apenas a armação da 

molécula. Quanto à direção da ligação, o modelo de esferas e bastões é o que 
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ilustra melhor a direção das ligações, ou seja, se a ligação é para frente ou para 

trás. O modelo espacial não consegue representar bem estruturas complexas. 

Já o esquelético, consegue uma imagem mais simples e muito utilizada para 

representar grandes macromoléculas.

1.3  Propriedades da água biologicamente 
importantes

As propriedades da água influenciam profundamente todas as interações 

moleculares. As mais importantes são: polaridade, afinidade e solvatação. 

A água é uma molécula polar devido ao fato de a molécula ser dobrada, não 

linear e, portanto, possuir distribuição assimétrica das cargas. O núcleo do 

oxigênio puxa as cargas para longe dos dois núcleos de hidrogênio, o que 

deixa a região ao redor de cada núcleo de hidrogênio com uma carga positiva 

parcial. A molécula da água é, portanto, uma estrutura eletricamente polar.

Figura 1.8: Representação estrutura polar da molécula de água. 

A água é altamente coesiva devido ao fato de suas moléculas interagirem for-

temente através de pontes de hidrogênio. Essas interações são mais evidentes 

na água no estado sólido do que no estado líquido, ou seja, no estado sólido, 

cada átomo de oxigênio está rodeado por quatro átomos de H; já no estado 

líquido, essas interações são irregulares e variada, mas, em média, cada átomo 

de oxigênio se liga a 3,1 átomo de hidrogênio. Além disso, a água solvata 

moléculas polares e enfraquece ligações eletrostáticas e de hidrogênio devido a 

sua alta polaridade e coesividade. As moléculas em solução aquosa interagem 

com as moléculas de água pela formação de pontes de hidrogênio e por inte-

rações iônicas. Essas interações tornam a água um solvente versátil, capaz de 

dissolver prontamente muitas substâncias, particularmente compostos polares 

e com carga elétrica, que possam participar dessas interações.

1.4 Efeito hidrofóbico
Tal efeito está associado a interações hidrofóbicas, que é uma manifestação 

das citadas propriedades da água. Algumas moléculas apolares não podem 

participar de pontes de hidrogênio ou de interações iônicas. Tais interações 
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não são tão favoráveis quanto as interações das moléculas de água entre 

si. As moléculas de água em contato com essas moléculas apolares formam 

“jaulas” ao redor dela, tornando-se melhor ordenadas que as moléculas de 

água livre na solução. Entretanto, quando duas dessas moléculas apolares se 

juntam, algumas moléculas de água são liberadas como mostra a figura 1.9. 

Grupamentos não polares tendem a se aglomerar na água, não porque tenham 

uma alta afinidade uma pela outra, mas porque a água se liga fortemente 

consigo mesma. 

Figura 1.9: Efeito hidrofóbico. 
Fonte: BERG et al. (2008). 

Resumo

Nesta unidade, definimos o conceito de Bioquímica e suas aplicações nos 

mais diferentes campos do conhecimento. Também se viu a importância da 

descoberta do ADN por Watson e Crick e o impacto que isso teve em numero-

sas descobertas da bioquímica moderna. Identificaram-se algumas moléculas 

biologicamente importantes e comuns nos processos biológicos. Também 

estudaram-se as formas de associação de dissociação dessas moléculas e as 

propriedades da água biologicamente importantes.
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Atividade de aprendizagem

1. No etileno (C2H2), hormônio do crescimento das plantas, existe:

a) hibridação do tipo sp2 com três ligações sigma (σ) e duas ligações pi (π).

b) hibridação do tipo sp com duas ligações sigma (σ) e cinco ligações pi (π).

c) hibridação do tipo sp2 com cinco ligações sigma (σ) e uma ligações pi (π).

d) hibridação do tipo sp com duas ligações sigma (σ) e duas ligações pi (π).

e) hibridação do tipo sp2 com cinco ligações sigma (σ) e duas ligações pi (π).

2. O DNA é nucleotídeo constituído de quatro blocos estruturais diferentes. 

Ele tem uma parte fixa que é constituída de parte repetidas de fosfato 

e desoxirribose. Esta molécula de açúcar, de onde o DNA recebe o seu 

nome, liga uma das 4 bases possíveis: adenina (A), citosina (C), guanina 

(G) e tiamina (T). A guanina tem a seguinte estrutura

Analisando a molécula acima se pode dizer que: 

a) Os doadores de pontes de hidrogênio são os grupamentos NH e NH2.

b) Somente os átomos de oxigênio das carbonilas são aceptores.

c) Os átomos de nitrogênio do anel, que não estão ligados ao hidrogênio, 

são também doadores.

d) O grupamento NH é doador, mas NH2 é receptor.

e) Todas alternativas estão erradas.
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3. O sal de cozinha (NaCl), que contém os iontes Na+ e Cl- é mantido junto 

por ligações do tipo: 

a) covalente dativa.

b) não covalente eletrostática.

c) covalente com uma ligação tipo sigma (σ).

d) pontes de hidrogênio.

e) hidrofóbica.

4. A água enfraquece ligações eletrostáticas porque:

a) é altamente coesiva devido a sua baixa constante dielétrica.

b) possuí alta coesividade e polaridade. 

c) é altamente polar quando o átomo doador de hidrogênio é o nitrogênio. 

d) é polar devido a coesividade.

5. O acetato de metila, CH3COO–CH3, é um importante composto volátil 

que compõe os aromas das frutas. O tipo de associação molecular entre 

o grupo acetato e o metil dessa molécula é por: 

a) covalência.

b) eletrovalência. 

c) Forças de Van der Waals. 

d) Forças iônicas.

e) Interações hidrofóbicas
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Aula 2 – Aminoácidos, proteínas e enzimas 

Objetivos

Defi nir alimentos e sua constituição.

Defi nir bromatologia e sua relação com a bioquímica.

Reconhecer e classifi car aminoácidos, proteínas e enzimas, bem 

como suas principais propriedades físico-químicas.

Diferenciar aminoácidos essências de não essenciais.

2.1 Introdução
Na aula anterior definimos a bioquímica e sua importância, bem como as 

formas como as moléculas bioquímica se associam e se dissociam, agora, todo 

esse conhecimento será importante para entender a estrutura das moléculas 

que compõe os alimentos e sua estabilização.  Os alimentos, segundo a FAO 

(Food and Agricultural Organization), devem fornecer energia para o metabo-

lismo de descanso, síntese de tecidos, atividades físicas, processos de excreção 

e para manutenção do balanço térmico.

Na aula 1, vimos que o grãos de soja contêm cerca de 30% de carboidratos, 

18% de lipídeos, 14% de umidade e 38% de proteína, além de constituintes 

presentes em menor quantidade, tais como: fósforo, potássio, vitaminas B, 

zinco, ferro e a vitamina E. Assim como a soja, todos alimentos, quanto à sua 

constituição, podem ser constituídos de componentes maiores e menores. 

São considerados componentes maiores: a água, as proteínas, os lipídeos e os 

carboidratos e componentes menores: os sais minerais, as vitaminas, os ácidos 

orgânicos, pigmentos e hormônios.

A quantidade desses constituintes muda bastante de um alimento para o outro. 

Por exemplo, a Figura 2.1 mostra a composição das partes comestíveis de algumas 

frutas e vegetais. As frutas, de modo geral, apresentam um teor de água elevado: 

entre 70 e 90%. Os carboidratos podem chegar até pouco mais de 20%, como é 

o caso das bananas e menos de 10% em melões. O teor de gorduras e proteínas 

é muito baixo, com exceção das leguminosas, sementes e nozes (Figura 2.1). 
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A ciência que analisa e determina a composição dos alimentos é a broma-

tologia. Além disso, tal ciência permite o estudo da ação dos alimentos no 

organismo, seu valor alimentício e calórico, suas propriedades físicas, químicas, 

toxicológicas e também adulterantes, fraudes etc. 

A bioquímica fundamenta tal ciência com estudo da base molecular da vida, 

seus processos vitais bem como as alterações enzimáticas que acontecem nos 

alimentos (veja Unidade 1). Portanto, a Unidade 2 – Bioquímica dos alimentos 

e sua composição – foi organizada, em 3 aulas, da seguinte maneira:

Aula 2 Aminoácidos, proteínas e enzimas.

Aula 3 Carboidratos e lipídeos.

Aula 4 Composição química dos alimentos.

As duas primeiras aulas serão dadas uma sólida formação das principais macro-

moléculas bioquímicas presentes nos alimentos. Na última aula será estudada 

a composição química dos alimentos. 

Figura 2.1: Composição dos componentes principais de algumas frutas e vegetais 
selecionados
Fonte: TORALLES e SAINZ (2001).
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2.2 Aminoácidos
Aminoácidos são compostos que apresentam as funções amina (-NH2) e ácido 

(-COOH), podendo ou não aparecer outras funções, e são constituintes das 

proteínas. Exemplos:

Glicina
H2C

NH2

COOH

A forma mais importante dos aminoácidos, os α-aminoácidos, que formam 

as proteínas, tem, geralmente como estrutura, um carbono central ao qual 

se ligam quatro grupos: o grupo amina (NH2), grupo carboxílico (COOH), 

hidrogênio e um substituinte característico de cada aminoácido (Figura 2.2). 

Tal carbono é chamado de carbono assimétrico ou quiral porque está ligado 

a quatro substituintes diferentes. Na figura 2. 2, o carbono assimétrico está 

marcado por um asterisco (*) e sempre existe um grupo amino (– NH2) ligado 

ao carbono alfa (α) que é o carbono vizinho a carboxila (COOH).

Figura 2.2: Estrutura geral de um aminoácido
Fonte: ALLINGER et al. (1978)

Quanto à sua classificação, três são relevantes: 

a) Os aminoácidos podem ter caráter neutro, ácidos e básicos. 

Serina
CH

NH2

COOHH2C

OH

Os aminoácidos neutros têm substituintes que tendem a formar ligação de 

hidrogênio. Exemplo:

Os aminoácidos ácidos têm substituintes com grupo carboxílico e os básicos 

com substituintes com o grupo amino, exemplo:

C

OHH

H O
H

R

CN *
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Figura 2.3: Aminoácidos ácidos e neutros: (a) ácido aspártico e (b) lisina. 
Fonte: ALLINGER et al. (1978).

b) Os aminoácidos podem ser de cadeia alifática, heterocíclica ou aromáti-

ca. Todos os anteriores são alifáticos. A prolina é um exemplo de hetero-

cíclico e a fenilalanina de aromática. 

c) Quanto a síntese em animais, somente 20 são comumente encontrados 

como constituintes das proteínas nos mamíferos, ou seja, são os únicos 

aminoácidos codificados pelo DNA (Tabela 2.1). Embora mais de 300 

aminoácidos diferentes tenham sido descritos na natureza, 

Dez dos vinte aminoáciodos necessários para a síntese de proteínas são es-

senciais – isto é, eles não podem ser sintetizados nos seres humanos em uma 

velocidade adequada. Desses dez, oito são essenciais em qualquer situação, 

enquanto dois (arginina e histidina) são requeridos somente durante períodos 

Fenilalanina Prolina

CH2 CH(NH2)COOH COOH

H

N

Ácido aspártico

Substituinte ácido

CH

NH2

COOHHOOC CH2

Lisina

Substituinte básico

CH

NH2

COOH

NH2

CH2CH2CH2CH2CH2

a

b
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de crescimento rápido dos tecidos, característico da infância e da recuperação 

de uma doença. Quando suprimento dos aminoácidos essenciais é limitado na 

célula no momento da síntese proteica, a tradução desta cessa no códon espe-

cífico aquele aminoácido. São aminoácidos essenciais em qualquer situação, o 

triptofano, lisina, fenilalanina, leucina, isoleucina, valina, treonia e metionina.

2.2.1 Atividade óptica
Com exceção da glicina, todos os aminoácidos naturais apresentam atividade 

óptica, desviando a luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Todos os 

aminoácidos que entram na formação de proteínas são L-aminoácidos (Veja 

Tabela 2.1)

Tabela 2.1 - Aminoácidos essências e comuns

CH CH

CH3

3 2CH(NH  )COOH

Estrutura Nome

ValL-(+)-valina

IleL-(+)-isoleucina

LeuL-(–)-leucina

ThrL-(–)-treonima

MetL-(–)-metionina

PheL-(–)-fenil-alanina

TrpL-(–)-triptofano

LysL-(+)-lisina

AlaAlanina

ArgArginina

AspÁcido aspático

GlyGlicina

HisHistidina

GluÁciso glutâmico

CySHCisteína

Abreviatura

CHCH(CH  )3 22 2CH(NH  )COOH

CH3

CH3CH CH2 2CH(NH  )COOH

OH

CH3CH 2CH(NH  )COOH

2 2CH3S(CH  ) 2CH(NH  )COOH

2CH 2CH(NH  )COOH

2CH

H

N

2CH(NH  )COOH

2 2 4 2CH(NH  )COOHH  N(CH  )

3CH 2CH(NH  )COOH

3HN

NH

CNH(CH  )2

2

2CH(NH  )COOH

2CH(NH  )COOH2HOOCCH

2HSCH 2CH(NH  )COOH

HOOC(CH  )2 2 2CH(NH  )COOH

2 2H  NCH  COOH

2 2CH(NH  )COOHCH

H  N  N  
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Fonte: ALLINGER et al. (1978)

2.2.2  Ionização dos aminoácidos
Os aminoácidos podem ionizar-se conforme a natureza do solvente. Em geral, 

os aminoácidos são sólidos, solúveis em água e muito pouco solúvel em álcool 

etílico e solventes orgânicos. 

CR

NH2

COOH CR

NH3
+

COO–

H2O

Em água, o aminoácido forma um sal interno que é chamado de Zwitterion. 

CR

NH2

COOH CR

NH3
+

COOH
H+

Em soluções ácidas, os aminoácidos comportam-se como uma base e, em 

solução básica, como um ácido.

As suas propriedades ácido/básicas são decorrentes desse comportamento. Em 

solução aquosa, os aminoácidos contêm grupos de alfa carboxila fracamente 

ácidos e grupo amino fracamente básicos. Além disso, os aminoácidos ácidos 

e básicos contêm um grupo ionizável em sua cadeia lateral. Assim, tanto os 

aminoácidos livres quanto alguns combinados podem potencialmente agir 

como tampões. A relação quantitativa entre a concentração de um ácido fraco 

(HA) e sua base conjugada (A-) é descrita pela equação Henderson-Hasselbach:

 

[HA]
][A

logpKapH
-

+=

ProProlina

TyrTirosina

AsnAsparagina
GlnGlutamina

SerSerina

2 2

COOH

H  

N  

2HOCH 2CH(NH  )COOH

2HO 2CH(NH  )COOHCH

2 2H  NCOCH 2CH(NH  )COOH

2 2 2H  NCO(CH  ) 2CH(NH  )COOH
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1. Prepara-se uma solução tampão pela adição de 0,40 moles de acetato de 

sódio, 0,50 moles de ácido acético e quantidade sufi ciente de água para 

completar 1,0 L. O valor aproximado do pH desse tampão é

a) 2,2

b) 3,5.

c) 4,6.

d) 5,7.

e) 6,2.

2.2.3 Eletroforese
É o movimento de migração de agrupamentos eletrizados para um eletrodo, 

numa solução. Quando as partículas coloidais são submetidas a campos elé-

tricos, ocorre migração delas para determinado polo. A solução torna-se mais 

opaca de um lado e mais transparente nas proximidades do outro pólo. Esse 

fenômeno é chamado eletroforese. 

Esta técnica permite separar partículas coloidais carregadas eletricamente, 

baseando-se na sua diferente velocidade de migração num campo elétrico. 

No final do século XIX, Morton, citado por Gratieri et al. (2008), criou o termo 

cataforese que é um tipo de eletroforese em que acontece a migração de 

cátions de um eletrodo positivo em direção a um eletrodo de polaridade ne-

gativa. Já na anaforese acontece a migração dos anions  em direção ao pólo 

positivo). Por exemplo, um Zwitterion positivo migra para o cátodo (Figura 2.2) 

e Zwitterion negativo tem comportamento contrário.
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2.2.4 Ponto isoelétrico (pI)
É o pH em que o aminoácido não sofre eletroforese. O pH dessa solução é 

chamado pI. Numa solução na qual o pH = pI do aminoácido em questão, 

a molécula desse aminoácido estará eletricamente neutra e também pode 

ser entendido como o pH em que se igualam as concentrações da forma 

protonada e desprotonada do aminoácido. Nesse pH, a concentração da forma 

Zwitteriónica, forma neutra do aminoácido, alcança seu valor máximo. 

O ponto isoelétrico de um aminoácido monocarboxílico e monoamino pode 

ser determinado por:

2
21 pKpK

pI
+

=

em que pK1 e pK2 são as constantes de dissociação dos grupamentos ácido e 

básico de um aminoácido.

Por exemplo, na glicina o pI= 5,94 é decorrente de um pK1=2,34 e de um pK2= 

9,60. A Figura 2.4 mostra a titulação da glicina 0,1 M a 25oC.  A adição de base 

à glicina completamente protonada resulta na remoção sequencial de prótons 

do grupo carboxila (pK1) e do grupo amino (pK2).

Figura 2.4: Curva de titulação da glicina 0,1 M a 25oC. 
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Fonte: NELSON e COX (2002)
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2. Consultando tabela 2.1, o pI do ácido aspártico é de aproximadamente: 

a) 3. 

b) 7.

c) 10.

d) 12.

e) 14.

2.3 Proteínas
São macromoléculas mais abundantes nas células vivas. Ocorrem em grandes 

variedades, tamanho, diversidade de funções biológicas. Alguns exemplos 

dessa diversidade são mostrados na Figura 2.4. 

Figura 2.4 - Diversidade de funções biológicas das proteínas: 
Perceba que, na figura (a) vemos que a luz dos vaga-lumes resulta da ação da proteína luciferina com o 
ATP, por meio da enzima luciferase, já na figura (b) vemos os eritrócitos que contém grandes quanti-
dades de proteína transportadora de oxigênio, como por exemplo, a hemoglobina; e em (c) temos a 
queratina que é produzida por todos os animais vertebrados, compondo unhas, cabelo, unhas, chifres, 
lã, escamas e penas. 
Fonte: NELSON e COX (2002).

aaa b c
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Como vimos anteriormente, todas as proteínas são constituídas por um conjun-

to de 20 aminoácidos em diferentes combinações e sequências que resultam 

principalmente de sua condensação:

As proteínas constituem, juntamente com os lipídeos e carboidratos, as mo-

léculas combustíveis essenciais para os seres humanos porque toda a energia 

na dieta é obtida a partir desses macronutrientes. Além disso, as proteínas 

constituem as enzimas que catalisam todas as reações celulares.

2.3.1 Propriedades físicas e químicas
Vamos conhecer algumas propriedades físicas e químicas das proteínas:

a) Solubilidade: as proteínas são substâncias sólidas, incolores, insolúveis 

em solventes orgânicos e algumas solúveis em água. Algumas proteínas 

são solúveis em soluções de sais, ácidos ou bases, produzindo coloides.  

A solubilidade é altamente influenciável pela cadeia lateral, devido à presença 

de grupos hidrofílicos e hidrofóbicos. Além disso, a solubilidade é afetada 

pelo pH e a força iônica do meio. No ponto isoelétrico, definido no item 2.3.4, 

diminui a solubilidade da proteína tendendo à precipitação. 

Quanto à força iônica, em baixas concentrações de sais (baixa força iônica), 

a solubilidade em geral aumenta, pois os íons salinos tendem a se associar às 

proteínas contribuindo para uma hidratação e/ou repulsão entre as moléculas, 

aumentando a solubilidade. Este fenômeno é conhecido como salting in ou 

solubilização por sais. Por outro lado, em elevadas concentrações salinas, os 

íons competem com a proteína pela água, ocasionando perda de água de 

hidratação, atração mútua entre as moléculas seguido de precipitação das 

proteínas de suas soluções. Este fenômeno é conhecido como salting out ou 

precipitação por sais.

b) Ponto de fusão: é bastante elevado, sendo normalmente acompanhado 

de decomposição da estrutura química original. 

C

OH

O
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CHH2N
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c) Propriedades elétricas: as proteínas, do mesmo modo que os peptíde-

os e aminoácidos, possuem pHs isoelétricos característicos que se com-

portam como íons dipolares, não possuindo cargas positivas ou negativas 

em excesso. Esse comportamento elétrico de uma proteína, em solução 

ácida ou básica, é determinado em grande parte pelo número e natureza 

dos grupos ionizáveis nos radicais R dos resíduos de aminoácidos das 

cadeias laterais. 

2.3.2 Reações características das proteínas
São reações que produzem colorações que caracterizam as proteínas:

a) Reação de Heller ou xantoproteica: O ácido nítrico (HNO3) reage com 

aminoácidos contendo radical aromático, ou proteínas contendo estes 

aminoácidos formando compostos nitro ou nitrosos de cor amarela.

b) Reação do Biureto: Acontece devido às ligações peptídicas, dando positi-

va para proteínas e peptídeos com três ou mais resíduos de aminoácidos. 

A reação acontece entre o cobre na forma iônica (Cu2+) e os grupamen-

tos amina da cadeias polipeptídicas adjacentes formando um complexo 

de coloração violeta (Figura 2.5 a e b). O Reativo de Biureto  é feito de 

hidróxido de potássio (KOH) e sulfato de cobre II (CuSO4) junto com tar-

tarato de sódio e potássio (KNaC4H4O6·4H2O, sendo que sua cor natural 

é azul (Figura 2.5 c). A finalidade do KOH é proporcionar o meio alcalino 

para reação.

Figura 2.5: Reação de biureto: (a) complexo formado entre proteína e o reagente; (b) 
cor violeta indica  a presença de proteínas; (c) cor azul indica ausência de proteínas. 
Fonte: FREIRE et al. (2011).
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c) Reação de Millon: É um método específico para da tirosina. Nesse tes-

te, o grupamento fenólico da tirosina primeiramente sofre nitração pelo 

ácido nítrico em solução. O produto reage com íons de mercúrio (I) e (II) 

formando um precipitado vermelho. Proteínas que contêm tirosina tam-

bém fornecem um resultado positivo. 

d) Teste da ninidrina: A ninidrina é um poderoso agente oxidante que reage 

com aminoácidos, entre pH 4 e 8, originando um composto de cor púr-

pura, que não apresenta sempre a mesma intensidade de coloração. A 

reação abaixo mostra a reação da ninidrina.

O

C OH

OHC

C

O

O
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C

O

Pigmento púrpura

Ninidrina Ninidrina
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CO2
  +   CH3 C

H

O

3. Das reações abaixo, a única que não produz coloração característica para 

proteínas é a:

a) reação de Biureto.

b) reação xantoproteica.

c) reação de Millon.
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d) reação de ninhidrina.

e) reação Maillard. 

2.3.3 Classifi cação
Não existe um sistema universal de classificação das proteínas, de modo que 

existem diversos sistemas de classificação propostos. As proteínas podem ser clas-

sificadas quanto à sua composição, solubilidade, estrutura, função dentre outras. 

a) Quanto ao número de aminoácidos, tem-se: oligopeptídeos e polipep-

tídeos. Os oligopeptídeos são proteínas formadas pela união de dois a 

dez aminoácidos e polipeptídeos superior a dez. os hormônios ocitocina 

e vasopressina são exemplos de oligopeptídeos e glucagon e a insulina 

de polipeptídeos.

b) Quanto ao resultado da hidrólise, tem-se: proteínas simples, conjugadas 

e derivadas. As proteínas simples são aquelas que, por hidrólise, só resul-

tam em aminoácidos. As albuminas, globulinas e proteínas fibrosas são 

exemplos. As conjugadas resultam aminoáciodos mais grupos prostéticos, 

parte não proteica. As cromoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas, 

glicoproteínas, fosfoproteínas e metaloproteínas são exemplos desse tipo 

de proteína. As derivadas são obtidas por degradação de proteínas sim-

ples ou conjugadas pela ação de ácidos, bases ou enzimas. 

c) Quanto à forma, tem-se: fibrosas e globulares. As proteínas fibrosas se 

caracterizam por várias cadeias peptídicas helicoidais torcidas juntas para 

formar base rija, caracterizadas por baixa solubilidade e alta força mecâ-

nica. O colágeno, queratina e miosina são exemplos. As globulares são 

encontradas em líquidos teciduais. São muito solúveis e facilmente des-

naturadas. A caseína do leite, albumina do ovo, albuminas e globulinas 

do sangue, plasma e hemoglobina são proteínas globulares.

d) Quanto à estrutura, tem-se: primária, secundária, terciária e quaternária. 

A sequência de aminoácidos de uma proteína é frequentemente referida 

como sua estrutura primária (Figura 2.6 a). A variação em sua sequência 

conduz a uma proteína diferente e com ação bioquímica diferente. Por 

exemplo, A ocitocina e a vasopressina diferem entre si na sequência de 

apenas dois aminoácidos. Ambas são hormônios, mas com ações bioquí-

micas diferentes. A ocitocina provoca contrações uterinas e a vasopressi-

na provoca aumento da pressão sanguínea. 
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As estruturas secundárias são definidas por segmentos dobrados, ou seja, 

as cadeias peptídicas podem dobrar-se em estruturas regulares, tais como a 

hélice-α (Figura 2.6 b) e a folha-β pregueada (Figura 2.6 c). São formadas por 

um padrão regular de pontes de hidrogênio entre grupamentos peptídicos N-H 

e C=O dos aminoácidos que estão perto uns dos outros na sequência linear. 

A hemoglobina tem 75% de estrutura hélice-α; já a folha-β, é comumente 

encontrada nas proteínas fibrosas como as da seda, do cabelo e das penas.

Figura 2.6: Diferentes níveis estruturais das proteínas: (a) estrutura primária; (b) es-
trutura secundária (a-hélice); (c) estrutura secundária (b-folha); (d) estrutura terciá-
ria; (d) estrutura quaternária. 
Fonte: ALLINGER et al. (1978); NELSON e COX (2002).

A estrutura terciária é a forma espacial pelas quais as estruturas secundárias 

irão mais uma vez, dobrarem e associarem-se, de forma a constituir um novelo 

ou uma fibra. Isto acontece devido a interação de várias partes da proteína 

entre si através das cadeias laterais dos aminoácidos (Figura 2.6 d). As ligações 
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envolvidas podem ser pontes salinas, pontes de hidrogênio, forças de Van der 

Waals e pontes de dissulfeto (Rever formas de associação das moléculas na 

Aula 1). A mioglobina é uma proteína com esse tipo de estrutura. 

A estrutura quartenária é própria de proteínas oligoméricas, ou seja, aquelas 

compostas por mais de uma cadeia polipeptídica, que se associam por pontes 

de hidrogênio e pontes dissulfídicas. (Figura 2.6 b). Cada cadeia peptídica 

individual é chamada de subunidade. A estrutura quaternária pode ser bem 

simples, com duas subunidades idênticas, ou bem complexas, com dúzias de 

subunidades diferentes. Na maioria dos casos, as subunidades são mantidas 

juntas por interações não covalentes, principalmente, forças de superfície tipo 

van der Waals. 

4. A forma helicoidal de uma proteína corresponde à proteína de estrutura:

a) Primária.

b) Secundária.

c) Terciária.

d) Quaternária.

2.3.4 Função das proteínas
Como vimos, a estrutura primária das proteínas é a principal responsável por 

suas ações bioquímicas diferentes e, portanto, tal fato faz com que proteínas 

tenham funções diferentes, como:

a) Reserva: Sementes de plantas armazenam proteínas para a germinação; 

A albumina do ovo e a caseína do leite são exemplos de proteínas ani-

mais de reserva.

b) Regulação do pH: Determinadas proteínas solúveis colaboram com ou-

tros sistemas tampão na manutenção do pH dos líquidos biológicos.

c) Função estrutural. Colágeno: Proteína de alta resistência, encontrada na 

pele, nas cartilagens, nos ossos e tendões; Actina e Miosina: proteínas 

contráteis, abundantes nos músculos. Participam do mecanismo da con-

tração muscular; Queratina: proteína impermeabilizante encontrada na 
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pele, no cabelo e nas unhas. Evita a dessecação, a que contribui para a 

adaptação do animal à vida terrestre. Albumina: proteína mais abundan-

te do sangue, relacionada com a regulação osmótica e com a viscosidade 

do plasma (porção líquida do sangue).

d) Função enzimática. Toda enzima é uma proteína. As enzimas são funda-

mentais como moléculas reguladoras das reações biológicas. Dentre as 

proteínas com função enzimática podemos citar, como exemplo, as lípa-

ses. Essas enzimas transformam triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. 

e) Função hormonal. Muitos hormônios de nosso organismo são de nature-

za proteica. Resumidamente, podemos caracterizar os hormônios como 

substâncias elaboradas pelas glândulas endócrinas e que, uma vez lan-

çadas no sangue, vão estimular ou inibir a atividade de certos órgãos. É 

o caso da insulina, hormônio produzido no pâncreas e que se relaciona 

com e manutenção da glicemia (taxa de glicose no sangue). 

f) Coagulação sanguínea. Vários são os fatores da coagulação que pos-

suem natureza proteica, como por exemplo: fibrinogênio, globulina anti-

-hemofílica etc.

g) Função de defesa. Existem células no organismo capazes de reconhecer 

proteínas estranhas que são chamadas de antígenos. Na presença dos 

antígenos, o organismo produz proteínas de defesa, denominados anti-

corpos. O anticorpo combina-se, quimicamente, com o antígeno, de ma-

neira a neutralizar seu efeito. A reação antígeno-anticorpo é altamente 

específica, o que significa que um determinado anticorpo neutraliza ape-

nas o antígeno responsável pela sua formação. Os anticorpos são pro-

duzidos por certas células de corpo (como os linfócitos, um dos tipos de 

glóbulo branco do sangue). São proteínas denominadas gamaglobulinas.

h) Função nutritiva. As proteínas servem como fontes de aminoácidos, in-

cluindo os essenciais requeridos pelo homem e outros animais. Esses 

aminoácidos podem, ainda, ser oxidados como fonte de energia no me-

canismo respiratório. Nos ovos de muitos animais (como os das aves), o 

vitelo, material que se presta à nutrição do embrião, é particularmente 

rico em proteínas.
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i) Transporte. Pode-se citar como exemplo a hemoglobina, proteína res-

ponsável pelo transporte de oxigênio no sangue. 

2.4 Enzimas
Como vimos anteriormente, uma das inúmeras funções das proteínas é a de 

regular as reações biológicas e, quando desempenham tal papel, são chamadas 

de enzimas. Além desse alto poder específico, com ação reguladora e capaz 

de acelerar as reações estabilizando os estados de transição. Diferem dos ca-

talisadores inorgânicos pela sua complexidade. 

2.4.1 Enzima como catalisador
Ao contrário dos catalisadores inorgânicos, as enzimas podem ser consumidas 

nas reações que participam. Além disso, aceleram suas reações por fatores 

de, pelo menos, um milhão, mas sem nenhuma influência na constante de 

equilíbrio da reação. Por exemplo, a hidratação do dióxido de carbono pode 

ser catalisada por uma enzima – a anidrase carbônica. Tal reação, quando 

catalisada, é 107 vezes mais rápida do que a não catalisada. A eficiência de 

uma enzima é medida pelo número de turnover, que é definido como o 

número de moles de substrato convertido em produto por 1 mol de enzima 

ativa em 1 segundo ou minuto. 

2.4.2 Enzimas são proteínas
 Um completo sistema enzimático é composto de uma parte proteica e uma 

parte não-proteica, que juntas são chamadas de haloenzima. A parte proteica 

é chamada de apoenzima e a não-proteica de cofator. Este último pode ser um 

íon metálico ou um composto orgânico. A figura 2.7 mostra dois caminhos 

de catálise enzimática diferentes, sendo que só o caminho em que forma o 

complexo haloenzima mais substrato é que resulta em produto (Figura 2.7 a). 

A ligação do substrato com a apoenzima, sem a presença de cofator, forma 

um complexo inativo (Figura 2.7 b). 
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Figura 2.7: Mecanismo de catálise das enzimas: (a) caminho formando complexo ha-
loenzima-substrato; (b) caminho formando complexo apoenzima-substrato. 
Fonte: WHITAKER (1996)

2.4.3 Enzimas são específi cas
Uma enzima catalisa geralmente uma só reação ou um conjunto de reações 

intimamente relacionadas. Por exemplo, a tripisina e a trobina são enzimas 

proteiliticas que catalisam a hidrólise de uma ligação peptídica e tal fato está 

relacionado à afinidade dessas enzimas pelos grupos funcionas da proteína, 

ou seja, a tripisina só tem especificidade se R1= Arg-Lys; a trobina se R1= Arg 

e R2= Gli.
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2.4.4 Enzimas são reguladoras
A enzima que catalisa a primeira etapa de uma via bioquímica é, geralmente, 

inibida pelo produto final. A reação a seguir ilustra tal situação, que é chamada 

de retroinibição.

2.4.5 Nomenclatura das enzimas
Existem 3 métodos para nomenclatura enzimática: 

a) Nome recomendado: Mais curto e utilizado no dia a dia de quem tra-

balha com enzimas; Utiliza o sufixo “ase” para caracterizar a enzima. 

Exemplos: urease, hexoquinase, peptidase etc.

b) Nome sistemático: Mais complexo, nos dá informações precisas sobre a 

função metabólica da enzima. Exemplos: galactose 1-fosfato uridil trans-

ferase, UDP-galactose 4-epimerase etc.

c) Nome usual: Consagrados pelo uso; Exemplos: tripsina, pepsina, ptialina. 

d) As enzimas podem ser classificadas de acordo com vários critérios. O 

mais importante foi estabelecido pela União Internacional de Bioquímica 

(IUB) e estabelece 6 classes ou tipo de reações básica que acontece entre 

enzima e o substrato: (1) óxido rredutases; (2) Transferases; (3) hidrola-

ses; (4) liases; (5) isomerase; (6) ligases.  Na tabela 2.2 tem-se resumida-

mente a classe, definição, exemplos e o esquema de catálise. 

Por exemplo, a lipase é uma triacilglicerol acilhidrolase (EC 3.1.1.3).  O primeiro 

número, três, significa que essa enzima é uma hidrolase e, portanto, catalisa 

reações de hidrólise:  

As moléculas envolvidas nesse tipo de reação serão melhor estudadas nas 

Aulas 3 e 5. Os outros três algarismos seriam, respectivamente, grupos ligantes 

envolvidos na catálise, tipo de mecanismo de catálise e o resíduo ou o cofator 

da enzima.  

A B C D Z (produto final)

Enzima inibida por Z
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Na tabela 2.2, essa reação foi didaticamente representada por dois blocos 

azuis, ligados entre si, sendo quebrados por uma molécula de água e resul-

tando em dois blocos individuais. Este tipo de reção também é chamada de 

lipólise  (TORALLES e RUIZ, 1998)

Responda as questões a seguir consultando a tabela 2.2 : 

1. A PPO, citada na Figura 1.1 da aula 1, poder ser classificada como 

____________ porque catalisam _____________ entre enzima e o subs-

trato. Nessa reação, o NOX da PPO passa de “+1” para __________, 

por isso essa enzima é um agente ________. A alternativa que responde 

corretamente os espaços em branco é

a) oxidorredutase, transferência de grupos, zero, redutor.

b) oxidorredutase, transferência de elétrons, +2, oxidante. 

c) hidrolase, tranferência de prótons, -1, oxidante.

d) tranferases, transferência de grupos, zero, redutor.

e) tranferases, transferência de grupos, +2 , redutor.
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A A A A+

ATP ADP

Classe Definição Exemplos Esquema

Oxidorredutases Catalisam reações de transrência de elé-
trons.

Desidrogenases e oxidases.

Transferases Catalisam reações de transferência de gru-
pamentos funcioanais como grupos amina, 
fosfato, acil, carboxil, etc.

Quinases, transaminases, etc.

Hidrolases Catalisam reações de hidrólise de ligação 
covalente.

Peptidades, Lipases, amilases, 
etc.

Liases Catalisam a quebra de ligações covalentes 
e a remoção de moléculas de água, amônia 
e gás carbônico.

Dehidratases, descarboxilases, 
etc.

Isomerases Catalisam reações de interconversão entre 
isômeros  ópticos ou geométricos.

Epimerases.

Ligases Catalisam reações de formação e novas 
moléculas a partir da ligação entre duas já 
existentes, sempre à custa de energia (ATP).

Sintetases.

B B

AA

B B

A

B

A

B

A
2H  O

Glucosa Galactosa

NN

Tabela 2.2 - Classifi cação das enzimas de acordo com IUB

Resumo

Nesta aula, definiu-se alimento e sua constituição, bem como a ciência que 

analisa e determina a constituição dos alimentos e sua relação com a bioquí-

mica. Estudaram-se os aminoácidos, proteínas e enzimas. Quanto à estas, 

abordaram-se sua natureza, classificação e especificidade. Os conhecimentos 

que se adquiriram na Unidade 1 – Introdução à Bioquímica – tais como as 

formas que as moléculas se associam e se dissociam foram importantes para 

entender a estrutura das proteínas e sua estabilização. 
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Atividade de aprendizagem

1. As proteínas são as macromoléculas mais versáteis nos sistemas vivos e 

servem para funções cruciais em essencialmente todos os processos bio-

lógicos. Funcionam como catalisadores, transportam e armazenam ou-

tras moléculas, tais como oxigênio. Fornecem apoio mecânico e proteção 

imunitária, geram movimento, transmitem impulsos nervosos e contro-

lam o crescimento e a diferenciação. As proteínas são construídas a partir 

de um repertório de 20 aminoácidos com apenas algumas exceções. Com 

relação a esse repertório de aminoácidos, analise as afirmações abaixo.

I. Todos os aminoácidos são opticamente ativos. 

II. Os aminoácidos têm caráter anfótero. 

III. A lisina é um aminoácido essencial, mas o triptofano não.

IV Os aminoácidos possuem a capacidade de condensar-se. Na molécula 

de um aminoácido, a carboxila de uma molécula pode ligar-se ao grupo 

amino da outra molécula. Essa ligação entre as duas moléculas é chama-

da de ligação peptídica.

Estão corretas apenas as afirmativas

a) I, II e IV

b) I, II e III

c) II e IV 

d) III e IV

e) I e IV
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2. Dentre as alternativas abaixo, qual a que contém o nome trivial do ami-

noácido mais simples, que apresenta isomeria óptica.

a) alanina

b) glicina

c) histidina

d) valina

e) tirosina

3. A molécula de trialanina (ALA-ALA-ALA) apresenta______________ li-

gações peptídicas e sua massa molecular _________________ g/mol. A 

alternativa que reponde corretamente os espaços em branco é

a) 2 ligações e 230

b) 3 ligações e 232

c) 2 ligações e 231

d) 3 ligações e 230

e) n.a.c

4. Se o pH da solução de determinado aminoácido for superior ao seu pon-

to isoelétrico, pela passagem de uma corrente elétrica na solução, esse 

aminoácido 

a) migrará para o polo negativo.

b) migrará para o polo positivo.

c) não migrará.

d) formará um sal interno

e) precipitará
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5. A fi gura 2.4 mostra a curva de titulação da glicina. Baseado nessa fi gura, 

pode-se dizer que o pI desse aminoácido é

a) igual a 2,34.

b) igual a 9,60.

c) menor do que 6,10.

d) maior do que 6,10.

e) Igual a 7,00.
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Aula 3 – Carboidratos e lipídeos 

Objetivos

Reconhecer e classificar lipídeos e carboidratos.

Diferenciar termos como aldoses, cetoses, osídeos em carboidratos. 

Diferenciar termos como óleos, gorduras saturadas, triglicerídeos, 

ceras fosfolipídeos em lipídeos. 

Relacionar termos como anômeros e epímeros em carboidratos. 

Saber exemplificar propriedades físico-químicas dessas moléculas.

Entender como representar as principais moléculas envolvendo o 

estudo dos lipídeos e carboidratos. 

Reconhecer as enzimas envolvidas nas reações hidrólise dessas moléculas. 

3.1 Introdução
Olá aluno! Vamos falar de carbidratos e lipideos que permitirá entender a 

composição química dos alimentos (Aula 4) bem como entender algumas 

alterações que acontecm nos alimentos (Aula 5). Ao estudar a Aula 1 e Aula 

2, você aprendeu as formas de associação das moléculas e as propriedades 

biologicamente importantes da água, também estudou os aminoácidos e sua 

importância, a estrutura das proteínas e sua estabilização, bem como diferentes 

classes de enzimas. Agora, todo esse conhecimento, será aplicado e necessário 

porque tanto os lipídeos como os carboidratos podem encontrar-se associados 

às proteínas formando moléculas complexas que desempenham papéis impor-

tantes na comunicação entre as células. Além disso, todas as transformações 

envolvendo essas moléculas, em sistemas biológicos, são mediadas por enzi-

mas que foram vistas na Aula 2. 
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Começaremos estudando os carboidratos que foram organizados que foram 

organizados nas seguintes subseção: monossacarídeos, dissacarídeos e 

poissacarídeos. Posteriomente, estudaremos os lipídeos que foram organizados em: 

ácidos graxos, glicerídeos, fosfolipídeos, ceras, glicolipídeos e lipídeos derivados.

3.2 Carboidratos
O nome carboidrato ou hidratado de carbono se deve ao fato de os primeiros 

glicídeos descobertos obedecerem à fórmula: Cn(H2O)n. Também são conhe-

cidos como glicídios, glícideos, glucídeos, glúcidos, glúcides, sacarídeos ou 

açúcares. São compostos que se encontram em grande abundância no reino 

vegetal e animal. Exemplos: pão, batatas, ervilhas (alimentos); algodão, linho 

(tecidos); celulose (madeira). 

A produção de carboidratos na natureza ocorre nas plantas verdes, por um 

processo chamado fotossíntese. A equação básica da fotossíntese é engano-

samente simples e termodinamicamente desfavorável, mas ocorre porque a 

energia necessária é fornecida pela luz solar. A água e o dióxido de carbono 

combinam-se formando carboidratos e oxigênio molecular. A reação inversa 

é de combustão.

Figura 3.1: Representação simplifacada da fotossíntese. 
Fonte: ALLINGER et al. (1978)

Na figura 3.1, a fórmula Cn(H2O)n representa um carboidrato, sendo que a saca-

rose, o amido e a celulose são os carboidratos mais disseminados na natureza. 

O mecanismo da fotossíntese é complexo e necessita da interação de muitas 

proteínas e moléculas pequenas. A fotossíntese em vegetais verdes ocorre 

em cloroplastos. A energia luminosa é colhida por moléculas de pigmentos, 

chamados clorofilas, localizadas nos cloroplastos. Basicamente, tal processo 

ocorre em duas etapas: clara e escura. Na etapa clara ocorre formação de ATP 

e NADPH que fornecem energia e o poder redutor para assimilação do carbono 

na etapa escura, denominada ciclo de Calvin (Figura 3.2). 

+ energia clorofila 

- energia, metabolismo animal 
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Figura 3.2: Representação esquemática da fotossíntese em duas etapas. 
Fonte: NELSON e COX (2002).

Enquanto as plantas sintetizam carboidratos, a partir do dióxido de 
carbono e água, os animais degradam, ou seja, excutam a reação inversa 
da fotossíntese. 

Os carboidratos apresentam, em sua estrutura, funções mistas: poli-
hidroxi-cetonas ou poli-hidroxi-aldeídos. 

Figura 3.3: Exemplos de carboidratos. 
Fonte: PINHEIRO et al. (2005)

Os carboidratos (glicídeos) normalmente são classificados pela ocorrência 

ou não de hidrólise (Figura 3.4). Esse tipo de reação, nos carboidratos, se 

caracteriza pela quebra das ligações que une duas ou mais oses. Estas, por sua 

vez, são conhecidas também como monossacarídeos, que são carboidratos 

que não se hidrolisam. Os osídeos ou oligossacrídeos se hidrolisam:
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Figura 3.4: Classifi cação dos carboidratos. 
Fonte: Adaptado de BERG et al. (2008).

Todos carboidratos, que possuem centros de assimetria (ou qirais), fazem iso-

meria óptica. Por exemplo, o gliceraldeído, um carboidrato de três carbonos, 

apresenta um cento quiral, ou seja, quatro ligantes diferentes. Na figura 3.5, 

o centro quiral é representado pela bola azul que é o carbono-2 da molécula 

do gliceraldeído. Além disso, mais adiante, veremos que tal molécula existe 

nas formas: L-gliceraldeído e D-gliceraldeído. A figura 3.5 mostra que estas 

moléculas são imagens no espelho uma da outra e não são sobreponíveis, 

nem por rotação nem por translação, mas com capacidade de desviar a luz 

polarizada. Tais isômeros são chamados de estereoisômeros, enantiômeros ou 

enanciômeros. Os isômeros são chamados de diasteroisômeros quando não 

se sobrepõem e nem são imagens especulares uns dos outros.

Figura 3.5: Estereoisômeros do gliceraldeído representados no modelo pau-e-bolas. 
Fonte: NELSON e COX (2002).
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3.2.1 Monossacarídeos
São os carboidratos mais simples e incluem os açúcares de 3 a 7 átomos 
de C. O monossacarídeo mais simples é o D-gliceraldeído que contém um 
centro assimétrico e existe, portanto, como um par de enanciômeros. A 
configuração D foi atribuída de uma forma arbitrária à estrutura abaixo.

Figura 3.6: Estereoisômeros do gliceraldeído representados por projeção Fischer. 
Fonte: NELSON e COX (2002).

Você já ouviu falr de Emil Fischer? – Ele foi um químico alemão que ganhou 

o Nobel de Química em 1902 por seus trabalhos com síntes dos açúcares. A 

designação L ou D foi proposta por Emil Fischer, em 1891, com base na carac-

terização das formas L e D do gliceraldeído, conforme mostrado na Figura 3.6.

Em 1951, através da difração de raio-X, pôde-se verificar, por feliz coincidência, 

que a atribuição Fischer estava correta, ou seja, a escolha arbitrária coincidia 

com a configuração real dos dois gliceraldeídos: tanto o D-(+)-gliceraldeído 

quanto D-(-)-gliceraldeído têm as fórmulas moleculares acima propostas. Os 

sinais (+) e (-) referem-se as propriedades opticas dos monossacarídeos, que 

são designadas pelos sinais (+), dextrorrotatória e (-), levorrotatória. (MCKEE 

e MCKEE, 2003).

Projeção de Fischer. As projeções de Fischer é uma representação bidimensio-

nal de uma molécula orgênica tridimesional por projeção. Originalmente foram 

porpostas para representar açúcares e usadas por químicos, principalmente em 

química orgânia e bioquímica. As moléculas de açúcares são frequentemente 

escritas de um modo simplificado, omitindo-se os C assimétricos e também os 

H a eles ligados. Abaixo estão representados vários monossacarídeos segundo 

essa projeção.
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Figura 3.7: Representação de alguns monossacarídeos pela representação Fischer. 
Fonte: Adaptado de ALLINGER et al. (1978).

Ciclização do açúcares. A projeção de Fischer é frequentemente usada para 

mostrar a estrutura dos açúcares, embora não evidencie certos detalhes da 

estrutura. A verdadeira estrutura, o álcool reage com aldeído para formar 

um hemiacetal. 

Figura 3.8: Formação do hemiacetal. 
Fonte: ALLINGER et al. (1978).

Tal fenômeno acontece em solução aquosa em que menos de 1% das aldoses 

e cetoses se apresentam como estruturas de cadeia aberta (acíclica) como 

mostrado na figura 3.7. A ciclização acontece como resultado de interação 

entre carbonos distantes, tais como C-1 e C-5, para formar um hemiacetal. 

Outra possibilidade é a interação entre C-2 e C-5 para formar um hemicetal. 

Segundo a projeção de Fischer, o anômero α de um açúcar D tem o grupo OH 

anomérico representado à direita do C anomérico, e no β, à esquerda.
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Figura 3.9: Ciclização da molécula de glicose segundo representação de Fischer. 
Fonte: ALLINGER et al. (1978).

A D-glicose possui os isômeros alfa e beta. Isto se deve a:

a) assimetria no carbono 1 

b) assimetria no carbono 2

c) assimetria no carbono 3

d) assimetria no carbono 4

e) assimetria no carbono 5

Como a projeção de Fischer não é adequada para representação de anéis, fato 

evidente na representação da glicose na Figura 3.9, porque o anel formado 

entre o C-1 e C-5 é um anel com seis átomos (5 carbonos e 1 oxigênio), 

denominado de piranose devido à sua analogia ao pirano. A figura 3.10 (a) 

mostra a β-D-glicopiranose, (b) α-D-glicopiranose e (c) estrutura do pirano. 

A β-D-glicose tem a OH anomérico para cima do plano e a α- para baixo. 

Também é possível formar um anel pentagonal (4 carbonos e 1 oxigênio), 

entre o C-1 e C-4, que são chamados de furanose em analogia ao furano. 

Tais estruturas foram introduzidas por Haworth e representa mais fielmente 

a configuração total das moléculas. Estudos por infravermelho e cristalografia 

confirmam essa hipótese. 
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Figura 3.10: Haworth. 
Fonte: ALLINGER et al. (1978).

Mutarrotação. Vimos anteriormente, que os monossacarídeos em solução 

sofrem ciclização. Agora veremos outro fenômeno que acontece em solução, 

particularmente, com algumas pentoses e hexoses. Por exemplo, uma solução 

recentemente pr  eparada, obtida de β-D-glicose e água, dá uma rotação especí-

fica de +18, 7o (Figura 3.11). Pouco a pouco, esse valor sobe até 52,5o. A α-D 

- glicose mostra rotação de + 112o logo após a dissolução e muda lentamente 

até o valor final de 52,5o. Esta lenta mudança é chamada de mutarrotação e 

pode ser interpretada como a interconversão de hemiacetais, que acontece de 

maneira lenta, através do intermediário aldeído. A mistura no equilíbrio contém 

64% de isômero β, 36% de isômero α e apenas 0,02% da forma aldeído. 

Além disso, as formas α− e β−hemiacetais têm pontos de fusão diferentes, 

respectivamente, 146 e 150oC.

Figura 3.11: Mutarrotação da glicose. 
Fonte: ALLINGER et al. (1978).

Existem duas formas isômeras da glicose que são interconvertidas em solução aquo-

sa, produzindo uma mistura de ambas, em equilíbrio. Esse fenômeno é denominado:
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a) polarização

b) anfoterismo 

c) conformação

d) mutarrotação

e) n.c.a

3.2.2 Dissacarídeos
Você viu na figura 3.4 que existe uma classe de carboidratos que podem ser 

hidrolisados; os dissacarídeos pertencem a essa classe junto com os polissaca-

rídeos. O dissacarídeo é um composto que pode ser hidrolisado a dois monos-

sacarídeos ou duas moléculas do mesmo monossacarídeo. Os dissacarídeos 

mais importantes são: a sacarose, a maltose, a celobiose e a lactose que serão 

apresentados a seguir:

Sacarose. Este dissacarídeo é obtido da cana-de-açúcar (Saccharum officina-

rum) ou da beterraba (Beta vulgaris), é o composto orgânico puro obtido em 

maior quantidade. O fato de que a sacarose não sofre mutarrotação, não é 

redutora e não da osazona. O nome oficial da sacarose é α-D-glicopiranosil-

β-D-frutofuranosídeo ou β-D-frutofuranosil-α-D-glicopiranosídeo. A sua es-

trutura, determinada por degradação e estudos de Raio-X, tem uma ligação 

glicosídica α , β(1 → 2), é: 

Figura 3.12: Sacarose. 
Fonte: ALLINGER et al. (1978).
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Através da hidrolise ácida ou enzimática, a sacarose pode ser transformada em 

uma mistura equimolar de D-glicose e D-frutose (Figura 3.13). A hidrólise pode 

ser acompanhada por polarimetria, porque a sacarose tem rotação +66º e a 

mistura dos anômeros de glicose + 52o no equilíbrio, enquanto que a frutose 

-92º. No fim do processo, a mistura equimolar de glicose e frutose terá um 

valor de rotação fortemente negativo. Historicamente, a hidrólise é chamada 

de inversão do açúcar, e a mistura de açúcar invertido.

Figura 3.13: Inversão da sacarose. 
Fonte: TORALLES et al. (2012)

Você sabe com funciona o polarìmetro? – É um equipamento que apresenta 

dois prismas de Nicol. O primeiro é chamado Nicol polarizador sendo fixo, e 

sua finalidade é apenas polarizar a luz (Figura 3.13 a). O segundo prisma móvel 

é chamado Nicol analisador (Figura 3.13 c). Quando a célula do polarímetro 

está vazio, a luz atravessa integralmente o prisma analisador, se este estiver em 

posição paralela com o prisma polarizador. A célula é o recipiente onde vai a 

amostra (Figura 13.3 b). Se os prismas estiverem em posições ortogonais, a luz 

será totalmente interrompida no prisma analisador. Colocando uma substância 

opticamente ativa na célula, por exemplo, uma solução de sacarose, capaz de 

desviar a luz polarizada. O desvio é medido pelo prisma móvel que é girado de 

certo ângulo α para podermos ver novamente a luz com máxima intensidade. 

A leitura do ângulo α é o desvio da luz polarizada e quando esse desvio é 

para direita (no sentido horário) dizemos que a substância é dextrógera e 

convencionamos por (+). Se o desvio é para esquerda (no sentido anti-horário) 

dizemos que a substância é levógera (-) (ALLINGER et al., 1978).
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A rotação específica, [α],é a rotação em graus produzida em luz-plano pola-

rizada por 1g de substância em 1mL de solução quando o comprimento da 

célula é 1 decímetro e dada pela equação 3.1:

C.l   (3.1)

Onde α é a rotação medida; C é a concentração molar ou densidade e l é 

comprimento da célula em dm

Figura 3.14 Esquema de um polarímetro: (a) nicol analisador, (b) célula e (c) nicol 
analisador. 
Fonte: Adaptado ATKINS e JONES (2006)

Figura 3.14: Maltose. É um dissacarídeo resultante da hidrólise parcial do ami-

do. É constituída por 2 unidades de glicose unidas por uma ligação glicosídica 

α 1-4. A maltase ou α-glicosidase hidrolisa a ligação glicosídica do C1.

Figura 3.15: Maltose. 
Fonte: BERG et al. (2008).

Celobiose. A hidrólise ácida parcial da celulose do algodão dá o dissacarídeo 

celobiose. Este dissacarídeo é redutor e sofre mutarrotação. É constituída 

por 2 unidades de glicose unidas por uma ligação glicosídica β 1-4. Enzima= 

emulsina ou β -glicosidase.
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Figura 3.16: Celobiose. 
Fonte: BERG et al. (2008).

Lactose. É um dissacarídeo formado por uma unidade de galactose com uma 

unidade de glicose unidas por uma ligação glicosídica β 1-4. A lactose ocorre 

no leite de todos os animais na proporção de aproximadamente 5%. A lactase 

ou β-galactosidase é a enzima que hidrolisa esse dissacarídeo.

Figura 3.17: Lactose. 
Fonte: BERG et al. (2008).

A maltose, por hidrólise, fornece ____________ e ___________. A _________ é a 

enzima que catalisa essa hidrólise. Alternativa que melhor completa a questão é:

a) glicose, frutose, maltase 

b) glicose, manose, α-glicosidase

c) glicose, glicose, maltase

d) galactose, frutose, β- glicosidase

e) galactose, manose, α-glicosidase
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3.2.3 Polissacarídeos
Assim como os dissacarídeos vistos anteriomente (sacararose, maltose, celobio-

se e lactose), os polissacarídeos podem ser hidrolisados a um grande número 

de monossacarídeos. Se as moléculas de monossacarídeos obtidas por hidrólise 

são hexoses, o polímero é chamado hexosano. Os hexosanos mais importantes 

na natureza são: amido e celulose.

Os pentosanos são polissacarídeos naturais contendo polipentoses (C5H804)

n, que ocorrem em grande quantidade em certas matérias vegetais, tais com 

a película da aveia e a espiga do milho. Lembrando que pentoses são mo-

nossacaídeos com cinco carbonos. A ribose e a deoxirribose são exemplos de 

pentoses (Figura 3.7).

Amidos. São polissacarídeos compostos de muitas unidades de glicose re-

petidas. Uma forma de amido, a amilose, é composta de cerca de 250-300 

unidades de glicose em ligação α-1,4-dissacarídicas. A enzima específica que 

hidrolisa a amilose é α-amilase que é uma enzima endógena, ou seja, remove 

unidades de glicose de dentro para fora.

Figura 3.18 Amidos: (a) amilose e (b) amilopectina. Fonte: Adaptado de BERG et al. (2008).

A outra forma de amido é a amilopectina com ramificações α-1,6-dissacarí-

dicas, a cada 25 unidades de glicose. Existem duas enzimas que atuam nesse 

polissacarídeo: a β-amilase e a glucoamilase. A β-amilase é uma “exoamilase” 

porque remove unidades de maltase a partir das extremidade da molécula, 

parando em α-1,6-. A glucoamilase também é “exo”, removendo sucessivas 

unidades de glicose e diminuí sua atividade em α-1,6-, mas não para.
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Celulose. É o outro dos polímeros de glicose encontrado nas plantas (Figura 

3.19). Este polímero insolúvel em água tem função estrutural nas plantas. A 

madeira tem cera de 50% de celulose e as fibras do algodão são praticamente 

celulose pura. A celulose tem alta massa molecular, cerca de 3000 unidades 

de glicose sem ramificação. O aspecto mais importante da celulose é a ligação 

β (1-4) das unidades de glicose e isso é fator determinante para o ser humano 

porque não possuí nenhuma enzima capaz de transformar a celulose em gli-

cose. A celulase é a enzima que realiza tal transformação.

Figura 3.19: Celulose. Fonte: 
Fonte: BERG et al. (2008).

O amido é um polímero orgânico constituído de cadeias de 

a) aminoácidos

b) hexoses 

c) ésteres de glicerol

d) hidrocarbonetos insaturados

e) n.c.a.
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3.3 Lipídeos
Do grego lipos, significa gordura. O termo lipídio não indica uma determinada 

função orgânica; de um modo bastante amplo, o termo lipídio engloba um 

grande número de substâncias gordurosas existentes tanto no reino vegetal 

como no animal, tais como: triglicerídeos, ácidos graxos, fosfolipídeos, vita-

minas liposolúveis, ceras, colesterol etc. Na prática, os lipídios são substâncias 

untuosas ao tato que deixam mancha translúcida sobre o papel, mancha de 

gordura. São insolúveis em água e solúveis nos solventes orgânicos, tais como: 

éter, clorofórmio, benzeno etc. No corpo humano, os lipídeos funcionam como 

combustível metabólico, como formas de reserva e transporte de energia e 

como componentes estruturais das membranas celulares.

São produtos naturais de origem animal ou vegetal em que predominam 

ésteres de ácidos graxos superiores, que resultam da reação de substituição 

nucleofílica de um ácido com um álcool. Essa reação é conhecida como rea-

ção de esterificação (Figura 3.20). A contrária é de hidrólise, que também é 

importante para o estudo dos lipídeos, pois acontece durante a digestão das 

biomoléculas no intestino, envolvendo a lípase pancreática. 

As reações de hidrólise, importância e suas aplicações serão estudadas nas 

unidades 3 e 4. 

Figura 3.20: Reação de esterifi cação.
Fonte: MORRISON e BOYD (1981).

Os lipídeos são também conhecidos como óleos e gorduras. Normalmente nos 

óleos vegetais predominam ácidos graxos insaturados e nas gorduras animais áci-

dos graxos saturados, sendo tal fato preponderante no estado físico do lipídeo.

Não existe um sistema universal de classificação dos lipídeos, de modo que 

existem diversos sistemas de classificação propostos. Segundo KRAUSE et 

al. (1998), os lipídeos podem ser classificados como: lipídeos simples, com-

ponentes lipídicos e lipídeos derivados que resumidamente pode ser assim 

representados:

O

C OHR' CR'

O

O R"

Ácido Álcool Éster Água

+ +   H2OO R"H



Bioquímica e Análise de Alimentose-Tec Brasil 70

Lipídeos

Lipídeos simples

• Ácidos graxos saturados e insaturados
• Gorduras neutras (mono-, di-, e triglicerídeos)
• Ceras (por exemplo, palmitato de cerila)

Componentes lipídicos

• Fosfolipídeos (por exemplo, lecitinas)
• Glicolipídeos (por exemplo, cerebrosídeos)
• Lipoproteínas (LDL, HDL, ... )

Lipídeos variados

• Esteróis (por exemplo, colesterol e sais biliares)
• Vitaminas A, E e K

Os óleos e gorduras são lipídeos da classe dos: 

a) Fosfolipídeos

b) Glicolipídeos 

c) Glicerídeos 

d) Ácidos graxos

e) Ceras 

3.3.1 Ácidos Graxos
Ácidos graxos são compostos representados pela fórmula química R COOH, em 

que R significa uma cadeia alquil composta de átomos de carbono e hidrogênio.

Ionização. O pKa do grupo carboxila dos ácidos graxos é em torno de 4,8. Sob 

condições normais, o pH do plasma é 7,4 e o pH do fluido intracelular é cerca de 

7,0. Portanto, quase todas (99,9%) as moléculas de ácidos graxos livres presentes 

em fluidos orginicos estão ionizadas; isto é, os ácidos graxos estão presentes 

como ânions. Isso confere propriedades tipo detergente aos ácidos graxos de 

cadeia longa quando eles existem em forma não esterificada em fluidos biológi-

cos, uma vez que os gru pos carboxila ionizados interagern com o meio aquoso, 

enquanto as cau das hidrocarbonadas procuram um ambiente apolar.
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 RCOOH↔RCOO- + H+

Saturação. Ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. Em um ácido 

graxo satu rado, a cadeia ailquil não contém nenhuma dupla ligação. Os prin-

cipais ácidos graxos saturados são:

Láurico C11H23⎯COOH

Mirístico: C13H27⎯COOH

Palmítico: C15H31⎯COOH

Esteárico: C17H35⎯COOH

Ácidos graxos insaturados contêm uma ou mais duplas ligações. Os que con-

têm uma insaturação são os ácidos graxos monoinsaturados; os que contêm 

duas ou mais insaturações são chamados poliinsaturados. Os principais ácidos 

graxos insaturados são:

Oléico: C17H33⎯COOH (1 dupla)

Ricinoléico: C17H32(OH) ⎯COOH ( 1 dupla)

Linoléico: C17H31⎯COOH (duas dupla)

Linolênico: C17H29⎯COOH (três duplas)

Os átomos de carbono de um ácido graxo são numerados (ou identifi cados por 

letras) a partir do grupo carboxila (numeração ou sistema de letras gregas), 

ou a partir do carbono mais distante da carhoxila (siste ma de numeração n ou 

ω) da seguinte forma:

As letras gregas também são usadas para indicar os vários átomos de carbono. 

O carbono α é adjacente ao grupo carhoxila, e o carbono ω é o mais afastado 

do grupo carboxila. Os áciodos graxos são dividos em quatro classes: ω-7, ω-9, 

ω-6 e ω-3. São exemplos:
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Figura 3.21: Exemplos de ácidos graxos insaturados. 
Fonte: BERG et al. (2008).

Qual dos seguintes ácidos graxos não apresenta insaturação na cadeia carbônica?

a) oléico

b) linoleico

c) linolênico

d) ricinoleico

e) esteárico 

3.3.2 Glicerídeos
Os óleos e gorduras neutras – também chamados de glicerídeos – são éteres 

de glicerol com ácidos graxos e podem apresentar basicamente três formas: 

Figura 3.22 Fórmulas gerais de glicerídeos. Fonte: BERG et al. (2008).
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A parte alcoólica (Figura 3.23), do triglicerídeo, é chamada de glicerol, glicerina 

ou 1,2,3-propanotriol, nome oficial, e é solúvel nos solventes polares, insolúvel 

nos apolares, de sabor adocicado e muito viscosa.

Figura 3.23: Glicerina ou 1,2,3 - propanotriol. 
Fonte: BERG et al. (2008).

A parte ácida, dos glicerídeos, é constituída de ácidos graxos que, nos sistemas 

biológicos, aparecem geralmente entre 14 e 24 carbonos (veja item 3.3.1). 

Os triglicerídeos representam a maior parte dos glicerídeos presentes nos óleos 

e gorduras naturais. A figura 3.24 mostra um triglicerídeo que consta de uma 

mistura de ácido esteárico na posição “1”, ácido linoléico na “2” e palmítico 

na “3” esterficados com glicerina. Nas gorduras predominam ésteres de (gli-

cerina + ácidos graxos saturados) e nos óleos predominam ésteres de (glicerina 

+ ácidos graxos insaturados). Exemplo:

Figura 3.24: 1-estearil, 2-linoleil, 3-palmitil glicerina. 
Fonte: NELSON e COX (2002).
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3.3.3 Fosfolipídeos
São também conhecidos como fosfatídeos ou fosfátidos. Na constituição dos 

seus ésteres participam: ácidos graxos, glicerol, ácido fosfórico e normalmente 

grupos nitrogenados. As lecitinas são fosfolipídeos extraídas da gema do ovo 

e do óleo de soja e possuem em sua estrutura uma colina:

Figura 3.25: Fosfatidil colina ou 1-palmitil-2-oleil-fosfatidil colina. 
Fonte: adaptado de NELSON e COX (2002).

3.3.4 Ceras
São constituídas de ésteres de ácidos graxos e álcoois superiores. Possuem alto 

ponto de fusão e maior resistência à hidrólise que os triglicerídeos. Podem ser 

de origem animal ou vegetal. Podem ser classificadas de acordo com o tipo de 

álcool que está esterificado. As ceras verdadeiras são ésteres de ácidos graxos 

e álcoois de cadeia linear e alta massa molecular. Um exemplo é o palmitato 

de cerila:

Figura 3.26: Palmitato de cerila. 
Fonte: adaptado de NELSON e COX (2002).

3.3.5 Glicolipídeos
Também são conhecidos como cerebrosídeos. Formados por ácidos graxos, 

um grupo nitrogenado e um carboidrato. São lipideos de membrana, sendo 

que a unidade de “ose” (galactose e glicose) fica sempre localizado na parte 

externa da membrana.
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Figura 3.27: Glicolipídeo. 
Fonte: adaptado de BERG et al. (2008).

3.3.6 Lipídeos derivados
Tais lipídeos são os principais constituintes dos álcoois de alta massa molecular, 

esteróis, vitaminas lipossolúveis e pigmentos. Na análise de óleos, normalmente 

aparecem como matéria insaponificável e podem ser extraídos com éter, da 

solução resultante da saponificação das gorduras.

O colesterol é um exemplo desse tipo de lipídeo e, assim como os fosfolipíde-

os e glicolipídeos, constituem as principais classes de lipídeos de membrana. 

Além disso, o colesterol é um esteróide muito disseminado, encontra-se em 

todo corpo, pode ser isolado de qualquer tecido animal. Apresenta atividade 

hormonal, como precursor de hormônios esteróides e papel estrutural por 

constituir as membranas celulares biológicas. 

O fígado é um dos principais locais de síntese e armazenamento de colesterol. 

Este, por sua vez, é vital para maioria dos seres vivos, pois representa cerca 

de 1/6 do peso da matéria seca do tecido nervoso e cerebral. O excesso de 

colesterol no fígado é transportado para o sangue na forma de uma lipopro-

teína e seu metabolismo, quando não controlado com precisão, pode causar 

aterosclerose. A Figura 3.26(a) mostra estrutura da molécula do colesterol e a 

Figura 3.26(b) o desenvolvimento de uma esclerose no vaso. A aterosclerose 

é a doença responsável pelo maior índice de morbidade e mortalidade no 

mundo. A lesão aterosclerótica é a anormalidade mais comum encontrada 

nas artérias, decorrente inicialmente de dois processos básicos: acúmulo de 

colesterol e proliferação de células musculares lisas na túnica íntima o que leva 
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à inflamação. Esse processo dará origem a uma placa fibrosa que se projeta 

para dentro do lúmen, modificandoa túnica média, levando a uma série de 

complicações circulatórias decorrentes da resposta inflamatória desencadeada 

na parede do vaso (CORRÊA-CAMACHO et al., 2007). 

Figura 3.28: (a) molécula do colesterol e (b) formação da arterosclerose. 
Fonte: BERG et al. (2008)

Resumo
Nesta Aula, você aprendeu que os glicídeos são conhecidos como carboidratos 

e os mais simples, que não podem ser hidrolisados, são classificados como 

“oses”. Estes, por sua vez, são aldeídos ou cetonas com múltiplas hidroxilas 

e, em sua maioria, pertencentes a uma série D. A glicose e a frutose são 

exemplos de aldoses e cetoses, respectivamente. Também aprendeu que as 

“oses” ligam-se umas as outras formando “osídeos” por meio de ligações 

glicosídicas. Sacarose, lactose e maltose são os dissacarídeos mais comuns. 

Já amido e celulose, fundamentalmente, são polissacarídeos de glicose com 

diferença no tipo de ligação glicosídica. Além disso, vimos que os glicídeos 

podem se unir a proteínas e lipídeos, que, por sua vez, engloba um grande 

número de substâncias gordurosas existentes tanto no reino vegetal como 

no animal, tais como: triglicerídeos, ácidos graxos, fosfolipídeos, vitaminas 

liposolúveis, ceras, colesterol etc. 

Você aprendeu a diferenciar óleos de gorduras e sua relação com ácidos graxos 

saturados e instaurados; e também que existem três tipos comuns de lipídeos 

de membrana: fosfolipídeos, glicolipídeos e colesterol. 
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Atividade de aprendizagem
1. A hidrólise da sacarose segue a seguinte estequiometria:

 C12H22O11 + H2O ® C6H12O6 + C6H12O6

 342 18 180 180

A partir de 1 kg de açúcar e uma conversão de 40% da sacarose, a quantidade 

de glicose produzida é cerca de

a) 210 gramas.

b) 310 gramas.

c) 410 gramas.

d) 510 gramas.

e) 610 gramas.

2. O amido é um carboidrato com importante função energética que foi 

considerado o terror dos obesos. Ele sofre hidrólise e se converte em 

glicose conforme a equação:

(C6H10O5)n + n H2O ----® n Glicose. 

A fórmula molecular da glicose é:

a) C6H10O6

b) C6H11O5

c) C6H10O5

d) C6H12O6

e) C6H11O6
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3. A esfingomielina é um fofolipídeo encontrado em membranas. 

Esfingomielina

Esfingosina

CH CH

H

HC

C

O

C

H O–

H

NH C

H

O

O P O CH2 CH2 CH3

CH3

CH3

N
+

CH3CH2
16

CH3CH2
12

A espinha dorsal dessa molécula é a esfingosina (parte pontilhada em azul), 

um aminoálcool que contém uma longa cadeia hidrocarbonada insaturada. A 

ligação entre a amina e o ácido graxo da esfingosina é 

a) uma ligação peptídica.

b) uma ligação amídica.

c) uma ligação glicosídica.

d) dois dos itens acima estão corretos.

e) Nenhum dos itens acima está certo.

4. Analise as afirmativas abaixo referentes a diferença ente óleos e gorduras.

I Óleos vegetais são glicerídeos, mas gorduras neutras não. 

II  As gorduras neutras têm massa molecular maior do que óleos vegetais com 

o mesmo número de carbonos.

III Nos óleos vegetais predominam ésteres de glicerina com ácidos graxos 

saturados.
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IV As gorduras são predominantemente de cadeias saturadas.

Estão corretas apenas as afirmativas

a) I, II e IV

b) I, II e III

c) II e IV 

d) III e IV

e) I e IV

5. O lipideo da fórmula é

OH

H

C

C O

C

H

H

O C C15H31H

OHH

a) um glicerídeo

b) um monoglicerídeo

c) uma triglicéride

d) dois dos itens acima estão corretos

e) Nenhum dos itens acima está certo
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Aula 4 – Composição química dos alimentos 

Objetivos

Reconhecer a função biológica e nutricional dos componentes maio-

res e menores nos alimentos e o benefício dos nutrientes para saúde.

Reconhecer como esses componentes são encontrados nos alimentos.

Relacionar quantidades desses componentes com shelf-life. 

4.1 Introdução
Olá, aluno! Agora estamos preparados para falar sobre a composição química 

dos alimentos. Ao estudar as Aulas 1, 2 e 3, você aprendeu as formas de as-

sociação das moléculas, as propriedades biologicamente importantes da água 

e aspectos bioquímicos dos aminoácidos, proteínas, enzimas, carboidratos e 

lipídeos. Agora, todo esse conhecimento será útil e aplicado para entender a 

lógica do estudo da composição dos alimentos desde Lavoisier até a atualida-

de. Além disso, anteriormente, vimos os aspectos bioquímicos das moléculas, 

agora destacaremos os seus aspectos biológicos e nutricionais e seus benefícios 

para saúde. 

Começaremos falando sobre a história da composição dos alimentos de forma 

resumida. Tudo começou em 1780, quando Lavoisier — pai da química — 

alavancou o estudo da composição dos alimentos com o seu trabalho sobre 

os processos de combustão dos alimentos e sobre a respiração celular (FEN-

NEMA, 1993). Nessa época, outros químicos, ligados diretamente à nutrição 

ou não, ajudaram a fundamentar tal estudo. Por exemplo, J. T Hesing, em 

1724, trabalhou em análises feitas da composição do cérebro que incluíam 

voláteis, sólidos e cinzas, e detectou a presença de fósforo nas cinzas. Após 130 

anos dessa descoberta, muitas mudanças ocorreram na análise química para 

isolamento de produtos naturais, Gobley isolou lecitina a partir da mesma fonte 

e, também, da gema de ovo e miúdos de carpa (SOURKES, 2004). Atualmente, 

sabe-se a funcionalidade da lecitina no transporte de ácidos graxos e colesterol, 

na secreção de lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) pelo fígado e na 
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absorção intestinal de lipídeos (JIANG, 2001). Como vimos, todo esse conhe-

cimento é possível graças a um avanço lento que aconteceu na identificação 

e na determinação da lecitina, que envolveu muitos colaboradores e, aqui, foi 

resumidamente colocado. 

No início do século XIX, vários químicos deram a sua contribuição nessa his-

tória, publicando resultados de identificação e quantificação de compostos 

orgânicos que permitiram a Magendie, em 1816, diferenciar carboidratos, 

gorduras e proteínas nos alimentos. Um pouco mais adiante, em 1870, Hen-

nenberg e Stohmann propuseram um método para análise de composição 

centesimal em rações de origem animal, que é usado até hoje (MELO, 2010). 

Tal análise permite conhecer o valor nutritivo e calórico de um alimento, bem 

como a sua composição em 100 g, incluindo as seguintes determinações: 

umidade ou voláteis a 105°C; cinzas; lipídeos (extrato etéreo); proteínas (N x 

fator de correção); fibra alimentar; carboidratos determinados por diferença 

em 100 g de alimento (MORETO, et al, 2002).

As proteínas, uma classe de moléculas citada na análise de composição cente-

simal, tiveram o seu termo introduzido em estudos sobre albumina por Mulder, 

em 1838, seguido de várias contribuições cronológicas que incluem o conceito 

de qualidade proteica e métodos para avaliar tal qualidade. Porém, Liebig foi 

quem introduziu o conceito de alimentos nitrogenados ou plásticos, como a 

carne, e não nitrogenados como gorduras e carboidratos. Também foi Liebig 

quem aperfeiçoou os métodos quantitativos para análise de substâncias orgâ-

nicas e, em 1847, o primeiro livro que tratava sobre a química dos alimentos 

– Researches on the Chemistry of Food. Mais tarde, em 1851, usando 

esses conceitos, ele publicou uma tabela com teor nutritivo de uma série de 

alimentos (FENNEMA, 1993; GIUNTINI et al, 2006).

Já no final do século XIX, Ruber, Atwater e Bryant investigaram o metabolismo 

energético fornecido pelos alimentos utilizando calorímetros. De seus traba-

lhos, resultou o conhecimento de que o corpo humano não consegue apro-

veitar toda energia proveniente da combustão e que, portanto, é necessário 

um coeficiente de disponibilidade (CD) para corrigir tal situação. Por exemplo, 

as proteínas, os carboidratos e os lipídeos fornecem, respectivamente, uma 

energia de combustão (EC) de 5,65, 9,40 e 4,10 kcal/g com CD de 92, 95 e 

97% (GIUNTINI et al, 2006). 

No século XX, houve grande avanço na identificação de novos nutrientes e 

refinamento de conceitos relacionados com a composição de alimentos. Já de 
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inicio, houve um grande salto na identificação de vitaminas e no papel nos 

minerais na nutrição.  Posteriormente, houve um refinamento importante na 

determinação de proteínas.  Por exemplo, para converter o nitrogênio medido 

para proteína, devemos multiplicar o conteúdo de nitrogênio por um fator 

específico, que representa um fator médio para o material em estudo, que é 

5,7 para trigo; 5,6 para gelatina e 6,38 para leite. Esses fatores ficaram conhe-

cidos por fatores específicos de Jones, porque foi ele, em 1941, que sugeriu 

substituir o conhecido valor de 6,25 por valores específicos, que acabaram 

sendo adotados pela FAO – Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (GIUNTINI et al, 2006). 

Os fatores de Atwater também foram refinados, primeiramente, por Merril 

e Watt, que criaram fatores específicos baseados, também, na EC e CD para 

diferentes carboidratos, lipídeos e proteínas. Tais fatores foram publicados 

em 1973, usando jaule como unidade de energia, ao invés da caloria. Poste-

riormente, Southgate e Durnin validaram tais fatores, exceto quando há uma 

grande ingestão de carboidratos (MELO, 2010).

Com o avanço da química analítica instrumental, utilizando métodos mais exa-

tos e precisos, a análise da composição de alimentos avançou principalmente 

na identificação de novos compostos, o que antes não era possível. Por exem-

plo, TOMÁS-BARBERÁN et al. (2001), em cultivares de pêssego, identificaram 

e quantificaram 11 compostos fenólicos  diferentes por cromatografia líquida 

de alta eficiência – CLAE, usando a combinação de detectores de  arranjo de 

diodo – DAD e espectrometria de massa de ionização por eletroneubuliza-

ção – ESIMS. Os fenóis são componentes menores em frutas e sua análise se 

restringia à determinação dos fenóis totais quantificados por calorimetria com 

o reagente Folin-ciocalteau (SINGLETON; ROSSI, 1965). 

Você sabe o que são fenóis? Na Aula 1, Figura 1.1, vimos o catecol, um fenol 

muito utilizado como substrato padrão para testar atividade da polifeno-

loxidase in vitro, mas existem diferentes tipos de compostos fenólicos em 

frutas, incluindo derivados do ácido hidroxicinâmico, flavan-3-óis, flavonóides 

e antocianinas. Alguns desses compostos estão representados na Figura 4.1. 

Os compostos fenólicos usualmente são expressos como fenóis totais, sendo, 

amplamente citada, sua quantificação colorimétrica com o reagente Folin-

-Ciocalteau. Deve-se ressaltar que esses compostos desempenham um papel 

relevante na qualidade de frutos frescos e processados, estando envolvidos com 

a cor do exocarpo, escurecimento enzimático, a adstringência do mesocarpo 
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e com escurecimento não enzimático que ocorre em certas frutas quando 

processadas termicamente (HAARD, 1984; GIL et al., 2000; TORALLES, 2005).

Figura 4.1: Alguns exemplos de compostos fenólicos encontrados em frutas 
Fonte: Haard (1984).
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Outro exemplo é a determinação da vitamina C em que, usualmente, é utilizado 

um método volumétrico usando 2,6-dicloro indofenol (AOAC, 2000), que é um 

método oficial, porém, atualmente é possível identificar a vitamina C e seus isô-

meros utilizando as mesmas técnicas citadas para fenóis. (SANCHO et al, 2011).

Como vimos, de Lavoisier até os dias de hoje, houve grandes avanços nos es-

tudos sobre a composição de alimentos. Dwye apud Giutini, Lajolo e Menezes 

(2006) destacam quatro grandes momentos nessa história:

• A energia disponível dos alimentos por Atwater.

• A caracterização de vitaminas e minerais, bem como o estudo da relação 

desses nutrientes com saúde e doença.

• O refinamento na composição dos alimentos, que permitiu a melhora 

nos estudos da relação entre saúde e doença, incluindo as doenças de 

má nutrição e as doenças crônicas não transmissíveis.

• As novas descobertas que podem afetar a relação saúde versus doença, 

como compostos bioativos e fatores antinutricionais.

No texto, é citado que Gobley, em 1846, isolou _______ a partir de gema de 

ovo. Além da fonte citada, a (o) _______ também é uma boa fonte de lecitina. 

Esse composto é um lipídio da classe dos (das) ________. A alternativa que 

melhor completa a questão é:

a) lecitina, soja, fosfolipídio. 

b) colina, fígado, glicerídeo.

c) colina, amendoim, glicolipídeos.

d) lecitina, feijão, ceras.

e) lecitina, trigo, fosfolipidio.
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4.2 Água
Caro aluno, você deve saber que a água é um nutriente absolutamente essen-

cial, participando de 60 a 65 % do corpo humano e da maioria dos animais. 

Nas frutas, o teor de água pode ser superior a 70%. Já em grãos e sementes 

oleaginosas, pode ser inferior a 20 % (Figura 2.1, Aula 2).

O teor de água livre nos alimentos é um dos fatores determinantes no shelf-
-life de alimentos in natura e processados e, por outro lado, é o principal 

adulterante dos alimentos, por isso sua determinação é de grande importância. 

O termo shelf-life é um termo muito utilizado em conservação de alimentos e 

está relacionado à durabilidade do alimento, ou seja, à vida-de-prateleira. Além 

disso, a água apresenta várias funções: (1) é o solvente universal, indispensável 

aos processos metabólicos; (2) mantém a temperatura corporal; (3) mantém 

a pressão osmótica dos fluídos e do volume das células; (4) participa como 

reagente de um grande número de reações metabólicas.

A água nos alimentos pode ser encontrada na forma livre e combinada. Usual-

mente, a quantidade de água nos alimentos é expressa pelo valor da determi-

nação da água total contida no alimento. Esse valor não fornece informações 

de como está distribuída a água nesse alimento, nem permite saber se toda 

a água está ligada do mesmo modo ao alimento. Tal fato é porque a água 

encontra-se na forma livre e combinada. A água livre, que é aquela fracamente 

ligada ao substrato, funciona como solvente, permitindo o crescimento dos 

microrganismos e reações químicas, além de ser eliminada com facilidade. 

Por sua vez, a água combinada, fortemente ligada ao substrato, é mais difícil 

de ser eliminada e não é utilizada como solvente, além de não permitir o 

desenvolvimento de microrganismos e retardar as reações químicas.

Existe uma relação direta entre o teor de água livre nos alimentos e sua con-

servação. O teor de água livre é expresso como atividade aquosa que é dada 

pela relação entre a pressão de vapor de água em equilíbrio no alimento e a 

pressão de vapor da água pura na mesma temperatura. A medida desse valor 

baseia-se no fato de que a pressão P do vapor de água sobre um alimento, 

após atingir o equilíbrio a uma temperatura T, corresponde à Umidade Relativa 

de Equilíbrio (URE) do alimento. A atividade da água será, então, igual à URE 

e é expressa por URE/100.

O valor máximo da AW é 1 na água pura. Nos alimentos ricos em água, com AW 

> 0,90, podem formar-se soluções diluídas que servirão de substrato para os 

microrganismos poderem se desenvolver. Nessa situação, as reações químicas 
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podem ter sua velocidade diminuída em função da baixa concentração dos 

reagentes. 

Quando a AW ficar na faixa de 0,40 - 0,80 haverá possibilidade de reações 

químicas e enzimáticas a velocidades rápidas, devido ao aumento da concen-

tração dos reagentes.

Com AW inferior a 0,30 estará atingindo a zona de adsorção primária, na qual 

a água está fortemente ligada ao alimento.

A Tabela 4.1 demonstra a AW mínima para crescimentos de diversos microrga-

nismos no alimento e para a produção de toxinas.

Fonte: Garcia (2004).

Como vimos, existe uma relação direta entre atividade e umidade relativa e, 

ambas, são parâmetros que estão relacionados com a estabilidade, com a 

qualidade e com a composição desse alimento. O conteúdo de água pode 

afetar o alimento durante a sua estocagem, pois alimentos estocados com 

alta umidade deterioraram mais rapidamente do que os que possuem baixa 

umidade. Por exemplo, grãos com umidade excessiva estão sujeitos à rápida 

deterioração, devido ao crescimento de fungos que desenvolvem toxinas como 

a aflatoxina. 

Tabela 4.1:  Valores mínimos de atividade de água para o crescimento e produção 
de toxina de patógenos de importância alimentar

Microrganismos aW para crescimento aW para produção de toxinas

Clostridium botulinum (tipo E) 0,95-0,97 0,97

Clostridium botulinum (tipo A) 0,93-0,95 0,94-0,95

Clostridium perfrigens 0,93-0,95

Salmonella sp. 0,92-0,95

Staphylococcus aureus 0,86 0,87-0,90 (enterotoxina A)

P. veridicatum 0,83 0,83-0,87 (ocratoxina A)

A. parasiticus 0,82 0,87

Penicilliumm cyclopium 0,81-0,85 0,87-0,90 (ocratoxina)

A. flavus 0,78-0,80 0,83-0,87 (aflatoxina)

A. ochaceus 0,77-0,83 0,83-0,87 (ocratoxina A)

Bactérias halofilicas 0,75

Bolores xerofilicos 0,65

Fungos osmofilicos 0,60
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A embalagem também pode ser afetada pela umidade. A velocidade do 

escurecimento (browning) em vegetais e frutas desidratadas, ou a absorção 

de oxigênio (oxidação) em ovo em pó podem aumentar com o aumento da 

umidade, principalmente quando estes são conservados em embalagens 

permeáveis à luz e ao oxigênio. 

No Processamento, o teor de umidade torna-se vital tanto para realização de 

uma determinada operação unitária durante processamento do alimento, como 

para a quantidade de água final no produto obtido. Por exemplo, a umidade 

do trigo é ajustada durante a moagem — conhecido como condicionamento 

— para tornar o farelo mais maleável e resultando num rendimento maior de 

farinha com 14-15% de umidade (HOSENEY, 1998).

A umidade de um alimento está relacionada com a sua estabilidade. Analisan-

do a Figura 2.1, Aula 2, qual dos alimentos seguintes é menos estável?

a) Milho

b) Tomate

c) Noz

d) Trigo

e) Soja

4.3 Cinza
Como vimos na história da composição dos alimentos, além da determinação 

da umidade, as cinzas, os lipídeos, as proteínas, as fibras e os carboidratos 

são importantes para conhecer o valor nutritivo e calórico de um alimento. A 

cinza de um alimento é o resíduo inorgânico que permanece após a queima da 

matéria orgânica que é transformada em CO2, H2O e NO2. A cinza é constituída 

principalmente de: (1) grandes quantidades de K, Na, Ca e Mg; (2) pequenas 

quantidades de AI, Fe, Cu, Mn e Zn; (3) traços de Ar, I, F e outros elementos.
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A cinza obtida não é necessariamente da mesma composição que a maté-

ria mineral presente originalmente no alimento, pois pode haver perda de 

componentes por volatilização, ou alguma interação entre os constituintes 

da amostra. Os elementos minerais se apresentam na cinza sob a forma de 

óxidos, sulfatos, fosfatos, silicatos e cloretos, dependendo das condições de 

incineração e da composição do alimento. Algumas mudanças podem ocorrer 

como oxalatos de cálcio serem transformados em carbonatos ou até em óxidos.  

Portanto, a composição da cinza vai depender da natureza do alimento e do 

método de determinação utilizado. 

4.4 Carboidratos
Os carboidratos constituem cerca de 75% do peso seco de todas as plantas 

terrestres e marinhas e estão presentes nos grãos, verduras, hortaliças, frutas e 

outras partes de plantas consumidas pelo homem. Em base úmida, nas frutas, 

os carboidratos podem chegar até pouco mais de 20%, como é o caso das 

bananas e menos de 10 % em melões (Veja a Figura 2.1, Aula 2).

A composição de carboidratos nos alimentos é dada em termos de carboidra-

tos totais e o seu valor é calculado pela diferença, isto é, pela percentagem de 

água, proteína, gordura e cinza subtraída de 100. 

O amido e a sacarose são as principais fontes de carboidratos para o homem. 

Os vegetais ricos nesses carboidratos são os mais cultivados. A sacarose, por 

exemplo, está presente em pequenas quantidades na maior parte dos vegetais. 

Portanto, sua ingestão em maior nível se dá através de alimentos modificados, 

como o açúcar refinado (Tabela 4.2). Os cereais contêm pequenas quantidades 

de açúcares, pois a maior parte é convertida em amido. Este, por sua vez, é 

o carboidrato mais comum utilizado pelos vegetais como reserva de energia. 

Assim, o homem e os animais desenvolveram sistemas enzimáticos para utilizá-

-lo como fonte de energia. As enzimas que desempenham tal papel são a 

α-, β-amilase e glugoamilase (rever Aula 3, item 3.2.3). Portanto, as frutas 

maduras são doces devido à transformação do amido (reserva) em açúcares 

mais simples como a sacarose, frutose, etc. Os produtos de origem animal 

contêm menos carboidratos metabolizáveis que outros alimentos. O glicogênio 

é a forma semelhante à amilopectina do amido e é metabolizável da mesma 

forma que este.
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Tabela 4.2: Conteúdo de carboidratos em alguns alimentos

Alimento % de Carboidratos

Frutas 6 – 12% sacarose

Milho e batata 15% amido

Trigo 60% amido

Farinha de trigo 70% amido

Condimentos 9 – 39% açúcares redutores

Açúcar branco comercial 99,5% sacarose

Açúcar de milho 87,5% glicose

Mel 75% açúcares redutores

Fonte: Mahan e Escott-Stump (1998).

Os carboidratos são combustíveis energéticos de fácil mobilização para os 

animais e seres humanos desenvolverem suas atividades motoras, ou seja, 

transformam-se rapidamente em energia para realizar trabalho, principalmen-

te, os monossacarídeos e o amido. Representam 80% do total calórico utilizado 

pela humanidade, sendo que cerca de 80% deste valor é representado pelo 

amido. Nos EUA, do total calórico, 46% são  representados pelos carboidratos 

(47% de amido e 52% pela sacarose), 42% de lipídeos e 12% de proteínas. 

Como vimos, carboidratos necessitam ser hidrolisados a moléculas simples 

para serem absorvidos pelo organismo. Além disso, são essenciais para a com-

pleta oxidação das gorduras do corpo. Se ausentes, há acúmulo de ácidos, 

fenômeno bioquímico conhecido como acidose, provenientes do metabolismo 

intermediário das gorduras. Tais moléculas economizam as fontes proteicas da 

ingesta alimentar, ou seja, quando os carboidratos estão disponíveis, o corpo 

não utiliza as proteínas como fonte de energia e elas serão aproveitadas para 

suas funções mais nobres, como a síntese nova. Além disso, os carboidratos 

funcionam como substrato para flora microbiana sintetizar diversas vitaminas; 

como substrato para elaboração de alimentos fermentados, como substrato 

pra reações de escurecimento não enzimático, como fonte adoçante natural 

e para melhorar as características reológicas dos alimentos.

4.5 Proteínas
Na aula 2, vimos que as proteínas apresentam quatro tipos de estruturas 

que são decisivas na função que elas desempenham. Além disso, as prote-

ínas são os maiores constituintes de toda célula viva, e cada uma delas, de 

acordo com sua estrutura molecular, tem uma função biológica associada às 

atividades vitais. Nos alimentos, além da função nutricional, as proteínas têm 
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propriedades organolépticas e de textura, que, como vimos anteriormente, 

podem encontrar-se combinadas com lipídeos e carboidratos.  

As proteínas, como as gorduras e carboidratos, contêm carbono (50 a 55%), 

hidrogênio (6 a 8%) e oxigênio (20 a 24%). São as únicas macromoléculas que 

contêm em torno de 16% de nitrogê nio, juntamente com enxofre e algumas 

vezes outros elementos, tais como fósforo, ferro e cobalto. A presença de 

nitrogênio permite às proteínas assu mirem as centenas de formas diferentes 

que carac terizam a vida.

Elas contêm quantidades variáveis de nitrogênio (N). Entretanto, os valores, 

para proteínas semelhantes, são aproximadamente iguais. Portanto, o conteú-

do de proteínas nos alimentos é igual a N multiplicado por 6,25 (100/16=fator). 

O método mais utilizado para determinar proteína total é o Kjeldhal, que 

não permite distinguir entre N proteico e o não proteico. Esse método será 

estudado na Unidade 5 – Introdução à Análise Bioquímica de Alimentos.

 Os vegetais sintetizam a suas proteínas, a partir do nitrogênio. Nas circunstâncias 

únicas das leguminosas, os nitratos se tornam disponíveis simbioticamente a par-

tir do nitrogênio atmosfé rico pelas bactérias nos nódulos das raízes. Os animais, 

por sua vez, obtêm o nitrogênio que necessitam de alimentos protei cos, seja de 

origem vegetal ou animal. O metabo lismo animal, a excreção e morte finalmente 

retornam o nitrogênio ao solo numa continuação do ciclo do nitrogênio.

Apesar da sua complexidade estrutural, as proteínas podem ser hidrolisadas 

(quebradas) em seus constituintes aminoácidos por enzimas ou por meio de 

fervura com ácidos e álcalis, sob certas condições.

 As proteínas puras e secas são razoavelmente estáveis, mas sob as condições 

em que são encontradas nos alimentos, elas tendem a se decompor à tempe-

ratura ambiente, auxiliadas pela ação bacteriana, e podem formar produtos 

tóxicos para o corpo; assim, é necessário conservar refrigerados, alimentos 

proteicos como ovos, peixes, aves carne e leite.

São encontradas quase que em todos os alimentos, tanto de origem animal 

(carne, ovos, leite), como de origem vegetal (cereais, a soja e raízes ou tubér-

culos) e somente pequena quantidade é proveniente das chamadas fontes não 

convencionais, ou seja, aquelas provenientes de microrganismos.  
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As proteínas de alto valor biológico, ou proteínas completas, são aquelas que 

contêm todos os aminoácidos essenciais em quantidades e proporções ideais 

para atender às necessidades orgânicas. Uma proteína de baixo valor biológico, 

ou proteína incompleta, não possui um ou mais aminoácidos essenciais em 

quantidades suficientes. 

A Tabela 4.3 mostra a relação entre o teor de aminoácidos totais essenciais 

(AET) e o nitrogênio total (NT) para alimentos de origem animal e vegetal, 

dando uma ideia inicial do valor biológico desses alimentos.

Tabela 4.3: Conteúdo de carboidratos em alguns alimentos.

Fonte proteica AET (g) / NT (g)

Proteína de ovo inteiro 3,22

Leite vacum 3,20

Carne vacum 2,79

Pescado 2,66

Farinha de soja 2,58

Semente de sésamo 2,47

Semente de algodão 2,15

Farinha de amendoim 2,08

Farinha de trigo branca 2,02

Padrão de FAO (1957) 2,02

Glúten do trigo 1,99

Mandioca 1,31

Gelatina 1,05

Fonte: Reguly (1983).

Geralmente, as proteínas de origem animal possuem um valor nutritivo ou 

biológico superior ao das proteínas vegetais. Um exemplo é a clara do ovo, 

que contém albumina; outro é o leite, que possui caseína e lactoalbumina. Já 

os alimentos de origem vegetal apresentam proteínas incompletas, ou seja, 

são deficientes em um ou mais aminoácidos essenciais, ou podem apresentar 

problemas nutricionais por estarem acompanhadas de substâncias tóxicas ou 

de inibidores de enzimas proteolíticas.  É o caso da soja e do feijão, deficientes 

em metionina, e do arroz, em lisina. 

O valor biológico alto de um alimento não significa que este resulte em ganho 

de peso ou absorção dos aminoácidos provenientes da proteína. Existem dois 

métodos que são capazes de avaliar esses fatores: 
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(1) Taxa de Eficiência Proteica, do inglês Protein Efficiency Ratio (PER), um 

método biológico que avalia o ganho de peso em função da quantidade de 

proteína consumida por um animal em crescimento. Quanto maior o ganho 

de peso por proteína ingerida, mais alto é o PER. O ideal é o PER de 2,5. 

Entretanto, esse método apresenta algumas limitações por ser realizado em 

animais, além de não determinar a qualidade dos alimentos que contêm uma 

mistura de proteínas.

(2) Digestibilidade da proteína corrigida pelo cômputo químico, Protein Diges-
tibility – Correted Amino Acid Score – PD-CAA SCORE. Esse método, hoje 

utilizado pela Organização Mundial de Saúde, World Health Organization 

– WHO, avalia a disponibilidade de aminoácidos após o processo digestivo, 

permitindo, assim, uma estimativa mais precisa daqueles que serão absorvidos 

no intestino de humanos e animais.

Vimos que Atwater e Bryant determinaram os coeficientes de disponibilidade 

energética para os macronutrientes, através da determinação do conteúdo de 

lipídeos e nitrogênio de alimentos consumidos em dietas mistas e da urina e 

fezes de indivíduos que consumiram essas dietas. Os carboidratos resultaram 

da diferença entre a quantidade total de material orgânico e a soma de prote-

ína e gordura. Usando as EC publicadas por eles e analisando a Figura 2.1 da 

Aula 2, podemos dizer que o alimento mais energético é a(o):

a) maçã 

b) banana 

c) noz 

d) trigo

e) soja
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4.6 Vitaminas
As vitaminas são biomoléculas que são necessárias em pequenas quantidades 

para manter a vida. São essenciais para reações metabólicas específicas que 

não podem ser sintetizadas pelas células dos tecidos humanos a partir de sim-

ples metabólitos. Muitas atuam como coenzimas ou como partes de enzimas 

responsáveis por promover reações químicas essenciais. 

Algumas dessas biomoléculas são vitaminas para humanos, mas não para alguns 

outros animais. Por exemplo, vitamina C (ácido ascórbico) é uma vitamina para 

humanos, não para cachorros, porque cachorros podem sintetizar tal vitamina 

em quantidade suficiente para suas necessidades, enquanto os humanos 

não podem. Para nós, esse antioxidante é um cofator para hidroxilação dos 

aminoácidos prolina e lisina. Dietas ricas com ácido ascórbico podem evitar 

riscos de alguns tipos de câncer e sua deficiência pode levar ao escorbuto, 

que é uma doença que causa o sangramento e inflamação das gengivas. Seu 

agravamento causa queda dos dentes, inflamação e dor nas articulações, queda 

de cabelo, entre outras decorrentes da hemorragia. A vitamina C na sua forma 

deidroascórbica é tóxica (MAHAN; ESCOTT–STUMP, 1998).

Outras vitaminas necessitam de percursores. , É o caso da vitamina A, por 

exemplo, que tem como percursores alguns carotenoides. Acredita-se que 

existam cerca de 600 carotenoides, menos de 10% deles são percursores dessa 

vitamina. A vitamina K, a biotina, a folacina e a vitamina B12 são produzidas 

por microrganismos no trato intestinal. A vitamina D é sintetizada a partir de 

um precursor do colesterol na pele sob exposição à luz solar.

As vitaminas se dividem em lipossolúveis e hidrossolúveis. As lipossolúveis 

são mais fáceis de ser armazenadas do que as hidrossolúveis, uma vez que 

o armazenamento das lipossolúveis acontece nos tecidos gordurosos e no 

fígado, podendo ficar armazenada durante dias no corpo como reserva ou, 

até mesmo, dependendo da vitamina, durante meses. Por outro lado, as 

hidrossolúveis são rapidamente eliminadas pela urina. As vitaminas A, D, E 

e K são lipossolúveis e as hidrossolúveis compreendem todas as vitaminas do 

complexo B e a vitamina C. 

A ingestão diária recomendada (IDR) de cada uma dessas vitaminas é bastante 

variável, conforme a faixa etária e sexo da pessoa. Por exemplo, a vitamina A 

(retinol), que tem IDR de 1 mg para homens e 0,8 mg para mulheres. Já a vitamina 

C, tem IDR de 60 mg para ambos os sexos (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 1998).
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Existem diversos bancos de dados sobre o conteúdo de vitaminas nos alimentos, 

o que mostra que as vitaminas, além de terem como característica a diversidade 

no IDR, são encontradas em fontes variadas com funções e efeitos adversos no 

nosso organismo. Tal fato demonstra que existe estreita relação entre ingestão 

dessas vitaminas e doenças humanas.  Aqui, citaremos três fontes que julgamos 

importantes para serem consultadas, não só para vitaminas, mas também para 

outros nutrientes:

FAO/ LATINFOODS (2002)

MAHAN e ESCOTT-STUMP (1998)

USP (1998)

A reação abaixo mostra a forma oxidada e reduzida da vitamina C. 

HO

HO

OH

O
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= 2H+
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=
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a) única afirmação correta sobre essa vitamina é:

b) A forma (A) é a oxidada e, portanto, inativa. 

c) A forma (B) é o deidroascórbico e é não tóxica. 

d) A forma (A) tem atividade antioxidante e combate escorbuto.

e) A forma (A) não funciona como cofator enzimático.

f) Somente a forma (A) é tóxica.
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4.7 Minerais
Os minerais são compostos inorgânicos, normalmente encontrados na forma 

iônica no organismo e nos alimentos. Por exemplo, os metais, tais como só-

dio, potássio e cálcio, formam íons positivos (cátions); os não metais formam 

íons negativos (ânions) tais como cloro, enxofre (como sulfato), fósforo (como 

fosfato). Além disso, desempenham uma série de funções, como cofator de 

enzimas, no equilíbrio ácido-base, na condução nervosa, na atividade muscular 

e como elemento estrutural.

Cada mineral é necessário em quantidades específicas, por exemplo, o cálcio e o 

fósforo são necessários na quantidade de 100 mg/dia ou mais e têm sido desig-

nados de macrominerais. Os microminerais, que estão presentes ou necessários 

em pequenas quantidades, também são chamados de oligoelementos.

4.8 Fibras
São substâncias componentes dos tecidos vegetais, que não constituem fon-

te de energia, porque não podem ser hidrolisadas por enzimas do intestino 

humano. Uma definição mais precisa de fibras não é possível porque as subs-

tâncias não digeríveis incluem misturas complexas e heterogêneas das demais 

substâncias, não existindo ainda uma concordância acerca de qual parte da 

substância constitui a fibra.

Quantitativamente, os principais integrantes das fibras da dieta derivam das 

paredes celulares das plantas, os polissacarídeos não amiláceos insolúveis 

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

solúvel (algumas hemiceluloses, pectinas), e outros ainda são secretados pelos 

vegetais para desempenho de funções especializadas (gomas e mucilagens).

Assim como diferentes vitaminas exercem funções específicas em nosso or-

ganismo, os vários componentes das fibras alimentares produzem diferentes 

respostas fisiológicas que estão relacionadas às propriedades físico-químicas 

desses integrantes.

Como vimos na Aula 3, item 3.2.3, a celulose é composta de uma única cadeia 

longa de unidades de glicose, unida por ligações as quais as enzimas digestivas 

não conseguem hidrolisar. A celulose está presente nas frutas (polpa e casca), 

nas hortaliças (haste e folhas), nos legumes e cereais. A hemicelulose difere 

estruturalmente da celulose, porque possui menos unidades de glicose. São 

utilizadas como laxante e na produção de alimentos de baixas calorias, devido 
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à sua capacidade de produzir volumes e sensação de saciedade. A Lignina é 

um polímero de fenóis e ácidos encontrados na porção lenhosa de vegetais. As 

pectinas são formadas por muitas unidades de ácido galacturônico, absorvem 

água e formam gel, é amplamente utilizada na indústria de alimentos. Podem 

ser encontradas em todos os frutos. As gomas e mucilagens são semelhantes à 

pectina, exceto porque suas unidades são formadas por ligações de galactose e 

polissacarídeos. Podem ser encontradas nas secreções de vegetais ou sementes. 

A Fibra alimentar é a parte do alimento que lhe confere volume, ou seja, a 

que mais resiste à ação dos sucos e enzimas digestivas, favorecendo, assim, os 

movimentos peristálticos do intestino, devido ao aumento do volume da massa 

fecal pela retenção das fezes. As fibras solúveis, parcialmente fermentáveis no 

intestino grosso, são particularmente efetivas em promover alterações benéfi-

cas na microflora intestinal. Embora resistente às enzimas do trato intestinal, 

ao passarem pelo intestino, as fibras alimentares se expõem às enzimas produ-

zidas por bactérias, as quais degradam seletivamente muitas das frações que 

integram as fibras. Tal processo de digestão é denominado de fermentação, 

do qual resultam diversos produtos, entre eles: ácidos graxos de cadeia curta, 

CO2, H2, metano e H2O. A extensão da fermentação depende da natureza das 

bactérias, do tempo de trânsito ao longo do intestino grosso, da estrutura 

física e da composição química das fibras. Atualmente, usa-se o termo fibra 

dietética como a soma da lignina e dos polissacarídeos da dieta que não são 

digeridos pelas secreções digestivas humanas, diferindo da fibra bruta, que 

seria o resíduo orgânico dos alimentos após a eliminação da água e dos lipíde-

os. A fibra bruta normalmente é determinada pelo método de Hennermberg 

e visa simular in vitro o processo da digestão in vivo. Tal método consta 

fundamentalmente de uma digestão em meio ácido, seguida por uma digestão 

em meio alcalino (SANT´ANA et al, 2005). Trabalharemos o fundamento deste 

método na Aula 10 – Análise da composição centesimal do leite em pó.

Acredita-se que as fibras exerçam suas funções através de sua capacidade 

de hidratação e de aumentar o volume fecal e da velocidade de trânsito do 

bolo alimentar, possuindo também capacidade de se complexar com outros 

constituintes da dieta, através de vários mecanismos, podendo arrastar esses 

constituintes em maior quantidade na excreção fecal. Dessa forma, tanto nu-

triente essencial como substâncias tóxicas poderão ser excretados em maior 

ou menor quantidade, dependendo da qualidade e quantidade das fibras 

presentes na dieta. As pectinas, mucilagens e a hemicelulose têm maior capa-

cidade de se ligar com a água. A lignina é relativamente apolar e muito menos 
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higroscópica (não tem afinidade com H2O) do que os demais componentes 

das fibras alimentares.

As fibras são carboidratos não calóricos para humanos, mas possuem vários 

efeitos benéficos, como o de melhorar a mobilidade intestinal e reduzir a 

absorção de compostos tóxicos. Com relação à função e aos tipos de fibra, 

analise as afirmações a seguir.

I. Todas as fibras são polissacarídeos de glicose com ligações α 1-4. 

II. As fibras não sofrem hidrólise no intestino humano, mas podem ser 

fermentadas por bactérias, resultando diversos produtos, entre eles: ácidos 

graxos de cadeia curta, CO2, H2, metano e H2O.

III. A fibra dietética é um termo que se refere aos polissacarídeos não 

hidrolisáveis, que são determinados no resíduo orgânico dos alimentos após a 

eliminação da água e dos lipídeos. 

IV. Nenhuma fibra é polar, exceto a lignina.

Está (ão) correta (s) apenas a (s) afirmativa (s)

a) I

b) II

c) III e IV

d) I, II e III

e) II e IV

Resumo
Nesta Aula 4, você viu que o conhecimento sobre a composição dos alimentos, 

animal ou vegetal, in natura ou processado, é fundamental para aplicação 

de inúmeras atividades tais como nutrição, saúde, comércio, pesquisa dentre 

outras. Também aprendeu que houve uma evolução histórica gradual em 

relação ao conhecimento sobre a composição dos alimentos, bem como o 

envolvimento de diversas agências governamentais. Quanto à quantidade 
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presente, viu que os alimentos são constituídos por componentes maiores e 

menores, sendo, as macromoléculas (lipídeos, carboidratos e proteínas), as 

principais fontes de energia encontradas nos alimentos. Além disso, estudou 

vários nutrientes, seu papel fisiológico e IDR. 

Atividade de aprendizagem

1. Explique qual a função biológica e nutricional dos seguintes componentes:

a) Água

b) Proteínas

c) Carboidratos

d) Lipídeos

e) Vitaminas

2. Qual relação entre saúde humana versus doenças e composição de um 

alimento?

3. Qual a diferença entre a água livre e a combinada em um alimento? Qual 

a sua relação com o shelf-life?

4. As fibras e os amidos são classificados como carboidratos, porém os ami-

dos são boas fontes de energia, enquanto que as fibras não. Explique por 

que as fibras não são consideradas boas fontes de energia.

5. O que são alimentos plásticos?

6. Qual a diferença entre vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis?
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Aula 5 –   Reações químicas de 
importância alimentar 

Objetivos

Reconhecer e exemplifi car algumas reações relacionadas com alterações 

de cor e sabor nos alimentos de origens enzimática e não enzimática.

Analisar algumas reações de interesse alimentar dos lipídeos, 

carboidratos e proteínas, exemplifi cando-os.

Relacionar indicadores químicos que sejam capazes de avaliar 

tais reações. 

5.1 Introdução
Olá, aluno! Agora estamos preparados para reconhecer e analisar algumas 

reações químicas de interesse alimentar. Ao estudar as Aulas 1, 2, 3 e 4, 

você aprendeu as formas de associação das moléculas, as propriedades bio-

logicamente importantes da água e aspectos bioquímicos dos aminoácidos, 

proteínas, enzimas, carboidratos e lipídeos, bem como aspectos biológicos e 

nutricionais e seus benefícios para saúde. 

Como vimos na Aula 2, os alimentos são constituídos de componentes maiores 

e menores. Tanto os alimentos in natura como os processados podem sofrer 

alterações desde a colheita até o armazenamento, que afetam a qualidade do 

alimento.

Você sabe quais os parâmetros que compõem a qualidade de um alimento? A 

aparência, o sabor, a textura, a segurança e o valor nutricional são os elemen-

tos que compõem a qualidade de um alimento. Por exemplo, em pêssegos 

in natura, existe um fenômeno conhecido como alteração interna pelo frio, 

um tipo de desarranjo ou desordem interno pós-colheita, conhecido como 

chilling injury ou internal break down, resultado da exposição prolongada 

a temperaturas abaixo de 10oC durante o armazenamento, afetando a cor, a 

textura e o sabor do fruto, tornando-o impróprio para o consumo. Na figura 

5.1, tem-se uma comparação entre uma metade de pêssego saudável (a) e 
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uma metade com chilling injury (b). Pesquisas recentes mostram uma relação 

significativa entre esse desarranjo e a textura farinhenta com o declínio proteico 

devido à redução da expressão gênica na parte do fruto que sofre com chilling 
injury (OBENLAND et al, 2003).

Figura 5.1: Pêssego saudáve, in natura – (a) ; pêssego danifi cado por “chilling injury” 
– (b) Fonte: Crisosto et al (1999).

Como vimos acima, esse problema está relacionado apenas à perda de quali-

dade em um único tipo de alimento. Tal problema acontece com outros frutos, 

tais como: ameixas, morangos, nectarinas, etc. Existe uma enormidade de ou-

tros fatores que afetam a qualidade de alimentos in natura e, também, podem 

afetar, posteriormente, a qualidade do alimento processado. Por exemplo, já 

foram detectados em sucos e néctares resíduos de fungicidas e pesticidas que 

reforçam a necessidade do controle na utilização e carência desses produtos 

durante a pré-colheita (MARUDOV et al., 1999).

Também existem, durante o processamento, alterações que podem ser desejá-

veis em alguns alimentos, como a inversão da sacarose. Por outro lado, existem 

alterações não desejáveis, como a hidrólise dos lipídeos durante o processo de 

extração de um óleo comestível de uma oleaginosa. Quando não controlada, 

a hidrólise provoca um aumento da acidez do óleo. Ambos os processos, a 

inversão da sacarose e a extração do óleo comestível, envolvem reações de 

hidrólise, sendo o primeiro desejável e o segundo não desejável, porque afeta 

a qualidade de óleos comestíveis. 

aaa b
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Aqui, estudaremos as principais reações químicas de importânica alimentar 

envolvendo os lipídeos, as proteínas e os carboidratos, sendo desejáveis ou 

não. As mais preocupantes e estudadas são as que acontecem durante o 

processamento térmico, que podem ser significativas, afetando cor, sabor, 

aroma e valor nutricional. Estudos nessa direção incluem a degradação do 

ácido ascórbico, a reação de Maillard e a pirólise dos carboidratos (GARZA 

et al., 1999; KOCA et al., 2003; TORALLES et al., 2008). Mas também exis-

tem alterações de origem enzimática que afetam a qualidade dos alimentos, 

principalmente, cor e sabor. Na Aula 1, Figura 1.1, vimos um exemplo de 

escurecimento enzimático mediado pela enzima PPO e, na Aula 2, estudamos 

as enzimas. Agora, você percebe a importância da sequência de estudo que lhe 

foi proposta para começar a montar todo isso que chamamos de Bioquímica 

e Análise de Alimentos.

5.2 Hidrólise 
Como vimos no item anterior, existem alterações desejáveis e indesejáveis nos 

alimentos. O açúcar invertido e a hidrólise do amido são palicações desejáveis 

da hidrólise dos açúcares e de grande aplicação na indústria alimentícia, que 

posteriormente, será comentada. A hidrólise dos açúcares nos alimentos 

está influenciada por diversos fatores, tais como: pH, temperatura, tempo, 

configuração anomérica e tamanho do anel glicosídico. A hidrólise dos car-

boidratos pode ser muito importante em certas técnicas de processamento e 

conservação dos alimentos, podendo levar em certas ocasiões à formação de 

cores indesejáveis e à incapacidade de formação de géis. A ligação glicosídica 

é mais facilmente destruída em meio ácido do que em meio alcalino e segue 

o seguinte mecanismo:

Figura 5.2: Mecanismo de hidrólise ácida
Fonte: Fennema (1993).
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A inversão da sacarose, vista na Aula 3, é uma reação que pode ser feita via 

enzimática ou via ácida. Na via enzimática, a invertase rompe a ligação glicosí-

dica entre carbono -1 da frutose e o oxigênio, sendo que seu fator limitante é 

o elevado custo da enzima; porém um alto grau de hidrólise pode ser obtido, 

originando um produto de alta qualidade, com baixos teores de cinzas, cor 

e hidroxi-metil-furfural chamado de HMF (RODRIGUES et al, 2000). Já a via 

ácida segue o mecanismo da Figura 5.2, porém resulta num xarope com cor 

acentuada, podendo haver formação de HMF.

Mas você sabe qual a importância do HMF em ciência e tecnologia de alimen-

tos? O HMF é usado como indicador de processamento térmico inadequado, 

porque o calor potencializa a sua formação. Além disso, esse composto químico 

vem sendo amplamente estudado devido à sua possível toxidade. A toxicidade 

desses compostos furânicos em seres humanos ainda não é bem conhecida, 

com exceção do próprio furfural, para o qual já está estabelecido o valor IDLH 

(“Imediately Dangerous to Life or Health Air Concentration”) que é de 100,00 

ppm. A literatura sugere que o contato prolongado ou repetitivo com o furfural 

pode causar dermatites, irritação da mucosa e trato respiratório, além de afetar 

o sistema nervoso central. Todos esses dados são baseados em testes realizados 

com animais de laboratório, não havendo estudos conclusivos sobre os efeitos 

desses aldeídos em humanos (AZEVÊDO et al, 2007; FENNEMA 1993). 

A hidrólise da sacarose normalmente é acompanhada por polarimetria, porque 

a sacarose é destrógira, apresentando uma rotação específi ca igual a 66,5o. 

Quando hidrolisada, obtém-se uma mistura equimolar de glicose e de frutose, 

com uma rotação específi ca de -20o (GABRIEL, 2009). 

A utilização do açúcar invertido na indústria alimentícia constitui em vantagem 

nas aplicações em que o açúcar é adicionado em solução. Esse produto reúne 

a elevada solubilidade da frutose à difícil cristalização da glicose, aumentando 

seu próprio poder edulcorante e diminuindo os riscos de cristalização. Essas 

propriedades contribuem para aumentar o valor desses xaropes para uso em 

vários produtos alimentícios (RODRIGUES et al., 2000).

A hidrólise do amido também encontra uma grande aplicação comercial 

devido à fl utuação dos preços mundiais da cana-de-açúcar ou da beterraba. 

Tal fato provocou o desenvolvimento da fabricação de xaropes de glicose a 

partir do amido de cereais. A isomerização enzimática desse xarope permite 

produzir um produto com 42% de frutose cujo poder adoçante é compatível 

ao da sacarose (SCRIBAN, 1985)
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Não só os carboidratos, mas os lipídeos e as proteínas também podem sofrer 

hidrólise. Por exemplo, óleos e gorduras são compostos principalmente por 

triglicerídeos, que em presença de água e catalisador sofrem hidrólise rever-

sível, liberando glicerol e ácidos graxos. A reação hidrólise dos triglicerídeos 

pode ser representada globalmente pela equação apresentada na Figura 5.3.

Figura 5.3: Mecanismo de hidrólise ácida dos triglicerídeos
Fonte: Toralles e Ruiz (2001).

Os catalisadores podem ser ácidos, bases ou enzimas lipolíticas e a esterificação 

é a reação inversa à hidrólise. A hidrólise enzimática por lipase também é 

denominada de lipólise, enquanto que, quando utiliza catalisador químico e 

temperatura elevada, é denominada hidrólise química, cisão ou desdobramen-

to (TORALLES e RUIZ, 1999). 

Os ácidos graxos e a glicerina, que são os produtos dessa reação, encon-

tram inúmeras aplicações na indústria cosmética, alimentícia e farmacêutica. 

Por exemplo, na indústria de alimentos, o glicerol é utilizado como aditivo 

alimentar em função de suas propriedades estabilizantes, antioxidantes, se-

questrantes, emulsificantes e umectantes (ARRUDA et al, 2007). Os ácidos 

graxos ricinoleico e linoleico são de grande interesse da indústria cosmética e 

da farmacêutica, devido a suas propriedades emoliente e cicatrizante (BERG 

et al, 2008; MANDELBAUM et al, 2003). 

A acidez livre, expressa em percentagem de ácido oleico, é o principal parâ-

metro para acompanhar a reação de hidrólise de óleos e gorduras e, também, 

para avaliar a qualidade de óleos e gorduras neutras. Por exemplo, o azeite 

de oliva, dentre os óleos vegetais comercilaizados no Brasil, é o que apresenta 

maior incidência de adulteração, em função de seu preço elevado e de sua 

oferta restrita. A sua acidez é um dos parâmetros de qualidade para avaliar 

a adulteração nesse óleo que muda em função de sua classificação. O azeite 

de oliva extravirgem tem que ter uma acidez < 1%; já o refinado < 0,3% 

(AUED-PIMENTEL, 1995). 
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A hidrólise das proteínas é um método utilizado para obter L-cisteína, L- 

cistina, L- leucina, L- asparagina e L- tirosina. Esse método concorre com a 

produção de aminoácidos via síntese química e via fermentação microbiológica. 

A grande aplicabilidade dos aminoácidos está na alimentação humana e no 

enriquecimento de ração animal, pois um grande número de aminoácidos 

essenciais não é sintetizado no organismo de animais superiores e do homem; 

portanto devem ser introduzidos na dieta pela alimentação. 

Das moléculas abaixo, a única que não pode ser obtida por hidrólise é:

a) o glicerol

b) o ácido palmítico

c) a L-cisteína

d) a trioleína

e) a glicose

5.3 Escurecimento enzimático 
A manutenção da cor natural é um dos fatores de qualidade mais importantes 

no processamento de purês, polpas, néctares e sucos. A cor natural está as-

sociada a um produto processado de alta qualidade, porém modificações na 

coloração durante colheita, pós-colheita, processamento e armazenamento 

causam declínio drástico na qualidade, quando não controlados. Esse tam-

bém é um grande desafio em frutas e hortaliças minimamente processadas e 

refrigeradas. 

 O escurecimento enzimático é um fenômeno amplamente observado nessas 

questões, sendo que induz a severa mudança de cor, sabores indesejáveis e 

perdas nutricionais, manifestando-se com mais intensidade em frutas como 

maçãs, pêras, pêssegos, damascos, abacaxi, bananas e uvas; e em vegetais 

como batatas, cogumelos, cenoura, couve-flor e palmito. A Figura 5.4 mostra 

o escurecimento enzimático em uma maçã. Normalmente, o escurecimento 

em frutas acontece imediatamente após a célula ser rompida; então, esse 

fenômeno pode acontecer durante o processamento ou durante o consumo 

in natura.
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Figura 5.4: Escurecimento enzimático em maçã

A polifenoloxidase (E.C. 1.10.3.1; PPO) e a peroxidase (E.C. 1.11.1.7.; POD) 

constituem um importante grupo de enzimas associadas a esse fenômeno e 

encontram-se amplamente distribuídas em tecidos vegetais. A nomenclatura 

entre parentêses indica que ambas as enzimas são oxidorredutases (reveja Aula 

2, item 2.4.5). 

Os compostos fenólicos mostrados na Aula 4, Figura 4.1, são substratos natu-

rais dessas enzimas. Em pêssegos, ambas estão presentes e, além de estarem 

envolvidas com o desenvolvimento do escurecimento enzimático, também 

participam por indução do sistema de defesa da fruta injuriada e/ou infectada. 

O escurecimento enzimático não ocorre em células intactas, uma vez que 

os compostos fenólicos estão localizados nos vacúolos das células e as poli-

fenoloxidases no citoplasma. As polifenoloxidases são enzimas cúpricas que 

catalisam a oxidação de substratos fenólicos na presença de oxigênio em dois 

diferentes tipos de reações. Essas reações envolvem a remoção dos hidrogênios 

de o-difenóis, resultando em o-quinona (Figura 5.5a), e a hidroxilação de mo-

nofenóis para dar o-difenóis (Figura 5.5b). As quinonas formadas condensam 

e reagem não enzimaticamente com outros compostos fenólicos, aminoácidos, 

etc., produzindo compostos coloridos. Todas PPOs descobertas desenvolvem 

atividade em presença de o-difenóis, mas nem todas têm habilidade para 

hidroxilação de monofenóis. Em polifenol de pêssego de caroço-aderido, To-

ralles et al. (2005) observaram somente a atividade em presença de difenóis 

e nenhuma atividade para hidroxilação de monofenóis, como mostrado na 

Figura 5.5 (b).
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Figura 5.5:  Escurecimento enzimático mediado pela PPO: (a) usando um o-difenol 
como substrato e (b) por hidroxilação de um monofenol

Fonte: Whitaker (1996).

A catálise da peroxidase está associada a quatro tipos de atividade: peroxida-

ção, oxidação, catalática e hidroxilação. Para substratos fenólicos, somente as 

reações de peroxidação são importantes (Figura 5.6). A ação da enzima obje-

tiva é, principalmente, controlar o nível de peróxidos gerados em quase todas 

as reações celulares e, na ausência de um doador de hidrogênio, a peroxidase 

converte peróxido de hidrogênio em H2O e O2. Essa reação é, pelo menos, 

1000 vezes mais lenta que a de peroxidação. A molécula do tetraguaiacol tem 

uma coloração avermelhada e é o que caracteriza o escurecimento.

Figura 5.6:  Escurecimento enzimático mediado pela POD usando guaicol como substrato 
e peróxido de hidrogênio como substrato secundário

Fonte: Whitaker (1996).
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5.4 Escurecimento não enzimático 
Purês, sucos e néctares de frutas sofrem alterações durante o processamento 

térmico que podem ser significativas, afetando cor, sabor, aroma e valor nu-

tricional. Trabalhos recentes relatam perdas significativas de carotenoides e 

compostos fenólicos durante o processamento.

O escurecimento não enzimático é considerado uma das maiores causas 

de perda de qualidade durante o processamento e armazenamento dessas 

commodities. Estudos nessa direção incluem a pirólise e caramelização dos 

carboidratos, a reação de Maillard e a degradação do ácido ascórbico. 

As reações que se produzem por aquecimento dos açúcares podem ser divi-

dias em dois grupos: (1) as com ruptura de um enlace carbono-carbono com 

produção de aldeídos, ácidos, cetonas; (2) as sem ruptura. Fazem parte desse 

segundo grupo a anomerização, isomerização e a desidratação. Por exemplo, 

a desidratação é catalisada por ácidos ou bases e a maioria das reações desse 

tipo é de β-eliminação. A figura a seguir mostra a desidratação da D-glicose 

resumidamente em três etapas, conforme descrição a seguir. 

Figura 5.7: Esquema da desidratação da D-glicose
Fonte: adaptado de Fennema (1993).

A primeira etapa é a formação do intermediário 3 desoxi-glicosona. Na 

segunda etapa, há a formação da 3-desoxi-D-glicosona-3,4-eno a partir 3 

desoxi-glicosona. Finalmente, essa última molécula pode sofrer a ciclização, 

seguida de desidratação, e dar origem a HMF. Alguns desses produtos da 

degradação possuem intenso odor e podem conferir aromas desejáveis ou 

indesejáveis. Altas temperaturas promovem tais reações degradativas, como 

a formação do 2-furaldeído e HMF em sucos de frutas processados termica-

mente (FENNEMA, 1993).
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A reação de Maillard, citada como uma reação de escurecimento, foi descrita 

em 1912 pelo químico Louis-Camille Maillard. Ainda não estão bem definidas 

as suas condições mínimas, mas acontece entre uma proteína ou aminoácido 

e um carboidrato reduzido. Tal reação confere aos alimentos cor, sabor e odor. 

Por exemplo, o aspecto dourado da carne é devido a esse tipo de reação. 

O conhecimento e domínio do mecanismo dessas reações durante a manufa-

tura e estocagem de sucos e purês é de grande importância para a indústria 

de alimentos. A extensão do escurecimento não enzimático pode ser acom-

panhada através de diferentes métodos. A medida da absorbância a 420nm 

para detectar compostos coloridos em função do tempo é frequentemente 

usada. Também, utilizam-se colorímetros para medir os parâmetros a*, b* e L, 

além da avaliação qualitativa e quantitativa de produtos finais e intermediários, 

especialmente, hidroximetilfurfural (HMF).

A frutose e a glicose, açúcares redutores presentes em processados de frutas, 

participam de reações de escurecimento não enzimático. Alguns dissacaríde-

os, como a sacarose, podem sofrer hidrólise durante o tratamento térmico, 

formando frutose e glicose. Portanto, a transformação da sacarose também 

pode ser um bom indicador de escurecimento não enzimático.

Uma das mais importantes substâncias químicas produzidas no processo de 

escurecimento não enzimático é o HMF. O seu conteúdo indica o grau de 

aquecimento do tratamento térmico durante o processamento e é largamente 

citado como indicador de escurecimento não enzimático em diferentes tipos 

de purês, néctares e sucos. O HMF pode ser formado por diferentes rotas 

reacionais, destacando-se desidratação de hexoses em meio ácido e por rea-

ção de Maillard. Em sucos de maçã, por exemplo, foi detectado acima de 40 

mg.100g-1 de suco após 100 dias de estocagem a 37°C.

A determinação da cinética do escurecimento não enzimático é fundamental 

para seu controle. Muitos trabalhos levantam a hipótese de que há um período 

de indução correspondente à formação do composto colorido e, após, segue-

-se uma cinética de ordem zero ou de primeira ordem. Outros trabalhos suge-

rem que assumir cinética de ordem-zero ou primeira-ordem não é suficiente 

para descrever adequadamente as reações de escurecimento não enzimático.

A extensão do escurecimento não enzimático em sucos, purês e néctares é 

afetado por diferentes parâmetros, destacando-se: sua composição, a presença 
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de percursores de Maillard, o ácido ascórbico, pH, atividade aquosa, exposição 

ao O2, tempo de estocagem, temperatura, íons metálicos, luz e presença de 

inibidores.

A degradação do ácido ascórbico também é bem conhecida durante o pro-

cessamento térmico e vida-de-prateleira em sucos concentrados. Tanto uma 

cinética de ordem zero como uma de primeira ordem tem sido sugerida para 

degradação do ácido ascórbico em diferentes sucos de frutas. Entretanto, 

existe uma ampla variação na magnitude das constantes de velocidades devido 

a inúmeros fatores que podem influenciar na velocidade de degradação tais 

como a temperatura, a concentração de sal e açúcar, o pH, o oxigênio, as 

enzimas, os catalisadores metálicos, a concentração inicial de ácido e a relação 

inicial dos ácidos ascórbico-dehidroascórbicos. 

Analise as seguintes afirmações em relação às reações de escurecimento:

I.  A PPO é uma oxidorredutase reponsável pelo escurecimento enzimático em 

frutos, mas a peroxidase, conhecida como POD, não. 

II.  O HMF é a sigla de hidroxi-metil-furfural e essa molécula é um indicador de 

grau de aquecimento térmico.

III.  A reação de Maillard é um tipo de reação de escurecimento mediada por 

enzimas do tipo hidrolases. 

IV. O esurecimento enzimático é um fenômeno exclusivo das frutas.

Está (ão) correta (s) apenas a (s) afirmativa (s)

a) I

b) II

c) III e IV

d) I, II e III

e) II e IV
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5.5 Saponifi cação 
Trata-se da reação dos glicerídeos com hidróxido de sódio (NaOH) ou hidró-

xido de potássio (KOH). Tal reação é utilizada na obtenção de sabão comum. 

Quando se utiliza NaOH, os sabões obtidos geralmente são sólidos ou duros. 

Quando se utiliza KOH, os sabões são líquidos ou pastosos. Exemplo:

Figura 5.8: Reação de saponifi cação da tripalmitina com hidróxido de sódio
Fonte: Rittner (1996).

Veja a seguir o balanço estequiométrico e a conservação da massa para 1 mol 

de tripalmitina: 

Tripalmitina Soda Palmitato Na Glicerol

Determinação das massa moleculares (g/mol)

C 17X3X12 = 612
H 33X3X1 = 99-1
O 2X3X16 = 96

806 g/mol

H = 1X1= 11
O = 1X16 = 16 
Na = 1X23 = 23

40 g/mol

C = 16X12 = 192
H = 31X1 = 31
O = 2X16 = 23
Na = 1X23 = 23

278 g/mol

C = 3X12
H = 8X1
O = 3X16

92 g/mol

Lei da conservação da massa e estequiometria

806 3X40 = 3X278 92

5.5.1 Índice de insaponifi cação (IS)
Esse índice é um importante parâmetro de qualidade para óleo e gorduras, 

pois, através dele, é possível determinar a quantidade estequiométrica de base 

necessária para reação de saponificação. Além disso, cada óleo ou gordura 

apresenta um faixa de valor para IS (Tabela 5.1). Por definição, IS corresponde 

ao número de miligramas de KOH necessário para saponificar completamente 

1 grama de óleo ou gordura. A determinação do índice é feita em laboratório 

utilizando método analítico. De modo geral, o índice de saponificação oscila 

em torno de 200 (Tabela 5.1). 

CH2            OOC          C15H31

CH             OOC          C15H31

CH2           OOC           C15H31

3 NaOH C15H31        COO-Na+

CH2         OH

CH2         OH

CH          OH

Triacilglicerol Hidróxido de sódio Palmitato de sódio Glicerol
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Tabela 5.1: Índice de saponifi cação de alguns lipídeos 

Lipídeo IS

Manteiga 210-230

Óleo de algodão 190-200

Óleo de linhaça 180-195

Óleo de oliva 188-196

Toucinho 190-200

Fonte: Adaptado de Swern (1964).

5.5.1 Diferença entre sabões e detergentes
Sabão corresponde a uma mistura de sais de ácidos graxos superiores. Os sa-

bões duros são aqueles que possuem sais de sódio de ácidos graxos superiores. 

Os principais sais são:

C15H31 – COO-Na+ Palmito de sódio

C17H35 – COO-Na+ Estearato de sódio

Atualmente, são fabricados muitos detergentes artificiais, principalmente em-

pregando subprodutos da refinação do petróleo. Os detergentes são também 

denominados de substancias tensoativas, pois abaixam consideravelmente a 

tensão superficial da água. Os alcanos obtidos do petróleo, assim como os 

aromáticos, podem ser transformados em detergentes:

Fómula geral: R–SO3
–Na+  Ar– SO3 

– Na+

Exemplo: C12H25SO3
–Na+ (dodecil benzeno)

5.5.2 Ações dos sabões
A molécula de um sabão tem caráter anfótero, ou seja, ela possui uma parte 

apolar (HIDPÓFOBA), que é capaz de ligar-se a um lipídeo, e possui também 

uma extremidade polar (HIDRÓFILA), que é capaz de dissolver na água. Na 

Figura 5.9, podemos ver uma representação esquemática da ação dos sabões 

em meio aquoso. A extremidade apolar interage com um lipídeo (bola ama-

rela); por outro lado, a extremidade polar interage com a água. Os tipos de 

interações envolvidas não são covalentes. A sujeira impregnada no tecido, 

geralmente, é um lipídeo e este é insolúvel na água. É por isso que a água é 

polar e a gordura apolar.
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Figura 5.9: Ação dos sabões

Quantos quilogramas de NaOH são necessários para saponificar uma tonelada 

de óleo com IS de 200?

a) cerca de 143 kg

b) 200 Kg

c) aproximadamente 50 kg

d) 841,5 Kg

e) 20 kg

5.6 Hidrogenação 
Para fins alimentícios, a hidrogenação é realizada em óleos e gorduras neutras. 

A reação acontece entre hidrogênio e a dupla ligação — enlace etilênico — de 

uma gordura insaturada na presença de um catalisador: 

COO Na+

COO Na+

COO Na+

COO Na+

H2O

H2O

H2O

H2O
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Figura 5.10: Reação de hidrogenação
Fonte: Dieckelmann e Heinz (1988).

Os hidrogenados obtidos têm como característica ponto de fusão mais alto, 

além de serem mais estáveis. Em um processo de hidrogenação típico, a reação 

é conduzida a uma temperatura entre 180–250°C a 10–25 bar de pressão de 

hidrogênio. O catalisador é níquel, finamente dividido e apoiado em sílica-gel 

ou terra diatomácea. 

A reação é exotérmica e seu calor é recuperado para pré-aquecer a gordura. 

O hidrogenado é filtrado e sua torta, rica em catalisador exausto, é seca com 

corrente de nitrogênio e enviada a uma indústria especializada em reativação 

do catalisador. Às vezes, é necessário branquear os hidrogenados para eliminar 

traços de níquel.

A hidrogenação modifica as propriedades físicas e químicas das gorduras, 

principalmente, o ponto de fusão e o índice de iodo. Além disso, tais gorduras 

rançam menos que as não hidrogenadas. 

O Índice de iodo (II) é o número de gramas de iodo (I2) capaz de reagir com 

100 gramas de óleo ou gordura. O iodo é capaz de romper as duplas ligações 

através de uma reação de halogenação. Exemplo:

C        C  

H        H   
Ni / calor

H

C        C        

H        H     

H        H     

H2+

C        C  

Estequiometria:
AG(C18:1)                      iodo
282 g                             254 g
100 g                             II = 90 g

C        C  I2

I I

+

O índice de iodo é um parâmetro importante de qualidade para avaliar o grau 

de saturação de um lipídeo e, também, para avaliar a hidrogenação. Um óleo 

vegetal hidrogenado tem um índice de iodo <10. A tabela 5.2 mostra o II de 

alguns lipídeos.
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Tabela 5.2: Índice de iodo de alguns lipídeos

Lipídeo II

Manteiga 25 – 50

Óleo de amendoim 85 – 90

Óleo de linhaça 170 – 200

Óleo de baleia 110 – 150

Sebo bovino 30 – 50

Óleo de oliva 120-130

Fonte: Adaptado de Swern (1964).

5.7 Rancifi cação 
Trata-se de uma série de reações bastante complexas que se efetuam diante 

do O2 do ar e também catalisadas pelas bactérias existentes no ar atmosférico. 

A característica dessa reação é o desprendimento de um odor desagradável. É 

o caso da manteiga rançosa, óleo rançoso, etc. A fotoxidação e a autoxidação 

são reações que se desenvolvem em alimentos ricos em lipideos e que resultam 

na sua rancificação. Através do índice de peróxido (IP) pode-se avaliar o grau 

de rancificação em que se encontra um determinado alimento. 

5.7.1 Fotoxidação
A fotoxidação é um tipo de rancificação em que o mecanismo de fotoxidacão 

de gorduras insaturadas é promovido essencialmente pela radiação UV em 

presença de fotossensibilizadores (clorofila, mioglobina, riboflavina e outros) 

que absorvem a energia luminosa de comprimento de onda na faixa do visível 

e a transferem para o oxigênio triplete (3O2), gerando o estado singlete (1O2). 

O oxigênio singlete reage diretamente com as ligações duplas por adição, 

formando hidroperóxidos diferentes dos que se observam na ausência de luz e 

de sensibilizadores, e que por degradação posterior originam aldeídos, álcoois 

e hidrocarbonetos. A reação abaixo exemplifica a fotoxidação:

Figura 5.11: Fotoxidação
Fonte: Adaptado de Araújo (1989).

C        C        C

H        H        H
E sensores

R = radical livre

ROO = radical peroxil

1O2
1O2

H

C        C        C

H        H        H

O

O

H3

C        C        C

H        H        H
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5.7.2 Autoxidacão
É o principal mecanismo de oxidação dos óleos e gorduras. Tal fenômeno é 

puramente químico e bastante complexo, com reações envolvendo radical 

com capacidade de autopropagação. A ação catalítica na reação é função 

da temperatura, pH, íons metálicos, radicais livres e pH do meio. Para expli-

car o processo de autoxidacão dos lipídeos, Farmer et al. (1942), citados por 

Ramalho e Jorge (2006), propuseram uma sequência de reações, dividida em 

iniciação, propagação e terminação (Figura 5.12). 

Figura 5.12: Esquema geral da autoxidação
Fonte: Farmer et al (1942 apud RAMALHO; NEUZA-JORGE, 2006).

Na iniciação, ocorre a formação dos radicais livres do ácido graxo devido à 

retirada de um hidrogênio do carbono alílico na molécula do ácido graxo, em 

condições favorecidas por luz e calor. 

Na propagação, os radicais livres, suscetíveis ao ataque do oxigênio atmosfé-

rico, são convertidos em outros radicais, aparecendo os peróxidos e hidrope-

róxidos cuja estrutura depende da natureza dos ácidos graxos presentes. Os 

radicais livres formados atuam como propagadores da reação, resultando em 

um processo autocatalítico.

No término, os dois radicais combinam-se, com a formação de produtos es-

táveis (produtos secundários de oxidação), obtidos por cisão e rearranjo dos 

peróxidos (epóxidos, compostos voláteis e não voláteis).

Iniciação

Término
Produtos
Estáveis

RH R•  +  H•

ROO•  +   R• ROOR

ROO•  +   ROO• 

R•  +  R• RR

ROOR   +  O2

ROO•  +  RH ROH  +  R•

ROO•R•  +  O2
Propagação

}
onde: RH - Ácido graxo insaturado; R• - Radical livre;

ROO•  - Radical peróxido e ROOH - HIDROPERÓXIDO
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Para evitar a autoxidação de óleos e gorduras, há a necessidade de diminuir a 

incidência de todos os fatores que a favorecem, mantendo ao mínimo os níveis 

de energia (temperatura e luz) que são responsáveis pelo desencadeamento do 

processo de formação de radicais livres. Também evitando a presença de traços 

de metais no óleo, evitando ao máximo o contato com oxigênio e bloqueando 

a formação de radicais livres por meio de antioxidantes, os quais, em pequenas 

quantidades, atuam interferindo nos processos de oxidação de lipídeos.

5.7.3 Índice de peróxido (IP)
Os peróxidos formados na autoxidação são estimados através da habilidade 

de libertar o iodo do iodeto de potássio em solução de ácido acético glacial. 

O índice de peróxido traduz essa medida e é expresso em termos de miliequi-

valentes de oxigênio, por 100g de gordura.

Par saber mais sobre a rancificação de óleos e gorduras, recomendo as se-

guintes leituras que podem ser acessadas no site da Química Nova On Line 

(http://quimicanova.sbq.org.br):

RAMALHO, V. C.; NEUZA-JORGE. Antioxidantes utilizados em óleos, gorduras 

e alimentos gordurosos. Química Nova, São Paulo, v. 29, n. 4, p. 755-760, 

jul./ago. 2006.

SILVA, F.; BORGES, M.; FERREIRA, M. Métodos para avaliação do grau de oxi-

dação lipídica e da capacidade antioxidante. Química Nova, v. 22, n. 1, p. 

94-103, 1999.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu que, durante o processamento, os alimentos podem 

sofrer alterações de origem enzimática e não enzimática. As frutas e seus 

derivados, que são ricos em carboidratos, sofrem alterações durante o pro-

cessamento térmico que incluem a degradação do ácido ascórbico e a pirólise 

dos carboidratos. Além disso, viu que a reação de Maillard acontece entre 

proteinas e carboidratos e alimentos ricos em proteínas como leite e carnes; 

quando submetidos ao calor, são suscetíveis a esse tipo de reação. A reação de 

hidrólise pode ser utilizada para quebrar carboidratos, lipídeos e proteínas em 

moléculas menores, mas, na indústria de alimentos, a hidrólise dos carboidratos 

tem maior expressão e aplicação para produção de açúcar invertido e xarope 

de glicose. Assim, observou que as alterações nutricionais e estruturais em 
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lipídeos submetidos ao processamento químico e, ou, aquecimento incluem a 

saponificação, a hidrogenação e a oxidação.

Atividade de aprendizagem
1. O número de saponificação, também conhecido como índice de saponi-

ficação (IS), é um indicador químico de qualidade para óleos e gorduras 

comestíveis e para indústria saboeira, como foi comentado anteriormen-

te. Além disso, através desse índice é possível calcular a massa molecular 

de um óleo ou gordura, evitando o uso de análises complexas e caras, 

como ressonância magnética nuclear (RMN) e cromatografia gasosa 

(GC). Conhecer a massa molecular de um óleo ou gordura é indispensá-

vel para determinar o rendimento de reações envolvendo lipídeos, como 

a hidrogenação e a saponificação. Imagine que um lipídeo comestível 

tenha um IS igual a 189. Se a massa molecular do hidróxido de potássio 

é de 56,1g.mol-1, a massa molecular do triglicerídeo será:

a) 590

b) 690

c) 790

d) 890

e) 990

2. A rancificação das gorduras é um fenômeno relacionado à:

a) hidrólise

b) saponificação

c) autoxidação

d) esterificação

e) hidrogenação



Bioquímica e análise de alimentose-Tec Brasil 120

3. Os óleos vegetais podem ser transformados em gorduras saturadas por:

a) desidratação

b) hidrólise

c) oxidação

d) hidrogenação

e) saponificação

4. O ácido linolênico (278 g/mol) tem um índice de iodo, aproximadamente, 

igual a:

a) 89 

b) 90

c) 91 

d) 92

e) 93

5. As reações de escurecimento enzimático são consideradas uma das 

maiores causas de perda de qualidade durante o processamento térmico 

e armazenamento de alimentos ricos em carboidratos e proteínas. Qual 

a reação abaixo que não pertence a esse grupo?

a) pirólise

b) hidrólise 

c) degradação da vitamina C 

d) Maillard

e) desidratação
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Aula 6 – Metabolismo celular 

Objetivos

Defi nir célula, seus tipos e sua composição.

Reconhecer as principais reações químicas do metabolismo celular.

Diferenciar anabolismo de catabolismo.

Identifi car o local celular das principais reações metabólicas, seus 

precursores e fi nalidade.

Relacionar o metabolismo com as moléculas do ATP, do NADH e 

FADH2.

Diferenciar a respiração anaeróbica da aeróbica.

6.1 Introdução
Olá, aluno! Ao estudar as Aulas 1, 2, 3 e 4, você aprendeu as formas de asso-

ciação das moléculas, as propriedades biologicamente importantes da água e 

os aspectos bioquímicos dos aminoácidos, proteínas, enzimas, carboidratos e 

lipídeos, bem como aspectos biológicos e nutricionais e seus benefícios para 

saúde.  Na Aula 5, aprendemos a reconhecer e analisar algumas reações quí-

micas de interesse alimentar. 

Agora, estamos preparados para estudar a digestão dos alimentos, bem como 

os metabolismos celulares envolvidos na sua localização na célula.

A célula é um sistema altamente especializado e específi co, em função dos 

compartimentos. É o local onde ocorrem as reações de transformação em 

estado estacionário.

Você sabe o que signifi ca um estado estacionário? Na engenharia se diz 

que um estado estacionário são aqueles processos nos quais as quantidades 
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e as condições operacionais no interior do sistema não variam com o tempo. 

Na célula, essa defi nição tem que ser vista com resguardo, ou seja, a célula é 

um sistema que permuta matéria e energia com o meio exterior, portanto, é 

um sistema termodinamicamente aberto. Como tal, seria de se esperar que 

evoluísse para um estado de equilíbrio caracterizado pela máxima desordem. 

Tal fato é verdadeiro, pois nenhuma célula escapa à morte, mas atinge-a após 

uma moratória que corresponde ao estado vivo. Este é caracterizado como 

sendo um estado estacionário de não equilíbrio: um estado durante o qual a 

ordem se cria e se mantém.

Para o funcionamento do organismo, é necessária a ocorrência de inúmeras 

reações bioquímicas em nível celular. Das infi nitas reações esperadas, somente 

quatro são frequentes: Redox, Transformação de grupos, Isomerização e Fos-

forização. Ao conjunto dessas reações químicas dentro da célula, chamamos 

de metabolismo. A fi nalidade do metabolismo é obter energia e materiais e 

realizar trabalho.

Basicamente, o metabolismo está dividido em duas partes que contêm obje-

tivos e resultados opostos: o anabolismo e o catabolismo. A seguir, você verá 

cada uma deles detalhadamente.

6.1.1 Anabolismo
As reações que acarretam o armazenamento de energia e construção de teci-

dos são conhecidas coletivamente como anabolismo. Nesse processo, molé-

culas mais complexas são sintetizadas a partir de moléculas menos complexas. 

Essas moléculas menos complexas recebem a denominação de substratos.

Um exemplo de processo anabólico reside na síntese de proteínas dentro do 

tecido muscular a partir dos aminoácidos, e na formação de estoques de gli-

cogênio por intermédio do agrupamento de moléculas de glicose. Isso ocorre, 

por exemplo, quando, após uma sessão de treinamento, temos a ingestão 

adequada de nutrientes, principalmente, de carboidratos e proteínas. Nesse 

momento, os carboidratos serão convertidos em glicose e parte desta arma-

zenada como glicogênio e as proteínas fornecerão os aminoácidos necessários 

à hipertrofi a muscular.

O anabolismo demanda para sua ocorrência a oferta de energia e substratos 

necessários às suas reações, sendo responsável pelo crescimento, regeneração 

e manutenção dos diversos tecidos e órgãos presentes no organismo.
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6.1.2 Catabolismo
Por outro lado, temos o catabolismo, que consiste no desmembramento de mo-

léculas mais complexas pelo organismo. Esse desmembramento resulta nas mo-

léculas mais simples e aumenta a disponibilidade de nutrientes ao organismo. 

Como exemplo de catabolismo, temos o processo de digestão dos alimentos. 

Nesse processo, o organismo realiza a hidrólise dos nutrientes presentes nos 

alimentos em moléculas mais simples que serão posteriormente usadas pelo 

metabolismo celular. A Figura 6.1 mostra tal situação em três estágios.

Figura 6.1: Processo de digestão e catabolismo celular
Fonte: Champe e Harvey (1997).

No primeiro estágio, as macromoléculas (proteínas, lipídeos e carboidratos) 

são hidrolisadas até seus metabólitos construtivos (aminoácidos, ácidos gra-

xos, glicerol e monossacarídeos) para poderem ser absorvidas e transportadas. 

No segundo estágio, já na célula, esses metabólitos são transformados em 

acetilcoenzima A, que é uma molécula chave na respiração celular, que 

será detalhadamente explicada na seção 6.5. No último estágio, acontece a 

oxidação completa dessa molécula com concomitante formação CO2, água e 

energia química. São dois os metabolimos envolvidos: o ciclo do ácido cítrico 

e a fosforilação oxidativa, que também serão explicadas na seção 6.5.

Na Figura 6.2, é feita uma comparação entre as reações de catabolismo e 

anabolismo. Como podemos ver, no catabolismo, as macromoléculas são 

hidrolisadas e metabolisadas objetivando produzir energia química na forma 

de adenosina trifosfato (ATP) e na forma de dinucletídeo de nicotinamida e 

adenina (NADH). O papel dessas moléculas será detalhadamente discutido 

Estágio I :

Hidrólise das moléculas 
complexas até seus 
blocos constitutivos

Proteínas Polissacarídeos

Acetil CoA

Lipídeos

Aminoácidos Monossacarídeos Glicerol,
Ácidos graxosEstágio II :

Conversão dos blocos 
constitutivos em 
acetil CoA

Estágio III :

Oxidação do acetil CoA; 
fosforilação oxidativa

ATP
CO2

Ciclo de ácido 
cítrico
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na seção 6.5. Os produtos fi nais do catabolismo são moléculas pobres em 

energia (CO2, H2O e NH3). Por outro lado, no anabolismo, essa energia química, 

junto com moléculas precursoras, é utilizada para sintetizar novas moléculas 

complexas. 

Figura 6.2: Comparação entre catabolismo e anabolismo
Fonte: Champe e Harvey (1997).

1. O que é anabolismo?

2. O que é catabolismo?

3. Pesquise e cite exemplos dos processos de anabolismo e catabolismo.

4. Em que consiste a diferença entre anabolismo e catabolismo?

6.2 Digestão dos alimentos
Como vimos, as macromoléculas presentes nos alimentos necessitam ser hi-

drolisadas para, posteriormente, serem absorvidas pelas células epiteliais do 

trato gastrointestinal e, em seguida, por transporte ativo e/ou por difusão, 

penetrarem no sangue ou na linfa (AREIAS, 2011).

Nutrientes ricos 
em energia

Carboidratos

Gorduras

Proteínas

Energia
química

ATP

NADPH

Produtos finais 
pobres em energia

CO2

H2O

NH3

Moléculas
complexas

Proteínas

Polissacarídeos

Lipídeos

Ácidos nucleicos

Moléculas
precursoras

Aminoácidos

Açúcares

Ácidos graxos

Bases nitrogenadas
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Você sabe quando começam a ocorrer as transformações do alimento?

A primeira transformação que sofre o alimento se deve à α-amilase presente 

na saliva, que hidrolisa o amido e o glicogênio em carboidratos mais simples. 

Essa enzima requer cálcio para sua ação e sua atividade ótima é em pH de 6 

(FENNEMA, 1993). A saliva, meio onde se encontra essa enzima, é composta 

de cerca de 99% de água e menos de 1% de outros componentes tais como 

o NaCl, a mucina, a amilase, os albuminoides, dentre outros (AREIAS, 2011).  

O centro ativo dessa enzima une-se à molécula de amido, produzindo fragmen-

tos de seis unidades de glicose. Esses, por sua vez, são também hidrolisados, 

resultando em maltose, maltotriose e maltotetraose. Ao longo da mastigação 

normal dos alimentos à base de amido, não há tempo sufi ciente para produzir 

glicose, porém um pedaço de pão mantido um longo tempo na boca, sob 

mastigação,  pode nos levar a perceber um leve sabor doce (FENNEMA, 1993).

Na segunda transformação, já no estômago (Figura 6.3 a), a hidrólise continua 

lentamente devido ao pH de 0,8 -1 do suco gástrico. A digestão no estômago 

é chamada de “quimifi cação” por chamar-se de “quimo” a massa alimentar 

transformada no estômago. Por sua vez, o quimo é um líquido mais ou menos 

espesso, ácido e não tem secreção continua, senão pela presença de alimentos 

na boca ou no sangue ou, ainda, pelo cheiro dos alimentos. A sua composição 

é, entre outros produtos: ácido clorídrico, pepsina, quimosina e lipase.

Figura 6.3:  Aparelho digestivo: (a) vias de secreção do duodeno; (b) duodeno aberto; 
(c) conjunto de vilosidades intestinais; (d) vilosidade intestinal.

Fonte: adaptado de Muedra (1976).

Fígado(a) (b)

(c) (d)

1

Esôfago2

Estômago3

Pâncreas

4

Duodeno

7

Piloro

10

Conduto 
pancreático

5

Conduto 
pancreático

3

Conduto 
hepático

9

Glândulas de 
Liberkuhn

2

Ampola de 
Vater

6

Vesícula 
biliar

8

Válvula 
coniventes

1Conduto 
hepático

2

Ampola de 
Vater

4

Vilosidades1

Vasos 
quilíferos

4

Artéria 3

Veia

2Epitélio

1



Bioquímica e análise de alimentose-Tec Brasil 126

A pepsina é uma enzima proteolítica que hidrolisa proteínas em peptídeos. 

Ela atua em meio altamente ácido (pH = 2,0) e acima de pH = 5,0 apresenta 

pouca atividade proteolítica, tornando-se inativa. A lipase gástrica age sobre 

a tributirina (um tipo de gordura encontrado no leite e em seus derivados), 

quase não tem atividade lipolítica sobre as gorduras comuns, porém, a hidrólise 

da tributirina resulta em diacilgliceróis e ácidos graxos livres que facilitam a 

emulsifi cação posterior dos lipídeos no duodeno (Figura 6.3 a). A amilase 

gástrica não desempenha papel importante na digestão do amido. A secreção 

gástrica é regulada por mecanismos nervosos e hormonais (FENNEMA, 1993; 

SOARES, 1980).

O quimo vai passando do estômago para a primeira porção do intestino del-

gado — o duodeno — onde se mistura com sucos intestinais ricos em enzimas 

hidrolíticas. O avanço dos alimentos acontece com lentidão pelo intestino 

graças às inúmeras pregas, válvulas coniventes (Figura 6.3 b), com as quais 

permite a transformação desse quimo em um líquido leitoso, denso e opaco 

no qual fl utuam milhões de gotículas de gorduras. Esse líquido denomina-se 

“quilo”, de reação fortemente alcalina. Por essa razão, a digestão, nessa etapa, 

recebe o nome de “quilifi cação”.

As enzimas presentes no quilo decorrem do suco pancreático, secretado atra-

vés do conduto pancreático (Figura 6.3 b), por um órgão anexo ao aparelho 

digestivo, o pâncreas (Figura 6.3 a). O pH do suco pancreático é de 7,8 – 8,2 

devido ao alto teor em bicarbonato; suas enzimas são: tripsina, quimotripsina, 

carboxi e aminopeptidase, amilase pancreática, lípase pancreática, ribonuclease 

e desoxirribonuclease. 

A lipase pancreática hidrolisa as gotículas de gorduras emulsifi cadas pela bile, 

no lúmen intestinal, resultando em ácidos graxos, monoglicerídeos e glicerol. 

Estes, por sua vez, podem ser absorvidos através do epitélio das vilosidades 

intestinais (Figuras 6.3 c, d). Os ácidos graxos, com menos de 12 carbonos, 

seguem “via portal”, e os com mais de 12 carbonos seguem “via linfática”. Os 

ácidos graxos de cadeia longa, após absorção, são reesterifi cados para serem 

transportados. De modo geral, o transporte dos lipídeos absorvidos acontece 

através de quilomícrons. Estes são lipoproteínas constituídas por triacilgliceróis, 

por colesterol e por fosfolipídeos, com uma pequena quantidade de proteínas 

adsorvidas nas camadas externas (SOARES, 1980; TORALLES; RUIZ, 1998). 

Os carboidratos que sofreram uma hidrólise parcial na boca, mas não durante 

a quimifi cação, agora serão verdadeiramente hidrolisados no início do intestino 

delgado, onde são segregadas as enzimas α- e β-amilase. Esta ataca o amido 

e os fragmentos resultantes da ação da α- amilase, liberando unidades de 
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maltose, a partir dos extremos não redutores da cadeia. A maltose, por sua vez, 

é hidrolisada a D-glicose pela enzima maltase que é segregada pelo intestino 

pelas células epiteliais de sua parede. A D-glicose é absorvida e transportada 

pelo sangue via portal. Alguns polissacarídeos, como a celulose e a quitina, 

não são hidrolisados pelas amilases humanas. Os dissacarídeos comuns como 

a sacarose, maltose e lactose são hidrolisados no intestino delgado através 

das enzimas invertase, maltase e lactase, respectivamente (FENNEMA, 1993). 

As proteínas serão hidrolisadas por diferentes proteases. Primeiramente, a 

tripisina é sintetizada nas células pancreáticas na forma do precursor inativo 

(tripsinogênio). A ativação do tripsinogênio é realizada pela enzima entero-

quinase (produzida pelo intestino delgado). O tripsinogênio também pode ser 

ativado pela própria tripsina (autocatálise). Essa enzima atua sobre proteínas 

inteiras ou parcialmente digeridas produzindo frações menores (peptídeos). A 

quimotripsina é produzida pelo pâncreas na forma de “quimotripsinogênio”, 

que é ativado pela tripsina, passando, então, à “quimotripsina”, que, por 

sua vez, age sobre proteínas inteiras ou parcialmente digeridas, produzindo 

frações menores (peptídeos). As peptidases digerem peptídeos a aminoácidos 

(MAHAN; ESCOTT-STUMP, 1998).

6.3 Composição da célula
A célula é composta de substâncias orgânicas e inorgânicas. As orgânicas são 

os carboidratos, lipídeos, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas e pigmentos. As 

inorgânicas são a água e sais minerais. A seguir, você terá algumas informações 

sobre cada um desses constituintes da célula.

• Substâncias inorgânicas

a) Água – Representa 65% na espécie humana. Suas funções: dissolvente, 

dispersante das soluções coloidais, reações de hidrólise no protoplasma, 

equilíbrio osmótico e equilíbrio térmico.

b) Sais minerais – Encontram-se dissociados ionicamente no protoplasma, 

regulando a pressão osmótica e atuando na manutenção do pH das cé-

lulas (efeito tampão).

• Substâncias orgânicas
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a) Carboidratos – Além de sua função energética, os açúcares servem para 

sustentação, revestimento e proteção (celulose, quitina, mucopolissaca-

rídeos), anticoagulante (heparina) e formação de cimento intracelular 

(pectinas, ácidos hialurônicos...).

b) Lipídeos – Reservas alimentares, fornecem energia, protegem mecanica-

mente contra choques, são isolantes térmicos, impermeabilizam os tegu-

mentos (cera, cutina, suberina).

c) Proteínas  – São compostos fundamentais de todos os seres vivos, se-

jam essas estruturas microscópicas, submicroscópicas ou macroscópicas. 

Além disso, constituem as enzimas, tomando parte no desenvolvimento 

e controle de reações químicas.

d) Ácidos nucleicos – O ácido desoxirribonucleico (ADN, em português: áci-

do desoxirribonucleico; ou ADN, em inglês: deoxyribonucleic acid) é 

um composto orgânico, cujas moléculas contêm as instruções genéticas 

que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres 

vivos e de alguns vírus. O seu principal papel é armazenar as informações 

necessárias para a construção das proteínas e ARNs ou ARNs. Os seg-

mentos de ADN que contêm a informação genética são denominados 

genes. O restante da sequência de ADN tem importância estrutural ou 

está envolvido na regulação do uso da informação genética.

A cadeia principal do ADN é formada por fosfato e resíduos de açúcar, dispos-

tos alternadamente (Figura 6.4 a). O açúcar no ADN é 2-desoxirribose, uma 

pentose (açúcar com cinco carbonos). Os açúcares são unidos por grupos 

fosfato que formam ligações fosfodiésteres entre o terceiro e quinto átomos de 

carbono dos anéis de açúcar adjacentes. Essas ligações assimétricas signifi cam 

que uma cadeia de ADN tem uma direção. Numa dupla hélice, a direção dos 

nucleotídeos de uma cadeia é oposta à direção dos nucleotídeos da outra 

cadeia. O formato da cadeia do ADN é designado antiparalelo. As terminações 

assimétricas das cadeias de ADN são designadas terminais 5´ (cinco linha) e 3´ 

(três linha). Uma das diferenças principais entre o ADN e o ARN encontra-se 

no açúcar, com a substituição da 2-desoxirribose no ADN pela ribose no ARN. 

A dupla hélice do ADN é estabilizada por pontes de hidrogênio entre as bases 

presas às duas cadeias. As quatro bases encontradas no ADN são a adenina 

(A), a citosina (C), a guanina (G) e a tiamina (T). Observe a Figura 6.4 b. Essas 

quatro bases ligam-se ao açúcar/fosfato para formar o nucleotídeo completo. 
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Essas bases são classifi cadas em dois tipos: a adenina e guanina são compos-

tos heterocíclicos chamados purinas, enquanto que a citosina e timina são 

pirimidinas. Uma quinta base (uma pirimidina), chamada uracila (U), aparece 

no ARN e substitui a timina. A uracila difere da timina pela falta de um grupo 

de metila no seu anel. A uracila normalmente não está presente no ADN, só 

ocorrendo como um produto da decomposição da citosina.  

O ADN localiza-se no núcleo, no cloroplasto e na mitocôndria. Dirige a síntese 

do ARN – mensageiro. O ARN existe sob a forma de mensageiro, transmissor 

e ribossômico.

Figura 6.4: (a) Estrutura do ADN; (b) Bases nitrogenadas
Fonte: Adaptado de Berg et al (2008).

a) Vitaminas – As vitaminas são substâncias orgânicas essenciais para rea-

ções metabólicas específi cas que não podem ser sintetizadas pelas células 

dos tecidos humanos a partir de simples metabólitos. Muitas agem como 

coenzimas ou como partes de enzimas responsáveis por promover rea-

ções químicas essenciais. A vitamina A e a niacina podem ser formadas no 
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intestinal. A vitamina D é sintetizada a partir de um precursor do colesterol 
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determina sua estabilidade, ocorrência em alimentos, distribuição nos fl ui-

dos corpóreos e sua capacidade de armazenamento nos tecidos.

6.4 Localização do metabolismo
O metabolismo celular basicamente está localizado em quatro locais da célula, 

como é mostrado na Figura 6.5. O “ciotosol” representa a parte mais volumosa 

da célula, que se dispõe ao redor do núcleo e é limitada pela membrana 

plasmática. Apresenta inúmeros compartimentos membranosos. Seus princi-

pais constituintes químicos são: água, proteínas, sais minerais e açúcares. As 

reações que acontecem no ciotosol são: glicólise, rota da GMP e síntese de 

ácidos graxos. É também no ciotosol que muitas substâncias de reserva das 

células animais, como as gorduras e o glicogênio, fi cam armazenadas.

Figura 6.5: Localização do metabolismo celular

Fonte: Champe e Harvey (1997).

Mitocôndria – São organelas de forma oval, de dimensões: d=0,5μm e l=2μm. 

Quanto à sua fi siologia, é responsável pela respiração, pelo TCA, pela oxida-

ção dos ácidos graxos e pela descarboxilação do piruvato (Figura 6.6).  Na 

membrana interna, ocorre a fosforização oxidativa. Na matriz, ocorre o TCA 

e a β-oxidação.

Membrana interna – Não é permeável a quase todos os íons e moléculas 

polares. Proteínas carregadoras específi cas carregam o ADP e AcetilCoA através 

da membrana interna.
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Membrana externa – É permeável à maioria das moléculas e a íons pequenos.

Figura 6.6: Mitocôndria
Fonte: Stryer (1992).

Núcleo – É o centro de controle de atividades celulares e o arquivo de infor-

mações hereditárias que a célula transmite às suas fi lhas ao se reproduzir. As 

informações hereditárias do núcleo são transcritas para o ARN mensageiro 

e, posteriormente, este transcrito é traduzido no retículo endoplasmático 

rugoso (RER) na síntese de novas moléculas. A transcrição, juntamente com a 

tradução, é conhecida como expressão gênica, ou seja, é a transformação da 

informação do ADN em moléculas funcionais.

A Figura 6.7 mostra dois tipos de célula: procarionte e eucarionte. Nos pro-

cariontes, o material hereditário está disperso no núcleo (Figura 6.7 a). Já nos 

eucariontes, o material hereditário está localizado no núcleo que apresenta 

uma membrana nuclear. Nestes, a transcrição ocorre no núcleo e a tradução 

ocorre fora do núcleo (Figura 6.7 b).

Existe uma separação espacial e temporal entre a transcrição e a tradução que 

permite aos eucariontes regularem a expressão gênica de modo mais comple-

xo. A síntese do ARN, ou transcrição, é o processo de transcrever a informação 

da sequência do ADN para o ARN. A síntese do ARN é catalisada por uma 

enzima ARN polimerase que é regulada por promotores localizados em vários 

pontos do ADN. O transcrito primário, precursor do mARN, é processado e 

recomposto no núcleo.  Nos ribossomos é que acontece a síntese do novo com 

a informação do mARN.
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Figura 6.7: Expressão gênica nos procariontes (A); eucariontes (B)
Fonte: Berg et al (2008).

Lisossomos – São bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de 

digerir diversas substâncias orgânicas. O “lisossomo” apresenta mais de cin-

quenta tipos de enzimas hidrolíticas alojadas em seu interior. Com origem no 

“aparelho de Golgi”, os lisossomos estão presentes em praticamente todas 

as células eucariontes. As enzimas são produzidas no retículo endoplasmático 

rugoso (RER) e migram para os dictiossomos, sendo identifi cados e enviados 

para uma região especial do aparelho de Golgi, onde são empacotados e 

liberados na forma de pequenas bolsas (Figura 6.8).
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Figura 6.8:  Processo de digestão intracelular envolvendo mecanismo de pinocitose 
e fagocitose

Fonte: Adaptado de Gewandsznajder (2005).

Os lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão intracelular. As bol-

sas formadas na fagocitose ou pinocitose, que contém partículas capturadas do 

meio externo, fundem-se com os lisossomos, dando origem a bolsas maiores, 

onde a digestão ocorrerá. 
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Pinocitose

Membrana

Fagocitose Pinossomo Lisossomos

Nucléolo

Núcleo

Aparelho de 
Golgi

Retículo 
endoplasmático

Fagossomo

Vacúolo autofágico

Vacúolo digestivo

Brotamento de proteínas

RER síntese de proteínas 2

REL enzimas de síntese

 Síntese de lipídeos
Enzimas desintoxicantes

3

3 2

1

1



Bioquímica e análise de alimentose-Tec Brasil 134

engloba uma substância em estado líquido, sem ser por difusão, mas por 

transporte ativo, através da membrana celular.

Digestão extracelular – As enzimas digestivas produzidas pelo pâncreas são 

originadas da mesma maneira que as enzimas do lisossomo. O aparelho de 

Golgi produz lisossomos para digestão intracelular e grãos de secreção que 

liberam enzimas para digestão extracelular.

6.5 Metabolismo celular
Os compostos orgânicos como proteínas, carboidratos e lipídeos são fontes 

energéticas e se originam a partir de vegetais através da fotossíntese e quimios-

síntese. Os vegetais são autótrofos, ou seja, sintetizam seu próprio alimento. Os 

animais carnívoros são heterótrofos, porque retiram seus nutrientes das plantas 

e de outros animais. Os alimentos nesses seres, após terem sofrido digestão, são 

incorporados pelas células e nestas são decompostas, liberando energia. Entre-

tanto, essa energia não é aproveitada e gasta imediatamente, mas acumulada 

na forma de moléculas denominadas de adenosina trifosfato (ATP). 

O ATP é um nucleotídeo composto de uma adenina, uma ribose e uma unida-

de trifosfato. A parte energética da molécula são as 3 moléculas de fosfato. 

Observe a Figura 6.9.

Figura 6.9: Molécula A adenosina trifosfato (ATP)
Fonte: adaptado Berg et al (2008).

A hidrólise do ATP gera muita energia e uma molécula de ADP que também 

é energética. Observe:

NH2

H2C

N

N N

N

HC

HC

HC

CH

CH

CH

OHOH

C
C

C

O
O

O

OH

P O

O

OH

P O OH

O

OH

P

Adenina

Ribose

FOSFATOS DE ALTA ENERGIA



e-Tec BrasilAula 6 – Metabolismo celular 135

ATP + H2O ↔ ADP + Pi + H+  ΔG = -7,3 Kcal/mol
 -30,5 kj/mol
ADP = adenosina difosfato e Pi = ortofosfato

ATP + H2O ↔ AMP + PPi + H+  ΔG = -7,3 Kcal/mol
AMP = adenosina monofosfato e PPi = ortofosfato

Os dinucleotídeos NADH e FADH2 são os principais transportadores de elétrons 

na oxidação das moléculas alimentares. No entanto, os elétrons não são trans-

feridos diretamente das moléculas alimentares e seus produtos de degradação 

para o oxigênio. Em vez disso, os substratos transferem os seus elétrons para 

transportadores especiais, que são ou nucletídeos pirimidínicos (NADH) ou 

fl avínicos (FADH2). A reação a seguir mostra as formas oxidada e reduzida do 

NADH (Figura 6.10). O radical “R” é formado por duas unidades de ribose, 

duas unidades de monofosfato e uma unidade de adenina.

Figura 6.10: Molécula do NADH na forma oxidada e reduzida
Fonte: adaptado Berg et al (2008).

6.5.1 Respiração
As transformações sucessivas da glicose até gás carbônico e água permitem 

dividir a respiração aeróbia em 3 etapas: glicólise, ciclo do ácido cítrico (CAT 

ou TCA, de tricarboxylic acid cycle) e cadeia respiratória (Figura 6.11).

H

NH2

NHC

HC
C

C C

CH

O

NAD+
aceptor de e-

+H+ +2e-

NADH
(forma reduzida)

R

HH

NH2

NHC

HC
C

C C

CH

O

R



Bioquímica e análise de alimentose-Tec Brasil 136

Figura 6.11:  Respiração: (a) anaeróbia formando lactato; (b) anaeróbia formado eta-
nol (Fermentação); (c) aeróbia formando CO2 e água

Fonte: adaptado de Stryer (1992).

A “glicólise” é uma série de reações que transforma a glicose em piruvato 

com concomitante produção de ATP. Em organismos aeróbios, a glicólise é 

o prelúdio ao TCA e a cadeia de transporte de elétrons, que, juntos, colhem 

a maior parte da energia contida na glicólise. A oxidação completa de uma 

molécula de glicose via aeróbica gera 30 a 32 ATP.
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 Em condições aeróbias, o piruvato entra na mitocôndria, onde é completa-

mente oxidado a CO2 e água. Se O2 é insufi ciente como no músculo em grande 

atividade contrátil, o piruvato é convertido em lactato (Figura 6.11a). Em alguns 

organismos anaeróbios, como leveduras, o piruvato é tranformado em etanol 

(Figura 6.11b) e tal processo é chamado de fermentação. Esta acontece ba-

sicamente em duas etapas chaves: a transformação do açúcar em piruvato e 

a do piruvato em etanol. Nesse processo, o piruvato descarboxilase (PDC, EC 

4.1.1.1) é a enzima chave no metabolismo do carbono, direcionando o ácido 

pirúvico para produção de etanol em condições anaeróbias. 

Por outro lado, em condições aeróbias, a piruvato desidrogenase une a glicólise 

ao ciclo do ácido cítrico, ou seja, na mitocondrial, o piruvato é transportado 

para dentro das mitocôndrias por uma proteína carregadora específi ca engas-

tada na membrana interna. Já na matriz mitocondrial, o piruvato é transforma-

do em acetilcoenzima (acetilCoA) por descarboxilação oxidativa, mediado pela 

enzima piruvato desidrogenase. A acetiCoA é então completamente oxidada 

a CO2 pelo ciclo do ácido cítrico (Figura 6.11 c). Dessa oxidação também 

resulta elétrons com alto potencial de transferência que serão transformados 

em energia no auge da respiração celular que é “fosforilação oxidativa”. 

6.5.2 Fosforilação oxidativa
É um processo pelo qual se forma ATP quando se transferem elétrons do NADH 

ou do FADH2 para o O2, por uma série de transportadores de elétrons. A Figura 

6.12 mostra um esquema da oxidação do NADH e da fosforilação do ADP 

acoplados por um gradiente de prótons através da membrana mitocondrial 

interna (reveja a Figura 6.6)

Figura 6.12: Fosforilação oxidativa
Fonte: adaptado de Stryer (1992).

NADHMembrana interna

H2O

H+

O2

ATP ADP + Pi
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Na Figura 6.13, tem-se que a diferença de potencial padrão (ΔE`o) da reação  

redox entre o NADH e o oxigênio é de 1,14 V , sendo o NADH o agente redutor 

com  potencial padrão (Eo) de -0,320 V e o oxigênio o agente oxidante com 

Eo de 0,816 V.

Figura 6.13: Reação redox entre NADH e o O2
Fonte: Adaptado de Stryer (1992).

Essa força eletromotriz de 1,14 volts entre o NADH e o oxigênio molecular 

é que impulsiona o transporte de elétrons, originários do TCA, pela “cadeia 

respiratória” e favorece a formação de um gradiente de prótons. Essa cadeia 

tem o papel de transformar força eletromotriz em próton-motriz, através de 

três bombas de prótons que são impulsionadas por elétrons. Tais bombas são 

complexos transmembranares que contêm múltiplos centros de oxirredução, 

como fl avinas, quinonas, aglomerados ferro-enxofre, hemo e íons de cobre.  

Resumo
Nesta aula, você aprendeu que a célula é um sistema altamente especializado, 

específi co e em que está função dos compartimentos. É o local onde ocorrem 

as reações de transformação em estado estacionário, sendo metabolismo o 

conjunto das reações celulares. Vimos que o processo de digestão dos alimen-

tos envolve hidrólise das macromoléculas, absorção dos nutrientes seguida 

do transporte ativo e/ou por difusão. Já na célula, esses nutrientes são meta-

bolizados envolvendo quatro locais da célula: núcleo, mitocôndria, citosol e 

lisossomo. O núcleo é onde se encontra a informação para síntese de novas 

proteínas e enzimas que serão utilizadas no metabolismo. No citosol, se inicia 

a transformação da glicose em ácido pirúvico com saldo de dois ATP. Já nas 

mitocôndrias, se completa a respiração com saldo 30 a 32 ATP. Por sua vez, 

O ATP é a moeda universal de energia em todo sistema celular. Os lisossomos 

são as organelas responsáveis pela digestão intracelular.

½ O2 + 2H + 2eˉ          H2O                E´º = 0,816 V            Agente oxidante

NAD + H + 2e¯              NADH            E´º = - 0,320 V         Agente redutor

NADH  +  H  +  ½ O2           NAD  +  H2O        ΔE’0 = 1,14 V
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Atividades de aprendizagem
1. A Figura 6.8 mostra o processo de digestão intracelular. Os ________ são 

as organelas responsáveis por tal processo. As bolsas formadas na fago-

citose ou pinocitose, que contém partículas capturadas do meio externo, 

fundem-se com os lisossomos, dando origem a bolsas maiores, onde a di-

gestão ocorrerá. Essas bolsas são chamadas de ___________. As partícu-

las capturadas pelas células são quebradas em pequenas moléculas, que 

atravessam a membrana do vacúolo digestivo, passando para o citosol. 

Essas moléculas serão utilizadas na fabricação de novas substâncias e no 

fornecimento de energia à célula. As células também fazem _________ 

com auxílio dos lisossomos, ou seja, digerem partes de si mesma que 

são indispensáveis para sua sobrevivência. As enzimas do lisossomo são 

produzidas no _________, e migram para os dictiossomos, sendo identi-

fi cados e enviados para uma região especial do ________________, onde 

são empacotados e liberados na forma de pequenas bolsas.

Assinale a alternativa que contém a sequência de respostas corretas: 

(a) lisossomos, vacúolos digestivos, autofagia, RER, aparelho de Golgi.

(b) lisossomos, vacúolos autofágicos, autofagia, REL, aparelho de Golgi.

(c) dictiossomos, vacúolos autofágicos, pinocitose, RER, pinossomo.

(d) dictiossomos, vacúolos autofágicos, pinocitose, REL, pinossomo.

(e) dictiossomos, vacúolos digestivos, pinocitose, RER, pinossomo.

2. Na Figura 6.11, uma das possibilidades estudadas é transformação da 

glicose em etanol. A levedura Saccharomyces cerevisiae faz tal trans-

formação. Com relação a esse processo, analise as afi rmações a seguir.

I. A PDC é uma hidrolase porque hidrolisa a molécula do piruvato.

II.  Trata-se de um processo fermentativo, porque acontece em condições ana-

eróbias.

III.  A primeira etapa é conhecida como glicólise e também acontece em orga-

nismos aeróbios.

IV. Essa levedura é utilizada na fabricação do pão.

V.  Nesse processo, a quebra da glicose é incompleta, por isso gera menos ATP 

que o processo aeróbico.
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Estão corretas apenas as afi rmativas

a) II, III, IV e V

b) I, II e III

c) II e IV

d) III e V

e) I, III, IV e V

3. A respiração celular é o processo pelo qual a energia contida nos ali-

mentos é gradualmente transferida para moléculas de ATP que serão 

utilizadas em todas as reações celulares que requerem energia. Sobre a 

respiração, é correto afi rmar que: 

I.  A força eletromotriz de 1,14 volts entre o NADH e o oxigênio molecular é 

que impulsiona o transporte de elétrons “cadeia respiratória”.

II.  A oxidação completa de uma molécula de glicose gera cerca 30 moléculas 

de ATP, sendo a maior parte produzida na etapa da glicólise. 

III.  Nos eucariontes, a fase de glicólise ocorre na matriz mitocondrial em au-

sência de oxigênio. 

IV.  A fosforilação é um processo pelo qual se forma ATP quando se transferem 

elétrons do NADH ou do FADH2 para o O2, por uma série transportadores 

de elétrons. 

Estão corretas somente as alternativas

a) I e IV

b) I, II e III

c) I e II

d) I e III
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e) I, II e IV

4. O único metabolismo a seguir que não ocorre na mitocôndria é 

a) o TCA 

b) a cadeia respiratória

c) a glicólise 

d) a descarboxilação do piruvato

e) o ciclo do ácido cítrico

5. Um atleta desmaia durante uma corrida devido à oxigenação defi ciente 

em seu cérebro. Tal fato pode desencadear, em seus músculos, um acú-

mulo de:

a) CO2 

b) H2O 

c) etanol

d) ácido láctico

e) ácido oxálico
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Aula 7 –  Introdução à análise 
bioquímica de alimentos 

Objetivos

Identificar métodos e técnicas analíticas mais adequadas em uma 

determinação.

Saber efetuar procedimentos de obtenção de resultados de análise 

e interpretá-los.

7.1 Introdução
Caro aluno, nas aulas anteriores, vimos que alimentos devem fornecer energia 

para o metabolismo de descanso, síntese de tecidos, atividades físicas, proces-

sos de excreção e para manutenção do balanço térmico.  Também vimos que 

os alimentos são constituídos de componentes presentes em maior e menor 

quantidade em sua composição e que esta varia amplamente de alimento para 

alimento.  Agora, falta aprendermos a analisar e determinar os constituintes 

dos alimentos.  Vimos que a bromatologia é a ciência que permite tal estudo.  

Porém, aqui, estudaremos somente as análises bioquímicas que envolvem 

valor nutricional, controle de qualidade e composição de alimentos, mas não 

estudaremos as análises microbiológicas. 

Além disso, precisaremos estudar alguns conceitos que estão fundamentados 

na química analítica clássica e instrumental, tais como: marcha analítica, téc-

nicas de amostragem e preparo da amostra, cálculos dos resultados  etc. 

Para iniciarmos nossa conversa, definiremos alguns termos relacionados com 

alimentos que julgamos pertinentes:

Alimentos simples são aquelas substâncias que, por ação de enzimas dos 

sucos digestivos, são transformadas em metabólitos (aminoácidos, glicose, 

ácidos graxos...).

Alimentos Metabólitos são os alimentos diretos, ou seja, são substâncias 

metabolizadas depois de sua absorção (água, sais, monossacarídeos, amino-

ácidos, ácidos graxos).
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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).

Alimentos aptos para consumo são aqueles que respondem às exigências 

das leis vigentes, não contém substâncias não autorizadas que constituam 

adulteração, vendendo-se com a denominação e rótulos legais. Também são 

chamados de alimentos genuínos.

Alimentos naturais são aqueles alimentos que estão aptos para o consumo, 

exigindo-se apenas a remoção da parte não comestível (in natura). A diferença 

entre alimentos genuínos e naturais radica em que sempre os alimentos genu-

ínos devem estar dentro das regulamentações da lei; no entanto, nem sempre 

o alimento natural pode ser genuíno, como por exemplo, uma fruta que está 

com grau de maturação acima da maturação fisiológica permitida.

Alimentos não aptos para consumo são aqueles que, por diferentes causas, 

não estão dentro das especificações da lei. Podem ser: 

A – Alimentos contaminados: aqueles alimentos que contém agentes vivos 

(vírus, bactérias, parasitas, etc.), ou substâncias químicas minerais ou orgânicas 

(defensivos, metais pesados, etc.) estranhas à sua composição normal, que 

pode ser ou não tóxicas, e ainda, componentes naturais tóxicos (sais como ni-

tratos, etc.), sempre que se encontre em proporções maiores que as permitidas.

B – Alimentos alterados: alimentos que por causas naturais, de natureza física, 

química ou biológica, derivada do tratamento tecnológico não adequado, so-

frem deteriorações em suas características organolépticas, em sua composição 

intrínseca ou em seu valor nutritivo. Como exemplo de alimentos alterados, 

temos o odor característico da carne no início do estágio de decomposição, o 

borbulhar do mel (fermentação), ou latas de conservas estufadas (enchimento 

excessivo ou desenvolvimento de microrganismos).

C – Alimentos falsificados: aqueles que têm aparência e as características 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 aconte-

cer de o alimento falsificado 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, ser considerado falsificado e, portanto, não 

apto ao consumo.
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D – Alimentos adulterados: aqueles que têm sido privados, parcial ou totalmen-

te, de elementos úteis ou característicos, porque foram ou não substituídos por 

outros inertes ou estranhos. Também a adição de qualquer natureza, que tenha 

por objetivo dissimular ou ocultar alterações, deficiências 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, por exemplo, a adição de água no leite ou de vísceras em conservas 

de carnes. Por outro lado, a retirada de princípios ativos ou partes do alimento 

também caracteriza uma adulteração, por exemplo, a retirada da nata do leite.  

7.1.1 Importância da análise de alimentos
Na indústria, a análise de alimentos é importante para o controle de qualidade, 

controle de processos em águas, alimentos, matérias-primas, produto acabado, 

embalagens, vida de prateleira, etc. Em universidades, é importante para o 

desenvolvimento de metodologia, controle de processos em pesquisas, pres-

tação de serviços, etc. Na fiscalização, que é feita por órgãos governamentais, 

a análise de alimentos tem sua aplicação pra verificarcar o cumprimento da 

legislação tanto na venda como na distribuição de alimentos. 

7.1.2 Classifi cação da análise de alimentos
Caro aluno, agora, é importante você saber que existem três tipos de aplica-

ções em análise de alimentos, os quais serão descritos a seguir.

1. Controle de qualidade de rotina: é utilizado tanto para checar a ma-

téria-prima que chega, como para checar o produto acabado que sai de 

uma indústria, além de controlar os diversos estágios do processamento. 

Nesses casos de análises de rotina, costuma-se, sempre que possível, uti-

lizar métodos instrumentais que são bem mais rápidos que os conven-

cionais. 

2. Fiscalização: é utilizado para verificar o cumprimento da legislação, 

através de métodos analíticos que sejam precisos e exatos e, de prefe-

rência, oficiais. 

3. Pesquisa: é utilizada para desenvolver ou adaptar métodos analíticos 

exatos, precisos, sensíveis, rápidos, eficientes, simples e de baixo custo 

na determinação de um dado componente do alimento.
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1. Alimentos não aptos para consumo são aqueles que por diferentes cau-

sas não estão dentro das específicações da lei. Analise as seguintes afir-

mativas em relação a esse assunto:

I.  Alimentos que contém alterações de origem microbiológica são alimentos 

contaminados, mas aqueles com substâncias químicas estranhas não.

II.  Alimento alterado é um alimento que foi falsificado com a mesma aparência 

do legítimo.

III.  Sempre que um alimento apresenta quantidades de substâncias químicas, 

tóxicas ou não, em quantidades maiores que as permitidas pela legislação, 

diz-se que tal alimento esta contaminado. 

Está (ão) correta(s):

a) I e II

b) I e III

c) II e III

d) somente III

e) todas

7.2 Segurança em laboratório de alimentos
As normas de trabalho descritas a seguir devem ser observadas em laboratórios 

que trabalham com análise de alimentos. Os itens I a M devem ser observados 

especialmente em análises microbiológicas de alimentos. Tais procedimentos 

foram adaptados de Siqueira (1995):

A – No início de cada análise, traçar um piano de trabalho considerando o 

tempo necessário para uma análise. Por exemplo, na construção da curva 

padrão de proteína por Biureto, os tempos de leituras devem ser padronizados, 

entre cada amostra, para minimizar o erro sistemático que é um tipo de erro 

que afeta a exatidão dos resultados.
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B – Trabalhar sempre de maneira ordenada, tranquila, constante e metódica, 

evi tando movimentos desnecessários, bem como corrente de ar dentro do 

labo ratório.

C – Limpar e desinfetar a supefficie das mesas, balcões, etc; antes e depois 

do trabalho de cada dia. Esse tipo de atitude é importante tanto para análise 

microbiológica como bioquímica de um alimento.

D – Efetuar registro de análise, anotando tipo, procedência, dia e hora de che-

gada do produto no laboratório e qualquer outra observação prévia à análise. 

Aqui cabe salientar a criação de uma cultura do diário de laboratório. 

E – Preencher boletim de acompanhamento, em consonância com os dados 

do registro da amostra.

F – Identificar as amostras, bem como o material a ser utilizado, antes de iniciar 

a análise. As amostras, em geral, não devem ser descartadas até obterem-se 

os resul tados.

G – Tocar o material analisado exclusivamente com materiais estéreis, nunca 

com as mãos, principalmente no caso de análises microbiológicas, enzimoló-

gicas e manipulação genética.

H – No caso de derramamento de material contaminado, fazer o procedimento 

imediato de desinfecção e esterilização.

I – Todo material utilizado na análise, tais como lâminas, pipetas, etc., devem 

ser colocados em recipientes contendo solução desinfetante.

J – O material utilizado deve receber a seguinte sequência de tratamento:  

esterilização, lavagem, secagem, embalagem e esterilização e armazenamento. 

K – Os cultivos devem ser esterilizados após a leitura.

L – Manter registro de controle diário de temperatura das estufas e banhos 

termostatizados.

M – Realizar o controle diário de contaminação ambiental do laboratório usan-

do câmara asséptica e fluxo laminar.
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Além das normas de trabalho, o analista deve proceder de acordo com as 

seguintes normas de higiêne e ordem pessoal:

A  – Usar avental ou guarda-pó e, se possível, touca e máscara.

B – Manter no laboratório exclusivamente os materiais necessários aos traba-

lhos de análises.

C – Se for portador de algum ferimento nas mãos, não deve participar dos 

traba lhos de análise. No caso de necessidade extrema, fazer uma boa sanifica-

ção das mãos, especialmente do ferimento, e utilizar luvas, fazendo também 

a sanificação das mesmas.

D – Lavar e usar sanificante nas mãos ao entrar sempre que for necessário e 

ao sair do laboratório.

E – Não fumar, comer ou ingerir liquidos no laboratório.

F – Duran te os trabalhos no laboratório, evitar tocar com as mãos o corpo e, 

especialmente, os olhos, boca, nariz. Em caso de necessidade de fazê-lo, faça 

a lavagem e sanificação das mãos antes e após o ato.

G – Não umedecer etiquetas ou outro material do laboratório com a língua.

H – Não utilizar lenços de uso pessoal ou avental para limpar objetos ou instru-

mentos de trabalho no laboratório.

I – Em casos de acidente com ferimentos e cortes, fazer a lavagem e desinfec-

ção imediata.

J – Comunicar imediatamente qualquer suspeita de haver contraído uma enfer-

midade no laboratório.
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7.3 Métodos analíticos: convencionais 
e instrumentais
Os químicos classificam as técnicas de análise quantitativa de acordo com a 

nat ureza de uma determinada medida (massa, volume ou propriedade física) 

na amostra (SKOOG et al., 2006). 

Em análise de alimentos, essa classificação também é válida porque as técnicas 

utilizadas estão fundamentadas na química analítica, objetivando determinar 

um componente específico do alimento, ou vários componentes, como no 

caso da determinação da composição centesimal. 

A seguir, você verá algumas técnicas analíticas com aplicação na análise de 

alimentos.

7.3.1 Gravimétricas
Medem a massa do analito ou de substâncias presentes na amostra. O termo 

analito é a parte da amostra que é o foco da análise química. Por exemplo, a 

determinação do teor de óleos em grãos por soxhlet é um tipo de gravimetria 

por extração que é muito usada na análise bioquímica de alimentos, inclusive 

é recomendado pela International Network Food Data Systems (INFOODS). 

Essa organização foi criada com objetivo de estimular e coordenar esforços 

para melhorar a qualidade e disponibilidade de dados analíticos de alimentos 

através do mundo (GIUTINI et al., 2006). 

A Figura 7.1 mosta um extrator soxhlet e suas principais partes. O método 

consiste em tratar a amostra com um solvente dentro de um cartucho extrator 

(Figura 7.1 c), que poderá, ou retirar o componente desejado (analito), ou retirar 

as impurezas, deixando o analito livre no balão de extração junto com solvente 

em (d). Normalmente, esse método necessita de 3 horas de extração com um 

gotejamento em (b) de cerca de 150 gotas por minuto. Completada a operação, 

o analito é separado do solvente por evaporação e, em seguida, pesado. 
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Figura 7.1: Extração por Soxhlet
Fonte: Adaptado de Reguly (1983).

7.3.2 Titrimétricas
Medem o volume de uma solução contendo sufi ciente reagente para reagir 

completamente com o analito (ou um conjunto de componentes presentes na 

amostra). Tal método também é conhecido como volumétrico ou titulométrico. 

Os tipos de reações comumente usadas são: (a) ácido-base; (b) formadoras de 

complexo; (c) de oxirredução; (d) de precipitação.

A Figura 7.2 mostra uma típica volumetira de neutralização, muito utilizada na 

determinação da acidez titulável em bebidas e frutas, sendo inclusive um méto-

do ofi cial da Association of Offi cial Analytical Chemists (AOAC). Por exemplo, 

no caso da determinação da acidez em frutas, mede-se 10 mL do suco obtido 

a partir da amostra de fruta e coloca-se em um frasco erlenmeyer contendo 

90 mL de água destilada (Figura 7.2 a). Então, um indicador ácido-base é 

(a) Condensador

(b) Extrator

(c) Cartucho extrator

(d) Balão de extração
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adicionado, normalmente, fenolftaleina. O NaOH padronizado é adicionado 

a partir de uma bureta (Figura 7.2 b) e a titulação segue até a neutralização 

da solução que é indicado pela mudança de cor de incolor para rosa (Figura 

7.2 c). Tal mudança é chamada de ponto fi nal da titulação e, nesse momento, 

a titulação para e se anota o volume fi nal gasto de padrão. Os resultados 

normalmente são expressos em termos de percentual de ácido cítrico.   

Figura 7.2: Determinação da acidez em uma amostra de suco de fruta
Fonte: Adaptado de Brown et al (2005).

7.3.3 Eletroanalíticas
Mede uma propriedade elétrica do analito como: potencial, corrente, condu-

tância, resistência.  As principais técnicas são: (a) potenciometria; (b) voltame-

tria; (c) coulometria; (d) condutimetria. 

A Figura 7.3 mostra uma típica titulação potenciométrica muito utilizada para 

determinar acidez em sucos e bebidas quando o ponto fi nal da titulação pode 

ser confundido com a cor da amostra. É o caso de bebidas à base de cola 

e suco de frutas vermelhas. Tal método ocorre por meio da adição de base 

através da bureta com controle do pH através do potenciometro; o problema 

desse tipo de procedimento é determinar o ponto de equivalência quando os 

eletrólitos envolvidos não são fortes  (TORALLES et al, 1986). A atividade da 

lipase pancreática também pode ser determinada por esse método, incubando-

-se a enzima e o substrato à 37 0C, pH  8 durante 20 minutos (TORALLES; RUIZ, 

2006). Na Aula 2, foi explicado que essa enzima é uma hidrolase que cinde a 

molécula do triglicerídeo (substrato) liberando ácidos graxos. Estes, por sua vez, 

(a)

Frasco Erlenmeyer
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10 mL 
suco de fruta

Solução padrão de NaOH

100 mL de solução
(suco + água + indicador)

Bureta

Leitura do volume inicial

Solução neutralizada
(Indicador muda de cor)

Leitura do volume final

(b) (c)
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baixam o pH do meio reacional que  é recuperado através da adição de solução 

padrão de NaOH através da bureta até o pH-metro acusar 8 (Figura 7.3).  Esse 

método potenciométrico é chamado de pH-stat, porque procura-se manter o 

pH do meio em um determinado valor usando o pH-meter para esse controle.

Figura 7.3: Esquema geral de uma titulação potenciométrica
Fonte: Quimis (2012).

7.3.4 Ópticos e Espectroscópicos
São métodos que medem uma propriedade física através da interação entre 

radição eletromagnética (REM) versus matéria. 

Os métodos de emissão baseiam-se no tratamento da amostra com calor ou 

eletricidade, de modo que os átomos são promovidos a estados excitados que 

proporcionam a emissão de energia. Em seguida, mede-se a intensidade dessa 

energia emitida. 

Béquer

Bureta

Estante

PHmetro

Agitador magnético



e-Tec BrasilAula 7 –  Introdução à análise bioquímica de alimentos 153

A espectroscopia de absorção atômica envolve a atomização da amostra, mui-

tas vezes pela pulverização de uma solução da amostra numa chama, seguida 

pela investigação da absorção da radiação emitida por uma lâmpada elétrica 

que irradia o espectro do elemento a ser determinado.

Os métodos ópticos de absorção mais conhecidos são: (a) espectrometria no 

visível (colorimetria), espectrometria no ultravioleta (UV) e espectrometria no 

infravermelho (IR).

A Figura 7.4(a) mostra o princípio de funcionamento de um espectrofotômetro 

que se baseia na medida da transmitância, %T, ou da absorbância A de uma 

solução contida num recipiente. Tais medidas físicas surgem quando REM, em 

um determinado comprimento de onda, passa através de uma amostra. O 

resultado da interação REM versus amostra é que parte desse poder radiante 

é absovido pelas moléculas da amostra e parte é trasmitido. Por exemplo, no 

comprimento de onda (λ) de 540 nanômetros (nm), a cor absorvida é o verde-

-amarelado e a cor complementar é o violeta, que enxegamos na Figura 7.4 

(a).  Normalmente, a absorbância é diretamente proporcional à concentração, 

como mostra a curva padrão da Figura 7.4 (b). Essa curva foi construída usando 

método de biureto e soro albumina bovina (BSA) como padrão de proteína. 

A BSA tem alto grau de pureza e é muito utilizada para esse tipo de determi-

nação. O método consiste em preparar uma curva-padrão de 0-10 mg/mL de 

BSA, adicionando em cada tubo  1,0 ml de BSA nas concentrações citadas, 1,0 

ml de água e 3,0 ml de reagente de Biureto. Pode-se ver na Figura 7.4 (b) que, 

na concentração menor (0 mg/mL de BSA), a cor é azul e, na concentração 

maior (10 mg/mL), a cor é violeta. A concentração da amostra é calculada a 

partir da curva padrão usando o mesmo procedimento.
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Figura 7.4:  Método espectrofotométrico: (a) princípio do espectrofotômetro; (b) cur-
va padrão BSA

Fontes: Adaptado de Skoog et al (2006) e Toralles (1998).

7.3.5 Cromatografi a
É um método de separação empregado para separar e identifi car os compo-

nentes de uma mistura. Os principais métodos são: (a) cromatografi a gasosa 

em coluna (CG, sigla em inglês GLC), (b) cromatografi a líquida de alta efi ciência 

(CLAE, sigla em inglês HPLC), (c) cromatografi a em camada delgada (sigla em 

inglês TLC) e (d) cromatografi a em colunas recheadas.

A Figura 7.5(a) mostra o princípio de funcionamento de um cromatógrafo e 

as condições de operação, e a Figura 7.5 (b), um cromatogra de uma amostra  

padrão de compostos voláteis presentes em frutas. Esse cromatograma foi obtido 

em um GC varian 3300, equipado com um detector de ionização de chama (FID). 

A separação foi feita em uma coluna com 6 pés de comprimento e 1/8 “ de diâ-

metro em aço inox – Porapak R 80/100 mesh. As condições de operação foram: 

175oC para o injector,  200oC para o detector e 150oC para o forno. Utilizou-se 

nitrogênio como gás de arraste com fl uxo de 30 ml/min N2. No detector, o fl uxo 

dos gases foram: 250 ml/min de Ar e 25 ml/min de H2. Basicamente 1 mL da 

amostra é injetada através da seringa (Figura 7.5 (a)) no injetor (175oC); então, a 

amostra, contendo acetaldeido, etanol e acetato de etila, são arrastadas e sepa-

radas em uma coluna Porapak tipo R. O gás que arrasta a amostra desde o injetor 

até o detector é o N2. O forno, onde se encontra a coluna, encontra-se a 150oC. 

Os analitos quando chegam no detector de ionização de chama, conhecido 
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como FID –  Flame Ionozation Detector, gera um sinal elétrico devido à sua 

combustão na presença de Ar + H2, então, os sinais passam por um electrômetro 

seguido de um registrador.  A composição da amostra é calculada através das 

áreas de cada analito no cromatograma (Figura 7.5 (b)). Esse tipo de técnica 

também é utilizada para determinar a composição de ácidos graxos de óleos 

comestíveis (TORALLES, 1998).

Figura 7.5:  Método cromatográfi co: (a) princípio da cromatografi a GC; (b) cromatograma
Fontes: Adaptado de Skoog et al (2006) e Avila (2012).

Vimos cinco exemplos de aplicação da química analítica clássica ou instrumen-

tal na análise bioquímica de alimentos, mas existem inúmeras outras aplicações 

utilizando as técnicas citadas, tais como: avaliação do pH e atividade de água 

em produtos cárneos (FIORDA; SIQUEIRA, 2009); alterações dos óleos de palma 

e de soja em fritura descontínua de batatas (MACHADO et al, 2008); estabili-

dade da polpa de pitanga ao congelamento (LOPES et al, 2005).
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Vimos alguns exemplos de aplicação da química analítica na análise de alimen-

tos. Relacione a 2ª coluna de acordo com a primeira, quanto ao príncípio de 

cada método utilizado:

1.Extração por Soxhlet 

( )  Cromatografia gasosa (GC), equipada 

com um detector de ionização de cha-

ma (FID).

2. Determinação da acidez 

em bebidas e sucos

( )  Baseia-se na medida da transmitância, 

%T, ou da absorbância A de uma solu-

ção contida num recepiente.

3. Atividade lipolítica ( )  Método do pH-stat

4. Curva padrão BSA ( )  Método volumétrico

5. Análise de compostos volá-

teis das frutas ( )  Método gravimétrico

7.4 Marcha da análise
Uma análise quantitativa típica, seja química ou de alimentos, envolve uma 

sequência de etapas, mostrada no fl uxograma da fi gura 5.6. Em alguns casos, 

uma ou mais dessas etapas podem ser omitidas. Por exemplo, se a amostra for 

líquida, podemos evitar a etapa de dissolução. 

Na etapa de determinação, medimos uma das propriedades mencionadas no 

Item 7.3. Na etapa de cál culo, encontramos a quantidade relativa do analito 

presente nas amostras. Na etapa fi nal, avaliamos a qua lidade dos resultados e 

estimamos sua confi abilidade.

7.4.1 Escolha do método
Em alimentos, a escolha do melhor método de análise é um passo muito 

importante, pois o alimento é, geralmente, uma amostra muito complexa, 

em que os vários componentes da matriz podem estar interferindo entre si. 
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Por isso, em muitos casos, um determinado método pode ser apropriado para 

um tipo de alimento e não fornecer bons resultados para outro. Portanto, a 

escolha do método vai depender do produto a ser analisado.

A escolha do método analítico vai depender de uma série de fatores:

Quantidade relativa do componente desejado: os componentes podem 

ser classifi cados em maiores (mais de 1%), menores (0,01 – 1%), micros (me-

nos de 0,01%) e traços (ppm e ppb) em relação ao peso total da amostra. No 

caso dos componentes maiores, são perfeitamente empregáveis os métodos 

analíticos convencionais, como os gravimétricos e volumétricos. Para os com-

ponentes menores e micros, geralmente é necessário o emprego de técnicas 

mais sofi sticadas e altamente sensíveis, como os métodos instrumentais.

Exatidão requerida: os métodos clássicos podem alcançar uma exatidão de 

99,9%, quando um composto analisado se encontra em mais de 10% na 

amostra. Para componentes presentes em quantidades menores que 10%, 

a exatidão cai bastante e, então, a escolha do método deve recair sobre os 

instrumentais.

Composição química da amostra: a presença de substâncias interferentes é 

muito constante em alimentos. A escolha do método vai depender da compo-

sição química dos alimentos, isto é, dos possíveis interferentes em potencial. 

Em análise de materiais de composição extremamente complexa, o processo 

analítico se complica com a necessidade de efetuar a separação dos interfe-

rentes antes da medida fi nal. Na maioria das determinações em alimentos, as 

amostras são complexas, necessitando de uma extração ou separação prévia 

dos componentes a ser analisado.

Recursos disponíveis: muitas vezes, não é possível utilizar o melhor método de 

análise em função do seu alto custo, que pode ser limitante em função do tipo 

de equipamento ou até mesmo ao tipo de reagente ou pessoal especializado.
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Figura 7.6: Fluxograma mostrando as etapas envolvidas em uma análise quantitativa 
Fonte: Adaptado de Skoog et al (2006).

7.4.2 Amostragem
Como ilustrado na Figura 7.6, a próxima etapa em uma análise quantitativa é 

a obtenção da amostra. Para gerar informações representativas, uma análise 

precisa ser realizada com uma amostra que tem a mesma composição do 

material do qual ela foi tomada. A obtenção de uma amostra representativa 

deve levar em consideração principalmente a heterogeneidade e umidade do 

material. A amostragem é o conjunto de operações para obter do material a 

analisar uma amostra pequena e representativa. Na Aula 8, aprofundaremos  

tal assunto.
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7.4.3 Processamento da amostra
A terceira etapa em uma análise é o processamento da amostra, como mostra-

do na Figura 7.6. Sob certas circunstâncias, nenhum processamento é necessá-

rio antes da etapa de medida. Por exemplo, uma vez que uma amostra de leite 

é retirada de um tanque, seu pH pode ser medido dire tamente. Na maior parte 

das vezes, porém, devemos processar a amostra de alguma forma. A primeira 

etapa é, muitas vezes, a preparação da amostra de laboratório.

A – Preparação da Amostra de Laboratório

Uma amostra de laboratório sólida é triturada para diminuir o tamanho das 

partículas, misturada para garantir homogeneidade e armazenada por vários 

períodos antes do início da análise. A absorção ou libe ração de água pode 

ocorrer durante cada uma das etapas, dependendo da umidade do ambiente. 

Como qualquer perda ou ganho de água altera a composição química de 

sólidos, é uma boa ideia secar as amostras logo antes do início da análise. 

Alternativamente, a umidade de uma amostra pode ser determi nada no mo-

mento da análise, em um procedimento analítico à parte.

As amostras líquidas apresentam um conjunto de problemas ligeiramente dife-

rentes, mas ainda assim relacionados, durante a etapa de preparação. Se essas 

amostras forem deixadas em frascos abertos, os sol ventes podem evaporar e 

alterar a concentração do analito. Se o analito for um gás dissolvido em um 

líqui do, como em nosso exemplo sobre gases sanguíneos, o frasco da amostra 

deve ser mantido dentro de um segundo recipiente selado, talvez durante todo 

o procedimento analítico, para prevenir a contaminação por gases atmosfé-

ricos. Medidas especiais, incluindo a manipulação da amostra e a medida em 

atmosfera inerte, podem ser exigidas para preservar a integridade da amostra.
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B – Defi nição das Réplicas de Amostras. 

A maioria das análises químicas é realizada em réplicas de amostras, cujas 

massas ou volumes tenham si do determinados cuidadosamente por medições 

feitas com uma balança analítica ou com um dispositivo volumétrico preciso. 

As réplicas melhoram a qualidade dos resultados e fornecem uma medida da 

confi abilidade. As medidas quantitativas em réplicas são geralmente expressas 

em termos da média das medidas. Além disso, vários testes estatísticos são 

executados para estabelecer a confi abilidade.

Réplicas de amostras são as porções de um material, que possuem o mesmo 

tamanho e que são tratadas por um procedimento analítico ao mesmo tempo 

e da mesma forma.

C – Preparo de Soluções: alterações físicas e químicas. 

A maioria das análises é realizada com soluções da amostra preparadas em 

um solvente adequado. Idealmente, o solvente deve dissolver toda a amostra, 

incluindo o analito, de forma rápida e completa. As condições da dissolução 

devem ser sufi cientemente brandas de forma que perdas do analito não ve-

nham a ocorrer. Em nosso fl uxograma da Figura 7.6, perguntamos se a amostra 

é solúvel no solvente escolhido. Infelizmente, vários materiais que precisam ser 

analisados são insolúveis em solventes comuns. Os exemplos incluem os mine-

rais à base de silício, os polímeros de alta massa molar e as amostras de tecido 

animal. Nessas circunstâncias, devemos seguir o fl uxograma para a etapa à 

direita e realizar alguns trata mentos químicos drásticos. A conversão do analito 

em materiais dessa natureza em uma forma solúvel é, frequentemente, a tarefa 

mais difícil e demorada no processo analítico. A amostra pode necessitar de 

aque cimento em soluções aquosas de ácidos fortes, bases fortes, agentes 

oxidantes, agentes redutores ou al guma combinação desses reagentes. Pode 

ser necessária a ignição da amostra ao ar ou ao oxigênio para realizar sua 

fusão, sob elevadas temperaturas, na presença de vários fundentes. Uma vez 

que o analito este ja solubilizado, perguntamos se a amostra apresenta uma 

propriedade que seja proporcional à sua concen tração e se podemos medi-la. 

Caso contrário, outras etapas químicas podem ser necessárias para converter 

o analito a uma forma adequada para a etapa de medida, como podemos ob-

servar na Figura 7.6. Por exemplo, na determinação de proteínas total de uma 

amostra de soja, a proteína tem que reagir com Biuerto antes de proceder a 

medida da absorbância, porque a proteína sozinha não é cromogênica, ou seja, 

não é capaz de interagir com a REM e resultar em solução colorida capaz de 
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absorver ou transmitir, como vimos na Figura 7.4. Nesse momento da análise, 

pode-se prosseguir direta mente para a etapa de medida, porém, na maioria 

dos casos, devemos eliminar as interferências na amostra antes de realizar as 

medidas, como ilustrado no fl uxograma.

7.4.4 A Eliminação de Interferências
Uma vez que temos a amostra em solução e convertemos o analito a uma 

forma apropriada para a medida, a próxima etapa será eliminar subs tâncias 

presentes na amostra que possam interferir na medida (ver Figura 7.6). Pou-

cas propriedades químicas e físicas de importância na química analítica são 

exclusivas de uma única substância química. Ao contrário, as reações usadas 

e as propriedades medidas são caracte rísticas de um grupo de elementos ou 

compostos. Além do analito, as espécies que afetam a medida fi nal são cha-

madas interferências ou inter ferentes. Um plano deve ser traçado para se isolar 

os analitos das in terferências antes que a medida fi nal seja feita. Não há regras 

claras e rápidas para a eliminação de interferências; de fato, a resolução desse 

problema pode ser o aspecto mais crítico de uma análise. Nas Aulas práticas 9 

e 10, trabalharemos com eliminação de interferentes. 

7.4.5 Calibração e Medida da Concentração
Todos os resultados analíticos dependem de uma medida fi nal X de uma 

propriedade física ou química do analito, como mostrado na Figura 7.6. Essa 

propriedade deve variar de uma forma conhecida e reprodutível com a con-

centração CA do analito. Idealmente, a medida da propriedade é diretamente 

proporcional à concentração. Isto é,

CA = kX  

em que k é uma constante de proporcionalidade. De modo geral, os métodos 

analíticos requerem a determinação empírica de k com padrões químicos para 

os quais CA é conhecido. O processo de determinação de k é, então, uma etapa 

importante na maioria das análises; essa etapa é chamada calibração. 

No caso da Figura 7.4 (b), segundo Toralles (1998), a relação entre absorbân-

cia e a concentração de BSA apresentou a função A= 0,0437* C com uma 

correlação de r=0.9992 sendo C em (mg proteínas). Como pode se ver, o 

modelo apresentado segue a lei de Beer que é uma equação de uma reta sem 

coefi ciente linear, somente angular. O coefi ciente de correlação dá uma ideia 

de quanto o modelo se ajusta aos dados experimentais, comprovando sua 

lineridade num dado nível de confi ança. Porém, cada vez mais, é necessário 
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avaliar o critério da falta de ajuste (PASSARI et al., 2011).  Na aula 9, retoma-

remos melhor esse assunto.

7.4.6 Cálculos dos Resultados
O cálculo dos resultados de uma análise quantitativa deve levar em conta as 

formas química e numérica e, ao mesmo tempo, dar uma ideia de exatidão. 

Pontos importantes a serem observados nesta etapa são: a fi nalidade da análise 

e seu estado físico. Por exemplo, para identifi car e quantifi car substâncias 

dissolvidas na água potável, dentre elas sais minerais, os resultados podem 

ser expressos na forma iônica. Amostras no estado sólido normalmente são 

expressos em %m/m (%p/p) e ppm. Amostras no estado líquido em %m/m, 

%m/v, %v/v, ppm, μg.g-1, μg.L-1 mEq.L-1 e  mol.L-1. Amostras no estado gasoso 

em %v/v ou ppm. 

1. Para determinar o teor de proteína na amostra de extrato de soja, foi 

preparada uma curva-padrão com BSA, como a da Figura 7.4 (b). Supon-

do que a média de três leituras de 1 mL dessa amostra produziu 50% 

em transmitância e que a relação entre absorbância e transmitância é 

de A=2-log (%T),  o teor de proteína na amostra, em mg.mL-1, será de 

aproximadamente

a) 5

b) 6

c) 7

d) 8

e) 9

Obs. Utilize o gráfi co da Figura 7.4 (b) pra resolver o problema.

2. Supondo que foi preparada essa amostra por trituração de 5 gramas de 

grão de soja em 50 mL solução de glicerol e que, após a fi ltração, o ren-

dimento foi de 40 mL de amostra,  o teor  de proteína no grão de soja, 

em percentual em massa, será de 
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a) 4,8 %

b) 5,6%

c) 6,1%

d) 7,2%

e) 8,3%

Solução: 

Suponhamos que a concentração encontrada na Atividade 1 foi de 7 mg/mL 

de proteínas totais. Assim, 

a massa de proteína na amostra = g 0,28 ou mg 280=mL 40 x 
mL

g m 7

então, o teor de proteína no grão de soja será de  5,6% 100% x 
g 5

g 0,28
=

3. O refrigerante contém de 1 a 2 g/l (0,1 – 0,2%) de ácido cítrico, que pro-

duz o sabor refrescante. Os refrigerantes também contêm 10 mg por litro 

de ácido fosfórico, o qual age como conservante. A acidez total é deter-

minada pela titulação com NaOH 0,100 M, em presença de fenolftaleína 

usando um procedimento semelhante ao da Figua 5.2.   Para preparar 

1,00 L do NaOH 0,100 M, que será utilizado na titulação, a partir de seu 

reagente p.a, é necessário pesar

a) 0,400 g

b) 4,00 g

c) 40,0 g

d) 400 mg

e) 4 Kg
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Solução:

Cosideremos que a massa molecular do NaOH é 40 g/mol. Assim, 

a massa de NaOH a pesar = g00,4=
L

mol
 0,100 x 

moL
g 40

Resposta: Dissolvem-se 4,00 g de NaOH em água e completa-se o volume 

para 1,00 L.  

4. Durante a titulação, você percebeu que a solução utilizada está muito 

concentrada, o que acarreta um grande erro no resultado fi nal. Para solu-

cionar tal problema, é necessário preparar uma nova solução a 0,010 M. 

Caso você opte por diluir a solução já preparada a 0,100 M, a quantidade 

de água a ser adicionada para 50,0 mL de NaOH 0,010 M  é de 

a) 10 mL 

b) 15,0 mL 

c) 40 mL

d) 45,0 mL

e) 50 ml

7.4.7 A Avaliação dos Resultados pela Estimativa 
da Confi abilidade
Como você viu na Figura 7.6, os resultados analíticos são incompletos sem 

uma estimativa de sua confi abi lidade. Vimos que o coefi ciente de correlação 

é uma medida do nível de confi aça de uma curva de calibração e, é através 

da equação dessa curva, que o analista calcula a quantidade de analito, em 

uma amostra. Porém, existem métodos que não utilizam curva de calibração 

e também necessitam de uma estimativa da confi abilidade de seus resultados. 

Normalmente, a confi abilidade dos resultados em método analítico vai depen-

der de vários fatores, como: especifi cidade,exatidão, precisão e sensibilidade. 

Por exemplo, imagine que uma amostra contendo 27,5% de açúcar, em base 

de massa, foi analisada através de três métodos: refratométrico, gravimétrico e 

densímetro. A análise foi feita em triplicata, para cada método, e os resultados 

estão tabulados a seguir:



e-Tec BrasilAula 7 –  Introdução à análise bioquímica de alimentos 165

Tabela 7.1: Dados experimentais de uma solução de açúcar a 27,5%

Amostra Mét. 1 - Refratômetro Mét. 2 -Gravimétrico Mét.3 - densímetro

Valor (%) ER(%) Valor (%) ER(%) Valor (%) ER(%)

      1 27,8 1,09 25,0 -9,09 25,8 -6,18

      2 27,5 0 25,8 -6,18 25,9 -5,82

      3 27,5 0 25,9 -5,82 26,3 -4,36

Média (X) 27,6 25,6 26,0

Desvio (s) 0,17 0,49 0,26

 CV 0,63 1,93 1,02

Para os métodos 1, 2 e 3, a média da amostra é obtida pela equação a seguir: 
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Assim, para o método 1, 
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O desvio padrão da amostra, que é a medida da precisão de uma amostra de 

dados, é fornecido pela equação seguinte:
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o coefi ciente de varição CV é o desvio relativo em termos porcentuais.
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Assim, para o método 1,
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Analisando o resultado dos três métodos, podemos dizer que o método 1  — re-

fratométrico — é o mais preciso, decorrente de um menor coefi ciente de varição. 

A precisão de um processo de mensuração refere-se à repetição (ou proximidade) 

das medidas efetuadas. Baixa precisão signifi ca grande variação entre medidas 

repetidas; alta precisão signifi ca pequena variação entre medidas repetidas 

(SKOOG et al., 2006). Por outro lado, a avaliação de uma característica é tão mais 

exata quanto mais próxima de sua verdadeira grandeza em que se situam suas 

medidas. A exatidão de um processo de mensuração refere-se à proximidade das 

medidas registradas em relação ao valor real da grandeza medida. 

Na equação a seguir, tem-se o erro relativo de uma medida e, através dele, 

tem-se a exatidão com que uma análise foi feita.
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No exemplo, o erro relativo para amostra 1 pelo método 1 é o seguinte
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Analisando a Tabela 7.1, chegamos à conclusão de que o método 1 – refrato-

métrico – também é o mais exato.  Com isso, podemos notar a importãncia 

de estimar a confi abilidade de uma determinação. Aqui, nesse exemplo, dos 

três métodos ensaiados, o método refratométrico é o mais indicado para fazer 

uma determinação do teor de açúcar, em base de massa, em uma amostra de 
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solução de açúcar. Nas aulas práticas 9 e 10, voltaremos a trabalhar com esses 

conceitos, além de outros conceitos importantes como incerteza, algarismos 

signifi cativos, erro sitemático e aleatório, etc.

7.5  Análises de composição centesimal 
dos alimentos

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

nutritivo ou valor calórico, bem como a proporção de componentes em que 

aparecem, em 100g de produto considerado (porção comestível do alimento), 

os grupos homogêneos de substâncias do alimento.

Composição química ou composição centesimal de um alimento são conhe-

cidas através de análises químicas de determinação: umidade ou voláteis a 

105°C; cinzas ou resíduo mineral fi xo; lipídeos (extrato etéreo); proteínas (N x 

fator de correção); fi bra; glicídeos ou nifext, quando determinado por diferença 

(MORETO, et al, 2002).

Como vimos na Aula 4, existem diversos bancos de dados que fornecem a 

composição de alimentos.  A Food and Agriculture Organization of United 
Nations (FAO), na década de 70, destacou-se nesse segmento atuando na 

elaboração de tabelas regionais na composição de alimentos. 

Em um segundo momento, A FAO, através da International Network of Food Data 
Systems (INFOODS), tem procurado estimular e coordenar esforços para melhorar 

a qualidade e disponibilidade de dados analíticos de alimentos através do mundo, 

visando a cooperação entre governos e indústria de alimentos, para o uso desses 

dados de composição na formulação de políticas de saúde, alimentação e segu-

rança alimentar, de acordo com a necessidade de grupos populacionais. 

Agora, para aumentar a difusão e intercâmbio desses dados, são necessárias a 

sua padronização e a sua compatibilidade. Dessa forma, o trabalho harmoniza-

do promove a redução de gastos associados com a geração e manutenção de 

dados de composição numa base global e, consequentemente, diminui custos 

de produção de dados em países em desenvolvimento. Uma das propostas de 

padronização é a adoção de identifi cadores para os nutrientes. Esses identi-

fi cadores do INFOODS (tagnames) representam o nutriente/componente de 

forma inequívoca, de acordo com o método utilizado na análise, unidade, e sua 

utilização em diferentes tabelas. O Quadro 7.1 exemplifi ca alguns identifi cado-

res (tagnames) do INFOODS adotados para a descrição de cada componente.
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No Brasil, as tabelas de composição de alimentos são geralmente compilações 

de pesquisas realizadas em diversas regiões do país, e até mesmo fora do 

país. Por essa razão, elas não levam em conta as variações na composição 

dos alimentos, que ocorrem em função de variáveis genéticas e ambientais. 

As tabelas também não dão conta de precisar os ingredientes adicionados na 

preparação dos alimentos, especialmente óleos e gorduras.

Apesar de não termos muitos estudos sobre a composição dos pratos que 

costumam ser servidos no Programa de Alimentação do Escolar, ainda mais se 

considerarmos a extensão territorial do país e os diversos hábitos alimentares 

em cada região, o BRASILFOODS (Rede Brasileira de Dados de Composição 

de Alimentos), que está ligado ao LATINFOODS (Rede Latino-americana de 
Dados de Composição de Alimentos) e ao INFOODS vem cooperando com 

essas organizações, visando melhorar a qualidade de dados de composição 

de alimentos da região através de conferências eletrônicas promovidas pelo 

próprio LATINFOODS (GIUTINI et al, 2006).

Quadro 7.1: Alguns identifi cadores do INFOODS 

 Nutrientes Unidades Identificadores Identificadores/Nutrição

Umidade g <Water> Umidade em estufa 105°C

Lipídeos totais g <FAT> Lipídeos totais

<FATCE>
Lipídeos totais, obtidos através de extração 
contínua (método
Soxhlet)

Proteínas g <PROCNT>

Proteína total. Para cálculo das proteínas a 
partir do nitrogênio
total foram usados fatores de conversão da 
FAO. Por exemplo: Carnes e peixes – 6,25; 
Gelatina – 5,55; Leite e derivados – 6,38.

Fibra alimentar g <FIBTG>

Fibra alimentar total determinada por método 
enzímico – gravimétrico ou não enzímico- gra-
vimétrico (para alimentos com baixo teor de 
amido) da AOAC 

Carboidratos g <CHOAVL>

Carboidratos metabolizáveis. Exclui a fração 
fibra alimentar
“disponíveis” (100 g – gramas totais de 
umidade, proteína, lipídeos, cinzas e fibra 
alimentar).

Energia kJ <ENERC>

Energia total metabolizável expressa em 
kilojoule (kJ),
calculada a partir da energia dos nutrientes, 
considerando os fatores de conversão de 
Atwater:
(17 x g proteína) + (16 x g carboidratos (total 
carboidratos - fibra alimentar) + (37 x g total 
lipídeos) + (29 x g etanol).

Fonte: Giutini et al (2006).
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Resumo
Nesta aula, aprendermos as técnicas capazes de analisar e determinar os constituin-

tes dos alimentos com segurança, bem como o procedimento e os métodos en-

volvidos na análise de composição centesimal dos alimentos. Vimos que a marcha 

analítica compreende uma sequência lógica que vai desde a escolha do método 

adequado até a publicação dos resultados com sua confi abilidade. Apredemos 

através de atividades e exemplos pernitentes a trabalhar com curvas de calibração 

e sua utilidade, com a obtenção dos resultados de uma análise alimentar e com os 

conceitos de média, desvio, coefi ciente de variação, exatidão e precisão.

Atividade de aprendizagem
1. Em uma análise de composição centesimal de uma semente oleagino-

sa, os lipídeos totais foram obtidos através de extração contínua pelo 

método Soxhlet  (Veja Figura 5.1). No cartucho extrator (Figura 5.1 c), 

previamente seco em estufa a 105oC, foi colocado 4,9500 gramas de 

amostra. O balão de extração (Figura 5.1 d) também foi previamente 

seco e dessecado, com uma massa de 86,6002 g quando vazio. Então, 

no balão foi colocado 150 mL de éter etílico e a extração ocorreu. Após 

6 horas de extração, o solvente foi removido do balão de extração por 

evaporação, seguido de secagem, dessecagem e pesagem.  A massa do 

balão mais o óleo extraído foi de 87,5134 g. A quantidade de lipídeos 

totais, em percentual em massa, é de aproximadamente

a) 18,3

b) 19,2

c) 20,1

d) 21

e) 22

2. Supondo que para determinar a acidez de um refrigerante, pipetou-se 25 

mL do refrigerante para um frasco de 250,0 mL, juntou-se, com a prove-

ta, 75,0 mL de H2O, a fi m de que a cor do refrigerante não perturbasse a 

verifi cação do ponto fi nal e 3 gotas de fenolftaleína. A titulação foi feita 

com NaOH 0,100 N até a mudança de cor. O volume gasto de base foi de 

6,50 mL. A acidez do refrigerante, % (m/v) de ácido cítrico (192 g/mol), 

é de aproximadamente
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a) 0,05

b) 0,11

c) 0,17

d) 0,51

e) 1,7

3. Para determinar o sal em um alimento, pesou-se 10,0 g do mesmo e se-

cou-se na estufa a 105-110oC, em uma cápsula de porcelana pequena 

durante 4 horas. O peso da amostra seca foi de 0,92 g. Após a calcinação 

da amostra seca, o peso da cinza foi de 0,30 g. A seguir, a cinza foi transfe-

rida para um balão volumétrico de 100 mL e completou-se o volume. Para 

25,0 mL dessa solução, gastou-se 13,8 mL AgNO3  0,100 N e e 1,0 mL de 

cromato de potássio com indicador. O percentual de cloretos em %m/m é 

de aproximadamente

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

4. Uma amostra contendo 20 % m/m de sacarose foi analisada através de 

um método refratométrico. A análise foi repetida seis vezes (réplicas) e 

a média encontrada foi de 19,8% m/m com desvio padrão (s) de 0,4. 

Pode-se afi rmar que:

I.  Através do erro relativo (ER), tem-se a exatidão com que a análise foi feita, 

no caso, ER=  -1,0%.

II.  Existem três termos relacionados com a precisão: desvio padrão, variância e 

coefi ciente de variação. Neste exemplo, a variância (s2) é 0,16 e coefi ciente 

de variação (C.V) é 20%.
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III.  O baixo coefi ciente de variação, < 10%, reforça a alta precisão dos resultados.

Está (ão) correta(s):

a) I e II

b) I e III

c) II e III

d) somente II

e) todas

5. Dos nutrientes citados abaixo, o (s) único (s) em que não é utilizado um 

método analítico para sua determinação, em uma composição centesi-

mal,  é (são):

a)  Os lipídeos

b) As fi bras alimentares

c) A umidade

d) As proteínas

e) Os carboidratos
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Aula 8 –  Amostragem, preparo da 
amostra e legislação dos alimentos 

Objetivos

Identificar, analisar e executar técnicas de amostragem e manuseio 

de amostras, matérias-primas, reagentes, produtos e utilidades de 

interesse alimentar.

Interpretar legislação específica.

8.1 Amostragem e preparo da amostra
Caro aluno, na Aula 7, fundamentamos a análise bioquímica de alimentos 

através da Química Analítica Clássica e Instrumental. Agora, estudaremos a 

teoria da amostragem e do preparo da amostra porque os resultados de uma 

análise quantitativa somente poderão ter o valor que dela se espera na medida 

em que a porção do material submetida ao processo analítico representar, com 

suficiente exatidão, a composição média do material em estudo. A quantidade 

de material tornada para a execução da análise é relativamente pequena em 

comparação com a totalidade do material em estudo, Portanto, é importante 

considerar os seguintes fatores para tirar uma amostragem.

a) Finalidade da inspeção: aceitação ou rejeição. Avaliação da qualidade 

média e determinação da uniformidade.

b) Natureza do lote: tamanho, divisão em sublotes e se está a granel 

ou embalado.

c) Natureza do material em teste: sua homogeneidade, tamanho unitário, 

história prévia e custo.

d) Natureza dos procedimentos de teste: significância, procedimentos des-

trutivos ou não destrutivos e tempo e custo das análises.
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8.1.1 Amostra
A amostra é uma pequena fração da população que é coletada para análise 

e deve ter as mesmas propriedades, sob o ponto de vista químico e físico do 

material a analisar. 

Amostras são analisadas, mas os constituintes ou as concentrações 

são determinados.

Caro aluno, como vimos na Aula 7, os métodos quantitativos são classificados 

tradicionalmente como gravimétricos, volumétricos ou instrumentais. Outra 

maneira de se distinguir os métodos baseia-se na dimensão da amostra e nos 

níveis de constituintes, como você pode ver a seguir.

Dimensões da amostra: a seleção do método depende do tamanho da amostra, 

por exemplo, amostras com 100 mg ou mais, normalmente, utilizam métodos 

clássicos.  Amostras com menos de 100 mg, normalmente, utilizam métodos 

instrumentais. A Tabela 8.1 mostra a classificação por tamanho de amostra.

Tabela 8.1: Dimensões da amostra

Tipo de análise Tamanho da amostra

Macro 100 mg ou mais

Meso (semimicro) 10-100 mg

Micro 1-10 mg

Submicro 0,1-1,0mg

Ultramicro <0,1 mg

Fonte: Adaptado de Vogel (1992).

Tipos de constituintes: quando a quantidade constituinte principal (anali-

to) > 1%, normalmente, utiliza-se métodos clássicos. Quando o constituinte 

principal é < 1%, utiliza-se métodos instrumentais. A Tabela 8.2 mostra a 

classificação pela quantidade de analito.

Tabela 8.2: Tipos de constituinte

Constituinte principal Nível de analito

Majoritário 1 a 100%

Minoritário 0,01(100 ppm) a 1%

Constituinte-traço <0,01%

Traço 1 ppb a 100 ppm

Ultratraço <  ppb

Fonte: Adaptado de Skoog et al (2006).
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8.1.2 Amostragem
É o processo pelo qual uma amostra da população é reduzida em tamanho 

para uma quantidade de material homogêneo que pode ser convenientemente 

manuseado no laboratório e cuja composição seja representativa da população.

Os tipos de amostragem caem em três grupos principais: (1) aquele em que 

todo material é analisado; (2) a amostragem arbitrária; (3) métodos em que 

parcelas são selecionadas com base na probabilidade estatística. O procedi-

mento (1) é impraticável, porque os métodos de análise são normalmente 

destrutivos e o tamanho da amostra excessiva. A amostragem de acordo com 

(2) é completamente não científica e pode levar à tomada de decisões com 

informações inadequadas. Em face dessas razões, a única base confiável para 

a amostragem deve ser uma base matemática, com adoção de probabilidades 

estatísticas. Isso significa que, embora nem todas as partes da amostra sejam 

analisadas, as limitações da escolha são cuidadosamente calculadas e conhe-

cidas de antemão. Tendo-se calculado o grau de risco aceitável, ou a margem 

de variação, escolhe-se um plano de amostragem que dará a informação e o 

controle máximos compatíveis com a rotatividade das amostras.  

Considere uma população de 1.000 caixas de leite e que nossa amostra con-

sista de 10 caixas. Gere números aleatórios entre 1 e 1.000 usando a função 

“aleatório” do Excel.  A Figura 8.1 mostra a geração de 10 números aleatórios 

por meio do uso da planilha Excel usando a função [=ALEATÓRIO( )*1000]. 

Nas células de D4 até D13 foi inserido tal fórmula e, depois, os números foram 

colocados em ordem crescente.

Figura 8.1: Fluxograma para amostragem de um sólido particulado 
Fonte:Skoog et al. (2006).
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8.1.3 A amostra bruta 
É a coleção de unidades individuais de amostragem. Precisa ser representativa 

do todo em composição e na distribuição do tamanho das partículas. 

No processo de amostragem da amostra bruta, devem ser observados os se-

guintes aspectos:

a) Identificação do lote onde será retirada a “amostra bruta”:

• Procedência. 

• Quantidade (tamanho) do lote.

• Estado físico.

• Temperatura.

• Homogeneidade.

b) Seleção e obtenção de sub-amostras para preparação da amostra bruta.

c)  Redução da “amostra bruta” para “amostra de laboratório”. 

Como a amostra tem que ser representativa do todo, na hora da coleta da 

amostra bruta, deve-se observar se são ou não homogêneas.  Por exemplo, no 

caso de amostras fluídas líquidas, pastosas e gasosas, a amostra bruta pode ser 

relativamente pequena, uma vez que ordinariamente a não homogeneidade 

ocorre em nível molecular, portanto, podem ser consideradas homogêneas. 

Sendo assim, as amostras podem ser coletadas em frascos com o mesmo 

volume (alto, meio e fundo do recipiente), após agitação e homogeneização. 

Amostras sólidas cujos constituintes diferem em textura, densidade e tamanho 

de partículas, uma vez que devem ser moídas e misturadas.

Em relação à quantidade de material a ser analisado, devemos considerar que o 

material pode estar a granel ou embalado em caixas, latas ou outros recepien-

tes. No caso embalagens únicas ou de pequenos lotes, todo o material pode 

ser recolhido e tomado como amostra bruta. Para lotes maiores, a amostra 

bruta deve ser de 10 a 20% do número de embalagens contido no lote, ou 

5 a 10% da massa total do alimento a ser analisado.  Em caso de lotes muito 

grandes, toma-se a raiz quadrada do número de unidades do lote. 
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Segundo CECCHI (2003), através da equação (8-1) pode-se determinar a 

quantidade da amostra para lotes muito grandes:

ncN .=   (8-1)    

Onde N é o número de unidades ou quantidade coletadas; c é uma constante 

que depende da amostra (c < 1 amostra homogênea; c > 1 amostra hetero-

gênea) e n é a população (número de sacos, caixas, latas etc.).

No caso de materias particulados, que é a maior parte dos materias sólidos, o nú-

mero de partículas necessário para compor uma amostra bruta varia entre algumas 

poucas partículas e 1012 partículas (SKOOG et al., 2006). A partir da equação (8-2) 

podemos determinar o número de partículas em uma amostra bruta.
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Em que p é probabilidade de retirada aleatória das partículas do tipo A e (1-p) do 

tipo B. A densidade média “d” das partículas é calculada a partir das densidades 

de A (dA) e de B (dB). PA e PB são as porcentagens do analito em nas partículas do 

tipo A e B, respectivamente. σr é o desvio padrão relativo da amostragem ou a 

incerteza e P é a porcentagem média global do ingrediente ativo. 

Muitas vezes, é difícil obter uma amostra aleatória a partir de um material 

particulado. A amostragem aleatória pode ser melhor enquanto o material está 

sendo transferido. Os dispositivos mecânicos têm sido desenvolvidos especial-

mente para o manuseio de muitos materiais particulados. Os detalhes sobre a 

amostragem desses materiais estão além do escopo desta disciplina. A Figura 

8.2 mostra as etapas envolvidas na amostragem de um sólido particulado.
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Figura 8.2: Fluxograma para amostragem de um sólido particulado 
Fonte:Skoog et al. (2006).

Para esse tipo de material, a amostra bruta pode ser pesada na faixa de centenas 

de gramas até quilo gramas, ou mais; portanto, torna-se necessária a redução da 

amostra bruta para uma amostra de laboratório finamente moída e homogênea, 

pesando no máximo algumas centenas de gramas. Como apresentado na Figura 

8.2, esse processo envolve um ciclo de operações que inclui esmagar e moer, 

peneirar, misturar e dividir a amostra (normalmente em metades) para reduzir seu 

peso. Durante cada divisão, retém-se o peso da amostra que contém o número 

partículas determinado a partir da equação (8-2). 

O quarteamento também é uma técnica que pode ser utilizada para reduzir 

o tamanho da amostra só que tem que ser acompanhada de moagem para 

Coletar aleatoriamente N 
particulas (Equação 8-2) para 

gerar uma amostra bruta

Identificar a população a ser 
analisada

Coletar aleatoriamente N 
partículas

Estocar a amostra de 
laboratório

Remover porções da amostra 
para análise no laboratório

Reduzir o tamanho das 
partículas e homogeneizar a 

amostra bruta

Não

A amostra 
tem o tamanho adequado 

para o laboratório?
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poder preservar o número de partículas a cada nova divisão. No quarteamen-

to, tiram-se porções de vários pontos da pilha e faz-se uma pilha pequena, 

mistura-se bem e dividi-se em quatro (Figura 8.3). Repete-se a operação até 

obter o tamanho desejado de amostra para análise, respeitando o número de 

partículas determinado a partir da equação 8-2.

A amostra de laboratório deveria ter o mesmo número de partículas que a 

amostra bruta.

Figura 8.3: Quarteamento
Fonte: autoria própria.

Vamos supor que um navio carregado com um alimento sólido particulado, 

por exemplo, soja em grão,  está para ser amostrado. O número de particulas 

calculado a partir da equação (8-2) foi de 106 partículas para manter o erro 

relativo da amostragem menor que 0,5% e uma densidade média de 1,2 g/

cm3. As partículas parecem ser esféricas com um raio de 5 mm. Um cálculo 

População

Silo de arroz

Quarteio 1

Pilha 1

Pilha 2

Quarteio 2

Amostra para 
análise

1

2

1

2
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do peso requerido indica que a amostra bruta pesa cerca de 2,0 toneladas. 

Queremos reduzir essa amostra bruta para uma amostra de laboratório que 

pese cerca de 100g. Como isso pode ser feito? 

Solução:

Considerando que a amostra de laboratório tem que ter o mesmo número de 

partículas que a amostra bruta, ou 106, para cada partícula, 

Massa média da partícula = 100g / 106 partículas = 10-4 g/partícula

Como a densidade é 1,2 g/cm3, então o volume da partícula é de 8,33.10-5 cm3. 

Considerando que cada partícula pode ser representada por uma esfera, então 

temos que o volume da esfera é

Volume =4/3 π r3

Se igualarmos o volume calculado (8,33.10-5 cm3) com a equação anterior e 

resolvemos em relação a r, teremos

8,33.10-5 = 4/3 π r3 ∴ r= 2,71.10-2 cm  ≈ 0,3 mm 

Portanto, a amostra deve ser repetidamente moída, misturada e dividida até 

que as partículas tenham cerca de 0,3 mm de diâmetro. 

Os equipamentos utilizados para redução da amostra bruta para amostra de 

laboratótio mais conhecidos são os amostradores do tipo Riffle e o tipo Boerner 

(Figura 8.4).

No tipo Riffle, joga-se a amostra com uma pá e ela se dividirá em canaletas 

alternadas, sendo coletados em duas caixas (ou mais), em porções iguais. 

O material de uma das caixas é reservado e o da outra é descartado. Esse 

processo pode ser repetido até chegar a uma quantidde adequada de amostra. 

No amostrador tipo Boerner, a amostra é colocada num funil e cai pelas laterais 

do cone. Na base do cone existem 3 aberturas, e por aí a amostra cai num 

outro com 36 canais separados que, alternadamente, despejam a amostra em 

duas caixas, em quantidades iguais. A partir daí, o processo é semelhante ao 

do Riffle.  
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A etapa de amostragem e redução de tamanho pode ser decisiva na uniformi-

dade dos resultados obtidos por diferentes laboratórios. Isto já foi observado 

por alguns autores como Oliveira e Filho (1983) e Petersen et al (2004). 

Figura 8.4: Amostradores tipo: (a) Riffl e; (b) Boerner
Fonte: Petersen et al (2004).

Na Atividade 2, vimos o procedimento de amostragem para materiais particu-

lados. Agora, decreveremos para outros tipos de alimentos.

a) Alimentos secos (em pó ou granulares) – A redução poderá ser manual 

ou através de equipamentos.  Manual: quarteamento; equipamentos: 

amostrador tipo Riffl e; amostrador tipo Boerner.

b) Alimentos líquidos – Misturar bem o líquido no recipiente por agitação, 

por inversão e por repetida troca de recipientes. Retirar porções de lí-

quido de diferentes partes do recipiente, do fundo, do meio e de cima, 

misturando as porções no fi nal.

c) Alimentos semissólidos (úmidos: queijos duros e chocolates) – As amos-

tras devem ser raladas e, depois, pode ser utilizado o quarteamento, 

como no caso de amostras em pó ou granulares.

d) Alimentos úmidos (carnes, peixes e vegetais) – A amostra deve ser picada 

ou moída e misturada; e depois, se necessário, passar pelo quarteamento, 

para somente depois ser tomada a alíquota sufi ciente para a análise. A 

estocagem deve ser sob refrigeração.
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e) Alimentos semiviscosos ou pastosos (pudins, molhos etc.) e alimentos 

líquidos contendo sólidos (compotas de frutas, vegetais em salmoura e 

produtos enlatados em geral) – As amostras devem ser picadas em liqui-

difi cador ou bag mixer, misturadas e as alíquotas retiradas para análise. 

Deve-se tomar cuidado com molhos de saladas (emulsões), que podem 

ser separados em duas fases no liquidifi cador.

f) Alimentos com emulsão (manteiga e margarina) – As amostras devem 

ser cuidadosamente aquecidas a 35 ºC em frasco com tampa e, depois, 

agitadas para homogeneização. A partir daí, são retiradas alíquotas ne-

cessárias para análise.

g) Frutas – As frutas grandes devem ser cortadas ao meio, no sentido longi-

tudinal e transversal, de modo a serem divididas em quatro partes. Duas 

partes opostas devem ser descartadas e as outras duas devem ser junta-

das e homogeneizadas em liquidifi cador. As frutas pequenas podem ser 

simplesmente homogeneizadas inteiras no liquidifi cador.

8.1.4 Preparo da amostra de laboratório 
Vimos até agora que amostragem da amostra bruta depende principalmente 

da homogeinidade. Agora, o preparo da amostra para o laboratório vai depen-

der da sua própria natureza e do método analítico envolvido. Para extração de 

um componente da amostra, muitas vezes é necessária uma preparação prévia 

da mesma, a fi m de se conseguir uma extração efi ciente do componente em 

estudo. Por exemplo: para determinação de proteína bruta, é necessária uma 

desintegração prévia da amostra com ácidos. Para determinação de umidade, 

proteína bruta e matéria mineral, alimentos secos devem ser moídos até passar 

numa peneira de 20 mesh. Para ensaios que envolvem extração de amostras 

úmidas, elas devem ser moídas até passar numa peneira de 40 mesh.

O preparo da amostra por desintegração pode ser feito de três maneiras, como 

você pode observar a seguir. 
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a) Desintegração mecânica – Para amostras secas, utiliza-se moagem em 

moinho tipo Wiley (martelo) ou similar. Para amostras úmidas, usam-se 

moedores do tipo para carnes ou liquidifi cadores.

b) Desintegração enzimática – É útil em amostras vegetais, com o uso de ce-

lulases. Protease e carboidratases são úteis para solubilizar componentes 

de alto peso molecular (proteínas e polissacarídeos) em vários alimentos.

c) Desintegração química – são utilizados Vários agentes químicos (ureia, 

piridina, detergentes sintéticos etc.).

Além disso, o preparo da amostra por desintegração pode ser usado na dis-

persão ou solubilização dos componentes dos alimentos.

8.1.5 Preservação da amostra
O ideal seria analisar as amostras frescas o mais rápido possível. Mas nem 

sempre isto é possível e, portanto, devem existir maneiras de preservá-las.

a) Inativação enzimática – Serve para preservar o estado original dos 

componentes de um material vivo. Esse tipo de tratamento depende do 

tamanho, consistência e composição dos alimentos, enzimas presentes e 

as determinações analíticas que se pretende.

b) Diminuição das mudanças lipídicas – Os métodos tradicionais de 

preparo de amostras podem afetar a composição dos extratos lipídicos. 

Portanto, deve-se resfriar a amostra rapidamente antes da extração ou 

congelar, se for estocar.

c) Controle de ataque oxidativo – A fi m de reduzir as alterações oxidati-

vas, recomenda-se a preservação a baixa temperatura (N líquido), para a 

maioria dos alimentos.

d) Controle do ataque microbiológico – Para reduzir ou eliminar o ata-

que microbiano, pode-se utilizar vários métodos, como congelamento, 

secagem, o uso de conservantes, ou a combinação de qualquer um dos 

três. A escolha da melhor maneira de preservação vai depender da natu-

reza do alimento, tipo de contaminação possível, período e condições de 

estocagem e tipo de análise.
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8.2 Legislação específi ca
Para entender como funciona todo aparato institucional brasileiro envolvido 

direta ou indiretamente com ações de controle sanitário na área de alimentos, 

visando a proteção à saúde da população e suas regulamentações. Primeira-

mente, faz-se necessário entender o termo segurança alimentar para o gover-

no basileiro. Este, através de legislação específi ca, criou o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) que faz a seguinte defi nição através 

do art. 3 da Lei 11.346 (BRASIL, 2012): 

“A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito 

de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 

em quantidade sufi ciente, sem comprometer o acesso a outras neces-

sidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 

da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 

cultural, econômica e socialmente sustentáveis.”

Essa mesma lei no seu art. 4, item IV, objetivando descrever a abrangência da 

segurança alimentar e nutricional, aponta os seguintes elementos: garantia da 

qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem 

como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida 

saudáveis que respeitem a diversidade étnica, racial e cultural da população.

Analisando esses conceitos, Bruno (2010) aponta três elementos básicos da 

segurança alimentar e nutricional: acesso, qualidade nutricional e qualidade  

sanitária. Apesar de que o principal termo que aparece no artigo citado é a 

palavra qualidade e, este termo tem um amplo conceito na Língua Portuguesa, 

ou seja, numa escala de valores, a qualidade permite avaliar e, consequente-

mente, aprovar, aceitar ou recusar determinado tipo de produto.  Portanto, 

segundo Darolt (2003), quando se fala de qualidade alimentar, é necessário 

considerar aspectos referentes à saúde humana, à qualidade agronômica, 

nutricional, organoléptica, sanitária e ambiental, avaliando níveis de resíduos 

de agrotóxicos, irradiação de produtos, entre outros. 

Como podemos ver, a lei citada não consegue dar uma abrangência sufi ciente 

sobre segunrança alimentar e nutricional.

Nos preocuparemos, principalmente, com a qualidade sanitária e nutricional. 

A garantia da primeira (qualidade sanitária) é que evita a contaminação por 

agentes físicos, químicos e biológicos. Além disso, todo aparato legal brasileiro 

vem analisando o termo qualidade sanitária, discutindo e dando origem a vá-



e-Tec BrasilAula 8 – Amostragem, preparo da amostra e legislação dos alimentos 185

rios documentos de órgãos públicos e privados sob a denominação “segurança 

de alimentos”, envolvendo vários aspectos higiênico-sanitários relacionados à 

produção, comercialização e utilização dos alimentos pelos consumidores. Já 

a qualidade nutricional tem como objetivo principal investigar a composição 

nutricional e a biodisponibilidade de micronutrientes em alimentos. 

Para entender a dimensão do assunto proposto, existem vaíos órgãos legis-

ladores ofi ciais envolvidos com legislação sanitária são, pelo menos, nove: 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA); Secretaria de 

Defesa Sanitária (SDA); Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal (DIPOA); Divisão de Operações Industriais (DOI); Serviço de Inspeção 

de Leite e Derivados (SELEI); Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVI-

SA); Ministério da Saúde (MS); Ministério do Trabalho (MT) e Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM).

Portanto, aqui citaremos os principais envolvidos com esse tema, dando uma 

breve explicação de suas atribuições legais.

A — O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) 

tem o objetivo de aumentar a produtividade das empresas nacionais por meio 

da adoção de mecanismos de melhoria da qualidade de produtos e serviços. 

Sua missão é prover confi ança à sociedade brasileira nas medições e nos pro-

dutos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a 

harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do 

país. Além disso, o INMETRO tem as seguintes competências:

• Credenciar os laboratórios de calibração e ensaios metrológicos.

• Credenciar os organismos de certifi cação e inspeção de qualidade.

• Fomentar a utilização de técnicas de gestão da qualidade na indús-

tria nacional.

• Verifi car a observância das normas técnicas e legais, no que se refere às 

unidades de medida, métodos de medição, instrumentos de medição e 

produtos pré-medidos. 

• Implantar e manter a cadeia de rastreabilidade dos padrões das unida-

des de medida no país, de forma a torná-las harmônicas internamente 

e compatíveis no plano internacional, visando, em nível primário, à sua 
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aceitação universal e, em nível secundário, à sua utilização como suporte 

ao setor produtivo, com vistas à qualidade de bens e serviços. 

• Fortalecer a participação do país nas atividades internacionais relaciona-

das com metrologia e qualidade, além de promover o intercâmbio com 

entidades e organismos estrangeiros e internacionais. 

• Desenvolver programas de avaliação da conformidade nas áreas de pro-

dutos, processos, serviços e pessoal, compulsórios ou voluntários, que 

envolvem a aprovação de regulamentos. 

B — Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é uma entidade sem fi ns 

lucrativos que atua na área de certifi cação, sendo o único representante da 

International Organization for Standardization (ISO) no Brasil. Está credenciada 

pelo INMETRO, para certifi car Sistemas da Qualidade (ISO 9000), Sistemas 

de Gestão Ambiental (ISO 14001), Alimentos (22000) e diversos produtos e 

serviços. 

C — Código de defesa do consumidor tem uma lei específi ca relacionada 

aos alimentos que é a Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Normas para a Proteção do 

Consumidor – que resumidamente diz:

“(...) ao formular normas e planos nacionais relacionados aos alimentos, os 

governos devem levar em consideração a necessidade de todos os consumido-

res quanto à segurança dos alimentos dando apoio e, tanto quanto possível, 

adotando os padrões da FAO, OMS e Codex Alimentarius”. 

Este último é uma coletânea de padrões reconhecidos internacionalmente, 

códigos de conduta, orientações e outras recomendações relativas a alimentos, 

produção de alimentos e segurança alimentar. Em 1963, a FAO e a OMS foram 

as criadoras da comissão que gerencia o Codex até os dias de hoje.

D — Ministério da Agricultura e Planejamento, antigo MAPA, é responsável 

pela defi nição de regulamentos técnicos de produção e padrões de identidade 

e qualidade – PIQ para cada categoria de alimento, estando legalmente am-

parado nas seguintes portarias e resoluções:

• A Portaria nº 368 de 1997 aprova o Regulamento Técnico sobre as con-

dições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabe-
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lecimentos; A portaria no 326 de 1997 do MS tem um encaminhamento 

legal semelhante à Portaria no 368 do MAPA. 

• A Portaria no 46 de 1998 do MAPA institui o sistema de Análise de Pe-

rigos e Pontos Críticos de Controle APPCC, a ser implantado gradati-

vamente nas indústrias de produtos de origem animal sob o regime do 

Serviço de Inspeção Federal – SIF, de acordo com o manual Genérico de 

Procedimentos, anexo a esta Portaria. 

• Resolução nº 10, de 22/05/2003, do DIPOA/MAPA, aprova o Regulamen-

to Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos 

Estabelecimentos Produtores Industrializadores de Alimentos e a Lista de 

Verifi cação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produ-

tores Industrializadores de Alimento.

E — A ANVISA tem a missão de proteger e promover a saúde da população 

garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços e participando da 

construção de seu acesso.  Foi criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 

1999, como uma autarquia sob regime especial, ou seja, uma agência regu-

ladora caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus 

dirigentes durante o período de mandato e autonomia fi nanceira. A gestão 

da ANVISA é responsabilidade de uma diretoria colegiada, composta por cinco 

membros. Dentre as suas atribuições está a de normatizar o trabalho das vigi-

lâncias sanitárias (municipais, estaduais), de laboratórios ofi ciais, e do Instituto 

Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, sendo amparada legalmente 

nas seguintes resoluções e portarias.

• Resolução RDC n°12 de 2001: Regulamento Técnico sobre Padrões Mi-

crobiológicos para Alimentos. 

• Resolução RDC nº 216, 15/09/2004: Dispõe sobre o Regulamento Téc-

nico de Boas Práticas de Fabricação (BPF) para serviços de alimentação.

• Portaria 326 de 30/07/97 (MS) – Estabelece os requisitos gerais sobre as 

condições higiênico-sanitárias e de BPF para estabelecimentos produto-

res/industrializadores de alimentos.    

• Portaria 1428 de 26/11/93 (MS) – Aprova o Regulamento Técnico para a 

inspeção sanitária de alimentos, as diretrizes para o estabelecimento de 

Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Área de Alimentos 

e o Regulamento Técnico para o estabelecimento de padrão de identida-

de e qualidade para serviços e produtos na área de alimentos.
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• Resolução 275 de 21/10/02 (ANVISA) – Aprova o Regulamento Técnico 

de Procedimentos Operacionais Padronizados (POPS) aplicados aos Es-

tabelecimentos Produtores Industrializadores de Alimentos e a Lista de 

Verifi cação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produ-

tores Industrializadores de Alimento.

• Resolução RDC nº 18, de 29 de fevereiro 2000 (ANVISA) – Dispõe so-

bre as normas gerais para funcionamento de empresas especializadas na 

prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas.

Resumo

Nesta aula, você aprendeu que o processo de amostragem aleatório é o único 

que fornece uma base confi ável para obteção da amostra de um alimento. 

Aprendeu que na amostragem de alimentos particulados, a coleta aleatória de 

partículas para gerar a amostra bruta é fundamentada em calcular o tamanho 

da partícula e mantê-lo no tamanho da amostra de laboratório. Em relação 

à quantidade de material a analisar, você observou que depende muito do 

tamanho da população e de como ela está armazenada (granels, caixas, latas 

etc.). Em lotes muito grandes, toma-se a raiz quadrada do número de unidades 

do lote.  Finalmente, viu que os Artigos 3 e 4 da lei 11.346 defi nem, para o 

governo brasileiro, o termo segurança alimentar, destacando-se a garantia da 

qualidade sanitária e nutricional do alimento por parte daqueles que produzem 

ou comercializam alimentos. Além disso, viu que temos diversos órgãos ofi ciais 

envolvidos com Legislação Sanitária, destacando-se a ANVISA e o MAPA. Por 

outro lado, a ABNT, Código de Defesa do Consumidor e o IMETRO, apesar 

de não legislarem, possuem atribuições que afetam a qualidade sanitária ou 

nutricional.

Atividades de aprendizagem

Um químico de alimentos analisou uma amostra de óleo de milho que foi 

adquirida no comércio local e os resultados de sua análise estão na tabela a 

seguir.  Os valores previstos para óleo de milho comestível, segundo o Codex 

Alimentarius, encontram-se na primeira coluna dessa tabela.
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Tabela 8.3:  Análise comparativa de uma amostra de óleo de milho e os 
valores previstos pelo Codex Alimentarius

Parâmetros
Codex Alimentarius 
a Amostra

Estado físico e cor Líquido levemente amarelo Líquido amarelo claro

Umidade e voláteis (%) 0,1% 0,237 %

Acidez livre (%) 0,1% (máximo) 0.05

Insaponifi cável (%) 1,5% (máximo) 0,92

Índice de saponifi cação (mg KOH/g) 188/196 194

Índice de Iodo (centigramas de I2/g) 120-130 100

 Índice de peróxido (meq. O2/Kg) 10 (máximo) 6,215

a Fonte: Codex Alimentarius (1993).

Com relação aos dados da Tabela 8.3, analise as afi rmações.

I.  O óleo de milho apresentou um índice de iodo fora das especifi cações do 

Codex Alimentarius e, provavelmente, foi adulterado por uma gordura mais 

saturada que ele. 

II.  Os insaponifi cáveis estão relacionados com aquelas substâncias que se en-

contram frequentemente dissolvidos em óleos e gorduras.  Essas substâncias 

podem ser facilmente saponifi cadas por um álcali cáustico, mas é pouco 

solúvel em solventes. 

III.  O percentual de acidez livre encontrado para o óleo de milho está relacio-

nado com o teor de glicerol livre presente na amostra e foi de 0,05%.

IV.  O índice de peróxido (I.P) para a amostra está dentro dos valores previstos 

pelo Codex Alimentarius para óleos comestíveis e este parâmetro está rela-

cionado com o grau de rancidez em que a gordura se encontra.

Estão corretas apenas as afi rmativas

a) I, II e IV

b) I, II e III

c) I e III

d) I e IV 

e) I e II
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2. Com os resultados da Tabela 8.3, qual o órgão brasileiro que tem com-

petência para fornecer as normas de identidade, qualidade e tipo de 

embalagem para a apresentação desse tipo de alimento?

3. Com relação aos conceitos básicos de amostragem, análise as seguintes 

alternativas.

I.  A amostra é uma pequena fração da população que é coletada para análise 

e não precisa ter as mesmas propriedades, sob o ponto de vista químico e 

físico, do material a analisar. 

II.  Amostragem é o processo pelo qual uma amostra da população é reduzida 

em tamanho para uma quantidade de material homogêneo, que pode ser 

convenientemente manuseado no laboratório e cuja composição é repre-

sentativa da população.

III.  A amostra de laboratório tem o mesmo número de partículas e o mesmo 

peso que a amostra bruta. Inclusive, alguns autores não fazem distinção 

entre uma e outra.

IV.  Amostras são analisadas, mas os constituintes ou as concentrações são 

determinados.

Estão corretas apenas as afi rmativas:

a) I, II e IV

b) I, II e III

c) I e III

d) I e IV 

e) I e II
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4. Qual o único método que não é utilizado na desintegração da amostra 

de laboratório?

a) Moinho tipo martelo.

b) Liquidifi cador.

c) Uso de enzimas.

d) Quarteamento.

e) Uso de agentes químicos.

5. O órgão que foi criado pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, com 

a missão de proteger e promover a saúde da população garantindo a 

segurança sanitária de produtos e serviços e participando da construção 

de seu acesso é a (o)

a) ANVISA

b) MAPA

c) PROCON

d) MS

e) DIPOA
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Aula 9 –  Prática de extração e 
caracterização de uma enzima 

Objetivos

Caracterizar a bioquímica qualitativa e quantitativa da enzima.

Determinar: 

•  o teor de proteína em uma amostra de soja a partir 

de uma curva padrão BSA; 

• o melhor meio para a extração da Urease da soja;

• a natureza proteica de uma enzima;

• quantitativamente a concentração da enzima;

• a atividade enzimática, usando método oficial.

9.1 Introdução
Caro aluno, nas Aulas 7 e 8, tivemos uma formação sólida e teórica  sobre a 

segurança em laboratório, sobre métodos analíticos, sobre marcha da análise 

e análise de composição centesimal, sobre teoria da amostragem e preparo 

da amostra. 

Agora, veremos uma aplicação prática sobre a natureza proteica de uma en-

zima, no caso, a urease de soja, que é uma importante enzima utilizada na 

industria de alimentos como indicador de eficiência térmica no processamento 

desta leguminosa.  Para caracerizar a natureza proteica da urease, utilizaremos 

duas reações características: Teste de Heller e Biureto. Para caracterizar a ativi-

dade da urease, usaremos dois métodos: o método colorimétrico e o método 

potenciométrico.

 A soja, uma leguminosa de grande valor nutricional, contém a enzima ure-

ase que catalisa o desdobramento da ureia em NH3 e CO2, desenvolvendo 
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um sabor desagradável no produto alimentício quando esta não é inativada 

corretamente.

Utilizando o princípio da sua natureza proteica, essa enzima pode ser extraída 

mediante sistema de solventes hidrofílicos de constante dielétrica intermediá-

ria, de modo a evitar a contaminação com outros componentes do grão. 

Em meio aquoso, a hidrólise da ureia é favorecida em pH da neutralidade. 

Nesse meio, a formação de carbonato de amônio indica o grau de avanço da 

reação. 

A determinação da atividade ureásica da soja é importante, porque se constitui 

como um teste simples e rápido na avaliação da eficiência do processamento 

desta leguminosa, devido à resistência apresentada pela urease térmica, seme-

lhante aos fatores antinutricionais presentes nos grãos de soja. Farinhas com 

alto grau de atividade ureásica são pobres no valor nutritivo.

A partir de agora, você verá a metodologia necessária para poder extrair e 

caracterizar a urease de soja bem como demonstrar sua natureza proteica. 

9.2 Material
A seguir, serão relacionados os materiais utilizados nesta aula:  

• Reativo de Biureto: dissolver 1,500 g de CuSO4  e 6,00 g de  Tartarato 

duplo de  Na  e  K em   aproximadamente 500 mL de água e adicionar 

300 mL de NaOH 10%, agitar  bem e levar ao volume de 1L com água 

destilada. 

• Albumina de soro bovino (BSA): solução 10,0 mg/mL.

• Soja em grão.

• Balança analítica.

• Espectrofotómetro no visível (Vis).

• pH-metro.

• Vidraria comum de laboratório.
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9.3 Método
A seguir, serão relacionados os métodos analíticos utilizados para extrair e 

caracterizar a urease de soja, bem como demonstrar sua natureza proteica:

9.3.1  Preparo do extrato de urease 
em diferentes meios

• Pesar 5,00 g de farinha de soja ou grão de soja, colocar em Erlenmeyer 

de 125 cc.

• Adicionar 50 mL de solução de glicerol 50%.

• Agitar manualmente por 5 min. Vagarosamente.

• Deixar 24 h em refrigeração.

• Filtrar em tecido e depois em papel de filtro rápido.

• Testar extração com tampão fosfato pH 7,0, com água destilada e com 

glicerol 60%, usando uma relação soluto/solvente de 1/10.

9.3.2 Determinação quantitativa de proteína
• Preparar curva-padrão com a proteína soro albumina bovina (BSA): na 

faixa de concentração de 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 mg.

• A cada alíquota de 1,0 mL de cada solução padrão adiciona-se 1,0 mL de 

água e 3 mL  do reagente de Biureto.

• Efetuar as leituras de %T a 540 nm. 

• Construir a curva-padrão, entre absorbância versus concentração.

•  Preparar um teste quantitativo de sua amostra: retirar 0,5 mL de sua 

amostra e adicionar 1,5 mL de água e 3 mL de biureto, agitar, esperar 5 

min. e efetuar a leitura de %T a 540 nm. 

• Calibrar seu instrumento com água seguido de seu branco para depois 

efetuar a leitura de sua amostra.
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9.3.3  Determinação qualitativa de proteínas 
pelo teste de Heller

• Em 0,5 mL de extrato de urease, adicionar 1,5 mL de água destilada e 

agitar.

• Adicionar 1,0 mL de HNO3 p.a com cuidado pelas paredes do tubo de 

ensaio.

• Deixar repousar por 10 min. e verificar o precipitado formado.

• Comparar com branco.

9.3.4  Teste qualitativo da Atividade enzimática
• A 0,2 mL de extrato de urease, adicionar 0,8 mL de água. 

• Adicionar 3,0 mL de tampão fosfato a 0,001 M em pH 7,0 com ureia

• Agitar vagarosamente.

• Adicionar 0,2 mL do indicador de vermelho de fenol.

• Levar a banho-maria (BM) a 37ºC por 5 min.

• Usar o mesmo procedimento para o branco, só que substituindo por 

tampão fosfato sem ureia a 0,001 M em pH  7,0. 

9.3.5  Teste qualitativo da inativação pelo calor
• Ferver por 5 min 5 mL do extrato.

• Retirar 0,2 mL do extrato fervido e adicionar 0,8 mL de água mais 3,0 mL 

tampão com ureia.

• Agitar vagarosamente.

• Adicionar 0,2 mL do indicador vermelho de fenol.

• Levar a BM 37ºC por 5 min.

• Comparar a cor com o branco usando tampão fosfato sem ureia.
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9.3.6  Teste qualitativo de inativação por metais 
• Retirar 0,5 mL do extrato e adicionar 1,5 mL de água.

• Adicionar 2 a 3 gotas de Cl2Hg direto na solução.

• Agitar vagarosamente e deixar agir por 1 minuto.

• Adicionar 3,0 mL do tampão fosfato pH 7,0 contendo 0,001 M de ureia.

• Adicionar 0,2 mL do indicador vermelho de fenol e agitar.

• Levar a BM a 37oC por 5 minutos.

• Comparar a cor com branco de extrato e tampão sem ureia.

9.3.7  Teste qualitativo de especifi cidade 
enzimática

• A 0,2 mL de extrato, adicionar 0,8 mL de água, agitar.

• Adicionar 3,0 mL do tampão com ureia pH 7,0.

• Agitar bem e adicionar 0,2 mL do indicador vermelho de fenol.

• Levar a BM a 37ºC por 5 min.

• Comparar sua leitura com um branco e com a solução de tioureia.

• A 0,2 mL do extrato, adicionar 0,8 mL de água destilada com agitação.

• Adicionar 3,0 mL de tampão pH 7,0 com tioureia.

• Agitar bem e adicionar 0,2 mL de indicador, levar a 37ºC por 5 min.

• Comparar com branco.

9.3.8  Determinação quantitativa da atividade 
ureásica por potenciometria 

• Calibrar o pH-metro em pH 7,00 e 4,00.

• Colocar 0,200 g de farinha de soja em erlenmyer de 50 ml.
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• Adicionar 10 ml de tampão fosfato pH 7,00 com ureia e agitar vagaro-

samente por 5 min. 

• Levar a BM 37ºC e, a cada intervalo de 5 min, agitar vagarosamente. Re-

petir isso por 5 vezes,  filtrar a quente e deixar à  temperatura ambiente 

e medir o pH  do filtrado. 

• Preparar branco com tampão fosfato sem ureia.

• Cálculo: a diferença entre pH do teste e o pH do branco é um índice da  

atividade  ureásica.

• Esse procedimento é baseado no método Ba 9-58 da AOCS (1997).

9.4  Resultados
Caro aluno, aqui serão mostrados alguns resultados que fazem parte da aula 

prática “Extração e Caracterização de uma Enzima”, que regularmente é 

desenvolvida na disciplina de Bioquímica do curso Técnico em Química e na 

disciplina de Bioquímica de Alimentos do curso de Pós-Graduação em Ciência 

e Tecnologia Agroindustrial do DCTA-UFPEL, sob a orientação dos professores 

Dr. Walter Augusto Ruiz e Dr. Ricardo Peraça Toralles.  

9.4.1.  Determinação quantitativa de proteínas
A Figura 9.1 mostra como foi construída a curva analítica padrão de 0-10 

mg/mL de BSA, como descrito no item 9.3.2. A fundamentação teórica sobre 

reação de Biureto e espectrofotometria foram vistas, respectivamente, nas 

Aulas 2 e 7.  

Assim, como você pode ver na Figura 9.1, na concentração menor (0 mg/mL 

de BSA), a cor é azul e, na concentração maior (10 mg/mL), a cor é violeta. As 

amostras A, B, C e D referem-se aos extratos de urease obtidos, respectiva-

mente, com tampão fosfato, água, glicerol 50% e glicerol 60%.  Lembrando 

que todos os extratos foram preparados a partir de grão de soja crua.
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Figura 9.1: Representação em tubos: (a) – curva padrão de BSA de 0-10 mg/mL  e (b) 
– amostras de extrato de urease em tampão fosfato (A), água (B), glicerol 50% (C) e 
glicerol 60% (D)
Fonte: Freire et al (2011).

A Tabela 9.1, a seguir, apresenta as leituras médias dos tubos da Figura 9.1, 

em transmitância. São as seguintes:

Tabela 9.1:  Dados experimentais médios para curva padrão e as amostras 
de extrato de urease

Concentração
(mg/mL)

Leitura 
(% Transmitância)

0 100

2 80

4 66

6 54

8 45

10 37

A 18

B 32

C 63

D 67

Fonte: adaptado de Freire et al (2011).

1. Analisando a Figura 9.1 e a Tabela 9.1, a amostra que tem menos 

proteína é a:

a) A

b) B

c) C

d) D
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2. Com os valores obtidos experimentalmente na tabela 9.1, determine 

uma equação, por regressão linear, que relacione absorbância versus 
concentração de BSA. 

Solução:

Primeiramente, para cada transmitância da Tabela 9.1, calcula-se as respectivas 

absorbâncias usando a equação A=2-log(%T) e organiza-se a seguinte tabela:

Tabela 9.2: Dados experimentais tratados

x y X2 Y2 x.y

Concentração Absorbância

0 0,00 0 0,00 0,00

2 0,10 4 0,01 0,19

4 0,18 16 0,03 0,72

6 0,27 36 0,07 1,61

8 0,35 64 0,12 2,77

10 0,43 100 0,19 4,32

Σx Σy Σx2 Σy2 Σxy

30 1,32 220 0,42 9,61

-
x

-
y

5 0,22

A partir da Tabela 9.2, fi ca fácil calcular os coefi cientes da equação da reta do 

tipo y=ax + b, sendo:

b, uma constante que indica a distância da intercepção do eixo dos yy; e

a, uma constante que indica a inclinação da reta.

O cálculo de a é dado pela equação 9.1:  

– 
∑ xy–y ∑x

∑ x–x ∑x

– 
a = 

  (9.1)

Então, 
9,61-(0,22)(30)

220-(5)(30)
a = = 0,0428 
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O cálculo de b é dado pela equação 9.2:

b = y–ax– –  (9.2)

Então, b = 0,22 – (0,0428) (5) = 0,066

Vimos, na Aula 7, que nenhum resultado analítico é completo sem uma es-

timativa de sua confi abi lidade. Como você avaliaria o nível de confi ança da 

equação obtida para curva de calibração na atividade anterior?

Solução:

Através do coefi ciente de correlação temos uma ideia de dependência entre as 

variáveis. Tal coefi ciente não é o mesmo que o coefi ciente de causa e efeito. 

Duas variáveis podem estar altamente correlacionadas e, no entanto, não haver 

relação de causa e efeito entre elas. Por outro lado, se duas variáveis estiverem 

amarradas por uma relação de causa e efeito, elas estarão, obrigatoriamente, 

correlacionadas.

A estimativa do coefi ciente de correlação pode ser calculada através da 

equação 9.3:

 

SyySxx

Sxy
r

.
=

  
(9.3),

onde as somas dos quadrados pode ser calculada pelas seguintes equações:
 

 
–

n
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xySxy
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Assim, a partir dos valores da Tabela 9.2, os valores de Sxy, Sxx e Syy podem ser 

calculados e são:

Sxy = 3

Sxx = 70

Syy = 0,13

O coefi ciente da correlação (r) é 
3

 = = 0,99 
(70 x 0,13)

O coefi ciente de inclinação da reta também pode ser calculado a partir dos 

valores Sxy e Sxx.

Sxy

Sxx
a =                         (9.7)

Então, para o exemplo visto na primeira atividade, o valor de inclinação da reta 

“a”, calculado pela equação anterior, é

3

70
a =  = 0,043 

9.4.2  Determinação qualitativa de proteínas 
por Heller

O teste de Heller no item 9.3.3 baseia-se na utilização de um ácido forte 

(HNO3).  A turvação foi maior nos tubos identifi cados por A e B, respectivamen-

te, extrato de uréase em tampão fosfato e água.  O tubo C e D, com menor 

turvação, são de extrato de uréase em glicerol 50% e 60%, respectivamente.
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Figura 9.2: Resultados para o teste de Heller aplicado ao extrato de uréase em tam-
pão fosfato (A), água (B), glicerol 50% (C) e branco (Br). 
Fonte: Freire et al (2011).

Reveja a Aula 2, na qual fundamentamos o Teste de Heller, e analise as seguin-

tes alternativas:

I.  O teste de Heller é uma reação xantoproteica, porque resulta na formação 

de compostos nitro ou nitrosos de cor amarela.

II.  O ácido nítrico desnatura as proteínas presentes no meio, transformando-as 

em metaloproteínas.

III.  A baixa turvação em C e D é indicativa de alta desnaturação proteica.

IV.  O HNO3 reage com aminoácidos contendo radical não aromático.

Estão corretas apenas as afi rmativas

a) I, II e IV

b) I, II e III
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c) I e III

d) I e IV 

e) I e II

9.4.3 Teste qualitativo da atividade enzimática
A fi gura 9.3 mostra a atividade enzimática como descrito no item 9.3.4. Os 

tubos A, B e C representam, respectivamente, que foi utilizado extrato de 

uréase com tampão fosfato, água, glicerol 50%. O tubo marco com “Br” é o 

do branco. Em todos os tubos contém ureia que funciona como substrato e 

vermelho de fenol como indicador. A reação foi conduzida em banho-maria 

(BM) a 37ºC por 5 min. O teste é considerado positivo se a cor fi nal fi car rosa 

brilhante (magenta), porque o vermelho de fenol exibe uma gradual transição 

do amarelo ao vermelho na faixa de 6,6 e 8,0. Acima disso, esse indicador fi ca 

com uma cor rosa. Para o teste de inativação pelo calor (item 9.3.5), inativação 

por metais (item 9.3.6) e especifi cidade da urease (item 9.3.7), todos os tubos, 

sem exceção, apresentaram uma coloração idêntica ao tubo “Br” da fi gura 9.3.

Figura 9.3:  Resultados para o teste qualitativo da atividade enzimática da urease em 
tampão fosfato (A), água (B), glicerol 50% (C) e branco (Br)

Fonte: Freire et al (2011).

Foi dito que o teste é considerado positivo se a cor fi nal fi car rosa brilhante 

(magenta). Analise as seguintes afi rmativas em relação a esse fato: 

I.  Podemos atribuir, portanto, o aumento do pH nos tubos A, B e C  à presença 

de amônia. 
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II.  A amônia, em meio aquoso, se ioniza, disponibilizando para a solução íons 

hidroxilas (OH–) conforme as reações:

NH3(g) + H2O(I) NH4OH(aq)

NH4OH(aq) NH4 
+ (aq) + OH–

(aq)

III.  A ureia sofre uma hidrólise, liberando duas moléculas de CO2 e uma de 

NH3, portanto o meio deveria ser ácido e a cor dos tubos (A, B e C) deveria 

ser igual a do branco. 

IV.  Durante a reação do substrato com a água, mediado pela uréase, forma-se 

CO2. O caráter ácido desse gás, em água, se deve à formação do ácido 

carbônico. 

Estão corretas apenas as afi rmativas

a) I, II e IV

b) I, II e III

c) I e III

d) I e IV 

e) I e II

9.4.4  Determinação quantitativa da atividade 
da ureática

Na Tabela 9.3, temos os resultados da atividade ureásica feito por potenciome-

tria e como descrito no item 9.3.8. Como podemos ver, a diferença de pH entre 

amostra contendo extrato e o branco foi de 1,13. Tal resultado já era esperado, 

pois se tratava de uma amostra de soja crua. CABRAL et al. (1979), traba-

lhando com soja integral e farinha de soja cozida por 10 minutos, encontrou, 

respectivamente, um variação de pH de 2,2 e zero, usando o mesmo método. 

A importância da sua determinação — atividade ureática — é que serve como 

indicador de subprocessamento ou nenhum processamento térmico em ali-

mentos à base de soja, principalmente, farelos e farinhas. Segundo alguns 
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autores, essa enzima é desnaturada com uma intensidade similar a da proteína 

anti tripsínica de kunitz, que é aquela que realmente causa inibicão de cresci-

mentos em alguns animais por sua ação negativa sobre a enzima pancreátíca 

tripsina, indispensável para a digestão das proteínas que chegam ao lúmen 

intestinal dos animais (VIOLA, 1996; SNIZEK et al. 1999).

Tabela 9.3: Resultados de atividade ureática em grãos de soja.

Resultados Extrato de soja Branco

pH 9 7,87

ΔpH 1,13
Fonte: adaptado de Freire et al (2011).

Resumo

Nesta aula, aprendemos  que a determinação da atividade ureática da soja 

é importante, uma vez que se constitui como um teste simples e rápido na 

avaliacão da efi ciência do processamento dessa leguminosa. Isso se deve à 

resistência apresentada pela uréase térmica ser semelhante aos fatores an-

tinutricionais presentes nos grãos de soja. Em seguida, foram analisadas as 

seguintes características das proteínas de soja: análise quantitativa e qualitativa 

da proteína, teste qualitativo da atividade enzimática quanto à especifi cidade 

e à inibição pelo calor e metais pesados. Além disso, também aprendemos um 

método ofi cial da AOCS para quantifi car a atividade ureática. 

Atividade de aprendizagem

1. Usando a equação determinada na primeira atividade, a concentração 

de proteína na amostra C da tabela 9.1, em mg.mL-1 , é de aproximada-

mente

a) 1,8

b) 2,1

c) 3,5

d) 3,9

e) 4,5



2. A reação a seguir representa, de maneira simplifi cada,  a reação entre a 

ureia e água mediada pela urease:

Baseados nessa reação, podemos classifi car a urease como:

a) Liase

b) Oxidorredutase

c) Ligase

d) Hidrolase

e) Isomerase

3. A tioureia, que é uma molécula com estrutura semelhante à ureia, não 

deu teste positivo para atividade ureática. Analise as afi rmações abaixo 

em relação a tioureia, ureia e a urease.

I. Tioureia não é um substrato específi co.

II. Um erro na determinação da atividade da urease.

III. Tioureia altera o sítio ativo da enzima.

IV. O sítio ativo da uréase contém como cofator o íon metálico Ni2+.

Estão corretas apenas as afi rmativas

a) I, II e IV

b) I, II e III

e-Tec BrasilAula 9 – Prática de extração e caracterização de uma enzima 207

H2N

H2N

H2O
Urease

Uréia

pH
2 NH3

CO2

Amônia

+C O +



Bioquímica e análise de alimentose-Tec Brasil 208

c) I e III

d) I e IV 

e) I e II

4. Uma farinha de soja foi analisada quanto a sua atividade ureática. O valor 

da variação de pH, usando o método citado no item 9.3.8, foi ΔpH =1,5. 

Tal alimento é considerado não apto para consumo pela lei e classifi cado 

como um alimento:

a) Adulterado

b) Alterado

c) Falsifi cado

d) Contaminado 

e) As alternativas (b) e (d) estão corretas

5. Analisando as fi guras 9.1 e 9.2, os autores Freire et al. (2011) concluíram 

que os extratos  A e B, preparados com tampão fosfato pH=7 e água, 

foram os que obtiveram a melhor extração e a maior quantidade de pro-

teínas. Caso você necessite obter um isolado proteico a partir dessas 

amostras, que técnica ou procedimento você recomendaria?
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Aula 10 –  Prática de análise de composição 
centesimal de leite em pó

Objetivos 

Demonstrar o cáculo dos carboidratos disponíveis e energia meta-

bolizável.

Determinar:

• o teor de umidade em estufa a 105°C;

• os lipídeos totais por soxlhet;

• o teor de fibras totais;

• o teor de cinzas;

• o teor de proteínas por Kjedhal.

10. 1 introdução 
Caro aluno, na Aula 7 e 8, tivemos uma formação sólida e teórica sobre a 

segurança em laboratório, métodos analíticos, marcha da análise e análise 

de composição centesimal, teoria da amostragem e preparo da amostra. Na 

Aula 9, tivemos uma aplicação prática sobre a natureza proteica da urease de 

soja e, para tal finalidade, vimos a aplicação de dois métodos instrumetais: 

colorimétrico e potenciométrico.

Nesta aula, estudaremos sobre a prática de composição centesimal de leite em 

pó, em que utilizaremos basicamente métodos clássicos de análise.

O leite em pó é um derivado do leite natural, sendo uma forma moderna de 

consumo do mesmo. Este é obtido pela desidratação do leite, que pode ser 

integral, semidesnatado ou desnatado. A água que é o maior componente do 

leite in natura, com aproximadamente 87,5%, é eliminada através de um pro-

cesso que envolve operações unitárias, evaporação e secagem por pulverização 

(atomização, nebulização), restando o extrato seco do leite e uma pequena 
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quantidade de água, cerca de 2,5% a 4,0%. A presença de gordura influencia 

seriamente nas dificuldades de fabricação do leite em pó, devido ao perigo de 

oxidação e rancificação, durante o processo de armazenamento. Um problema 

que ocorre com o leite em pó é a solubilidade do produto acabado, assim pode 

ocorrer à adição de lecitina, a qual facilitará sua dispersão em água. 

Dados sobre composição de alimentos são importantes para inúmeras ativi-

dades, porém, são escassos ou inexistentes em nosso país. Além dos objetivos 

citados, a presente aula tem finalidade de comparar os resultados encontrados 

para leite em pó com os dados das tabelas de composição centesimal mais 

utilizadas por profissionais da área. Por exemplo, TORRES et al. (2000) publicou, 

para leite em pó, umidade de 2,98%, cinzas de 5,34%, lipídeos 25,72%, 

proteínas 25,68% (usou fator de conversão 6,38%) e carboidratos 40,19% 

com 495 kcal de energia metabolizável.

Tal exercício permitirá ao aluno, além de adquirir conhecimentos analíticos 

sobre as determinações, adquirir conhecimento sobre o cálculo dos carboidra-

tos metabolizáveis a partir dos valores determinados para proteínas, lipídeos, 

cinzas, fibras e umidade do leite em pó analisado. Além disso, permitirá analisar 

as variações entre os valores das tabelas consultadas e os analisados. 

10.2 Material e Métodos
A seguir, você verá os métodos analíticos utilizados para determinar a compo-

sição do leite em pó.

10.2.1 Determinação do teor de umidade
Agora, você verá a metodologia para determinação do teor de umidade uti-

lizando um método gravimétrico que são aqueles que se mede a massa do 

analito. Na dúvida sobre métodos gravimétrico, releia a Aula 7.

Assim, será necessário:

• Pesar de 2 - 5 g da amostra em uma cápsula pesa filtro, previamente tarada. 

• Aquecer em estufa a 105°C por 3 horas.

• Resfriar em dessecador e pesar. 

• Repetir a operação até peso constante.
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O cálculo do teor de umidade deve ser feito através da equação 
seguinte:

Perda de massa (peso) = massa da amostra úmida – Massa da amostra seca

% Umidade = 
  Perda de massa x 100

Massa da amostra úmida

Ou

% Umidade = 

[(Massa do cadinho + Amostra úmida) – ( Massa do cadinho + Amostra seca)] x 100

                      (Massa do cadinho + Amostra úmida) – Massa do cadinho

10.2.2  Determinação de lipídeos totais 
(Método Soxhlet)

Agora, você verá a metodologia para determinação do teor de lipídeos totais 

pelo método Soxhlet que também é um método gravimétrico. Além disso, tal 

método fundamenta-se em submeter à extração uma amostra seca, finamente 

dividida, colocada em extrator com condensador a refluxo, median te éter ani-

dro ou éter de petróleo, até esgotamento completo. Evaporação do solvente e 

secagem do extrato etéreo, seguida de pesagem até peso constante. No caso 

do leite em pó, a amosta já encontra-se finamente dividida, portanto, basta 

secar a amostra. Geralmente, se utilizada a amostra já seca da determinação 

do teor de umidade, item 10.2.1. 

Assim, será necessário:

Material

• Éter etílico anidro ou éter de petróleo sem resíduo de evaporação, com 

ponto de ebtilição entre 35 e 38oC e que destila cerca de 95% a 54oC.

• No éter etílico em repouso se formam peróxidos, os quais podem explo-

dir violenta mente durante a destilação. Por isso, deve ser usado éter livre 

de peróxidos. Estes po dem ser reconhecidos facilmente: a) por cheiro 

acre, forte; b) por adição de solução levemente ácida de KI, da qual é 

libertado iodo.

• O éter etílico deve ser guardado em frasco escuro. 
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• Extrator Soxhlet completo (veja Aula 7).

• Cartucho extrator em forma de dedal ou, em sua falta, papel de filtro 

qua litativo (porosidade para filtrar produtos cristalinos). 

• Aquecedor elétrico, de placa preferentemente.

Método

• Pegue uma amostra e moa se necessário em uma cápsula.

• Prepare um cartucho de alumínio, pondo uma mecha de algodão no fundo.

• Pese 10 g de amostra, enrole-a num papel filtro e ponha tudo no cartu-

cho e coloque mais um algodão para tampar o cartucho.

• Tare um balão de extração (m1) de 250 mL e adicione 125 mL de solvente.

• Ponha o cartucho no intermediário, conecte ao condensador e ao balão 

e ponha em refluxo por 3 horas. O solvente condensado deve cair no 

centro do cartucho à razão de no mínimo 150 gotas por minuto.

• Feche a torneira do condensador que permite o refluxo e deixe evaporar 

o solvente, até que não sinta mais o cheiro do mesmo.

• Ponha o balão em estufa a 150º C por 2 horas, esfrie em dessecador e, 

em seguida, você deve medir a massa (m2).

O cálculo do teor de lipídeos deve ser feito através da equação que segue.

Cálculo:

% Lipídeos totais = 
         (m2 – m1) x 100

               Massa da amostra
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10.2.3  Determinação de proteína total 
(método Kjeldahl)

Agora, você verá a metodologia para determinação do teor de proteína total, 

utilizando um método volumétrico que é aquele que se mede o volume do 

analito. Na dúvida sobre métodos volumétricos, releia a Aula 7.

 O método foi proposto por Kjeldahl na Dinamarca em 1883, quando estudava 

proteína em grãos. O método original sofreu várias modificações, mas continua 

sendo ainda o mais utilizado na determinação de proteína.

 Este método determina N orgânico total, isto é, o N proteico e não proteico 

orgânico. Porém, na maioria dos alimentos, o N não proteico representa muito 

pouco no total. A razão entre o nitrogênio medido e a proteína estimada 

depende do tipo de amostra e de outros fatores. Por exemplo, no trigo, esta 

razão é afetada pela variedade, condições de crescimento e quantidade e tipo 

de fertilizante utilizado. Para converter o nitrogênio medido para proteína, 

devemos multiplicar o conteúdo de nitrogênio por um fator arbitrário, que 

representa um fator médio para o material em estudo, que é 5,7 para trigo e 

6,25 para alimentos em geral.

 O procedimento do método baseia-se no aquecimento da amostra com áci-

do sulfúrico para digestão, até que o carbono e hidrogênio sejam oxidados. 

O nitrogênio da proteína é reduzido e transformado em sulfato de amônia. 

Adiciona-se NaOH concentrado e aquece-se para a liberação da amônia dentro 

de um volume conhecido de urna solução de ácido bórico, formando borato 

de amônia. 

O borato de amônia formado é dosado com uma solução ácida (HCI) padro-

nizada. Existe uma segunda maneira de recolher a amônia, em urna solução 

ácida (H2S04 padrão) em excesso e, depois, titular o ácido que não reagiu com 

a amônia, com uma solução básica padronizada (NaOH). Esta segunda maneira 

tem a desvantagem de necessitar de duas soluções padronizadas e também 

de fazer a determinação indiretamente.

Assim, será necessário:
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Material

• H2 S04 concentrado p.a.

• Selênio em pó. 

• K2 S04 anidro (para elevar o ponto de ebulição na digestão). 

• Solução de NaOH a 40%. 

• Solução padrão de HCl 0,02 N, padronizado contra tetraborato de sódio 

com o mesmo indicador misto, abaixo indicado.

O cálculo da normalidade real deve ser feito através da equação que segue. 

• Indicador misto (pode ser usada qualquer uma das seguintes composi-

ções): a) vermelho de metila em solução a 0,06% em álcool 95o + azul 

de metileno em solução a 0,09% em álcool 95o juntar partes iguais em 

volume; b) 1 parte em volume de solução de vermelho de metila a 0,2% 

em álcool 95o + 5 partes em volume de solução de verde de bromocresol 

a 0,2% em álcool 95o. 

• Solução de ácido bórico p.a., a 4%. 

• Aparelhagem: A aparelhagem representada pela Figura 10.1 (a) é a con-

vencional, através da qual será feita a determinação, conforme método 

a seguir descrito. 

Normalidade do HCI  = 
  mg de borato pesado (Na2B4O7.10H20)

                             mL HCI gasto X 190,69
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Figura 10.1: Aparelhagem utilizada na destilação: (a) convencional; (b) microdestilação
Fonte: Reguly (1982).

• A aparelhagem da Figura 10.1 (b) é a idealizada por Parnas e Wagner e 

conhecida como de micro-destilação. Permite trabalhar com muito menor 

quantidade de amostra (50 mg), gastando menos reagentes. O frasco A 

recebe a solução digerida em microbalão tipo Kjeldahl, semelhante, porém 

menor, ao balão A da Figura 10.1 (a). A soda é alimentada pelo funil F. O 

aquecimento do balão A para prover a destilação, é feito mediante vapor, 

gerado em G, e não por aquecimento direto. Quando se dá por termina-

da a destilação, suprimindo-se o calor que gera o vapor em G, este balão 

esfria e causa vácuo, o qual suga o conteúdo, agora livre da amônia, de A, 

para o balão R, sem que haja necessidade de desconectar a aparelhagem 

toda, que fica pronta para receber novo material digerido (nova amostra). 

Também existe a possibilidade de utilizar um destilador automático.

Método

• Pesar em papel de filtro de cinza desprezível 3 g de sulfato de potássio 

anidro, 0,03 g de selênio em pó e 0,5 g da amostra; fechar o papel e 

introduzir no balão Kjeldahl A - (Figura 10.1 (a)).
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• Adicionar 20 ml de H2 S04 concentrado e fazer a digestão, em capela, 

mantendo o balão inclinado a cerca 60o, iniciar com fogo lento, virando 

o balão várias vazes no início. Depois que o digerido ficou claro (1 a 2 

horas), marcar mais 30 minutos, para completar a digestão.

• Esfriar e levar, quantitativamente, a balão volumétrico de 100 ml, lavan-

do o balão A com pequenas quantidades de água destilada; completar 

os 100 ml com água.

• Pipetar 25 ml do balão volumétrico (peso da amostra ÷ 4) para o balão 

B do aparelho destilador, previamente montado, juntando um pouco de 

água destilada. Conectar o balão ao conjunto, bem vedado.

• Colocar, em Erlenmeyer de 250 ml (E), 20 ml de ácido bórico a 4% em 

peso e algumas gotas de indicador misto. O Erlenmeyer deve ser coloca-

do em suporte de altura graduável. A extremi dade do condensador deve 

ficar, sempre, mergulhada na solução receptora do destilado. 

• Adicionar no funil C, 20 ml de NaOH a 40% em peso. 

• Verificar se as conexões estão todas bem adaptadas e ligar a água do 

condensador E. 

• Acender o gás. Quando a ebulição estiver uniforme e o vapor borbulhar 

no balão B, deixar es correr, aos poucos, a solução de NaOH a 40%, conti-

da no funil C, ou diretamente, através de alimentador (quando existe) in-

serido no “dedo frio” D, para dentro do balão B em ebulição. Pelo início 

da passagem da amônia, o indicador no receptor F mudará de coloração. 

• Recolher o destilado a 3/4 do volume de Erlenmeyer receptor, mais ou 

menos. No final da des tilação, há ebulição mais violente no balão B, 

quando se pode interromper o processo. 

• Para finalizar a destilação, proceder da seguinte maneira:

a) baixar o Erlenmeyer F com o destilado;

b) desconectar a parte superior do condensador E do conjunto;

c) lavar, com pouca água destilada, a parte superior do condensador, reco-

lhendo o líquido no Erlenmeyer;
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d) fechar o gás; (quando se usa gerador de vapor, Figura 10.1 (b), fechar a 

válvula de segurança P e esperar que, por esfriamento de G o líquido de 

A seja aspirado para R, sendo, após, recolhido para o copo B).

• Tentar desconectar o balão B (Figura 10.1 (a)) do aparelho; caso não seja 

possível, deixar esfriar.

• Titular o conteúdo do Erlenmeyer com HC1 0,02 N. Colocar mais algu-

mas gotas de indicador misto, caso necessário.

O cálculo do teor de proteína total deve ser feito através da equação a seguir.

Cálculo:

% de nitrôgenio = 
  Volume de HCI x fator do ácido x Concentração (N) x 14 x100

                                Massa da amostra (g) x 1000

% de proteina = % nitrogênio x 6,25 (valor geral)

Na metologia descrita para determinação de proteína total é utilizado ácido 

clorídrico padronizado com contra tetraborato de sódio. Supondo que uma 

porção 0,1000 g de Na2B4O7.10H2O (190 g/mol) requereu 27,9 mL de solução 

de HCl 0,0200 N para alcançar o ponto final da padronização usando indicador 

misto. A concentração real da solução de HCl é de exatamente:

a) 0,0188 N.

b) 0,0200 N.

c) 0,0200 mol. L-1.

d) 0,1 M.

e) 1 g/L.

10.2.4 Determinação de cinzas totais
O fundamento desse método baseia-se na determinação gravimétrica dos cons-

tituintes minerais nos alimentos pode ser dividida em duas classes: (1) determi-

nação da cinza total; (2) determinação dos componentes individuais da cinza. 
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A determinação de cinza total é utilizada como indicativo de várias proprie-

dades, tais como: 

a)  Largamente aceito como índice de refinação para açúcares e farinhas. 

Nos açúcares, uma cinza muito alta dificultará a cristalização e descolori-

zação. Na farinha, a quantidade de cinza influirá na extração.

b) Níveis adequados de cinza total são um indicativo das propriedades fun-

cionais de alguns produtos alimentícios, por exemplo, a gelatina. Em ge-

leias de frutas e doces em massa, a cinza é determinada para estimar o 

conteúdo de frutas.

c) É um parâmetro útil para verificação do valor nutricional de alguns alimentos 

e rações. Alto nível de cinza insolúvel em ácido indica a presença de areia.

Já os componentes individuais da cinza podem ser divididos naqueles que são:

a) indispensáveis para o metabolismo normal e, geralmente, constituem os 

elementos da dieta essencial;

b) aqueles que não têm nenhuma função conhecida ou até podem ser pre-

judiciais à saúde. Estes últimos podem aparecer do solo, provenientes da 

pulverização das plantas com agrotóxicos ou como resíduos de processos 

industriais. Alguns resíduos metálicos podem ter efeitos tóxicos como Pb 

e Hg. A oxidação do ácido ascórbico (vitamina C) e a estabilidade de su-

cos de fruta são afetadas por Cu. Alguns componentes minerais podem 

aumentar e outros impedir a fermentação de produtos fermentados.

Além destas duas classes de determinação de cinzas, outros três tipos são tam-

bém importantes para a caracterização da pureza e adulteração de amostras.

Cinza solúvel e insolúvel em água: o método é bastante utilizado para a deter-

minação da quantidade de frutas em geleias e conservas.

- Alcalinidade da cinza: as cinzas de produtos de frutas e vegetais são alcalinas, 

enquanto de produtos cárneos e certos cereais são ácidas. A alcalinidade das 

cinzas e devido à presença de sais de ácidos fracos como o cítrico, tartárico e 

málico, que na incineração são convertidos nos carbonatos correspondentes. 

Esta técnica é utilizada para verificar adulteração em alimentos de origem 

vegetal ou animal.



Cálculo:

% Cinzas= 
       [(massa do cadinho + Cinzas) – ( Massa do cadinho)] x 100

[(Massa do cadinho + Amostra úmida) – (Massa do cadinho)]
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- Cinza insolúvel em ácido: esta determinação é importante para a verificação 

da adição de matéria mineral em alimentos como sujeira e areia em temperos, 

talco em confeitos e sujeira em frutas.

Assim, será necessário:

Material

• Dessecador

• Mufla

• Cadinho de platina ou porcelana

• Balança analítica

• Vidraria comum de laboratório

• Tarar o cadinho

Método

• Pesar 2 - 5 g da amostra no cadinho.

• Carbonizar em bico de gás.

• Levar a mufla a 550 °C e calcinar até que as cinzas se tornem brancas ou 

acinzentadas.

• Resfriar em dessecador.

• Pesar a amostra de cinzas

• O cálculo do teor de cinzas deve ser feito através da equação a seguir.
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O dessecador é um equipamento de vidro utilizado em diversas análises com 

objetivo de controlar a umidade de alguma substância via uso de um desse-

cante. A Figura 10.2 (e) mostra um dessecador com algumas amostras dentro. 

Por que na determinação de proteínas totais não se utilizou tal equipamento? 

10.2.5 Determinação de fi bras
O teor de fibras alimentar total foi determinado também por um método 

gravimétrico. Tal método baseia-se que a fibra bruta representa o resíduo das 

substâncias das paredes celulares. O processo mais comum para sua determi-

nação é o de Hennermberg, que apesar de datar de 1964, vem sendo bastante 

utilizado com algumas modificações. O método visa simular in vitro o processo 

da digestão in vivo. Consta fundamentalmente de uma digestão em meio 

ácido, seguida por uma digestão em meio alcalino. Com estes tratamentos, 

remove-se as proteínas, os açúcares e o amido, a hemicelulose e as pectinas. 

Fica como resíduo apenas a celulose e a lignina insolúvel em ácido, além do 

material mineral. Após a incineração, resta a matéria mineral.

Assim, será necessário:

Método

• Pesar 2 g de amostra.

• Ferver em refluxo com ácido sulfúrico 1,25% por 30 min.

• Filtrar em papel de filtro e lavar com água fervendo.

• Ferver o resíduo com NaOH 1,25% por 30 min.

• Filtrar em papel de filtro e levar a estufa para secar.

• O cálculo do teor de fibra bruta deve ser feito através da equação a seguir.

Cálculo:

% Fibra Bruta = 
  (massa do papel com amostra após secagem – massa do papel) x 100

                                       Massa de amostra
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10.3 Resultados e discussão
Aqui serão mostrados alguns resultados que fazem parte da aula prática 

Composição centesimal dos alimentos que regularmente é desenvolvida na 

disciplina de Bioquímica e Análise de Alimentos do curso Técnico em Química 

sob a minha orientação. 

O leite em pó escohido foi um dos mais frequentemente relatados em pesqui-

sas de inquérito alimentar. A lata já estava aberta a mais de 30 dias. O processo 

de amostragem não foi feito em triplicata porque a finalidade desta aula é 

apenas demonstrar as técnicas de análise e os cálculos envolvidos.

10.3.1 Umidade
A Figura 10.2 mostra várias etapas da determinação da umidade do leite 

em pó em estufa a 105oC (Figura 10.2 (a)). Primeiramente, o béquer foi 

previamente seco por 30 minutos e colocado em dessecador para resfriar. Após 

30 minutos, mediu-se a massa do copo béquer (Figura 10.2 (b)). Tal massa 

do copo vazio é chamada de “tara” do copo que foi de 37,0893 g. Após, 

pesou-se a massa da amostra úmida que foi de 3,0004g (Figura 10.2 (c)). 
Como podemos ver, na figura, a tara do copo já foi descontada. As balanças 

eletrônicas geralmente realizam um controle automático de tara que leva o 

mostrador à leitura igual a zero com um recipiente (como uma “barquinha” 

ou frasco de pesagem) sobre o prato. Muitas balanças permitem a tara de 

até 100% da sua capacidade. Posteriormente, a amostra foi seca em estufa a 

105ºC por 3 horas (Figura 10.2 (d)) e, após a secagem, o material foi colocado 

em dessecador por 30 minutos (Figura 10.2 (e)). Após pesou-se a massa da 

amostra seca + tara que foi de 39,9275 g.
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Figura 10.2: Etapas da determinação do leite em pó: (a) estufa; (b) pesagem da massa 
do béquer vazio (tara); (c) pesagem da amostra úmida; (d) secagem do leite a 105oC; 
(e) dessecador com a amostra de leite em pó. 
Fonte: Laboratório de Bioquímica e Análise de Alimentos do IFSUL-RS

O teor de umidade do leite em pó, em percentual, é de, aproximadamente:

a) 4,5.

b) 5,4.

c) 6,7.

d) 7,2.

e) 7,5.

Na análise de umidade do leite em pó, utilizamos como frasco de pesagem um 

copo béquer que é a realidade de muitos laboratórios. 

Você sabia que existem frascos apropriados para pesagem? São frascos com 

tampas que permitem o controle da umidade (Figura 10.3).

(a) (b)

(d) (e)

(c)
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Figura 10.3: Frascos para pesagem
Fonte: Skoog (2006).

10.3.2 Lipídeos totais
A Figura 10.4 mostra várias etapas da determinação dos lipídeos totais fei-

tos pelo método Soxhlet. Primeiramente, mediu-se 10,0003 g de leite em 

pó dentro de um papel-fi ltro (Figura 10.4 (a)). Este foi enrolado e tudo foi 

colocado dentro de um cartucho e tampado com algodão. Após, colocou-se 

o cartucho dentro do extrator. Também, um balão previamente seco e tarado 

(m1=108,9881 g), contendo 125 mL de éter de petróleo, foi conectado ao 

extrator e procedeu-se 3 horas de extração (Figura 10.4 (b)). Na Figura 10.4 
(c) pode-se ver que o balão, contendo o solvente mais lipídeo total, foi para 

uma capela para eliminar o excesso de solvente usando uma chapa elétrica. 

Nesta etapa, é melhor recuperar o solvente utilizando por evaporação quando 

disponível equipamento adequado. Após eliminar o excesso de solvente (Fi-
gura 10.4 (d)), o balão foi colocado em estufa por 2 horas (Figura 10.4 (e)), 
seguido de resfriamento em dessecador e pesagem do balão (m2=111,8393 

g). Essas duas últimas operações de laboratório foram semelhantes ao proce-

dimento já descrito na determinação da umidade.

Os lipídeos totais na amostra de leite em pó, em percentual, é de aproxima-

damente

a) 25,4.

b) 26,1.

c) 27,3.

d) 28,5.

e) 30.
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Figura 10.4:  Etapas da determinação dos lipídeos totais: (a) pesagem da amostra; (b) 
processo de extração; (c) evaporação do excesso do solvente em capela 
com exaustor; (d) detalhe do balão na chapa elétrica; (e) balão na estufa 
a 150oC.

Fonte: Laboratório de Bioquímica e Análise de Alimentos do IFSUL-RS. 

10.3.3 Proteína total
A marcha analítica para determinação de proteína total pelo método Kjeldahl 

pode ser dividida em quatro etapas fundamentais: preparo amostra, digestão, 

destilação e titulação. A Figura 10.5 mostra as etapas de preparo da amostra 

e digestão. A Figura 10.5 (a) mostra o preparo da amostra com 3 g de sulfato 

de potássio anidro, 0,03 g de selênio em pó e 0,5 g da amostra. O branco 

foi preparado da mesma maneira, só que sem a amostra. Na Figura 10.5 
(b) podemos ver as duas amostras já fechadas em papel fi ltro e prontas para 

digestão. Esta, por sua vez, não foi feita no balão de Kjeldahl, mas, sim, em 

frasco próprio para de digestão elétrica e em capela. No início da digestão a 

reação é bastante escura, Figura 10.5 (c), já no fi nal, o digerido vai clareando 

que é indicativo que a reação de completou, Figura 10.5 (d).

(a)

Cartucho

(b)

(d) (e)

(c)
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Figura 10.5:  Etapas da digestão: (a) pesagem da amostra e reagentes; (b) envelopa-
mento; (c) início da digestão; (d) fi na da digestão com amostra clara.

Fonte: Laboratório de Bioquímica e Análise de Alimentos do IFSUL-RS.

A Figura 10.6 exibe as amostras já preparadas e processo de destilação. No 

início, 25 mL da amostra foi colocado no tubo e se liberou a entrada de vapor 

da caldeira com adição lenta de soda. A cor inicial do frasco coletor contendo 

ácido bórico + indicador misto é azul (Figura 10.6 (b)). À medida que a des-

tilação procede, a cor no Erlenmeyer receptor muda lentamente para verde. 

Após recolher 3/4 do volume dá-se por fi nalizada a destilação e repete todo 

procedimento com amostra do branco. O conteúdo do Erlenmeyer foi titulado 

com HCl 0,02 N (fator=0,940) e os volumes gastos foram, respectivamente, 

19,1 mL e 0,30 mL.

(a) (b)

(c) (d)

Sulfato de 
potássio

Selênio

Leite
Amostra (A) Branco (B)
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Figura 10.6: Etapas da digestão: (a) pesagem da amostra e reagentes; (b) envelopa-
mento; (c) inicio da digestão; (d) fi na da digestão com amostra clara
Fonte: Laboratório de Bioquímica e Análise de Alimentos do IFSUL-RS. 

Usando os resultados da titulação, as proteínas totais (PT) na amostra de leite 

em pó, em percentual, encontra-se na faixa:

a) 21< PT<22.

b) 22<PT<23.

c) 23<PT<24..

d) 24<PT<25..

e) 25<PT<26.

10.3.4 Cinzas e fi bras totais
Para essa análise, pesou-se 3,0026 g de amostra e um cadinho com tara de 

49,2930 g. O teor cinzas foi determinado por carbonização, do cadinho, em 

bico de gás (Figura 10.7 (a)) seguido de calcinação em mufl a a 550oC (Figuras 
10.7 (b) e (c)). No fi nal, a amostra calcinada fi cou cinza (Figura 10.7 (d)). A 

massa da amostra calcinada + cadinho foi de 49, 4659g.

Nível da 
caldeira

NaOH
40%

Entrada do 
vapor

Amostra
(25 mL)

Amostra
(25 mL)

Ácido bórico + 
indicador misto
Cor inicial: Azul

Cor final: 
Verde

(a)

(c) (b)

Ebulição
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Não se encontrou resultado para fi bras totais.

Figura 10.7: Etapas da determinação de cinzas totais: (a) carbonização em bico de 
Bunsen; (b) mufl a a 550oC; (c) mufl a com amostra; (d) cadinho com amostra já calci-
nada
Fonte: Laboratório de Bioquímica e Análise de Alimentos do IFSUL-RS.

Usando os resultados obtidos para cinzas totais, o seu teor, em percentual, é 

de, aproximadamente:

a) 5,76.

b) 6,85.

c) 7,94.

d) 8,32.

e) 9,32

(a)

(c)

(b)

(d)
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Resumo

Nesta aula, aprendemos as técnicas capazes de analisar e determinar a compo-

sição centesimal do leite em pó. O valor aumentado no valor da umidade pode 

ser explicado pelo fato do leite em pó estar aberto a mais de 30 dias. Este fato 

também infl uenciou nos demais resultados por tratar-se de uma composição. 

A partir das determinações da umidade, lipídeos, proteínas e cinzas foi possível 

calcular o teor de carboidratos metabolizávies que fi cou em cerca de 35%. Na 

literatura, esse valor é cerca de 40%.

Atividade de aprendizagem

1. Na determinação de proteínas totais por Kjeldahl foi utilizado uma so-

lução de HCl 0,0200 N. O técnico preparou 200,0 mL dessa solução a 

partir de uma solução de HCl 0,1000 N que tinha pronta no laboratório. 

O volume requerido, em mL, da solução de HCl 0,1000 N é:

a) 30,0.

b) 31,2.

c) 35,5.

d) 40,0.

e) 50,5.

2. Levando em consideração os resultados obtidos, o teor de carboidratos 

metabolizáveis, em percentual, foi de aproximadamente

a) 30,0.

b) 31,2.

c) 35,5.

d) 40,0.

e) 50,5.
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