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1.  INTRODUÇÃO A ANÁLISE DE ALIMENTOS 

 

1.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A análise de alimentos é uma área muito importante no ensino das 
ciências que estudam alimentos, pois ela atua em vários segmentos do controle de 
qualidade, do processamento e do armazenamento dos alimentos processados. 
Muitas vezes, o termo análise de alimentos é substituído por outros temos como 
“química de alimentos” e bromatologia, que se consagraram na literatura. 

A palavra Bromatologia deriva do grego: Broma, Bromatos significa “dos 
alimentos”; e Logos significa Ciência. Portanto, por extensão dos termos 
BROMATOS e LOGOS, pode-se definir Bromatologia como a ciência que estuda os 
alimentos. 

Química bromatológica estuda a composição química dos alimentos, bem 
como suas características de aptidão para o seu consumo, com especial ênfase 
àqueles presentes em grande quantidade (chamados de componentes centesimais – 
presentes em concentração maior que 1%). Entre esses compostos químicos estão 
à água, os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os minerais. Em alguns casos 
mais específicos, faz-se necessária a determinação de componentes individuais nos 
alimentos como alguns metais (principalmente metais pesados como chumbo e 
mercúrio), açúcares (como a lactose), aminoácidos específicos (fenilalanina e lisina), 
aflatoxinas entre outros (Quadro 1) 

 
Quadro 1- Importância da determinação de componentes em alimentos. 

 
 

A Bromatologia relaciona-se com tudo aquilo que, de alguma forma, é 
alimento para os seres humanos, tem a ver com o alimento desde a produção, 
coleta, transporte da matéria-prima, até a venda como alimento natural ou 
industrializado, verifica se o alimento se enquadra nas especificações legais, detecta 
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a presença de adulterantes, aditivos que são prejudiciais à saúde, se a esterilização 
é adequada, se existiu contaminação com tipo e tamanho de embalagens, rótulos, 
desenhos e tipos de letras e tintas utilizadas. Enfim, tem a ver com todos os 
diferentes aspectos que envolvem um alimento, com isso permitindo o juízo sobre a 
qualidade do mesmo. 

 

1.2  GENERALIDADES SOBRE ALIMENTOS 

 Definiremos, a seguir, alguns termos que julgamos pertinentes: 
ALIMENTOS: “toda a substância ou mistura de substância, que ingerida 

pelo homem fornece ao organismo os elementos normais à formação, manutenção e 
desenvolvimento”. Outra definição seria aquela que diz que alimento “é toda a 
substância ou energia que, introduzida no organismo, o nutre. Devendo ser direta ou 
indiretamente não tóxica”. 

ALIMENTOS SIMPLES: São aquelas substâncias que por ação de 
enzimas dos sucos digestivos são transformadas em metabólitos (açúcares, lipídios, 
proteínas). 

METABÓLITOS: são os alimentos diretos, ou seja, são substâncias 
metabolizadas depois de sua absorção (água, sais, monossacarídeos, aminoácidos, 
ácidos graxos). 

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 O CONSUMO: São aqueles que 
respondendo 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 genuínos 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 O CONSUMO: São aqueles que por 
diferentes causas não estão dentro das especificações da lei. Podem ser: 
a)  ALIMENTOS CONTAMINADOS: são 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 tóxica, e ainda, componentes naturais tóxicos (sais como 
nitratos, etc.), sempre que se encontrem em proporções maiores que as 
permitidas.  

 
b)  ALIMENTOS ALTERADOS: são os alimentos que por causas naturais, de 

natureza física, química ou biológica, derivada do tratamento tecnológico não 
adequado, sofrem deteriorações em suas características organolépticas, em sua 
composição intrínseca ou em seu valor nutritivo. Como exemplo de alimentos 
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alterados temos o odor característico da carne início do estágio de decomposição, 
o borbulhar do mel (fermentação), ou latas de conservas estufadas (enchimento 
excessivo ou desenvolvimento de microorganismos) 

 
c)  ALIMENTOS FALSIFICADOS: São aqueles alimentos que tem 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 
acontecer que o alimento falsificado esteja em melhores condições de qualidade 
que o legítimo, mas por ser fabricado em locais não autorizados ou por não 
proceder de seus verdadeiros fabricantes, é considerado falsificado e, portanto, 
não apto ao consumo. 

 
d)  ALIMENTOS ADULTERADOS: São aqueles que tem sido privado, parcial ou 

totalmente, de seus 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 água no leite ou vísceras em conservas de 
carnes,  amido no doce de leite, melado no mel), por retirada de princípios ativos 
ou partes do alimento (retirada da nata do leite ou cafeína do café) ou por ambas 
as simultaneamente. 

 

1.3  IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DE ALIMENTOS 

 Indústrias – controle de qualidade, controle de processos em 
águas, alimentos, matérias-primas, produto acabado, embalagens, 
vida-de-prateleira, etc); 

 Universidades e Institutos de pesquisa - desenvolvimento de 
metodologia, controle de processos em pesquisas, prestação de 
serviços, etc. 

 Órgãos Governamentais – registro de alimentos, fiscalização na 
venda e distribuição, etc  

 

1.3.1 Classificação da análise de alimentos 

 Existem três tipos de aplicações em análise de alimentos: 

 Controle de qualidade de rotina: é utilizado tanto para checar a matéria prima 
que chega, como o produto acabado que sai de uma indústria, além de controlar os 
diversos estágios do processamento. Nestes casos, de análises de rotina, costuma-
se, sempre que possível, utilizar métodos instrumentais que são bem mais rápidos 
que os convencionais. 

 Fiscalização: é utilizado para verificar o cumprimento da legislação, através de 
métodos analíticos que sejam precisos e exatos e, de preferência, oficiais. 

 Pesquisa: é utilizada para desenvolver ou adaptar métodos analíticos exatos, 
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precisos, sensíveis, rápidos, eficientes, simples e de baixo custo na determinação de 
um dado componente do alimento 

 

1.3.2 Análise qualitativa e quantitativa 

Na análise química qualitativa, é verificada a presença ou ausência do 
componente que está sendo determinado, sem importar ao analista a massa ou 
concentração desse na amostra. Assim, numa análise química qualitativa haverá 
resultados como: positivo/negativo ou reagente/não reagente.  

Já na análise química quantitativa, é verificado o teor 
(massa/concentração) do componente que está sendo determinado. Assim, uma 
análise química quantitativa sempre terá como resultado um valor numérico seguido 
de uma unidade de volume, de massa ou de concentração. No Quadro 1.2, são 
elencadas algumas análises químicas qualitativas e quantitativas de importância na 
bromatologia. 

Quadro 2- Técnicas analíticas na Bromatologia de alimentos. 

 

 

1.3.3 Método de análise 

Em análise de alimentos, os objetivos se resumem em determinar um 
componente específico do alimento, ou vários componentes, como no caso da 
determinação da composição centesimal. 

A determinação do componente deve ser através da medida de alguma 
propriedade física, como: medida de massa ou volume, medida de absorção de 
radiação, medida do potencial elétrico, etc. 

 Existem dois tipos básicos de métodos em análise de alimentos: 
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métodos convencionais e métodos instrumentais. Os primeiros são aqueles que não 
necessitam de nenhum equipamento sofisticado, isto é, utilizam apenas a vidraria e 
reagentes, e geralmente são utilizados em gravimetria e volumetria. Os métodos 
instrumentais, como o próprio nome diz, são realizados em equipamentos 
eletrônicos mais sofisticados. São utilizados, sempre que possível os métodos 
instrumentais no lugar dos convencionas. 

Figura 1- Principais vidrarias utilizadas em laboratório. 
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1.3.3.1 Escolha do método analítico 

 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. 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: 

a) Quantidade relativa do componente desejado: Os componentes 
podem ser classificados em maiores (mais de 1%), menores (0,01 
– 1%), micros (menos 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 componentes 
menores e micros, geralmente é necessário o emprego de técnicas 
mais sofisticadas e altamente sensíveis, como os métodos 
instrumentais. 

b) 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 
quantidade menores que 10%, a exatidão cai bastante, e então a 
escolha do método deve recair sobre os instrumentais 

c) Composição química da amostra: A presença de substâncias 
interferentes é muito constante em alimentos. A escolha do método 
vai depender da composição 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 
interferentes antes da medida final. Na maioria das determinações 
em alimentos, as amostras são complexas, necessitando de uma 
extração ou separação prévia dos componentes a ser analisado. 

d) 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. 

 

1.3.3.1.1. Esquema geral para análise quantitativa 

Qualquer análise quantitativa depende sempre da medida de uma certa 
quantidade física, cuja magnitude deve estar relacionada à massa do componente 
de interesse presente na amostra tomada para análise. Porém esta medida vai ser, 
geralmente, apenas a última de uma série de etapas operacionais que compreende 
toda a análise. As etapas descritas abaixo dão um exemplo de um processo  
funcional de uma análise quantitativa 
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a) Amostragem 

A amostragem é o conjunto de operações com os quais se obtém, do material 
em estudo, uma porção relativamente pequena, de tamanho apropriado para o 
trabalho no laboratório, mas que ao mesmo tempo represente corretamente todo o 
conjunto da amostra. A maior ou menor dificuldade da amostragem vai depender da 
homogeneidade da amostra. É necessário que a quantidade de amostra seja 
conhecida (peso ou volume) nas operações subseqüentes. 

b) Sistema de processamento da amostra 

 A preparação da amostra está relacionada com o tratamento que ela 
necessita antes de ser analisada, como: a moagem de sólidos, a filtração de 
partículas sólidas em líquidos, a eliminação de gases etc. 

c) Reações químicas ou mudanças físicas 

 Fazem parte da preparação do extrato para análise. Os processos 
analíticos compreendem o manuseio da amostra para obtenção de uma solução 
apropriada para a realização da análise. O tipo de tratamento a usar depende da 
natureza do material e do método analítico escolhido. Geralmente, o componente de 
interesse é extraído com água ou com solvente orgânico, e às vezes é necessário 
um ataque com ácido. Os reagentes químicos introduzidos na preparação do extrato 
não poderão interferir nos passos seguintes da análise ou, se o fizerem, deverão ser 
de fácil remoção. 

d) Separações 

 Consiste na eliminação de substâncias interferentes. Raramente as 
propriedades físicas utilizadas na medida quantitativa de um componente são 
especificas para urna única espécie, pois elas podem ser compartilhadas por várias 
outras espécies. Quando isso acontece, é necessário eliminar estes interferentes 
antes da medida final. Há duas maneiras para eliminar uma substância interferente: 
a sua transformação em uma espécie inócua (por oxidação, redução ou 
complexação); ou o seu isolamento físico corno uma fase separada (extração com 
solventes e cromatografia). 

e) Medidas 

 Todo processo analítico é delineado e desenvolvido de modo a resultar 
na medida de uma certa quantidade, a partir da qual é avaliada a quantidade relativa 
do componente na amostra. 

f) Processamento de dados e avaliação estatística 

 O resultado da análise é expresso em forma apropriada e, na medida 
do possível, com alguma indicação referente ao seu grau de incerteza (médias e 
desvios, coeficientes de variação). 
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1.3.4 Amostragem e preparo da amostra para análise  

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: 

 Finalidade da inspeção: aceitação ou rejeição. avaliação da qualidade média e 
determinação da uniformidade; 

 Natureza do lote: tamanho, divisão em sub-lotes e se está a granel ou embalado; 

 Natureza do material em teste: sua homogeneidade. tamanho unitário, história 
prévia e custo; 

 Natureza dos procedimentos de teste: significância. procedimentos destrutivos 
ou não destrutivos e tempo e custo das análises. 

 “Amostra” é definida como “uma porção limitada do material tomada do 
conjunto - o universo, na terminologia estatística - selecionada de maneira a possuir 
as características essenciais do conjunto”. 

 Amostragem é a série sucessiva de etapas operacionais especificadas 
para assegurar que a amostra seja obtida com a necessária condição de 
representatividade. A amostra é obtida através de incrementos recolhidos segundo 
critérios adequados. A reunião dos incrementos forma a amostra bruta. A amostra de 
laboratório é o resultado da redução da amostra bruta mediante operações 
conduzidas de maneira a garantir a continuidade da condição de representatividade 
da amostra. A amostra para a análise é uma porção menor da amostra de 
laboratório. suficientemente homogeneizada para poder ser pesada e submetida à 
análise. 

Figura 2- Conceito de amostra e amostragem. 

 
 Em resumo, o processo da amostragem compreende três etapas 

principais: 
a) coleta da amostra bruta:  
b) preparação da amostra de laboratório;  
c) preparação da amostra para análise. 
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I. ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA A AMOSTRAGEM: 
a) a amostra deve ser representativa da totalidade do alimento;  
b) a amostra não deve causar prejuízo econômico significativo;  
c) a parte da amostra a ser analisada numa análise de contraprova deve ser 

representativa da totalidade da amostra. 
 

II.  COLETA DA AMOSTRA BRUTA: 
 Idealmente, a amostra bruta deve ser uma réplica,  em tamanho 

reduzido, do universo considerado, tanto no que diz respeito à composição como à 
distribuição do tamanho da partícula. 

 amostras fluidas (liquidas ou pastosas) homogêneas, podem ser coletadas em 
frascos com o mesmo volume, do alto, do meio e do fundo do recipiente, após 
agitação e homogeneização. 

 amostras sólidas, cujos constituintes 
diferem em textura, densidade e 
tamanho de partículas, devem ser 
moídas e misturadas. 

 quantidades: o material a ser 
analisado poderá estar a granel ou 
embalado (caixas, latas, etc.) 

 No caso de embalagens únicas ou 
pequenas lotes, todo o material pode ser 
tomado como amostra bruta; 

 Para lotes maiores, a amostragem deve compreender de 10 a 20 % do nº de 
embalagens contidas no lote, ou 5 a 10% do peso total do alimento a ser analisado; 

 Lotes muito grandes: toma-se a raiz quadrada do nº de unidades do lote. 
 

III. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA DO LABORATÓRIO (Redução da 
amostra bruta) 
 

a) Alimentos Secos (em pó ou granulares): A redução poderá ser manual ou 
através de equipamentos. 
 - Manual: quarteamento; 
 - Equipamentos: amostrador tipo Riffle; 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 líquido de diferentes 
partes do recipiente, do fundo, do meio e de cima, misturando as porções no final. 
c) Alimentos Semissólidos (úmidos) (queijos duros e chocolates): As amostras 
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 suficiente para a análise. A estocagem deve 
ser sob refrigeração. 
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 liquidificador ou bag mixer, 
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misturadas e as alíquotas retiradas para análise. Deve-se tomar cuidado com molhos 
de saladas (emulsões), que podem separar em duas fases no liquidificador. 
f) Alimentos com emulsão (manteiga e margarina): As amostras devem ser 
cuidadosamente aquecidas a 35 ºC em frasco com tampa e depois agitado para 
homogeneização. A partir daí são retiradas alíquotas necessárias para análise. 
g) Frutas: As frutas grandes devem ser cortadas ao meio, no sentido longitudinal e 
transversal, de modo a repartir em quatro partes. Duas partes opostas devem ser 
descartadas e as outras duas devem ser juntadas e homogeneizadas em 
liquidificador. As frutas pequenas podem ser simplesmente homogeneizadas inteiras 
no liquidificador. 

 
IV. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA PARA ANÁLISE 

 O tipo de preparo da amostra vai depender da natureza da mesma e do 
método analítico envolvido. Para extração de um componente da amostra, muitas 
vezes é necessária uma preparação prévia da mesma, a fim de se conseguir uma 
extração eficiente do componente em estudo. Por exemplo: para determinação de 
proteína bruta e metais, 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: 

a) Desintegração mecânica: para amostras secas, utiliza- se moagem 
em moinho tipo Wiley (martelo) ou similar. Para amostras úmidas, usa-se moedores 
do tipo para carnes ou liquidificadores. 

b) Desintegração enzimática: E útil em amostras vegetal, com o uso de 
celulases. Protease e amilases são úteis para solubilizar componentes de alto peso 
molecular (proteínas e polissacarídeos) em vários alimentos. 

c) Desintegração química: Vários agentes químicos (uréia, piridina, 
detergentes sintéticos, etc.) também podem ser usados na dispersão ou 
solubilização dos componentes dos alimentos. 

 
V. 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 fim de reduzir as alterações 
oxidativas, recomenda-se a preservação a baixa temperatura (N líquido), para a 
maioria dos alimentos. 

d) Controle do ataque microbiológico: Para reduzir ou eliminar o ataque 
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microbiano, pode-se utilizar vários métodos: congelamento, secagem, uso de 
conservadores, ou a combinação de qualquer um dos três. A escolha da melhor 
maneira de preservação vai depender de: natureza do alimento, tipo de 
contaminação possível, período e condições de estocagem e tipo de análise 

 

1.3.4.1 Resumo - coleta de amostras  

a) Saco plástico ou frasco de vidro: 
Utilizar saco plástico para congelamento desinfetado ou esterilizado, de tamanho no mínimo 
de 1 litro. Utilizar frasco de vidro de 200 ml do tipo pote Arjek (tampa de metal) ou pote LN 
(tampa de plástico fervível). Esterilizados em estufa (como de Pasteur) por 1 hora a 150ºC, 
em autoclave por 15 minutos a 121ºC, ou desinfetado por fervura em imersão durante 15 
minutos.  Não utilizar desinfetantes químicos (Álcool Iodo, Cloro, etc.) 
b) Utensílios para coleta - Coletar os alimentos com os próprios utensílios durante a 
distribuição, ou antes, com utensílios específicos para cada tipo de alimento, desinfetados 
com álcool e flambados ou fervidos. 
c) Quantidade da amostra 
Coletar no mínimo 100 (cem) gramas úteis do material. 
d) Armazenamento 
Fechar imediatamente o frasco de vidro ou o saco plástico, e armazenar em congelamento a 
-10ºC ou menos, no máximo 72 horas ou refrigeração com temperatura não superior a 4 ºC 
no máximo 72 horas. 
e) Colocar as amostras congeladas ou refrigeradas a 4ºC em uma embalagem isotérmica 
com gelo, enviando imediatamente ao laboratório. 
Observar se as amostras estão bem fechadas para não entrar água do gelo durante o 
transporte. 
f) Coleta de água, sucos e refrigerantes 
Não é recomendada a utilização de saco plástico nem frasco de vidro desinfetado. 
Recomenda-se coletar em frasco de vidro esterilizado fornecido pelo laboratório. 
Importante: Não congelar as amostras, mantê-las sob refrigeração durante 72 horas.  

 

1.4. PONTOS CRITICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM UM 
LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS 

Os pontos críticos em um laboratório de análise estão resumidos nas 
seguintes áreas: 

 coleta e preparação da amostra; 

 método de análise da amostra; 

 erros; 

 instrumentação; 

 analista. 
 
A) Coleta e preparação da amostra: esta área determina o tamanho e o 

método de coleta da amostra para que ela seja representativa, isto é, o cuidado na 
amostragem. Trabalhando-se com alimentos, devemos lembrar também que se trata 
de uma amostra perecível que pode sofrer mudanças rápidas durante a análise. 

Estas mudanças incluem perda de umidade, decomposição, separação de 
fases, infestação por insetos, aumento da contaminação microbiológica, etc. Para 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]  Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 

 

  

Agroindustria – Análise de Alimentos                                                                                           16 
 

garantir um eficiente programa para coleção de amostra. devemos considerar os 
seguintes itens de qualidade: 

 amostragem;  documentação;  controle de contaminação;  preservação  
e  transporte para o laboratório. 

B) Métodos de análise: o método ideal deve possuir aqueles atributos 
essenciais como exatidão. precisão, especificidade e sensibilidade, além de ser 
prático, rápido e econômico. Porém não é possível otimizar todas estas condições ao 
mesmo tempo e o analista deve decidir em função do objetivo da análise, quais 
atributos devem ser priorizados.  

Por exemplo, em muitos casos, queremos ter apenas uma idéia da 
quantidade de um composto na amostra. Neste caso, podemos escolher um método 
menos exato e preciso e, conseqüentemente, mais prático, rápido e econômico. 

 Os métodos de análise podem ser classificados em vários tipos: 

 métodos oficiais: são os que devem ser seguidos por uma legislação ou agência 
de fiscalização 

 métodos padrões ou de referência: são métodos desenvolvidos por grupos que 
utilizaram estudos colaborativos; 

 métodos rápidos: são utilizados quando se deseja determinar se será necessário 
um teste adicional através de um método mais exato; 

 métodos de rotina: são os métodos oficiais ou padrões que podem ser 
modificados conforme a necessidade e conveniência; 

 métodos automatizados: é qualquer um dos métodos citados acima, porém que 
utilizam equipamentos automatizados; 

 métodos modificados: são geralmente métodos oficiais ou padrões, que sofreram 
alguma modificação, para criar alguma simplificação, ou adaptação a diferentes 
matrizes, ou, ainda, remover substâncias interferentes. 

 Existem procedimentos para verificação da correta aplicabilidade de um 
método para uma determinada amostra: 

 formulação sintética: é o melhor procedimento, mas é muito difícil duplicar a 
matriz das amostras, principalmente as sólidas; 

 porcentagem de recuperação: não e um método muito exato, porém é simples e 
por isso bastante usado; o composto em análise é adicionado à matriz da amostra 
e cuidadosamente misturada antes ou depois da etapa de extração 

 comparação com um método oficial ou padrão: é feita em relação à exatidão e 
precisão. 

 A comparação entre métodos é sempre feita em relação à exatidão e precisão. A 
precisão pode ser definida de três maneiras dependendo das fontes de 
variabilidade: 

 replicabilidade: é expressa como desvio padrão e mede a variabilidade 
entre replicatas; 

 repetibilidade: é expressa como desvio padrão e mede a variabilidade 
entre resultados de medidas da mesma amostra em épocas diferentes e no mesmo 
laboratório (estudo intralaboratorial); 

 reprodutibilidade: é expressa como desvio padrão e mede a 
variabilidade entre resultados de medidas da mesma amostra em diferentes 
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laboratórios (estudo interlaboratorial). 
 
C) Tipos de erros em análise de alimentos: existem duas categorias de 

erros: determinados ou sistemáticos e indeterminados. 
Erros determinados: possuem um valor definido, podendo ser medidos e 

computados no resultado final. 

 Erros de método; 

 Erros operacionais: erros de leitura de medidas instrumentais ou medidas 
volumétricas; erros de preparação de padrões; erro de amostragem; erro de 
diluições; erro devido à limpeza deficiente da vidraria utilizada. 

 Erros pessoais: identificação imprópria da amostra; falha em descrever 
observações e informações importantes; falhas em seguir as direções do método; 
erros no registro destes dados tais como transposição dos dígitos, localização 
incorreta do ponto decimal, inversão do numerador e denominador etc.; erros de 
cálculos dos resultados; erro na interpretação dos resultados; 

 Erros devido a instrumentos e reagentes: erro devido ao uso de reagentes 
impuros e de má qualidade. 

Erros indeterminados: não possuem valor definido e, portanto, não podem 
ser medidos. Não podem ser localizados e corrigidos, entretanto podem ser 
submetidos a um tratamento estatístico que permite saber qual o valor mais provável 
e também a precisão de uma série de medidas, pois eles devem seguir uma 
distribuição normal (distribuição de Gauss). 

 
D) Instrumentação: os instrumentos consistem de componentes óticos e 

eletrônicos e, portanto, seu funcionamento tende a se deteriorar com o tempo. 
Devemos, então, fazer freqüentes padronizações e calibrações de modo a monitorar 
este desgaste. Mesmo controlando os desgastes, pode ocorrer falhas de uso dos 
equipamentos como: 

 verificação do nível na balança analítica; 

 tempo de espera de aquecimento em alguns equipamentos etc. 
 
E) Analistas: o analista de laboratório deve conseguir determinar com 

exatidão e precisão componentes presentes em concentrações muito baixas e em 
matrizes muito complexas. A verificação das habilidades do analista pode ser feita 
pelo exame intralaboratorial e interlaboratorial de uma mesma amostra. 

 

1.4  CONDUTA NO LABORATÓRIO 

Devido à grande quantidade de riscos que envolvem a rotina de trabalho 
do laboratório de bromatologia, é necessário que o analista observe várias 
orientações para que acidentes sejam evitados, como: 

 • Usar jaleco confeccionado em algodão, com abertura frontal, fecho de 
velcro, mangas compridas com punho fechado com velcro, sem bolsos e sem 
detalhes soltos. 

 • Usar óculos de proteção e luvas (Figura 3).  
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Figura 3- Luvas e óculos de proteção individual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ao se utilizarem produtos voláteis ou 
se realizarem procedimentos que produzam 
gases, é necessária a utilização de capela.  

• Evitar testar amostras por odor.  

• Nunca pipetar com a boca. 

• Ao diluir um ácido, adicionar ácido 
sobre água. 

• Informar-se sobre a localização e 
uso dos equipamentos de emergência.  

• Conhecer a localização e manuseio 
dos extintores de incêndio. 

• Conhecer a localização e manuseio 
dos chuveiros de emergência com lava-
olhos. 

• Nunca beber ou comer 
alimentos no laboratório.  

• Realizar os procedimentos 
com extrema atenção.  

• Evitar distrações no interior do 
laboratório. 
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2.  ÁGUA E OS ALIMENTOS 

 
A água é o componente majoritário dos seres vivos, ou seja, é o que 

existe em maior quantidade. Dessa forma, como os seres vivos, plantas e animais, 
são as principais fontes de alimentos para a nossa dieta, a água é também o 
componente principal desses alimentos. Na carne, o conteúdo de água pode chegar 
a 70% enquanto nas verduras pode representar até 95%.  

Nos seres vivos, a água desempenha diversas funções, como transporte 
de nutrientes e produtos de descarte do metabolismo (em solução), participação de 
reações químicas e bioquímicas e estabilização da estrutura de diversas moléculas 
complexas, como proteínas e ácidos nucleicos. 

Umidade, ou teor de água, de um alimento constitui-se em um dos mais 
importantes e mais avaliados índices em alimentos. É de grande importância 
econômica por refletir o teor de sólidos de um produto e sua perecibilidade. Umidade 
fora das recomendações técnicas resulta em grandes perdas na estabilidade 
química, na deterioração microbiológica, nas alterações fisiológicas (brotação) e na 
qualidade geral dos alimentos.  

 

2.1.  CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA NOS ALIMENTOS 

A água é um nutriente absolutamente essencial, participando com 60 a 65 
% do corpo humano e da maioria dos animais. Dentre as várias funções da água no 
organismo, cita-se: 

a - é o solvente universal, indispensável aos processos metabólicos; 
b - manutenção da temperatura corporal; 
c - manutenção da pressão osmótica dos fluídos e do volume das células; 
d - participação como reagente de um grande número de reações 

metabólicas. 
A água é considerada o adulterante universal dos alimentos, por isso sua 

determinação é  de grande importância. 
Usualmente a quantidade de água nos alimentos é expressa pelo valor da 

determinação da água total contida no alimento. Porém, este valor não fornece 
informações de como está distribuída a água neste alimento nem permite saber se 
toda a água está ligada do mesmo modo ao alimento. Muitas vezes o teor de água 
determinado permite que ocorra o desenvolvimento de algum microorganismo, 
porém isso não ocorre, porque muita desta água não está disponível ao 
microorganismo.  

Há também o fato de uma parte da água não ser congelável. Isso nos leva 
a crer que existem moléculas de água com propriedades e distribuição diferentes no 
mesmo alimento. 

Pode-se concluir que há dois tipos de água nos alimentos:  

 água livre: é aquela que se apresenta fracamente ligada aos 
demais componentes dos alimentos. Esta água poderá servir de 
meio de cultivo para microrganismos (provocando alterações nos 
alimentos, na imensa maioria das vezes indesejáveis, levando à 
perda de sua qualidade) e como meio para reações químicas e 
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bioquímicas (também provocando alterações nos alimentos). 

 água combinada: é aquela que se apresenta fortemente ligada aos 
demais componentes dos alimentos, normalmente formando as 
primeiras camadas de hidratação das mesmas. Por estar ligada 
intimamente ao alimento, não serve como meio de cultivo para 
microrganismos, assim como não é meio propício para ocorrência 
de reações químicas e bioquímicas. 

 
Devido à presença de água nessas duas formas, a determinação do teor 

de água total do alimento (umidade) em laboratório (apesar de ser uma das análises 
bromatológicas mais importantes) perde espaço quando há necessidade de inferir 
sobre a conservação e vida de prateleira dos alimentos. É então importante conhecer 
apenas o teor de água livre presente nos alimentos (através da atividade de água). 

 

2.1.1 Determinação de umidade  

 012/IV Perda por dessecação (umidade) – Secagem direta em 
estufa a 105oC 

Todos os alimentos, qualquer que seja o método de industrialização a que 
tenham sido submetidos, contêm água em maior ou menor proporção. Geralmente a 
umidade representa a água contida no alimento, que pode ser classificada em: 
umidade de superfície, que refere-se à água livre ou presente na superfície externa 
do alimento, facilmente evaporada e umidade adsorvida, referente à água ligada, 
encontrada no interior do alimento, sem combinar-se quimicamente com o mesmo. 

A umidade corresponde à perda em peso sofrida pelo produto quando 
aquecido em condições nas quais a água é removida. Na realidade, não é somente a 
água a ser removida, mas outras substâncias que se volatilizam nessas condições. 
O resíduo obtido no aquecimento direto é chamado de resíduo seco. O aquecimento 
direto da amostra a 105°C é o processo mais usual. Amostras de alimentos que se 
decompõem ou iniciam transformações a esta temperatura, devem ser aquecidas em 
estufas a vácuo, onde se reduz a pressão e se mantém a temperatura de 70°C. Nos 
casos em que outras substâncias voláteis estão presentes, a determinação de 
umidade real deve ser feita por processo de destilação com líquidos imiscíveis. 
Outros processos usados são baseados em reações que se dão em presença de 
água.  

Dentre estes, o método de Karl Fischer é baseado na redução de iodo 
pelo dióxido de enxofre, na presença de água. Assim, a reação entre a água e a 
solução de dióxido de enxofre, iodo e reagente orgânico faz-se em aparelho especial 
que exclui a influência da umidade do ar e fornece condições para uma titulação cujo 
ponto final seja bem determinado. Em alimentos de composição padronizada, certas 
medidas físicas, como índice de refração, densidade etc., fornecem uma avaliação 
da umidade de modo rápido, mediante o uso de tabelas ou gráficos já estabelecidos.   

 Material 
 Estufa, balança analítica, dessecador com sílica gel, cápsula de 

porcelana ou de metal de 8,5 cm de diâmetro, pinça e espátula de 
metal. 
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 Procedimento  
- Tarar a cápsula e anotar o peso; 
- Pese de 2 a 10 g da amostra em cápsula de porcelana, previamente 

tarada.  
- Aqueça durante 3 horas. 
- Resfrie em dessecador por 30 minutos. Pese.  
- Repita a operação de aquecimento e resfriamento até peso constante.  
 

 
 
Onde: Pi = Peso inicial da amostra (amostra úmida) em gramas 

(descontado o peso da cápsula)  
             Pf = Peso final da amostra (amostra seca) em gramas 

(descontado o peso da cápsula). 
 

Figura 4- Tarar os cadinhos na balança e anotar o peso. 

 
 

Figura 5- Maceração da amostra e pesagem no cadinho. 
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Figura 6- Secagem, resfriar no dessecador e pesar até peso constante. 

  

 
 

 
 

2.1.2 Atividade de água (Aa ou Aw) –  

A atividade de água (aw) representa intensidade de ligação da água com 
os demais componentes do alimento, ou seja, o teor de água livre presente no 
mesmo. Dessa forma, este parâmetro indica o quanto o alimento está predisposto a 
sofrer alterações, principalmente no que se refere a alterações por microrganismos. 

É possível estabelecer uma relação entre o teor de água livre nos 
alimentos e sua conservação. O teor de água livre é expresso  como atividade de 
água 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 
a umidade relativa de equilíbrio (URE) do alimento. A atividade  da água será então 
igual a URE e é expressa por URE/100. 
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2.1.2.1 Atividade de água e conservação dos alimentos  

 
O valor máximo da Aa é 1, na água pura. Nos alimentos ricos em água, 

com Aa > 0,90, podem formar soluções diluídas que servirão de substrato para os 
microorganismos poderem se desenvolver. Nesta situação as reações químic0as 
podem ter sua velocidade diminuída em função da baixa concentração dos 
reagentes. 

Quando a Aa baixar para 0,40-0,80, haverá possibilidade de reações 
químicas e enzimáticas a velocidades rápidas, pelo aumento da concentração dos 
reagentes. 

Com Aa inferior a 0,30 estará atingindo a zona de adsorção primária, onde 
a água está fortemente ligada ao alimento. 

Matematicamente, a atividade de água pode ser expressa da seguinte 
forma: 

 
 
Onde: P = pressão de vapor da amostra;  
            Po = pressão de vapor da água pura (ambos na mesma 

temperatura)  
 

Quadro 3- Umidade e atividade de água de alguns alimentos. 

 
 
De acordo com a atividade de água no alimento, ocorre o 

desenvolvimento de certos tipos de microrganismos, como: 
 
   Tipo de Microorganismo    Aa  
    bactérias   0,90 
    leveduras   0,88 
    fungos (mofos)  0,80 
    osmofílicos   0,62  
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Tabela 1- Influência da atividade de água na flora microbiana dos alimentos 
 

 
 
A umidade de um alimento está relacionada com sua estabilidade e qualidade  e 

composição, e pode afetar os seguintes itens: 
 

1- Estocagem: Alimentos estocados com alta umidade irão se deteriorar mais 
rapidamente que os que possuem baixa umidade. Por exemplo, grãos com umidade 
excessiva estão sujeitos a rápida deterioração devido ao crescimento de fungos que 
desenvolvem toxinas como a aflatoxina. 
 
2- Embalagem: Alguns tipos de deterioração podem ocorre am determinadas 
embalagens se o alimento apresenta uma umidade excessiva. Por exemplo, 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, em embalagens permeáveis à luz e ao oxigênio. 
 
3- Processamento: a quantidade de água é importante no processamento de vários 
produtos, como, por exemplo, a umidade do trigo para fabricação de pão e produtos 
de padarias 

          
 
 
 
 

Aw 
Alimentos Microrganismos 

0,98 e superior Carnes e pescados 
frescos, verduras, 
leite 

Multiplica-se a maioria dos microrganismos que 
alteram os alimentos e todos os patógenos 
transmitidos por alimentos. 

0,98 – 0,93 Leite evaporado, pão, 
embutidos cozidos 

Multiplicam-se as enterobacteriaceas, incluindo 
Salmonella, nos níveis superiores desta faixa. 
Flora de alteração, com freqüência bactérias 
ácido-láctica. 

0,93 – 0,85 Carne bovina seca, 
leite condensado 

 Multiplica-se Staphylococcus aureus e muitos 
fungos produtores de micotoxinas. Leveduras e 
fungos são os microrganismos primários da 
alteração. 

0,85 – 0,60 Farinhas, cereais, 
vegetais desidratados 

Não se multiplicam bactérias patogênicas. 
Alteração por microrganismos xerófilos, 
osmófilos, halófilos. 

Inferior a 0,60 Confeitos, massas, 
biscoitos, leite em pó, 
ovos em pó, etc 

Não se multiplicam os microrganismos embora 
possam seguir sendo viáveis por muito tempo. 
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Tabela 2- conteúdo de umidade em alguns alimentos: 

ALIMENTOS % UMIDADE 

produtos lácteos fluidos 87 – 91 
leite em pó 4 
queijos 40 – 75 
manteiga 15 
creme de leite 60 – 70 
sorvetes 65 
margarina e maionese 15 
frutas 65 – 95 
hortaliças 85 
carnes e peixes 50 – 70 
cereais <10 
macarrão 9 
pães e outros produtos de 

padaria 
35 – 45 

 

2.1.2.2 Método de análise de Aw 

 

Na determinação da aw, é condição essencial que a temperatura seja 
aferida, pois a temperatura da amostra/alimento modifica sua atividade de água. De 
forma geral, quanto maior a temperatura, maior será a aw do alimento.  

Para determinar a atividade de água nos alimentos, é bastante comum o 
uso de equipamento chamado “medidor de atividade de água”, produzido por várias 
indústrias que utilizam para realizar a medida, sensores eletrolíticos e de umidade 
(Figura 2.5). 

Figura 7- Medidor de Aw ( marca Aqualab). 
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3.  CARBOIDRATOS 

 

3.1 CONCEITO  

O termo carboidrato deriva da terminologia “hidratos de 
carbono”,determinados pela fórmula Cx (H2O)y, que contém C, H, e O, estes últimos 
na mesma proporção que na água. Carboidratos são poliidroxialdeídos ou 
poliidroxicetonas (Figura 8) ou substâncias que liberam tais compostos por hidrólise. 

Os carboidratos constituem mais de 90% de matéria seca dos vegetais. 
Fornecem a maior parte das calorias da dieta da população humana, além de 
proporcionar texturas e palatabilidade desejáveis e é universalmente reconhecido 
poder edulcorante.  

 
Figura 8- Estrutura química dos carboidratos. 

 
 

Os mais utilizados pelo homem são o amido e a sacarose e, por isso, as 
plantas que os contêm são as mais cultivadas e consumidas. Nos animais, o 
principal açúcar é a glicose, e o carboidrato de reserva, o glicogênio. Os glícides ou 
carboidratos representam para o organismo a mais apreciável e a mais econômica 
fonte de energia.  

Nota: Entre os poucos glícides que se obtém dos animais, podemos citar: 
a lactose (açúcar do leite) e a frutose (açúcar do mel).Nas plantas, há grande 
variedade de carboidratos, e o amido é, por excelência, o de reserva. 

Os carboidratos são sintetizados na natureza pelas plantas, através do 
processo de fotossíntese, a partir do dióxido de carbono e água. Com ajuda da 
energia solar, os vegetais verdes tomam o anidro carbônico da atmosfera e a água 
do solo, produzindo carboidratos, através da seguinte reação: 

CO2  +  H2O              6 HCHO  +  O2 
Função da clorofila é unir-se ao Carbono e catalizar a reação. 
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3.1.1 FUNÇÕES:  

 

 São fácil combustíveis energéticos de que os animais necessitam para 
desenvolver seus movimentos. Representam 80% do total calórico utilizado pela 
humanidade ( 75 - 80 % deste valor é representado pelo amido). Nos EUA, do 
total calórico , 46% é representado pelos CHO (47% de amido e 52% pela 
sacarose), 42% de lipídios e 12% de proteínas. CHO complexos devem ser 
hidrolizados a CHO simples para serem absorvidos pelo organismo. 

 Fornece energia para ser transformada em trabalho no corpo e fornece calor para 
regular temperatura corporal. 

 CHO são essenciais para a completa oxidação das gorduras do corpo. Se 
ausentes há acúmulo de ácidos (acidose) provenientes do metabolismo 
intermediário das gorduras, sendo portanto antiácidos. 

 São economizadores de proteínas. Se os CHO estão disponíveis, o corpo não 
utiliza as proteínas como fonte de energia e elas serão aproveitadas para suas 
funções específicas (+ nobres). 

 São utilizadas como alimentos (substrato) da flora microbiana sintetizadora de 
diversas vitaminas. 

 São responsáveis pela reação de escurecimento em muitos alimentos. 

 Propriedades reológicas na maioria dos alimentos de origem vegetal 
(polissacarídeos). 

 Podem ser utilizados como adoçantes naturais. 

 São utilizados como matéria-prima para alimentos fermentados 
 

3.1.2 PROPRIEDADES DOS CARBOIDRATOS 

- Geralmente sólidos cristalinos, incolores e tem sabor doce. São  compostos 
naturais bastantes comuns e a sacarose é talvez o adoçante mais antigo que se 
conhece. 

- São facilmente solúveis em água. 
- Reduzem facilmente, soluções alcalinas de Cu2+ a Cu+ 
- Reagem com oxidantes brandos formando ácidos glicônicos e ácidos glicóricos. 
- Cetonas reagem com oxidantes mais enérgicos, formando dois ác. dicarboxílicos; 
- Quando aquecidos em soluções ácidas sofrem desidratação, por um mecanismo 

que tem como produto final um furaldeído; 
- Alguns CHO formam estruturas rígidas em plantas (celulose, lignina, 

hemicelulose)., é a mesma função dos ossos dos animais. 
 

3.2  OS CARBOIDRATOS NOS ALIMENTOS 

Os CHO constituem ¾ 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. O homem consome o amido e a sacarose e as 
plantas que os produzem são as mais cultivadas. 

Nas tabelas de composição de alimentos, o conteúdo de carboidratos tem 
sido dado como carboidratos totais pela diferença, isto é, a percentagem de água, 
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proteína, gordura e cinza subtraída de 100. 
 

Tabela 3- 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  99,5% sacarose 
Açúcar de milho 87,5% glicose 
Mel 75% açúvcares redutores 

 
A sacarose está presente em pequenas quantidades na maior parte dos 

vegetais. Portanto sua ingestão em maior nível se dá através de alimentos 
modificados. 

Os cereais contêm pequena quantidade de açúcares, pois a maior parte é 
convertida em amido. O amido é 
o CHO mais comum utilizado 
pelos vegetais como reservas 
energéticas. Assim, o homem e 
os animais desenvolveram 
sistemas enzimáticos para 
utilizá-lo como fonte de energia . 

As frutas maduras são 
doces devido a transformação 
do amido (reserva) em açúcares 
mais simples como a sacarose, 
frutose, etc. 

Os produtos de 
origem animal contêm menos CHO matabolizável que outros alimentos. O glicogênio 
é semelhante a amilopectina do amido e é metabolizável da mesma forma que este. 

 
3.2.1 Classificação 

OsCHO são classificados de acordo com o nº de carbonos que tenham, 
em monossacarídeos, oligossacarídeos (dissacarídeos e trissacarídeos) e 
polissacarídeo. Os CHO têm um ou vários grupos alcoólicos (-OH) e um grupo 
aldeído (-CHO) ou cetônico (-CO-). 

 

3.2.1.1 Monossacarídeos  

Podem ser divididos quanto à função orgânica presente, cetose (função 
orgânica cetona) e aldose (função orgânica aldeído), e quanto ao número de átomos 
de carbono na cadeia, triose (3 átomos de carbonos), tetrose (4 átomos de carbono), 
pentose (5 átomos de carbono), hexose (6 átomos de carbonos).  

Não necessitam sofrer qualquer transformação para serem absorvidos 
pelo organismo.  
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a) Glicose (dextrose): resultado da "quebra" de carboidratos mais 
complexos, polissacarídeos, é a forma de açúcar que circula no sangue e se oxida 
para fornecer energia. No metabolismo humano, todos os demais tipos de açúcares 
se transformam em glicose. É também encontrada no milho, na uva, e em outras 
frutas e vegetais. É rapidamente absorvida, sendo utilizada como fonte de energia 
imediata ou armazenada no fígado e no músculo na forma de glicogênio muscular.  

Figura 9- Fórmula cíclica da glicose. 

 
 

b) Frutose (levulose): é o açúcar das frutas. Encontrada principalmente 
nas frutas e no mel. É o mais doce dos açúcares simples. Fornece energia de forma 
gradativa, por ser absorvida lentamente, o que evita que a concentração de açúcar 
no sangue (glicemia) aumente muito depressa. 

Figura 10- Formas estruturais da frutose. 

 
 

. c) Galactose: proveniente da lactose, o 
dissacarídeo do leite e seus derivados. No fígado, é 
transformada em glicose para fornecer energia. 
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3.2.1.1.1. Propriedade dos Monossacarídeos 

 

A seguir serão listadas as principais propriedades dos monossacarídeos 
para a área de alimentos 

1. Higroscopicidade 
Devido principalmente à presença de grande número de grupos polares 

(hidroxilas) em sua estrutura, os monossacarídeos possuem elevada capacidade de 
adsorver água. Essa propriedade é desejável em alguns alimentos que precisam 
manter certo grau de umidade, como produtos de confeitaria e indesejável em 
produtos granulados, que aglomeram suas partículas devido à presença de água. 

2. Poder edulcorante  
A maioria dos monossacarídeos possui sabor doce, o que os torna muito 
importantes para a indústria de alimentos. Dentre os monossacarídeos, a frutose 
é a que possui esta característica mais destacada. 

 
 

3.2.1.3 DISSACARÍDEOS 

 
Polímeros compostos de resíduos de monossacarídeos unidos por ligação 

hemiacetálica (glicosídica), em nº de 2. São solúveis em água e muito abundantes 
na natureza. 

São combinações de açúcares simples, podendo sofrer desdobramento 
através da ação de enzimas. Entre eles temos:  
 
a) Sacarose (açúcar 
de cana): forma de 
açúcar que nos é mais 
familiar, encontrada na 
cana-de-açúcar e na 
beterraba. É o açúcar 
mais comum, açúcar 
branco, formado por 
glicose e frutose. Tem 
rápida absorção e 
metabolização, eleva 
glicemia e fornece 
energia imediata para 
a atividade física, 
contribui para a 
formação das reservas 
de glicogênio. 
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 INVERSÃO DA SACAROSE: 
 

No processo de hidrólise química ou enzimática ocorre a inversão da rotação 
ótica da solução inicial, motivo pelo qual o processo de hidrólise da sacarose é 
também conhecido por inversão da sacarose e o produto final é conhecido como 
açúcar invertido. 

A mistura de frutose e glicose (levorrotatória) obtida possui maior solubilidade 
e poder edulcorante que a sacarose, sendo por isso utilizada como ingrediente em 
grande variedade de alimentos. 

 

 
 

3.2.1.2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS DISSACARÍDIOS  

Os dissacarídeos classificam-se em redutores e não redutores. Os 
redutores são aqueles que possuem apenas um grupo hidroxílico envolvido na 
ligação de monossacarídeos e reduzem soluções alcalinas como a de Fehling.  

Os não-redutores possuem os dois grupos hidroxílicos envolvidos na 
ligação glicosídica de monossacarídeos não reduzindo a solução de Fehling. A 
sacarose é um açúcar não redutor enquanto a lactose e a maltose são redutores.  

 

3.2.1.3 Polissacarídeos 

São macromoléculas naturais, ocorrendo em quase todos os organismos 
vivos. são formados pela condensação de monossacarídeos, unidos entre si pelas 
ligações glicosídicas. Possuem alto peso molecular e podem ter cadeias lineares, 
ramificadas e cíclicas (Ex. dextrinas) 

Os polissacarídeos de menor peso molecular são solúveis em água e, 
esta solubilidade diminui com o peso da molécula e com associações entre 
moléculas. Aqueles mais insolúveis são os encontrados nas paredes celulares e sua 
função nos vegetais é a de reforçar e estrutura, por isso são denominados 
polissacarídeos estruturais. 

Nomenclatura - São designados pelo sufixo “ana”, assim, glucose dá 
origem a glucanas,; arabinose dá origem a arabinana ou arabanas. Também são 
denominados por nomes já consagrados pelo uso como amido, celulose, pectinas, 
etc. 
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3.2.1.3.1. CLASSIFICAÇÃO E FUNÇÕES 

 
São classificados em homoglicanas e heteroglicanas, quando formado por 

uma única espécie ou diferentes espécies de monossacarídeos . 
Na natureza, estes polímeros têm diversas funções: 
 -Fazem parte de estruturas da parede celular de vegetais (celulose, 

pectina, hemicelulose), ou de animais (quitina). 
 - Servem de reservas metabólicas de plantas (amido, frutanas, 

dextranas) e de animais (glicogênio) 
 - São substâncias protetoras de plantas (retém água) e com isso, os 

processos enzimáticos não  são interrompidos, mesmo em condições de 
desidratação. 

 
 FUNÇÕES NOS ALIMENTOS 

- Retém umidade, formando soluções , reduzindo a atividade de água do 
sistema. 

     -Importante na textura, aparência e “flavor” dos alimentos;  
Entre os polissacarídeos mais importantes temos o amido, a celulose as 

pectinas e outros. 

3.2.1.3.2. Amido 

É a mais importante reserva de nutrição das plantas superiores 
(sementes, tubérculos, rizomas e bulbos). É facilmente digerido e por isso é 
importante na alimentação humana. 

Fica armazenado nas sementes, nas raízes, tubérculos, frutos, caule e 
folhas dos vegetais. Constitui a principal fonte dietética de carboidrato. A cocção de 
substâncias ricas em amido melhora seu sabor, suaviza e rompe suas células, 
facilitando os processos digestivos. Durante a digestão, o amido se transforma 
primeiramente em dextrina (monose) e em seguida em maltose (dissacarídio). 

Quando aquecido na presença de água, os amidos formam géis estáveis. 

É constituído de dois polissacarídeos, chamados de amilose e 
amilopectina, em proporção que varia de acordo com a origem das plantas e mesmo 
do grau de maturação. As proporções destes influem na viscosidade e poder de 
geleificação do amido. 
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Amilose - Polissacarídeo linear formado por unidades de D-

glucopiranose, unidas por ligações glicosidicas alfa (1-4) em nº que varia de 200 - 
10.000. A amilose possui estrutura helicoidal dentro da qual podem acomodar-se 
moléculas de Iodo, formando um composto de cor azul. Esta reação é indicativa da 
presença de amido, e é usada para identificar ponto de maturação de frutos, por 
exemplo. Os lipídios podem ser envolvidos pelas hélices da amilose,  que poderá ter 
influência na digestibilidade do amido. 

Figura 11- Estrutura da amilose. 

 
 

Amilopectina - Fração ramificada do amido. É formada por várias 
cadeias de 20 a 25 unidades de alfa-D-glucopiranose, unidas por ligações alfa (1-4) 
e as cadeias são unidas entre si por ligações alfa (1-6).  

 
Figura 12- Estrutura da amilopectina. 

 

A.  Gelatinização do amido. 

 
Embora o amido não seja solúvel em água fria, na presença de água e 

aquecimento, as moléculas de amido têm parte de suas ligações intermoleculares 
rompidas e, em consequência disso, as moléculas de água passam a interagir com o 
amido através de pontes de hidrogênio. A presença da água junto ao amido provoca 
então aumento de volume deste, formando soluções viscosas que, quando 
resfriadas, formam gel.  

O gel de amido constitui uma das mais importantes (senão a mais 
importante) função tecnológica do amido nos alimentos, uma vez que o gel de amido 
é formado durante a produção de diversos alimentos como massas, pães, produtos à 
base de milho e na preparação do arroz e do feijão cozidos. Infelizmente, o gel de 
amido natural apresenta diversos problemas para a indústria de alimentos, tais como: 
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• Forma-se somente a elevadas temperaturas.  
• É instável diante de processos industriais como agitação, transporte, 

aquecimento e congelamento.  
• Sofre muita interferência dos demais constituintes do alimento 

(proteínas, açúcares, etc.).  
 

 
Soluções de amido a temperaturas baixas gelatinizam ou formam 

precipitados cristalinos, estes só ocorrem com a forma linear (amilose). Este 
fenômeno é conhecido como retrogradação do amido. 

Os problemas tecnológicos apresentados pelo gel de amido são a 
retrogradação e a sinérese. A retrogradação é o retorno do amido a seu estado de 
cristal, enquanto a sinérese é a expulsão da água que forma o gel, com consequente 
reconstituição das interações intermoleculares entre as moléculas de amido.  

Para contornar esses problemas, as indústrias de alimentos podem utilizar 
amidos quimicamente modificados, de forma a contornar as vulnerabilidades 
apresentadas pelo gel de amido natural. 

 
B.  AMIDOS MODIFICADOS  

Os amidos naturais podem ser tratados quimicamente a fim de se 
tornarem ingredientes apropriados na formulação de alimentos. Assim, os amidos 
modificados podem adquirir características de interesse à indústria de alimentos 
como: 

• Formar géis em água fria ou sob pouco aquecimento.  
• Formar géis resistentes ao transporte, a agitação, a altas temperaturas e 
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ao congelamento.  
• Formar gel na presença de outros solutos, como açúcares e sais.  
São exemplos de amidos modificados quimicamente os amidos pré-

gelatinizados, as dextrinas e os amidos reticulados, entre outros. 
 

3.2.1.3.4 CELULOSE 

É o composto orgânico encontrado com maior frequência na natureza. 
como os outros materiais fibrosos, é resistente às enzimas digestivas humanas, não 
sendo digerida.  

Um de seus papéis é ajudar no bom funcionamento do intestino, formando 
o bolo fecal. É encontrada exclusivamente nas plantas e perfaz a parte estrutural das 
folhas, caules, raízes, sementes e cascas de frutas. 

Apresenta as seguintes características gerais: 
 Não é digerida pelo homem, formam as fibras dietéticas, importantes na 

tecnologia de alimentos. 
 No algodão está presente em 98% da matéria  seca. 
 É constituída de cadeias não ramificadas de d-glucopiranose, em nº que varia 

de 100 a 200. 
 É insolúvel em água, ácidos ou álcalis, difícil hidrólise a não ser por enzimas. 

Figura 13- Estrutura química da celulose. 

 

3.2.1.3.4 HEMICELULOSE 

 As hemiceluloses são polissacarídeos formados por vários 
monossacarídeos diferentes (por exemplo: glicose, galactose, xilose), solúveis em 
água, mas de difícil digestão. São especialmente importantes na indústria da 
panificação, pois retêm água da farinha diminuído, dessa forma, a energia necessária 
para o amassamento. 

 

3.2.1.3.5. PECTINA 

Constituí-se por cadeia de ácido D-galacturônico, cujos grupos 
carboxílicos pode estar parcialmente metoxilado ou neutralizado por bases. 
Geralmente dividi-se em outros grupos menores, quais sejam: 

Protopectina 
- Insolúveis em água e por aquecimento em meio ácido formam os ácidos 
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pécticos e ácidos pectínicos. Estão presente em maior grau nas frutas verdes e a 
medida que a maturação avança vão sendo degradadas a  ácidos pectínicos e 
pécticos. Pode estar associada a íons Cálcio os quais confere rigidez a estrutura 
celular. 

Ácidos Pectínicos  
-Possuem grupos metoxílicos esterificados, dependendo do grau de 

metoxilação, estes compostos podem formar géis na presença de açúcar em meio 
acido. 

Ácidos Pécticos  
- Estes compostos não possuem metoxilações esterificando os 

grupamentos carboxílicos e formam géis na presença de íons metálicos bi ou 
trivalentes como o  íon Cálcio. P.ex. 

A pectina é o polissacarídeo mais importante na indústria de alimentos. 
As pectinas podem ser de baixo teor de metoxilação (BTM), quando 

apresenta menos de 7% de grupos carboxílicos esterificados por grupamentos 
metílicos, e geleificam na presença de íons como o Cálcio. O teor de metoxilas ideal 
para este fim e 3,5 % e são importantes para a tecnologia de produtos dietéticos. 
Também são chamadas pectinas lentas. 

As pectinas de alto teor de metoxilação (ATM) são denominadas de 
pectinas rápidas e formam géis estáveis na presença de açúcar em meio ácido. 

 Algumas das enzimas que degradam a pectina são a Pectinesterase 
(PE) - catalizam a reação de desmetoxilação e Poligalacturonase (PG) - catalizam a 
reação de despolimerização da molécula de pectina. 

 

3.2.1.3.6 Glicogênio  

É também chamado “amido animal”, pois é a forma sob a qual a glicose 
se armazena no organismo humano, principalmente no fígado e nos tecidos 
musculares.  

3.2.1.3.7 Quitina  

Polissacarídeo estrutural; semelhante à celulose, também é utilizado 
como sustentação. Possui ligações b (1¨4) entre as unidades de N-acetilglicosamina. 
Está presente na carapaça de crustáceos como caranguejo e siri.  

3.2.1.3.8 Maltodextrina  
Este polímero de glicose fornece energia devido ao mecanismo 

enzimático que ocorre no intestino, até sua forma mais simples, glicose. Evita, deste 
modo, picos glicêmicos, além de ser ótimo precursor para a síntese de glicogênio 
muscular. 

 

3.4 - MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE CARBOIDRATOS NOS ALIMENTOS 

Os testes qualitativos para açúcares estão baseados no seguinte: 
1. Reações coloridas provenientes da condensação de produtos de degradação dos 

açúcares em ácidos fortes com vários compostos orgânicos; 
2. As propriedades redutoras do grupo carbonila. 
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Entre os métodos quantitativos disponíveis para determinação de 
açúcares totais e de açúcares redutores, os mais utilizados em alimentos são: 
1. Munson-Walker: método gravimétrico baseado na redução de cobre pelos grupos 

redutores dos açúcares; 
2. Lane-Eynon: método titulométrico também baseado na redução de cobre pelos 

grupos redutores dos açúcares 
3. Somogyi: método microtitulométrico baseado também na redução do cobre. 
4. Métodos cromatográficos: papel, camada delgada, coluna, gasosa e 

cromatografia líquida de alta eficiência 
5. Métodos óticos. Refratometria, Polarimetria, Densimetria 

 

3.3.1. Método Lane-Eynon:  

A solução de açúcar é adicionado vagarosamente de uma bureta a uma 
mistura(1:1)em ebulição das duas soluções de Fehling. Próximo ao ponto de viragem 
é adicionado 1 mL de uma solução aquosa de azul de metileno 2%, que é um 
indicador que vai mudar a cor da solução de azul para incolor no ponto de viragem. A 
solução fica incolor, mas, como existe o precipitado cor de tijolo, a cor visível da 
viragem é de azul para vermelho tijolo. Existem dois fatores importantes a serem 
seguidos neste método para maior exatidão dos resultados. 

 A solução deve ficar constantemente em ebulição  durante a titulação, porque o 
CuO formado pode ser novamente oxidado pelo O2 do ar, mudando a cor 
novamente para azul; 

 A titulação deve levar  no máximo 3 minutos, porque pode haver decomposição 
dos açúcares com o aquecimento prolongado. 

A relação entre o cobre reduzido e o açúcar redutor não é 
estequiométrica, o resultado é obtido da tabelas ou padronizando-se a mistura de 
Fehling com uma solução de açúcar com concentração conhecida, e é geralmente 
expresso em glicose. 

Todos os monossacarídeos são redutores. Entre os oligossacarídeos, a 
lactose e a maltose são redutores. A sacarose não é um açúcar redutor. 

Figura 14- Aspecto do reagente de Fehling (a) azul – antes de reagir com o 
açúcar redutor e (b) vermelho – após reação com o açúcar reduto 
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3.4  FIBRAS EM ALIMENTOS 

 
O teor de fibras em um alimento é o resíduo orgânico obtido após a 

amostra sofrer determinado tipo de tratamento químico. A seguir será apresentada a 
técnica para determinação da fibra bruta 

3.4.1. PROPRIEDADES DAS FIBRAS ALIMENTARES 

A) Suscetibilidade à degradação enzimática bacteriana 
 A fibra é à parte do alimento que lhe confere  volume, ou seja, a que 

mais resiste a 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 fermentescíveis no 
intestino grosso, são particularmente efetivas em promover alterações benéficas na 
microflora intestinal. 

 Embora resistente às enzimas do trato intestinal, ao passarem pelo 
intestino as fibras alimentares se expõem às enzimas produzidas por bactérias, as 
quais degradam seletivamente muitas das frações que integram as fibras. 

 Este é o processo de digestão 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 lipídeos e hidrólise à quente com ácidos e álcalis diluídos. 

 Embora resistente às enzimas humanas do trato alimentar, ao 
passarem através do intestino, as fibras alimentares se expõem ás enzimas 
produzidas por bactérias, que degradam seletivamente  muitas das frações que 
integram as fibras da dieta. 

 Este é o processo de digestão bacteriana também denominada 
fermentação, do qual resultam diversos produtos, entre eles, ácidos graxos de 
cadeia curta, CO2, H2, metano e H2O. 

 A extensão da fermentação das fibras alimentares depende da 
natureza das bactérias, do tempo de trânsito ao longo do intestino grosso, da 
estrutura física e da composição química das fibras. 

 O grau de digestão bacteriana varia consideravelmente entre os 
constituintes das fibras alimentares. Pectinas, mucilagens, certas gomas e a maior 
parte da hemicelulose podem ser quase completamente degradadas, a celulose é 
apenas parcialmente digerida (6-50%), a lignina resiste à degradação bacteriana, 
sendo quase que totalmente recuperada nas fezes. 
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a) Capacidade de fixar e absorver água e outras substâncias 
Acredita-se que as fibras exerçam suas funções através de sua 

capacidade de hidratação e de aumentar o volume fecal e a velocidade de transito 
do bolo alimentar, possuindo também capacidade de se complexar com outros 
constituintes da dieta, através de vários mecanismos, podendo arrasta-los em maior 
quantidade na excreção fecal.  

Desta forma, tanto nutriente essencial como substâncias tóxicas poderão 
ser excretadas em maior ou menor quantidades, dependendo da qualidade e 
quantidade das fibras presente na dieta. As pectinas e mucilagens, a hemicelulose 
tem maior capacidade de ligar água. A lignina é relativamente apolar e muito menos 
higroscópico (não tem afinidade com H2O) do que os demais componentes das 
fibras alimentares. 

As fibras da dieta têm a propriedade de absorver ácidos biliares, colesterol e 
compostos tóxicos e mesmo bactérias. 

As fibras alimentares agem como resina na troca de cátion. Assim como pode 
ocorrer com outros nutrientes, o excesso pode ser prejudicial, causando distúrbios 
intestinais e reduzindo assimilação de minerais, como cálcio , magnésio, ferro, zinco 
e fósforo. Uma dieta com altos teores de fibras podem gerar um desequilíbrio no teor 
de minerais do corpo, especialmente no de pessoas desnutridas. 

 
Fontes alimentares 
 

Pectinas, frutas, leguminosas, aveia, 
cevada, soja, lentilha, etc...  
Os melhores exemplos de fibras 
solúveis: 
 – pêssego, mamão, parte branca da 
laranja, maçã e outros. 

 Fibras – consumir 25 
a 30g por dia. Se for consumo em excesso prejudica a absorção de 
minerais essenciais à saúde. Ex. ferro. 

 Fontes de fibras insolúveis – cereais, frutas, hortaliças, grãos, 
farelos, etc. 
 Cereais – 75% hemicelulose, 17% celulose, 0.7% lignina 
 Vegetais crus: 66% pectina e hemicelulose, 31% celulose, 3% 

lignina 
 Frutas:  63% pectina e hemicelulose,  20% celulose, 17% lignina 

 

3.4.2. Classificação 

Os componentes da fibra na dieta podem ser classificados com base nas suas 
propriedades físicas e papel fisiológico em: 
a- Fibras solúveis: retardando o esvaziamento gástrico, aumentando o tempo de 

transito intestinal, tornando mais lenta a absorção da glicose, retardando a 
hidrólise do amido, reduzem os níveis elevados de colesterol. EX. pectinas, 
gomas e certas hemiceluloses 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]  Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 

 

  

Agroindustria – Análise de Alimentos                                                                                           40 
 

b- Fibras insolúveis: Diminuem o tempo de transito intestinal, aumentam o volume 
fecal, tornando mais lenta a absorção de glicose e retardando a digestão do 
amido. Ex. celulose, lignina e muitas hemicelulose. 
 

Fibra Bruta (Método Weende): É o resíduo orgânico dos alimentos após a 
eliminação da água e dos lipídeos e hidrólise à quente com ácidos e álcalis diluídos. 

Fibra Detergente (Método Van Soest): É baseado na separação das diversas 
frações constituintes das fibras por meio de reagentes específicos, denominados 
detergentes. As técnicas que usam detergentes ácidos e/ou neutros, quando não 
acompanhados do uso de amilase e da determinação do nitrogênio residual, podem 
dar valores superestimados, incluindo nestes resultados de teores de amido e 
proteínas não solubilizados, não permitindo também a avaliação dos componentes 
solúveis. 

Fibra Alimentar Insolúvel, Fibra Alimentar Solúvel, Fibra Alimentar Total. 
As fibras solúveis, parcialmente fermentescíveis no intestino grosso, são 

particularmente efetivas em promover alterações benéficas na microflora intestinal. 
Atualmente usa-se o termo Fibra Dietética ou Fibra Dietária como a soma da lignina 
e dos polissacarídeos da dieta que não são digeridos pelas secreções digestivas 
humanas, diferindo da fibra bruta. 

 

3.4.3. Métodos de determinação 

O método para determinação de fibra bruta foi desenvolvido por cientistas 
alemães em 1864 e seu procedimento resumido é o seguinte: 

 Pesar 2 g de amostra e extrair a gordura com éter de petróleo; 

 Ferver em refluxo com ácido sulfúrico 1,25% por 30 minutos 

 Filtrar em filtros especiais, lavando com água fervendo até acabar todo o 
ácido; 

 Ferver o resíduo com solução de NaOH 1,25% por 30 minutos; 

 Filtrar em cadinho de Gooch (de fundo poroso); 

 Secar em estufa e pesar; 

 Incinerar em mufla, esfriar e pesar; 

 O peso perdido na incineração é calculado como fibra bruta. 

a)  Considerações sobre o método 

Tamanho das partículas das amostras: quanto mais fina for moída a 
partícula menor será a quantidade de fibra. 

Presença de gordura na amostra: afeta um pouco o resultado da fibra; 
Ebulição da amostra: ebulição muito forte diminui a quantidade de fibras; 
Filtração após as fervuras com ácido e base: as filtrações geralmente são 

difíceis e lentas. Mas é importante terminar as filtrações até o fim. 
Em 1967 foi introduzido um novo conceito de fibra bruta, que é fibra 

dietética. A fibra foi definida em base nutricional como “matérias vegetais insolúveis 
que não são digeridas por enzimas proteolíticas e diastásicas, e que não podem ser 
utilizadas exceto por fermentações microbianas no trato digestivo de animais”. 

Os métodos gravimétricos para determinação de fibra dietética podem ser 
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divididos em: 
1. Métodos detergentes: fibras insolúveis em detergentes 
2. Métodos enzimáticos: fibra insolúvel somente; fibra insolúvel + fibra solúvel 

 As técnicas que usam detergentes ácidos e/ou neutros, quando não 
acompanhados do uso de amilase e da determinação do nitrogênio residual, podem 
dar valores superestimados, incluindo nestes resultados de teores de amido e 
proteínas não solubilizadas, não permitindo também a avaliação dos componentes 
solúveis.  

 
Os métodos detergentes mais comumente utilizados são: 
a. Fibra por detergente ácido (ADF): determina celulose+ lignina. Abaixo 

ilustramos com o fluxograma básico proposto por Pomeranz e Meloan (1982). 
 

 
 
B. Fibra por detergente neutro (NDF): determina celulose + hemicelulose 

+ lignina. É utilizado como método oficial para determinação de fibra dietética em 
grãos e cereais. O fluxograma abaixo ilustra o procedimento básico proposto por 
Pomeranz e Meloan (1982). 

A determinação de hemicelulose por diferença entre a fibra por detergente 
ácido e a fibra por detergente neutro não é precisa por causa da presença de vários 
outros componentes nos dois métodos por detergentes. Os erros podem ser 
reduzidos nas análises seqüenciais de NAF e ADF. Pectina e taninos são solúveis na 
solução NDF, e  hemicelulose pode ser estimada do peso perdido pelo resíduo NDF 
(livre de amido e proteína).após tratamento ADF. 

O método enzímico-gravimétrico, determina o conteúdo total da fração de 
fibra alimentar, determinando separadamente a fração solúvel e insolúvel, sendo 
este atualmente o método recomendado por apresentar reprodutibilidade aceitável, 
porém o seu custo é mais elevado. 
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*SLS = lauril sulfato de sódio 
** EDTA = ácido etilenodiaminotetracético 
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4.  LIPÍDIOS EM ALIMENTOS  

 

  
Compostos orgânicos 

formados por C,H,O e também 
podem possuir P,N e S, com 
predomínio de H, encontrando-se 
nos organismos vivos,  geralmente 
insolúveis em água e solúveis em 
solventes orgânicos tais como éter 
etílico, éter de petróleo, acetona 
clorofórmio, benzeno e álcoois  

Estes solventes apolares 
atacam a fração lipídica neutra que 
incluem ácidos graxos livres, mono, di e trigliceróis, e alguns mais polares como 
fosfolipídios, glicolipídios e esfingolipídios. Estróis, ceras, pigmentos lipossolúveis e 
vitaminas, que contribuem com energia na dieta, podem ser extraídos apenas 
parcialmente. Ocorrem em todas as células animais ou vegetais de onde podem ser 
extraídos com solventes orgânicos de baixa polaridade.  

 
Tabela 6 - Conteúdo médio de lipídios em alguns alimentos: 

ALIMENTO % DE LIPIDIOS 

Manteiga e margarina 81 
Molhos e saladas 40 –70 

Leite fresco 3,7 
Leite em pó 27,5 

Sorvetes 12 
Cereais 3 – 5 
Carnes 16 – 25 
Peixes 0,1 – 20 
Ovos 12 

Chocolates 35 
Frutas 0,1 – 1 (abacate:26%) 

Vegetais 0,1 – 1,2 

 

4.1  FUNCÕES 

Consumo: Nos EUA, o consumo é de 50 kg/ano 1400 Kcal/dia, 45% do 
consumo calórico. Nos países periféricos o consumo é de 2 a 14 kg/ano/pessoa. 

 Energético = 9 Cal/grama; 
 Transporte de Vitaminas lipossolúveis (A,D,E e K); 
 Favorece a absorção de cálcio; 
 Acúmulo causa obesidade e todos os problemas decorrentes 
 Efeitos sobre o Aroma e sabor dos alimentos 
 maior palatibilidade dos alimentos 
 Acido linolênico é essencial produz o acido araquidônico precursor do 
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hormônio chamado prostaglandina 
 

4.1.1  Funções biológicas: 

1. Importante fonte calórica da dieta; 
2. Supre necessidades nutricionais específicas (ácidos graxos essenciais, 

por exemplo); 
3. Atua no organismo como agente protetor e transportador de vitaminas 

lipossolúveis (A, D, E e K); 
4. Exerce ação lubrificante; 
5. Contribui na ação de leveza pelo aprisionamento de ar em massas e 

sorvetes; 
6. Atua como agente transportador de calor, nas frituras; 
7. Contribui no paladar; 
8 Os lipídios fornecem por queima no organismo,  
9 Calorias/ grama, contra 4 Calorias/grama dos carboidratos e proteínas, 

tornando-se uma das principais fontes de energia utilizadas pelo homem. 
 

 
 
OBSERVAÇÃO: 

 Numa dieta balanceada, cerca de 20% das calorias são fornecidas pelas 
proteínas, 40-60% pelos carboidratos e 20-30% pelas gorduras. 

 
4.2  CLASSIFICAÇÃO  

Os lipídios, ao contrário dos açúcares, não possuem unidade química ou 
estrutural, sendo, portanto, um grupo de substâncias com grande variabilidade de 
grupos funcionais e de conformações químicas. 

 A única característica comum a todos os lipídios é a de serem solúveis 
em solventes orgânicos (éter, clorofórmio, hexano) e ter baixa solubilidade em água.  

Para ilustrar a variabilidade química e estrutural dessa classe de 
compostos, pode-se verificar que na classe dos lipídios estão inclusos, desde os 
triacilgliceróis (lipídios de armazenamento, composto por um glicerol esterificando 3 
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ácidos graxos) até o colesterol (pertencente a um grupo químico em que está inclusa 
também a vitamina D e alguns hormônios) (Figura 15). 

 
Figura 15- Estrutura de alguns compostos lipídicos. 

 
 

4.2.1. Os ácidos graxos  

Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com elevado número de 
carbonos (de 4 até mais de 20 carbonos) (Figura 16). Por estarem presentes em 
grande parte dos lipídios, esses emprestam suas propriedades físico-químicas a 
essas substâncias. Reside aí a importância de estudá-los mais de perto.  

Figura 16. Estrutura de alguns ácidos graxos. 
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 Os ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados  
Além da variação de peso molecular, em função do número de carbonos, 

os ácidos graxos podem ter diferenças referentes à presença de duplas ligações 
entre os carbonos. Quando as duplas ligações estão presentes nas moléculas dos 
ácidos graxos, estes são chamados insaturados (Figura 17). Os ácidos graxos 
insaturados possuem características físico-químicas como ponto de ebulição e de 
fusão diferentes em relação àqueles com mesmo número de carbonos, mas 
saturados.  

Figura 17-Estrutura de alguns ácidos graxos saturados, insaturados (CIS e TRANS). 

 
  
 
Nos alimentos, os ácidos graxos saturados estão presentes em maior 

quantidade nos lipídios de origem animal, como, na banha. Por terem ponto de fusão 
mais elevado, a banha e outros lipídios de origem animal tendem a ser sólidos em 
temperatura ambiente e são comumente chamados “gorduras”. Por outro lado, os 
ácidos graxos insaturados estão presentes em maior quantidade em lipídios de 
origem vegetal, como, no óleo de soja. Por terem ponto de fusão mais baixo, o óleo 
de soja e outros lipídios de origem vegetal tendem a ser líquidos em temperatura 
ambiente e são comumente chamados de “óleos”.  
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Figura 18- Estrutura dos principais ácidos graxos saturados e insaturados. 
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Devido à presença de insaturações, os ácidos graxos podem ter 

configurações cis ou trans, dependendo do arranjo das cadeias carbonadas em 
torno da insaturação. Quando 
as cadeias carbonadas se 
dispõem em um mesmo lado 
em torno da insaturação, este 
adota a conformação cis.  Os 
ácidos graxos de ocorrência 
natural são todos pertencentes 
a esta conformação. Por outro lado, quando as cadeias carbonadas estão dispostas 
em lados opostos em relação à insaturação, este adota a conformação trans. Os 
ácidos graxos podem adotar esta conformação somente após processos 
tecnológicos como o aquecimento.  

Os ácidos graxos trans possuem pontos de fusão e de ebulição mais 
elevados do que seus correspondentes cis, tendendo a ser sólidos em temperatura 
ambiente e por isso, serem considerados prejudiciais a nossa saúde devido à 
habilidade em acumular, formando placas de gordura em nossa circulação 
sanguínea.  

  

4.2.2. Os triacilgliceróis 

Os triacilgliceróis são ésteres de ácidos graxos e glicerol (as três 
hidroxilas do glicerol estão esterificadas com ácidos graxos). São os principais 
componentes dos óleos e das gorduras (lipídios de depósito) (Figura 19).  

Figura 19: Estrutura do glicerol e do triacilglicerol.  
 

 

4.2.3 Os glicerofosfolipídios  

Os glicerofosfolipídios ou fosfolipídios são ésteres do glicerol com ácidos 
graxos que contêm ainda na molécula ácido fosfórico e um composto nitrogenado. 
Dessa forma, os fosfolipídios possuem uma parte polar (base nitrogenada) e uma 
parte apolar (ácidos graxos). A primeira é capaz de interagir com a água, enquanto a 
segunda é capaz de interagir com outras substâncias apolares.  

Devido a essa característica peculiar, os fosfolipídios são capazes de 
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estabilizar misturas água + óleo (emulsões). Possuem importância na formação da 
membrana celular, sistema nervoso central e sangue (Figura 20). Os principais 
fosfolipídios são a lecitina, a cefalina e a cardiolipina.  

Figura 20-  Estruturas de fosfolípideos. 

 

 

4.2.4 Lipídios não saponificáveis  

São substâncias insolúveis em água com elevado ponto de fusão que não 
contam com ácidos graxos e glicerol em sua estrutura. Os principais representantes 
são o colesterol, o sitosterol, as vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) e os pigmentos 
carotenoides. 

Figura 21. Estrutura das vitaminas A, E, K e D. 
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 Principais reações dos lipídios nos alimentos  

As reações químicas sofridas pelos lipídios presentes nos alimentos são 
concentradas nas duplas ligações dos ácidos graxos insaturados e na ligação éster.  

4.3.1 Hidrogenação  

Nessa reação, o hidrogênio na presença de catalizadores específicos 
(Ni/Pt/Pd) sob aquecimento é adicionado à dupla ligação dos ácidos graxos 
insaturados, eliminando a insaturação, tornando-a uma ligação simples (saturada) 
(Figura 22). Assim, essa reação gera lipídios com maior ponto de fusão e de 
ebulição devido à diminuição do grau de insaturação dos lipídios, obtendo-se a partir 
de óleos vegetais (líquidos a temperatura ambiente), produtos sólidos a temperatura 
ambiente. Essa é a reação responsável pela transformação da gordura vegetal em 
margarina. A mistura de níquel, platina e paládio (Ni/Pt/Pd) é utilizada como 
catalizador (aceleradores) das reações químicas. 

 
Figura 22- Hidrogenação do ácido oleico. 

 

 
 
 
Hidrogênio em presença de catalizadores adequados como níquel, platina 

ou paládio a 150°C, transforma os glicerídeos insaturados em saturados, tornando-
os sólidos, ou seja o óleo se transforma em gordura. O ponto de fusão aumenta com 
a diminuição do nº de insaturações.  

Ex: hidrogenação de óleos vegetais obtém-se Margarina 
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4.3.2  Rancificação hidrolítica  

 
A rancificação hidrolítica é caracterizada pela quebra das ligações éster 

dos acilgliceróis, formando glicerol e ácidos graxos livres (Figura 23). Os ácidos 
graxos livres, além de tornarem as gorduras mais suscetíveis à oxidação, 
emprestam sabor e aroma desagradáveis ao alimento (ranço). Em alguns queijos 
essa reação é desejável, mas na maioria dos alimentos, não.  

Figura 23. Reação de rancificação hidrolítica. 

 

 
 
Essas ligações químicas podem ser quebradas por enzimas (lipases) ou 

pela exposição do alimento a elevadas temperaturas, característica na degradação 
da manteiga, formando ácidos graxos livres voláteis, responsáveis pelo cheiro de 
ranço. 

Na tecnologia de alimentos a autoxidação, ou seja a oxidação pelo 
oxigênio do ar, é a mais importante. É caracterizada inicialmente pelo aparecimento 
cheiro doce, porém desagradável, até atingir o cheiro de gordura rancificada. Este 
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cheiro desagradável é causado pela formação de aldeídos e ácidos de baixo peso 
molecular.  
 

Quanto + insaturado > facilidade para rancificação 
 
 

4.3.3 Rancificação oxidativa e uso de antioxidantes  

Na rancificação oxidativa, ou auto-oxidação dos lipídios, ou rancificação 
autooxidativa, os ácidos graxos insaturados são oxidados e têm sua estrutura 
quebrada em álcoois, ácidos carboxílicos e cetonas de baixo peso molecular 
(voláteis) que emprestam sabor e aroma anômalos aos alimentos, conhecidos por 
ranço. Para que essa reação se inicie é necessária a presença no meio, além de 
ácido graxo insaturado, de um agente catalizador (metais de transição, como Fe++ 
ou Cu++) e de oxigênio molecular.  

Esta reação de deterioração pode ser minimizada se o alimento for 
refrigerado ou armazenado em atmosfera modificada ou vácuo (ausência de 
oxigênio). Para retardar os efeitos da oxidação das gorduras nos alimentos, podem-
se adicionar substâncias chamadas antioxidantes como o galato de propila, o butil-
hidroxianisol (BHA) e o butil-hidroxitolueno (BHT).    

 

. METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Os lipídios são substâncias insolúveis em água, solúveis em solventes 
orgânicos, tais como éter, clorofórmio e acetona, dentre outros. Estes são 
classificados em: simples (óleos e gorduras), compostos (fosfolipídios, ceras etc.) e 
derivados ( ácidos graxos, esteróis).  

Os óleos e gorduras diferem entre si apenas na sua aparência física, 
sendo que à temperatura ambiente os óleos apresentam aspecto líquido e as 
gorduras, pastoso ou sólido. A determinação de lipídios em alimentos é feita, na 
maioria dos casos, pela extração com solventes, por exemplo, éter. Quase sempre 
se torna mais simples fazer uma extração contínua em aparelho do tipo Soxhlet, 
seguida da remoção por evaporação ou destilação do solvente empregado.  

O resíduo obtido não é constituído unicamente por lipídios, mas por todos 
os compostos que, nas condições da determinação, possam ser extraídos pelo 
solvente. Estes conjuntos incluem os ácidos graxos livres, ésteres de ácidos graxos, 
as lecitinas, as ceras, os carotenóides, a clorofila e outros pigmentos, além dos 
esteróis, fosfatídios, vitaminas A e D, óleos essenciais etc., mas em quantidades 
relativamente pequenas, que não chegam a representar uma diferença significativa 
na determinação.  

Nos produtos em que estas concentrações se tornam maiores, a 
determinação terá a denominação mais adequada de extrato etéreo. Uma extração 
completa se torna difícil em produtos contendo alta proporção de açúcares, de 
proteínas e umidade. Em certos casos, podem ser aplicados outros métodos na 
determinação dos lipídios, tais como: a extração com solvente a frio (método de 
Bligh-Dyer ou Folch), hidrólise ácida (método de Gerber ou Stoldt- Weibull) ou 
alcalina (método Rose-Gotllieb-Mojonnier). 
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4.4.1 Extração com solventes a quente- Lipídios ou extrato etéreo – 
Extração direta em Soxhlet (A.O.A.C., 1995). 

 Material Aparelho extrator de Soxhlet, bateria de aquecimento com 
refrigerador de bolas, balança analítica, estufa, cartucho de Soxhlet 
ou papel de filtro de 12 cm de diâmetro, balão de fundo chato de 
250 a 300 mL com boca esmerilhada, lã desengordurada, algodão, 
espátula e dessecador com sílica gel.  

 Reagente Éter  

 Procedimento  

Pese 2 a 5 g da amostra em cartucho de Soxhlet ou em papel de filtro e 
amarre com fio de lã previamente desengordurado. No caso de amostras líquidas, 
pipete o volume desejado, esgote em uma porção de algodão sobre um papel de 
filtro duplo e coloque para secar em uma estufa a 105°C por uma hora. Transfira o 
cartucho ou o papel de filtro amarrado para o aparelho extrator tipo Soxhlet. Acople o 
extrator ao balão de fundo chato previamente tarado a 105°C.  

Adicione éter em quantidade suficiente para um Soxhlet e meio. Adapte a 
um refrigerador de bolas. Mantenha, sob aquecimento em chapa elétrica, à extração 
contínua por 8 (quatro a cinco gotas por segundo) ou 16 horas (duas a três gotas por 
segundo). Retire o cartucho ou o papel de filtro amarrado, destile o éter e transfira o 
balão com o resíduo extraído para uma estufa a 105°C, mantendo por cerca de uma 
hora. Resfrie em dessecador até a temperatura ambiente.  

Pese e repita as operações de aquecimento por 30 minutos na estufa e 
resfriamento até peso constante (no máximo 2 h. 

  

 

  
 

 

 

 

NOTA: no caso de produtos contendo alta proporção de carboidratos, 
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pese a amostra sob papel de filtro e lave com cinco porções de 20 mL de água. 
Coloque em estufa a 105°C por uma hora para secagem e proceda a extração 
conforme acima descrito. 

 

4.4.2 Extração com solventes a frio - método de bligh-dyer 

Bligh e Dyer, em 1959, sugeriram um método de extração de gordura a frio 
que utilizava uma mistura de três solventes, clorofórmio-metanol-água. 

Inicialmente, a amostra é misturada com metanol e clorofórmio que estão 
numa proporção que forma uma só fase com a amostra.  

Em seguida, adiciona-se mais clorofórmio e água de maneira a formar 
duas fases distintas, uma de clorofórmio, contendo os lipídeos, e outra de metanol 
mais água, contendo as substâncias não lipídicas. A fase de clorofórmio com a 
gordura é isolada e, após a evaporação do clorofórmio, obtemos a quantidade de 
gordura por pesagem. 
O método tem uma série de vantagens em relação à extração a quente: 
1 Extrai todas as classes de lipídeos, inclusive os polares que representam um alto 
teor em produtos de trigo e soja e são importantes para avaliações dietéticas; 
2. Os lipídeos são extraídos sem aquecimento e os extratos podem ser utilizados 
para avaliação de deterioração dos lipídeos através do índice de peróxidos e ácidos 
graxos livres, além das determinações do teor de carotenóides, vitamina E, 
composição de ácidos graxos e esteróis. 
3. Pode ser utilizado em produtos com altos teores de umidade, além dos produtos 
secos. 
4. A determinação completa pode ser realizada em tubos de ensaio não necessitando 
de equipamentos especializados e sofisticados. 
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5.  PROTEÍNAS EM ALIMENTOS -  

 
As proteínas 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 propriedades 
organolépticas e de textura. Podem vir combinadas com lipídeos e carboidratos. A 
tabela abaixo apresenta as quantidades de proteína nos vários tipos de alimentos (o 
conteúdo de proteína = N x 6,25%): 

 

5.1  COMPOSIÇÃO  

São compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, 
freqüentemente, enxofre. Muitas proteínas contêm ainda fósforo, ferro, cobre, 
manganês, iodo. As proteínas são constituídas de substâncias mais simples: os 
aminoácidos ou ácidos aminados, que possuem pelo menos um grupo NH2 (grupo 
amina) e um grupo COOH (grupo ácido – carboxila).  

Figura 24- Estrutura de um aminoácido. 

 
 

Os aminoácidos – que representam, portanto, as unidades básicas da 
estrutura dos proteínas – são em número de 22 e podem ser divididos em: 
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 Aminoácidos essenciais: são aqueles que o organismo não pode 
sintetizar, devendo ser recebidos através da alimentação.  

 Aminoácidos não essenciais: são aqueles que o organismo pode 
elaborar e não são necessários ao crescimento e desenvolvimento 
normais.  
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Uma proteína é considerada de alto valor biológico, quando possui, em 
sua composição, aminoácidos essenciais, em proporções adequadas. 

De acordo com a sua composição, os proteínas podem ser:  
Simples: contêm somente aminoácidos.  
Ex.: albuminas (lactalbumina do leite, ovalbumina da clara do ovo); 

globulinas (glicinina da soja, faseolina do feijão); glutelinas (glúten do trigo); 
prolaninas (zeína do milho, gliadina do trigo); albuminóides (colágeno, queratina, 
gelatina). 

Compostos ou conjugados: contêm proteínas simples unidas às outras 
substâncias não protéicas. 

Ex.: nucleoproteínas (proteína + ácido nucléico); glicoproteínas (proteína 
+ glícide); fosfoproteínas (proteína + fósforo, como a caseína do leite e a ovovitelina 
da gema do ovo); cromoproteínas (proteína + pigmento, como a hemoglobina do 
sangue); lipoproteínas (proteína + lípide, como o colesterol); metaloproteína 
(proteína + metal, como o cobre ou o ferro). 

Derivados: São fragmentos de proteínas, como polipeptídios, peptídios, 
proteoses e peptonas.  

 

5.2 CLASSIFICAÇÃO  

De acordo com seu valor biológico, as proteínas podem ser divididos em 
dois grupos: 

1º) Proteínas completas: contêm todos os aminoacidos essenciais, em 
quantidade suficiente e nas devidas proporções. Mantêm a vida e promovem o 
crescimento normal. Estas proteínas são as de origem animal, como as da carne, do 
leite, do queijo e dos ovos.  

2º) Proteínas incompletas: são aqueles que não possuem um ou mais 
aminoácidos essenciais. São incapazes de manter a vida ou de promover o 
crescimento quando constituírem a única fonte protéica. Estas proteínas são as de 
origem vegetal, como as das leguminosas, dos cereais e dos legumes. Em uma 
dieta mista, as proteínas animais e vegetais se complementam, tornando evidente a 
importância da variedade na seleção dos alimentos.  

 

5.3 FUNÇÕES  

A função principal da proteína é promover o crescimento pela formação de 
novas células e permitir a conservação dos tecidos pela reposição de células gastas 
(função construtora).  

Ademais, as proteínas proporcionam aminoácidos para outras 
substâncias essenciais, tais como as enzimas e os hormônios (função construtora e 
reguladora).  

A proteína também contribui para o metabolismo energético do 
organismo, fornecendo 4 calorias por grama (função energética).  
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5.3.1 Digestão, absorção e metabolismo  

As proteínas não sofrem digestão na boca, porém, a mastigação e a 
insalivação formam uma massa semi-sólida que passa ao estômago, onde tem início 
a digestão química. A principal enzima que atua sobre os proteínas é a pepsina, 
ativada pelo ácido clorídrico presente no suco gástrico. Sua ação decompõe as 
proteínas em proteoses e peptonas. Ainda no suco gástrico, temos outra enzima – a 
quimosina ou renina – que atua sobre a caseína do leite, coagulando-a, a fim de que 
permaneça mais tempo no estômago para sofrer digestão.  

No intestino delgado, as enzimas pancreáticas (tripsina, quimotripsina e 
carboxipeptidase) e enzimas entéricas (aminopeptidase e dipeptidase ) agem sobre 
as proteínas, transformando-as em cadeias de peptídios progressivamente menos 
complexos, até chegar a aminoácidos. Sob esta forma, as proteínas são absorvidos, 
passando à corrente sanguínea, de onde são retirados pelas células.  

Os aminoácidos são usados em múltiplas formas no organismo a saber: 
na renovação dos tecidos e no crescimento, na formação de anticorpos, na formação 
de hormônios e enzimas, como precursores de vitaminas, na oxidação da fração não 
nitrogenada a fim de produzir energia e na ressíntese de aminoácidos.  

O organismo não possui órgãos que mantenham uma reserva estática de 
proteínas. A perda de proteínas indispensáveis reflete-se por sinais ou sintomas de 
alterações estruturais.  

5.4  ESTRUTURA DE PROTEÍNAS  

Em animais superiores, as proteínas são os compostos orgânicos mais 
abundantes, representam cerca de 50 % do peso seco dos tecidos. Do ponto de 
vista funcional, seu papel é fundamental, não existindo processo biológico que não 
dependa da presença ou da atividade deste tipo de biomolécula. As proteínas 
desempenham inúmeras funções distintas, como por exemplo: enzimas, hormônios, 
proteínas transportadoras, anticorpos e receptores de muitas células.  

Todas as proteínas contêm carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio e 
muitas possuem enxofre. Há variações na composição de diferentes proteínas, 
porém a quantidade de nitrogênio, representa, em média, 16 % da massa total da 
molécula. Dessa forma pode-se calcular a quantidade aproximada de proteína em 
uma amostra medindo-se a quantidade de nitrogênio da mesma.  

As proteínas são moléculas poliméricas de grande tamanho, pertencendo 
à categoria das macromoléculas, constituídas por um grande número de unidades 
monoméricas estruturais – os aminoácidos – que formam grandes cadeias.  

Devido a esse grande tamanho, quando são dispersas em um solvente 
adequado, formam soluções coloidais, que possuem características especiais que as 
distinguem das soluções de moléculas pequenas. Por meio da hidrólise podemos 
clivá-las em seqüências menores de aminoácidos, pois centenas ou milhares de 
aminoácidos podem participar na formação de uma grande molécula polimérica de 
uma proteína.  

As proteínas são formadas através de ligações peptídicas entre os 
diversos tipos de aminoácidos e podemos classificá-las em duas grandes categorias:  

- Proteínas globulares: são proteínas em que as cadeias de aminoácidos 
se voltam sobre elas mesmas, formando um conjunto compacto que tem forma 
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esferóide ou elipsóide, em que os três eixos da molécula tendem a ser de tamanhos 
similares. Em geral, são proteínas de grande atividade funcional, como por exemplo, 
as enzimas, os anticorpos, os hormônios, a hemoglobina; são solúveis em meios 
aquosos.  

- Proteínas fibrosas: são proteínas em que as cadeias de aminoácidos se 
ordenam de maneira paralela, formando fibras ou lâminas estendidas, nas quais o 
eixo longitudinal predomina sobre os transversais. Em geral, são pouco solúveis em 
água e participam na formação de estruturas de sustentação, como as fibras do 
tecido conjuntivo e outras formações de tecidos de grande resistência mecânica.  

A estrutura molecular das proteínas é muito complexa, por essa razão é 
conveniente dividi-la em níveis distintos de organização: 

Figura 25. Níveis de organização da estrutura molecular de uma proteína. 

 
 
- Estrutura primária: refere-se ao número e identidade dos aminoácidos 

que compõem a molécula e ao ordenamento ou sequência dessas unidades na 
cadeia polipeptídica. A união peptídica somente permite a formação de estruturas 
lineares e por isso, as cadeias não apresentam ramificações. 

- Estrutura secundária: a medida que o comprimento das cadeias vai 
aumentando e em função das condições físico-químicas do meio, se cria a estrutura 
secundária, que é a disposição espacial regular, repetitiva, que a cadeia 
polipeptídica pode adotar, geralmente mantida por ligações de hidrogênio. Podemos 
ter:  

 a) Hélice-alfa: as cadeias de aminoácidos têm vários centros polares e, 
devido a isto, a fibra enrola-se dando lugar a uma hélice que se estabiliza formando 
ligações intramoleculares com pontes de hidrogênio.  
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Figura 26. Exemplo de uma estrutura do tipo hélice-alfa. 

 b) Folha-beta: as cadeias de peptídeos se unem formando filas paralelas 
que se estabilizam de maneira intermolecular mediante pontes de hidrogênio.  

Figura 27. Exemplo de uma estrutura do tipo folha-beta. 

 
 
- Estrutura terciária: é a estrutura da maioria das proteínas globulares, 

aparece a partir das hélices, que voltam a enrolar-se. É uma estrutura tridimensional 
completa que forma-se a partir das forças de atração ou repulsão eletrostática, das 
pontes de hidrogênio, das forças de Van der Waals e das pontes dissulfeto 
existentes entre os resíduos de aminoácidos que formam as cadeias.  

Figura 28. Exemplo de estrutura terciária de uma proteína. 
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- Estrutura quaternária: são estruturas de caráter oligomérico, que estão 

compostas por várias moléculas separadas, mas entrelaçadas em estrutura terciária. 
Se aplica somente a proteínas constituídas por duas ou mais cadeias 

polipeptídicas e se refere a disposição espacial dessas cadeias e as ligações que se 
estabelecem entre elas – pontes de hidrogênio, atrações eletrostáticas, interações 
hidrofóbicas, pontes dissulfeto entre cisteínas de cadeias diferentes. Um exemplo 
deste tipo de estrutura é a hemoglobina que é composta por quatro subunidades 
semelhantes à mioglobina.  

Figura 29. Estrutura quaternária da hemoglobina. 
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5.5  A DESNATURAÇÃO DAS PROTEÍNAS 

As proteínas podem ter suas estruturas secundária, terciária e quaternária 
alteradas. A este evento chamamos de desnaturação. As alterações supracitadas 
ocorrem devido à exposição da proteína aos chamados agentes desnaturantes 
como aquecimento, agitação, radiação ultravioleta, ácidos, bases, solventes 
orgânicos e outros.  

Figura 30- Desnaturação de Proteínas. 

 
 
Em virtude da modificação em sua conformação devido à desnaturação, 

as proteínas tornam-se insolúveis em água e perdem sua função biológica. Nos 
alimentos, a desnaturação pode ser um fenômeno desejável (na geleificação-gel só 
se forma em proteínas desnaturadas e no amassamento de pães – desnaturação do 
glúten) ou indesejável (perda de capacidade emulsificante, por exemplo). 

5.5.1 Propriedades funcionais  

As propriedades funcionais das proteínas podem influenciar 
drasticamente as características sensoriais dos alimentos e nas propriedades dos 
demais componentes do alimento. 

Em tempo, as características das proteínas como tamanho, composição 
aminoacída, conformação e outras determinam as propriedades funcionais 
manifestadas pelas proteínas que vão também depender do meio em que estão 
dispostas, por parâmetros como pH, temperatura e da presença de outros 
componentes no alimento como sais e açúcares, que também influenciarão a 
característica funcional final das proteínas. A seguir, são sucintamente relacionadas 
as principais propriedades funcionais das proteínas nos alimentos  

5.5.1.1 Hidratação  

A propriedade funcional de hidratação refere-se à capacidade da proteína 
de ligar e fixar água à sua estrutura. A textura e a viscosidade dos alimentos são 
características diretamente dependentes da capacidade de hidratação das proteínas. 
5.4.2 Solubilidade Essa propriedade refere-se à proporção de proteína que se 
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mantém em solução, sem sedimentar. Para tal, o solvente considerado é a água. 
Proteínas altamente solúveis são aquelas que uma vez em contato com a água, 
tendem a se dispersar rápida e homogeneamente. Essa característica é desejável 
em alimentos como molhos, sopas instantâneas, bebidas e outros. 

5.5.1.2 Viscosidade  

As proteínas são reconhecidas agentes que conferem viscosidade aos 
fluidos, em outras palavras, conferem resistência dos mesmos em fluir ou romper-se. 
Essa característica é bastante importante em alimentos como cremes, sopas e 
molhos, que precisam ter viscosidade intermediária.  

5.5.1.3 Geleificação 

 Entende-se que o processo de formação de gel é o evento de ordenação 
das proteínas previamente desnaturadas. Os géis proteicos têm grande importância 
em alimentos como queijos, embutidos cárneos como a salsicha, gelatinas e outros. 
5.4.5 Formação de massa – glúten 

 As proteínas do glúten possuem a capacidade de formar uma massa 
viscoelástica quando amassadas na presença de água, sendo a base do processo 
de panificação.  

5.5.1.4 Propriedade emulsificante  

As emulsões consistem de um sistema em que dois líquidos imiscíveis 
(água e óleo), devido à presença de um agente emulsificante, passam a formar uma 
mistura estável. As proteínas, devido à diversidade nas propriedades físico-químicas 
dos aminoácidos que as compõem e a sua complexidade estrutural, são eficientes 
agentes emulsificantes nos alimentos. Esta propriedade funcional é muito importante 
em alimentos como leite, maioneses, salsichas, sorvetes, molhos e outros.  

5.5.1.5 Propriedade espumante  

Compreende-se por espuma a dispersão de bolhas de gás (normalmente 
ar) em um sistema contínuo líquido ou semissólido. Nas espumas as proteínas agem 
facilitando e estabilizando a interação entre as bolhas de gás. Essa propriedade 
funcional é bastante importante em alimentos como merengues, pães e biscoitos.  
 

5.6  METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO 

O termo proteína bruta envolve um grande grupo de substâncias com 
estruturas semelhantes, porém com funções fisiológicas muito diferentes. O 
procedimento mais comum para determinar proteína é através da determinação de 
um elemento ou grupo pertencente à proteína. A conversão para conteúdo de 
proteína é feita através de um fator.  

Os elementos analisados geralmente são carbono e nitrogênio e os grupos 
são aminoácidos e ligações peptídicas. Baseado no fato de as proteínas terem 
porcentagem de nitrogênio quase constante, em torno de 16%, o que se faz 
normalmente é determinar o nitrogênio e, por meio de um fator de conversão, 
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transformar o resultado em proteína bruta. 

O procedimento mais comum para a determinação de proteína é através da 
determinação de um elemento ou um grupo pertencente à proteína. A conversão 
para conteúdo de proteína é feita através de um fator. Os elementos analisados 
geralmente são carbono ou nitrogênio, e os grupos são aminoácidos e ligações 
peptídicas.  
 

5.6.1 Metodo de kjeldahl: determinação através do “n” total (AOAC, 
1995) 

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 protéico e não 
protéico orgânico. Porém, na maioria dos alimentos, o N não protéico 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. 

 Procedimento 
 Material: 

 Balança analítica, frasco de Kjeldahl de 500 a 800 mL, chapa elétrica ou 
manta aquecedora, balão de destilação, frasco Erlenmeyer de 500 mL, buretas de 
25 mL, espátula, papel de seda, pipeta graduada de 25 mL ou pipetador automático.  

 Reagentes  
Ácido sulfúrico Ácido sulfúrico 0,05 M Ácido bórico 0,033 M Sulfato de 

cobre Sulfato de potássio Dióxido de titânio Solução de fenolftaleína Vermelho de 
metila a 1% m/v Hidróxido de sódio a 30% m/v  

 Análise   
 

Para a digestão da amostra, 
pese 1 g da amostra em papel de seda. 
Transfira para o balão de Kjeldahl 
(papel+amostra). Adicione 25 mL de 
ácido sulfúrico e cerca de 6 g da mistura 
catalítica. Leve ao aquecimento em 
chapa elétrica, na capela, até a solução 
se tornar azul-esverdeada e livre de 
material não digerido (pontos pretos). 
Aqueça por mais uma hora. Deixe esfriar.  

 
Na destilação, mergulhe a extremidade afilada do refrigerante em 25 mL 

de á ácido bórico 0,033 M, contido em frasco Erlenmeyer de 500 mL com 3 gotas do 
indicador vermelho de metila. Adicione ao frasco que contém a amostra digerida, por 
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meio de um funil com torneira, solução de hidróxido 
de sódio a 30% até garantir um ligeiro excesso de 
base. Aqueça à ebulição e destile até obter cerca de 
(250-300) mL do destilado.  

Titule diretamente a solução de hidróxido 
de amônio com a solução de ácido sulfúrico 0,05 M, 
utilizando o indicador vermelho de metila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: alternativamente, poderá ser utilizada uma 
solução de ácido clorídrico 0,1 M em 
substituição ao ácido sulfúrico 0,05 M. 

 Cálculo: 
Vx0,14xf= protídios por cento m/m 
     P 

V = volume de ácido sulfúrico 0,05 M gasto na        

titulação 

P = nº de g da amostra 
f = fator de conversão 
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6. VITAMINAS EM ALIMENTOS  

 

As vitaminas são substâncias orgânicas, cuja deficiência provoca estados de 
carência no organismo, assim mesmo, uma ingestão excessiva de vitaminas 
lipossolúveis, também pode dar lugar a estados patológicos (hipervitaminose). As 
vitaminas são componentes essenciais dos alimentos. O organismo não pode 
sintetizá-las (ao menos em quantidades suficientes); estão contidas – algumas como 
precursores (provitaminas) – nos alimentos e são necessárias em pequenas 
quantidades. Normalmente, os alimentos contêm todos as vitaminas em quantidades 
suficientes. As vitaminas possibilitam a degradação dos macronutrientes, a regulação 
do metabolismo e a formação de substâncias próprias do organismo, ao intervir em 
inúmeros processos enzimáticos. As vitaminas se dividem em lipossolúveis e 
hidrossolúveis. 

6.1  VITAMINAS HIDROSSOLÚVEIS 

As vitaminas hidrossolúveis: são aquelas do complexo B, formada por B1 

(tiamina), B2 (riboflavina), vitaminas B6 (piridoxina), vitaminas B12 (cianocobalamina), 
ácido fólico, niacina (nicotinamida, antigamente vitamina PP) e ácido pantotênico, da 
vitamina C (ácido ascórbico) e da biotina (antigamente vitamina H) 

A maioria das vitaminas hidrossolúveis é componente de sistemas enzimáticos 
essenciais, estando envolvidas em reações de manutenção do metabolismo 
energético. Não são normalmente armazenas no organismo em quantidades 
apreciáveis, sendo normalmente excretadas em pequenas quantidades na urina. Por 
isso, é necessário em suprimento diário, para se evitar a interrupção das funções 
biológicas normais (KRAUSE, 1998). 

Elas são absorvidas pelo intestino e transportadas pelo sistema circulatório até 
os tecidos em que serão utilizadas. O grau de solubilidade varia de acordo com cada 
vitamina e influi no caminho que essas substâncias percorrem no organismo 
(VITAMINAS, 2007).  

 

6.1.1 Vitaminas do Complexo B  

As substâncias pertencentes ao grupo das vitaminas do complexo B, embora 
tenha muitas propriedades biológicas em comum, pertence à classe de compostos 
químicos muito diferentes. Como algumas vitaminas B não foram ainda isoladas, é 
mais comum se atribuir certas deficiências apresentadas pelo organismo, não à falta 
de uma única vitamina na dieta alimentar, mas a todo o complexo B. (BOBBIO & 
BOBBIO, 1995).  

Sabe-se que a maioria das vitaminas do grupo B representa o grupo prostético 
das coenzimas na medida em que intervêm em múltiplas reações enzimáticas de 
degradação ou de síntese, graças às quais os carboidratos, os lipídios, as proteínas e 
todos os elementos nutritivos ingeridos com os alimentos são transformados e, deste 
modo, proporcionam a energia indispensável para o trabalho celular, para constituir, 
eventualmente, reservas energéticas e para aportar os elementos necessários para a 
manutenção e crescimento das estruturas do organismo.  
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Por outro lado, a sua atividade conhecida como coenzimas faz das vitaminas 
elementos indispensáveis para as transformações incessantes e as renovações 
permanentes que condicionam a vida celular (VITAMINAS, 2007).  

 Tiamina (vitamina B1)  
A tiamina é constituída por uma molécula orgânica contendo a pirimidina e 

o núcleo tiazólico, que funciona no organismo na forma ativa de coenzimapirofosfato 
de tiamina ou TPP. Também chamada de aneurina e orizanina, essa vitamina é 
encontrada abundantemente em alimentos de origem animal e vegetal como tiamina 
livre e pirofosfato de tiamina, a forma em que atua como coenzima (Figura 1). 

Por possuir um nitrogênio quaternário, comporta-se como uma base forte e 
está completamente ionizada no intervalo de pH habitual dos alimentos (ORDÓÑEZ, 
2005).  

Figura 31- Estruturas da tiamina e tiamina pirofosfato. 

 

 
Evidências experimentais indicam que a tiamina desempenha importante 

papel ao nível célula, como por exemplo, na descarboxilação oxidativa de α-
cetoácidos no metabolismo energético; na atividade de transcetolase no ciclo das 
pentoses-P, que resulta na produção de ribose e de NADPH e no envolvimento com 
as funções das membranas biológicas e com o fenômeno da condução nervosa. 

A tiamina é uma das vitaminas mais instáveis. A destruição térmica da 
tiamina origina odor característico que intervém no desenvolvimento de odores “a 
carne” nos alimentos cozidos. È perdida também por lixiviação nos processos de 
cocção e durante a moagem dos cereais. Em carnes, frutas e verduras ocorrem 
perdas dessa vitamina durante algumas operações tecnológicas e durante o 
armazenamento. As perdas de tiamina pelo cozimento são altamente variáveis, 
dependendo do tempo de cozimento, do pH, da temperatura, da quantidade de água 
usada e descartada e se a água é clorada. 

O congelamento tem pouco ou nenhum efeito sobre seu conteúdo. A  
tiaminase, presente em peixes de água doce e mariscos (moluscos) não cozidos 
destrói, aproximadamente, 50 % da tiamina. O chá também contém um fator anti-
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tiamina (capazes de destruir ou de tornar a tiamina menos disponível ao organismo 
animal). A perda de tiamina em alimentos cozidos no forno de microondas é 
comparável com a de refeições cozidas convencionalmente (KRAUSE, 1998). 

A tiamina é encontrada numa grande variedade de alimentos animais e 
vegetais. A carne de porco magra e germe de trigo são fontes importantes. Todas as 
carnes de músculo, carnes magras e de aves domésticas, gema de ovo, peixe, 
leguminosas, pães integrais e enriquecidos e cereais também são excelentes fonte. O 
leite e os produtos lácteos, as frutas e os vegetais não são ricos em tiamina, porém 
seus consumos em quantidades suficientes contribuem significativamente para a 
ingestão total (KRAUSE, 1998).  

A manifestação clinicada deficiência de tiamina é o beribéri que varia sua 
forma conforme a idade e o tipo envolvido, distinguindo-se vários subtipos. Pacientes 
com beribéri infantil podem apresentar anomalias cardíacas, afonia e 
pseudomeningite. Essas anomalias podem se manifestar isoladamente ou em forma 
combinada. Outros tipos de beribéri adulto que pode se manifestar através de 
alterações dos nervos periféricos (polineurite) ou afetar o sistema nervoso central 
(cérebro).  

  Riboflavina (vitamina B2)  
A riboflavina é um composto de fórmula empírica C12H20N4O6, cuja 

estrutura é a mostrada na figura. 
Cristaliza em agulhas amarelas, que 

fundem a 282°C com decomposição. Solúvel em 
água e etanol; pouco solúvel em álcool amílico, 
acetato de amila, cilcoexano e fenol, e insolúvel nos 
solventes orgânicos. Muito solúvel em soluções 
alcalinas (BOBBIO & BOBBIO, 1992).  

A vitamina B2, também denominada riboflavina ou 
lactoflavina, foi obtida pela primeira vez do leite, sendo 
identificada e sintetizada em 1935 (LEHNINGER, 1986). 

Funciona como um componente das coenzimas flavina 
adenina dinucleotídeo (FAD) e flavina adenina mononucleotídeo 
(FMN). FAD, a forma predominante, é um componente essencial de produção de 
energia através da cadeia respiratória. O FMN e o FAD facilitam o desdobramento 
enzimático dos nutrientes liberadores de energia, tais como os ácidos graxos, 
aminoácidos e ácido pirúvico.  

É um importante cofator de reações enzimáticas e sua deficiência causa 
doenças que se manifestam por inflamação da língua e da boca. Em casos mais 
graves gera perturbações do aparelho digestivo (BOBBIO & BOBBIO, 1992). A 
vitamina B2 participa nos processos de respiração celular, desintoxicação hepática, 
desenvolvimento do embrião e manutenção da envoltura dos nervos. Também ajuda 
no crescimento e na reprodução, e melhora o estado da pele, das unhas e do cabelo 
(VITAMINAS NOSSAS ALIADAS, 2007).  

É razoavelmente resistente à influência do oxigênio do ar. Em meio ácido, 
resiste ao aquecimento, enquanto que em meio neutro ou alcalino as perdas são 
apreciáveis. A luz visível e, sobretudo a luz ultravioleta, a destroem. Por isso, leite 
exposto à luz solar perde 60 % de seu teor em riboflavina, fato amenizado pelo uso de 
embalagens opacas. A pasteurização destrói apenas quantidades pequenas de 
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riboflavina.  
A riboflavina em pequenas quantidades é largamente distribuída nos 

alimentos. As melhores fontes são o leite (fresco, enlatado ou em pó), queijos tipo 
cheddar e ricota. As carnes orgânicas contêm quantidades apreciáveis e carnes 
magras, ovos e vegetais de folhas verdes são fontes importante. Alguma riboflavina é 
sintetizada pelos microrganismos intestinais, mas não em quantidades apreciáveis 
(KRAUSE, 1998).  

As deficiências de riboflavina, quando ocorrem, estão geralmente em 
combinação com deficiência de outras vitaminas hidrossolúveis. O seu consumo deve 
ser baixo por vários meses para que os sinais de deficiência se desenvolvam. Os 
sintomas de deficiência incluem fotofobia, lacrimação, queimadura e coceira dos 
olhos, perda de acuidade visual e queimadura dos lábios, boca e língua (KRAUSE, 
1998).  

  Niacina (Vitamina B3)  
O ácido nicotínico e sua amida são geralmente chamados de niacina. A 

nicotinamida em forma de nocotinamida-adenina dinucleotídeo (NAD+ ) ou NAD-
fosfato (NADP) é a coenzima das desidrogenases (ORDÓÑEZ, 2005).  

 
Figura 32- Estrutura do ácido nicotínico e da 
nicotinamida respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
O ácido nicotínico cristaliza em agulhas com ponto de fusão 235,5 – 

236,5°C, que sublimam sem decomposição. É pouco solúvel em água a frio, mas 
bastante solúvel a quente, em etanol (BOBBIO & BOBBIO, 1995). 

É um material cristalino esbranquiçado. Quando seco, é muito mais estável 
que a tiamina e a riboflavina e é notavelmente resistente ao calor, à luz, ao ar, a 
ácidos e a álcalis, embora pequenas quantidades possam ser perdidas na água 
desprezada do cozimento. É facilmente convertida na forma ativa de nicotinamida e 
freqüentemente administrada terapeuticamente naquela forma para evitar o efeito 
vasodilatador do ácido nicotínico (KRAUSE, 1998). 

 A niacina, mas não a nicotinamida, em doses farmacológicas de 3g/dia ou 
mais, abaixa o colesterol sérico em algumas pessoas. Entretanto, este uso deve ser 
considerado apenas se a dieta e o ácido biliar, separadamente, provaram-se 
ineficientes. Os efeitos colaterais incluem rubor como um resultado de dilatação 
vascular e potencial toxicidade hepática (KRAUSE, 1998). As coenzimas NAD e 
NADP (NADH e NADPH em suas formas reduzidas, das quais a nicotinamida é um 
componente) estão presentes em todas as células. São essenciais nas reações de 
oxidação-redução envolvidas na liberação de energia por carboidratos, gorduras e 
proteínas, onde eles servem como aceptores de hidrogênio capazes de receber e 
liberar átomos de hidrogênio à medida que são removidos pelas enzimas 
desidrogenases.  

A NAD também é usada na síntese de glicogênio (KRAUSE, 1998). As 
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perdas dessa vitamina durante os processos tecnológicos são mínimas: mesmo 
autoclavagem durante 5 horas não as prejudicam. Ocorrem pequenas perdas durante 
a moagem, trituração e por lixiviação. Porém, se destroem rapidamente quando 
exposta à luz.  

Uma ingestão dietética de 60 mg de triptofano fornece 1,0 mg de niacina. 
Carnes magras, carnes de aves domésticas, peixes e amendoins são fontes ricas em 
ambos. As carnes orgânicas, levedo de cerveja, amendoins e pastas de amendoins 
são as fontes mais ricas de niacina. Os vegetais e s frutas são fontes pobres. O leite e 
os ovos contêm pequenas quantidades de niacina, mas são excelentes fontes de 
triptofano. Em uma menor quantidade, feijões, ervilhas, outras leguminosas, a maioria 
das nozes e todos os grãos ou cereais enriquecidos contém niacina e triptofano 
(KRAUSE, 1998).  

Os sintomas de deficiência nos estágios iniciais geram fraqueza muscular, 
anorexia, indigestão e erupções cutâneas. Uma deficiência mais grave leva à pelagra, 
que é caracterizada por dermatite, demência e diarréia, os chamados 3 D’s da 
pelagra, tremores e língua dolorida (“língua de boi”) (KRAUSE, 1998).  

  Ácido Pantotênico (Vitamina B5)  
É um ácido orgânico opticamente ativo e sua atividade biológica é 

característica apenas isômero D. Sua ação vitamínica no organismo resulta de sua 
incorporação na coenzima A.  

É um composto cristalino branco que tem sabor amargo, mais estável em 
solução que em forma seca, e é facilmente decomposto por ácido, álcalis e calor 
seco. É hidrossolúvel e estável em calor úmido em solução neutra.  

A principal função do ácido pantotênico, através da coenzima A (CoA-SH) é 
na ativação dos ácidos graxos pela formação de um tioéster entre o seu grupo 
sulfidrilo e o grupo carboxílico dos ácidos graxos. A acetil coenzima A, (Figura 33) 
também está envolvida na síntese de ácidos graxos, colesterol, esteróides, 
hemoglobina e na acetilação da colin (NUTRIENTES ESENCIALES, 2007; KRAUSE, 
1998). 

Figura 33- Estrutura molecular da coenzima A 
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 As suas melhores fontes incluem gema de ovo, rim, fígado e leveduras. 
Brócolis, carne bovina magra, leite desnatado, batatas doce e melaço também são 
fontes dessa vitamina. Por ser muito disseminada em alimentos, deficiência de ácido 
pantotênico em humanos não tem ocorrido na prática.  

  Piridoxina (Vitamina B6)  
O grupo da vitamina B6 (Figura 34) consiste de três compostos 

intimamente relacionados: piridoxina, piridoxal e piridoxamina, os quais são 
biologicamente, facilmente interconvertíveis.  

A forma ativa da vitamina B6 é o piridoxal-fosfato, ocorrendo também sua 
forma amínica, a piridoxamina-fosfato (LEHNINGER, 1986). No reino vegetal 
predomia o piridoxal e no reino animal os ésteres fosfóricos da piridoxamina e 
principalmente o piridoxal. 

A piridoxina, conforme Sauberlich (1987) citado por Krause (1998), é um 
composto branco, cristalino e inodoro é solúvel em água e álcool. É estável ao calor 
em um meio ácido, relativamente instável em soluções alcalinas, e muito instável à 
luz. As perdas durante o congelamento variam de 36 a 55%.  

Figura 34- Estruturas do grupo da vitamina B6. 

 

 
 
Essas coenzimas são muito importantes no metabolismo, particularmente 

dos aminoácidos, agindo como coenzimas nas transaminaçãos e descarboxilases. 
Além dessas reações, que são comuns a todos os aminoácidos, existem pelo menos 
outras vinte reações específicas de aminoácidos envolvendo o fosfato de piridoxal 
como coenzima.  

A vitamina B6 é essencial para o metabolismo do triptofano e sua 
conversão à niacina. Durante o enlatamento de hortaliças, tem-se detectado perdas 
de até 80 %, enquanto que o congelamento favorece perdas de 60 %. Em produtos 
enlatados de carne, se perde ao redor de 45 %, enquanto que em sucos de frutas as 
perdas giram em torno de 15 %. Ela se destrói facilmente por manipulação industrial. 

As melhores fontes de piridoxina são levedo, germe de trigo, carne de 
porco, vísceras (principalmente fígado), cereais integrais, leguminosas, batatas, 
banana e aveia. Leite, ovos, vegetais e frutas contêm pequenas quantidades. Os 
sintomas de deficiência são principalmente dermatites e convulsões semelhantes aos 
ataques epiléticos, indicando que sua falta causa um profundo distúrbio no sistema 
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nervoso central. Também podem ocorrer outros sintomas, como atraso no 
crescimento, anemia, formação deficientes de anticorpos, bem como lesões hepáticas 
e renais.  

  Biotina  
A biotina (Figura 35) é um ativo ácido orgânico, constituído por dois núcleos 

pentagonales unidos, formados a partir de uréia e anilo de tiofeno. É um composto 
nitrogenado, cuja função é a formação de gorduras e utilização do CO2. É um sólido, 
obtido cristalizado na forma de agulhas incolores com ponto de fusão entre 230 – 
232°C.  

É solúvel em água a quente, pouco solúvel em etanol, clorofórmio e éter de 
petróleo. Estável em presença de ácidos e álcalis à temperatura ambiente, sendo a 
estabilidade maior no intervalo de pH entre 5 e 8; é estável à ação da luz e do ar. A 
temperatura mais alta e em presença de agentes oxidantes, ela é destruída pela 
oxidação do enxofre do anel (BOBBIO & BOBBIO, 1995).  

Figura 35- Estrutura da biotina  

 

 
 
A biotina, associada à enzima com a qual funciona como coenzima, atua 

como carregadora de CO2 em reação de carboxilação de ácidos graxos. Também 
está envolvida na gliconeogênese, na degradação de alguns aminoácidos e na 
síntese de purinas. Está intimamente relacionada metabolicamente ao ácido fólico, ao 
ácido pantotênico e à vitamina B12.  

Nos seres humanos, a biotina é um cofator para a carboxilação enzimática 
de quatro compostos: piruvato, acetil-CoA, propionil-CoA e β-metilcrotonil-CoA. 
Portanto, tem um papel importante no metabolismo tanto de carboidratos como de 
lipídios. A fixação a CO2 ocorre em uma reação de duas etapas: a primeira 
compreende a união do CO2 a metade da biotina da holoenzima, e o segundo, a 
transferência do CO2 unido a biotina à um aceptor apropriado (VITAMINA B8...,2007). 

As carboxilases que requerem biotina para sua ação são fortemente 
inibidas pela avidina, proteína básica presente na clara de ovo. Ocorre em todos os 
alimentos de origem animal, seja em estado livre ou ligado a complexos 
macromoleculares. As fontes mais importantes são fígado, leite, carne e gema de ovo. 
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Também encontrada no leite materno, peixes, nozes, farinha de aveia, carnes, 
vegetais, frutas e leite de vaca.  

Os sintomas de deficiência em adultos incluem uma dermatite seca, 
escamosa; palidez; náuseas; alopecia; vômitos e anorexia. Em bebês abaixo de seis 
meses de idade, os sintomas são dermatite seborréica e alopecia.  

  Ácido Fólico  
O ácido fólico, também conhecido como folacina e ácido pteroilglutâmico, é 

uma substância cristalina amarela, que pertence a um grupo de compostos 
conhecidos como piterinas (encontrado no pigmento de asas de borboletas) 
(KRAUSE, 1998).  

O ácido fólico precipita em cristais amarelos, sem ponto de fusão definido, 
que carbonizam a 250°C; é pouco solúvel em água fria, mas solúvel em água a 
100°C, acetato de etila e ácido acético glacial; insolúvel em bezeno e éter de petróleo. 

O seu sal de sódio é bastante solúvel em água fria. É instável em soluções 
ácidas, especialmente a altas temperaturas; é sensível à ação da luz e do calor. No 
entanto, o mecanismo da perda de ácido fólico em alimentos não é conhecido 
(BOBBIO & BOBBIO, 1995).  

O folato é encontrado em 150 formas diferentes, e a maioria está presente 
nos alimentos em formas reduzidas e lábeis e facilmente oxidáveis. As perdas de 
ácido fólico durante o processamento e armazenamento podem atingir 100 %.  

O ácido fólico não tem atividade coenzimática por si próprio, entretanto ele 
é reduzido enzimaticamente nos tecidos a ácido tetraidrofólico (FH4) (Figura 36), que 
é a forma coenzimaticamente ativa (LEHNINGER, 1986).  

 
Figura 36- Estrutura do ácido tetraidrofólico 

 

 
 
O ácido tetraidrofólico é um carreador para os grupos formil, hidroximetil ou 

metil de carbono simples. Ele desempenha um papel importante na síntese das 
purinas guanina e adenina e da pirimidina timina, compostos utilizados na formação 
de ácido desoxirribonucléico (DNA) e ácido ribonucléico (RNA) das nucleoproteínas, 
as quais são essenciais para a divisão celular (KRAUSE, 1998). 

São essenciais na divisão celular e transmissão dos traços hereditários, e 
na formação e maturação dos eritrócitos e leucócitos. A deficiência de ácido fólico na 
dieta humana é muito comum, não só entre as populações pobres e mal nutridas, 
como também na população em geral.  
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Figura 37- Bases púricas e pirimídicas 

 

 
 
O resultado é a anemia megaloblástica, que se caracteriza por uma 

alteração da morfologia e do funcionamento do núcleo das células de vários tecidos, 
como das células sanguíneas, da medula óssea e dos tecidos epiteliais do estômago, 
do intestino delgado, da vagina e do útero. Os eritrócitos adultos aparecem em menor 
número e de maior tamanho. Em casos severos, interfere na ação farmacológica de 
drogas anticonvulsivas.  

O folato é amplamente encontrado nos alimentos, geralmente na forma de 
poliglutamato, e um suprimento adequado é facilmente obtido. As melhores fontes são 
fígado, feijão comum, feijões lima e vegetais frescos de folhas verde-escuras, 
especialmente espinafre, aspargo e brócolis.  

  Cianocobalamina (Vitamina B12)  
A vitamina B12 é uma substância de cristais vermelhos, devido à presença 

de cobalto em sua molécula. A denominação cianocobalamina se deve à existência de 
um grupo cianídrico (CN) ligado ao átomo de cobalto. 

Figura 38- Estrutura química da Cianocobalamina 

 

 
 
É vagarosamente destruída por ácido diluído, álcalis, luz e agentes 

oxidantes ou redutores. Aproximadamente 70 % da atividade da vitamina é retida 
durante o cozimento. Encontra-se em alimentos de origem animal, sobretudo nas 
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vísceras vermelhas, e é praticamente ausente nas plantas superiores. Essa vitamina 
pode ser sintetizada pelos microrganismos (ORDÓÑEZ, 2005). É a mais complexa 
das vitaminas (LEHNINGER, 1986).  

A cobalamina é essencial para o funcionamento normal do metabolismo de 
todas as células, especialmente para aquelas do trato gastrointestinal, medula óssea 
e tecido nervoso. Com o ácido fólico, colina e metionina participam na transferência 
dos grupos metil na síntese dos ácidos nucléicos, purinas e intermediários da 
pirimidina.  

É necessária para a remoção de um grupo metil do metilfolato e para a 
geração do tetra-hidrofolato necessário para a síntese do DNA. Afeta a formação de 
mielina. Parece ser o fator mais importante para a formação das células vermelhas do 
sangue e foi isolada pela primeira vez de fígado e mais tarde foi observado que essa 
vitamina era produzida em grandes quantidades pelo Streptomyces griseus,que é a 
atual fonte de vitamina B12 para uso farmacêutico (BOBBIO & BOBBIO, 1995).  

Atuam no metabolismo celular, na deliberação de energia dos glicídios, 
lipídios, proteínas e na síntese de ácidos graxos, esteróides e hormônios esteróides e 
crescimento. A vitamina B12 procedente da dieta precisa de um mecanismo 
complicado para a sua absorção. Deve unir-se a uma proteína segregada pelo 
estômago (factor intrínseco) que permite a sua absorção no intestino. Por causas 
genéticas, algumas pessoas podem ter problemas para produzir este factor intrínseco 
e padecer por isto de sintomas de deficiência. O consumo de álcool faz aumentar as 
necessidades desta vitamina (Vitaminas nossas..., 2007).  

As enzimas que usam a coenzima B12 têm como denominador comum a 
habilidade de mudar um átomo de hidrogênio de um átomo de carbono para outro 
adjacente, trocando-o ao mesmo tempo, por um grupo alquila, carboxila, hidroxila ou 
amino. A metilcobalamina, outra forma coenzimática da vitamina B12, participa de 
algumas reações enzimáticas envolvendo a transferência de grupos metila 
(LEHNINGER, 1986).  

A deficiência de vitamina B12 causa a chamada anemia perniciosa, que se 
caracteriza por apresentar alterações do tamanho e forma dos núcleos das células 
(anemia megaloblástica), causando profundas alterações do sistema nervoso, que se 
caracteriza por uma desmielinização dos nervos. Ocorrem também alguns distúrbios 
no trato gastrointestinal. Não se destrói de forma apreciável pela cocção, a menos 
que a ebulição se realiza em soluções alcalinas. 

 A cianocobalamina está presente em alimentos com proteína animal, 
sendo as fontes mais ricas leite, ovos, peixes, queijos, carnes de músculo. Na 
pasteurização ou evaporação do leite, podem ser perdidos até 90 % dessa vitamina. 
Os alimentos vegetais contêm cobalamina somente através da contaminação ou 
síntese bacteriana, não sendo é absorvida nos humanos (KRAUSE, 1998).  

  Vitamina C (Ácido Ascórbico)  
Plantas e animas produzem ácido ascórbico em seus organismos a partir 

da glicose, com exceção as cobaias e os primatas, incluindo a espécie humana. 
Apenas para estes últimos o ácido ascórbico é considerado vitamina.  

Tem como forma principal o ácido L-ascórbico, um poderoso agente redutor 
e que aparentemente funciona numa variedade de reações de hidroxilação, formado 
por seis carbonos, estruturalmente relacionado com a glicose e outras hexoses. A 
denominação de ácido ascórbico foi atribuída à vitamina C por sua função na 
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prevenção do escorbuto. O termo vitamina C deve ser utilizado como descrição 
genérica para todos os compostos que exibem atividade biológica qualitativa do ácido 
ascórbico (VALIN, 2003).  

O ácido ascórbico é um material branco cristalino, hidrossolúvel, que é 
estável na forma seca. É facilmente oxidável em solução, essencialmente sob 
exposição ao calor. A oxidação pode ser acelerada pela presença de cobre, ferro ou 
por pH alcalino (KRAUSE, 1998). O ácido L-desidroascórbico tem a mesma 
atividade biológica da vitamina C, mas é destruído muito mais facilmente. A principal 
causa da degradação da vitamina C é a oxidação, aeróbica ou anaeróbica, ambas 
levando à formação de pigmentos escuros. É também rapidamente destruída pela 
ação da luz (BOBBIO & BOBBIO, 1995).  

Figura 39- Formas isoméricas do ácido ascórbico. 

 

 
 
Na presença de oxigênio, o ácido ascórbico é oxidado e transformado de 

forma reversível em ácido deidroascórbico; posteriormente em presença de água, 
este passa a ácido 2,3-dicetogulônico, com conseqüente perda da atividade 
vitamínica. Essa transformação varia conforme as condições do meio, sendo os 
fatores de maior influência a pressão parcial de oxigênio, o pH, a temperatura e a 
presença de íons metálicos, como Cu2+ e Fe3+ (ORDÓÑEZ, 2005).  

A vitamina C é essencial para a oxidação de fenilalanina e tirosina, para 
conversão de folacina a ácido tetraidrofólico, para a conversão de triptofano a 5-
hidroxitriptofano e para o neurotransmissor serotonina e para a formação de 
noradrenalina a partir de dopamina. Também reduz o íon férrico a íon ferroso no trato 
intestinal para facilitar a absorção e está envolvida na transferência de ferro da 
transferrina plasmática para ferritina hepática (KRAUSE, 1998). 

Ausência de ácido ascórbico na dieta causa o escorbuto, doença que se 
caracteriza por alterações patológicas nos dentes, gengivas e nos tecidos conjuntivos 
em geral. È ainda indicada para acelerar os processos de cicatrização, o que pode 
estar relacionado com o seu papel na formação dos tecidos conectivos, na cura e 
prevenção da anemia ferropriva, o que poderia ser explicado pela sua ação redutora 
sobre o ferro e que facilita a sua absorção e o seu transporte, atuando na cura e 
prevenção dos resfriados, não tendo nenhuma explicação fisiológica ou bioquímica. 
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Também poderá desempenhar outra função importante no organismo, como 
antioxidante biológico.  

O ácido ascórbico é facilmente destruído por oxidação, particularmente na 
presença de calor e alcalinidade, sendo geralmente descarta na água de cozimento. 
Embora encontrada em pequenas quantidades nos tecidos animais, é usualmente 
destruída pela exposição ao ar ou pelo processamento, antes que chegue à mesa. 
Portanto, as melhores fontes são frutas e vegetais, preferivelmente as acídicas, 
frescas e quando necessárias rapidamente cozidas em pouca água e servidas 
imediatamente.  

O bicarbonato de sódio, adicionado para preservar e melhorar a coloração 
dos vegetais cozidos é altamente destrutivo para a vitamina C.O ácido ascórbico é 
amplamente encontrado em frutas cítricas, vegetais folhosos crus e tomates, 
morangos, cantalupo, repolho e pimentões verdes. Quando corretamente preparadas, 
as batatas são também uma boa fonte, devido à quantidade ingerida (KRAUSE, 
1998). Para se reter um máximo de ácido ascórbico, as frutas congeladas devem ser 
utilizadas logo após o degelo e vegetais congelados devem ser mergulhados 
diretamente na água fervente para cozimento imediato. 

A Tabela 4 mostra as vitaminas hidrossolúveis e suas funções como 
componentes de coenzimas específicas 

Tabela 4- Vitaminas hidrossolúveis e sua atividade enzimática. 
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6.2 – VITAMINAS LIPOSSOLÚVEIS 

 
Essas substâncias são solúveis em solventes orgânicos, em gordura e não são 

solúveis em água, portanto para irem ao tecido alvo necessitam de moléculas 
transportadoras como o colesterol para atravessarem o plasma sanguíneo. As 
vitaminas lipossolúveis se ligam à uma lipoproteína, os quilomícrons, que atravessam 
a circulação linfática pra entrarem no sangue e atingirem seus respectivos tecidos de 
depósito (VITAMINAS LIPOSSOLÚVEIS, 2007). T 

odas podem ser armazenadas no fígado e em conseqüência a manifestação de 
deficiências tende a ser mais lenta que o grupo das hidrossolúveis. Cada uma das 
vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, tem um papel fisiológico separado e distinto. Na 
maior parte, são absorvidos com outros lipídeos, e uma absorção eficiente requer a 
presença de bile e suco pancreático. 

 São transportadas para o fígado através da linfa como uma parte de 
lipoproteínas e são estocadas em vários tecidos corpóreos, embora não todas no 
mesmo tecido, nem na mesma extensão. Normalmente não são excretadas na urina 
(KRAUSE, 1989).  

As quatro vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) são formadas, biologicamente, 
de unidades do hidrocarboneto de 5 átomos de carbono chamado isopreno ou 2-
metilbutadieno, uma unidade fundamental existente em muitas substâncias de origem 
vegetal, de aspecto oleoso, semelhante a graxas ou a borracha. A função bioquímica 
específica de cada uma das vitaminas lipossolúveis é, ainda, obscura; entretanto, 
muitos progressos têm sido realizados para sua elucidação (LEHNINGER, 1986). 

Tabela 5 - Vitaminas Lipossolúveis e sua importância. 

 
 

 Vitamina A  
A vitamina A foi reconhecida pela primeira vez como um fator nutricional 

essencial por Ekmer McCollum em 1915 e, mais tarde, isolada do óleo de fígado de 
peixe. Existem duas formas naturais: vitamina A1, ou retinol (Figura 40), obtido do 
fígado de peixes marinhos, e a vitamina A2, obtida do fígado de peixes de água doce. 
Ambos são alcoóis formados por unidades de isopreno. (LEHNINGER, 1986)  

Vitamina A é o termo genérico usado para descrever todos os retinóides 
que têm atividade biológica de transretinol. Foi chamada de retinol em referência à 
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sua função específica na retina do olho. As formas metabolicamente ativas da 
vitamina incluem os correspondentes aldeídos (retinal) e ácido (ácido retinóico). 
(KRAUSE, 1989). 

Figura 40- Estrutura da molécula de retinol 

 

 
 
A vitamina A é encontrada na natureza na forma livre ou de ésteres, 

somente em animais. Nos vegetais são encontradas as pró-vitaminas A, que são 
substâncias carotenóides, principalmente as α-, β- e ץ -caroteno. Foi isolada pela 
primeira vez como um óleo amarelo, viscoso, sendo mais tarde obtida na forma de um 
sólido cristalino de ponto de fusão 63-64°C. É facilmente destruída pelo oxigênio, e na 
ausência deste e a temperaturas elevadas pode haver isomerização (BOBBIO & 
BOBBIO, 1995).  

Os carotenóides apresentam a estrutura de hidrocarbonetos, sendo, por 
isso, substâncias lipossolúveis que acompanham naturalmente outras substâncias 
lipídicas. O β-caroteno (Figura 41) está unido a proteínas tanto em tecidos naturais 
como em alimentos. (ORDÓÑEZ, 2005) De várias centenas de carotenóides que 
ocorrem naturalmente, apenas 50 têm atividade biológica significativa (KRAUSE, 
1989).  

Figura 41- Estrutura da molécula de β-caroteno 

 

 
 
O fígado possui todas as enzimas necessárias para a metabolização dos 

carotenos e dos componentes da vitamina A. O fígado é também órgão de reserva da 
vitamina A, normalmente na forma de retinil-éster.  

A vitamina A desempenha papel essencial na visão, crescimento, 
desenvolvimento do osso, no desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial, no 
processo imunológico e na reprodução normal. É um componente dos pigmentos 
visuais, sendo essencial para a integridade da fotorrecepção nos cones e bastonetes 
da retina. È necessária também para o crescimento e desenvolvimento do esqueleto e 
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das partes moles, pois atua sobre a síntese protéica e a diferenciação de células 
ósseas. A vitamina A também desempenha um papel na manutenção das estruturas 
epiteliais normais, pois atua na diferenciação das células basais em células epiteliais 
normais.  

A vitamina A ocorre nos vegetais pigmentados na forma de carotenos, 
principalmente na cenoura, mandioquinha, nas folhas verdes em geral e em alguns 
frutos. As vísceras dos animais são particularmente ricas. A carência de vitamina A é a 
maior causa de mortalidade infantil em países em desenvolvimento. É acompanhado 
pela ceratinização das membranas mucosas que revestem o trato respiratório, o canal 
alimentar e o trato urinário, e pela ceratinização da pele e do epitélio dos olhos. Uma 
deficiência prolongada pode produzir alterações na pele, cegueira noturna e 
ulcerações na córnea. Outros sintomas de deficiência são perda de apetite, inibição 
do crescimento, anormalidades ósseas, ceratinização das papilas gustativas e perda 
do paladar. Essas deficiências podem ser resultado de dietas inadequadas, mas 
também podem resultar de doenças hepáticas, desnutrição protéico-energética, 
abetalipoproteinemia ou absorção, devido à insuficiência de ácidos biliares.  

Os alimentos desidratados são mais susceptíveis a perdas de vitamina A, 
bem como de provitamina A durante o armazenamento, devido a sua facilidade com 
que ocorrem os processos oxidativos. A oxidação da vitamina A ocasiona perda total 
de sua ação vitamínica.  

 Vitamina D  
Vitamina D é o nome que foi aplicado a duas substâncias lipossolúveis, 

calciferol e ergocalciferol, que possuem, em comum, a capacidade de previnir ou 
curar o raquitismo. De acordo com Bobbio & Bobbio (1992), essa vitamina é um 
sólido cristalino, opticamente ativo com ponto de fusão entre 115- 117°C e sublima 
em alto vácuo sem decomposição.  

Os compostos que apresentam maior atividade em vitamina D são o 
ergocalciferol e o colecalciferol. O ergocalciferol é produzido a partir do ergosterol e 
o colecalciferol é produzido a partir do 7-deidrocolesterol pela ação dos raios 
ultravioletas e ambos requerem conversão nos rins para a forma metabolicamente 
ativa. Essa vitamina é considerada um pró-hormônio, sendo convertido no 
organismo em pelo menos um hormônio ativo, que desempenha funções fisiológicas 
conhecidas da vitamina D. A vitamina D é fundamental para a absorção do cálcio e 
do fósforo. Forma-se na pele com a ação dos raios ultravioletas em quantidades 
suficientes para suprir as necessidades diárias.  

A fotobiogêneses e as vias metabólicas para a produção de vitamina D 
são mostradas na Figura 13 (PSICOBIOLOGIA NET, 2007). Foi observado que o 
ergosterol, quando irradiado com luz ultravioleta, dava origem a um composto ativo 
com propriedades anti-raquíticas, que foi denominado calciferol ou vitamina D1. 
Posteriormente foi demonstrado que a chamada vitamina D1 não era um composto 
puro, mas uma mistura na proporção 1:1 de vitamina D1 e um composto 
intermediário, o lumisterol. (BOBBIO & BOBBIO, 1992). 

Os seres humanos podem obter uma forma precussora (inativa) de 
vitamina D dos alimentos, e também, da reação fotossintética que ocorre quando o 
7-dehidrocolesterol das células da pele se expõe a luz ultravioleta. Este precussor 
inativo vai para o fígado onde se converte em 25-hidroxivitamina D3. Por sua vez os 
rins convertem essa forma intermediária da vitamina a 1,25-dihidroxivitamina D3, um 
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hormônio que não só controla o metabolismo do cálcio aumentando a absorção do 
cálcio intestinal e a mobilização do cálcio ósseo, como também tem muitos outros 
efeitos em todo o organismo (VÍNCULO DE LA VITAMINA D..., 2007).  

A vitamina D tem papéis na imunidade, reprodução, secreção de insulina 
e diferenciação dos ceratócitos. Também estimula o sistema de transporte ativo de 
fosfato no intestino. Em conjunto com paratormônio, mobiliza cálcio dos ossos e 
aumenta a reabsorção tubular renal de cálcio e de fósforo (KRAUSE, 1998). As 
fontes mais importantes de vitamina D são óleos de peixes, sobretudo óleos de seus 
fígados. A vitamina e a pró-vitamina D3 são encontradas também em gemas de ovo, 
leite e fígado bovino, em moluscos e gorduras animais. A vitamina D2 é sintetizada 
na pele, a partir dos raios ultravioletas do sol que ativam o ergosterol, 
transformando-o em colecalciferol. A deficiência de vitamina D se manifesta como 
raquitismo em crianças e como osteomalácia em adultos.  

A falta da vitamina em adultos pode também contribuir para o 
desenvolvimento da osteoporose. É estável ao calor, envelhecimento e 
armazenamento, embora seja destruída pelo excesso de radiação ultravioleta. 
Figura 42- Fotobiogênesis e vias metabólicas para a produção de vitamina D e seu 
metabolismo.  
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  Vitamina E 
 O grupo das vitaminas E é constituído por uma mistura de vitaminas das 

quais a mais importante é o α-tocoferol (figura 43) que existe na natureza 
acompanhado de outros compostos, os β-, ץ -e δtocoferóis e cuja função é a de inibir 
ou retardar a oxidação do tecido animal, principalmente dos ácidos graxos 
insaturados e vitamina A (BOBBIO & BOBBIO, 1992). 

Em 1936, Evans & Cols isolaram a vitamina a partir do óleo de gérmen de 
trigo. Na atualidade se conhecem outros tocoferóis com atividade de vitamina E que 
ocorrem de modo natural. Acredita-se que o α-tocoferol (5,7,8-trimetiltocol) é o 
tocoferol de maior importância, visto que constitui em torno de 90% dos tocoferóis 
nos tecidos animais, e mostram a maior atividade biológica em quase todos os 
sistemas de bio valorização. O isomerismo óptico influi sobre a atividade, sendo as 
formas D são mais ativas que as formas L (PSICOBIOLOGIA NET, 2007).  

Todos os compostos com atividade vitamínica E têm um grupo hidroxílico 
no anel benzênico que pode estar esterificado, encontrando-se, de forma natural, 
tanto os livres como os esterificados. O acetato é usado como aditivo alimentar 
porque é mais resistente à oxidação do que o tocoferol livre (ORDÓÑEZ, 2005). O α-
tocoferol mostra, a níveis fisiológicos, uma considerável retenção maior que qualquer 
outra vitamina, provavelmente resulta, em grande medida, dos requerimentos 
estéricos para a incorporação da vitamina na membrana lipídica.  

Além do mais, tem sido proposto que sua função antioxidante pode 
desempenhar uma função físico-química específica no ordenamento das 
membranas lipídicas, especialmente dos fosfolipídios ricos em ácido araquidônico. 

Figura 43- Estrutura do α-tocoferol 

 

 
 
A vitamina E é razoavelmente resistente ao aquecimento e a ácidos e 

instáveis a álcalis, luz ultravioleta e oxigênio. É destruída quando está em contato 
com gorduras rançosas, chumbo e ferro. Devido ao fato dos componentes da 
vitamina ser insolúveis em água, não há nenhuma perda por extração no cozimento, 
porém, o congelamento e a fritura em gorduras destroem a maioria do tocoferol 
presente (KRAUSE, 1998).  

O efeito dos tratamentos tecnológicos na perda de vitamina E é 
importante em todos os processos que implicam separação da fração lipídica ou 
hidrogenação. Os tocoferóis presentes em óleos de sementes perdem-se 
parcialmente (30 a 45%) quando os óleos crus são submetidos à refinação para 
eliminar os odores indesejáveis (ORDÓÑEZ, 2005).  

A vitamina E age nos alimentos para prevenir a peroxidação de ácidos 
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graxos poliinsaturados (PUFA’s). Ao nível do intestino, acentua a atividade da 
vitamina A, prevenindo sua oxidação no trato gastrointestinal.  

Ao nível celular, parece proteger as membranas celulares e subcelulares 
da deterioração por catalisadores de radicais livres que contém oxigênio, levando-se 
a sugestões de que ela pode ser útil em prevenir doenças associadas com a 
destruição de radicais livres, como o envelhecimento, o efeito de toxinas ambientais 
e o desencadeamento de algumas formas de carcinogênese, embora essa função 
antioxidante ainda não esteja confirmada definitivamente.  

Disponível em alimentos comuns. Os óleos de sementes, principalmente o 
óleo de germe de trigo, são as fontes mais ricas, embora também sejam 
encontradas em quantidades menores em frutas, vegetais e gorduras animais. 
Amendoim, azeitonas, coco e óleos de peixes são fontes pobres dessa vitamina. 

Devido à ampla disponibilidade dietética dessa vitamina, as deficiências 
são raras, e quando ocorrem geralmente são associadas com má absorção ou 
anormalidades no transporte de lipídios. Estados de deficiência causam fragilidade 
muscular, deposição ceróide do músculo liso, creatinúria, hemólise, reabsorção fetal, 
atrofia testicular, anormalidades embrionárias, distrofia muscular, encefalomalácia e 
necrose hepática.  

 
2.4 Vitamina K  
A vitamina K foi descoberta por Henrik Dam em 1929, como um fator anti-

hemorrágico, capaz de estabelecer perturbações sangüíneas observadas em 
galinhas, alimentadas com dieta livre de gordura (SUTTIE, 1992). Em 1939, Dam na 
Dinamarca e Doisy em St. Louis isolaram a vitamina K1 da alfafa e determinaram 
sua exata estrutura: 2-metil-3-phytyl-1,4 naftoquinona.  

As formas naturais de vitamina K são a filoquinona e as menaquinonas. A 
vitamina K1, hoje chamada de filoquinona, é o único análogo da vitamina presente 
em plantas. É encontrada em hortaliças e óleos vegetais, os quais representam a 
fonte predominante da vitamina. A forma sintetizada por bactérias, as menaquinonas, 
originalmente chamadas de K2, foram subseqüentemente caracterizadas (DOWD ET 
AL., 1995). 

A vitamina K é o nome genérico para diversas substâncias necessárias à 
coagulação normal do sangue. A principal forma é a vitamina K1 (filoquinona ou 
fitomenadiona), encontrada em plantas, principalmente em folhagens verdes. A 
vitamina K2 (menaquinona) é formada como resultado da ação bacteriana no trato 
intestinal. A vitamina K3 (menadiona), composto lipossolúvel sintético, é cerca de 
duas vezes mais potente biologicamente que as vitaminas K1 e K2 (VITAMINAS & 
SAIS MINERAI, 2007). As formas biologicamente ativas da vitamina K são 
mostradas na figura 15. O principal papel da vitamina K é na modificação pós 
translacional de vários fatores de coagulação do sangue, onde serve como 
coenzima na carboxilação de certos resíduos de ácido glutâmico presentes nestas 
proteínas.  

A vitamina K existe várias formas, por exemplo, em plantas como 
filoiquinona (ou vitamina K1) e na flora bacteriana intestinal como menaquinona (ou 
vitamina K2). Para terapia existe um derivado sintético da vitamina K1 a menadiona. 
Em animais, como no homem, não exerce atividade farmacológica, quando sadios, 
porém, quando estes apresentam sua deficiência, a filoquinona exerce funções 
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importantes como na biossíntese da protombina no fígado. A protombina é 
indispensável na coagulação do sangue. Controla hemorragias e sangramentos 
internos. É anti-hemorrágico (SINONÍMIA, 2007).  

A família das menaquinonas constitui-se numa série de vitaminas 
designadas MK-n, onde o n representa o número de resíduos isoprenóides na 
cadeia lateral. As menaquinonas naturais variam de MK4 a MK-13 (VERMEER et al., 
1995). A menadiona, (2-metil-1,4 naftoquinona), é um composto sintético 
normalmente utilizado como fonte da vitamina para a alimentação animal (SUTTIE, 
1996).  

Figura 44-  Estruturas da Filoquinona, Menaquinona e Menadiona (VITAMINA K). 

 

 
 
A vitamina K da dieta é absorvida no intestino delgado, incorporada aos 

quilomícrons e transportada pelas vias linfáticas; requer bile e suco pancreático para 
máximo aproveitamento. A eficiência na absorção foi mensurada em 40-80%, 
dependendo do veículo no qual a vitamina é administrada e da circulação 
enteroepática. 

Quando a filoquinona é administrada em seres humanos, oralmente, em 
doses variando do nível fisiológico ao farmacológico, a vitamina aparece no plasma 
dentro de 20min, com pico em 2h; a seguir, declina exponencialmente a baixos 
valores, durante 48-72 horas, alcançando níveis de jejum de 1 a 2 nM ( 0,5–1,0 
ng/mL) (Olson, 1999). Lamon-Fava et al. (1998) observaram que as lipoproteínas 
ricas em triacilgliceróis são as principais carreadoras de filoquinona, transportando 
83 % da filoquinona plasmática, sendo as lipoproteínas de baixa e alta densidade 
(LDL e HDL) carreadoras menos mportantes (7,1 % e 6,6 %, respectivamente). 
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 Ao alcançar o fígado, a filoquinona é reduzida a hidronaftoquinona (KH2), 
que é o cofator ativo para a carboxilase (DAVIDSON & SADOWSKI, 1997). O fígado 
tem um papel exclusivo na transformação metabólica que leva à excreção da 
vitamina K do organismo. A fração da vitamina excretada não é dependente da dose 
administrada. Assim, independentemente da dose administrada, por exemplo, 1 mg 
ou 45 μg, aproximadamente 20% são excretados na urina dentro de 3 dias, 
enquanto 40-50% são excretados nas fezes, via sais biliares (Shearer et al., 1974). 

Esse extenso catabolismo da filoquinona pelo fígado explica o rápido 
turnover e a depleção das reservas hepáticas em pacientes com dieta pobre em 
filoquinona, observado por Usui et al.(1990). Parece provável, portanto, que 
aproximadamente 60-70 % das quantidades de filoquinona, absorvidas em cada 
refeição, são definitivamente perdidas por excreção (SHEARER et. al., 1996), o que 
sugere que os estoques corporais de filoquinona são constantemente reabastecidos. 
Com relação aos estoques hepáticos, sabe-se que este inclui aproximadamente 90% 
de menaquinona e 10% de filoquinona.  

Os estoques de filoquinona são extremamente lábeis e sob condições de 
grave depleção nutricional podem reduzir-se a 25% de suas concentrações originais, 
após três dias (USUI et al., 1990). As concentrações hepáticas de filaquinona em 
adultos são de aproximadamente 5 ng/g (SHEARER et al., 1988); porém, a relação 
entre os estoques hepáticos de vitamina K e os estoques corporais totais não são 
conhecidos (SHEARER et al., 1996).  

A vitamina K é encontrada em grandes quantidades em vegetais de folhas 
verdes, especialmente repolho, brócolis, nabiça e alface. Outros vegetais, frutas, 
cereais, produtos lácteos, ovos e carnes contêm quantidades menores (KRAUSE, 
1998). As deficiências de vitamina K são raras e estão associadas a má absorção de 
lipídios ou destruição da flora intestinal por antibioticoterapia contínua. As doenças 
hepáticas podem produzir uma grave deficiência (KRAUSE). 

 

6.3  METODOLOGIA DE ANÁLISE DAS VITAMINAS 

 

6.3.1 Vitamina C 

 
Os procedimentos envolvem extração, limpeza do extrato, e análise ou 

isolamento da vitamina da solução. Solventes aquosos e não aquosos costumam ser 
empregados na extração. 

No caso de extratos aquosos cuidados devem ser tomados para prevenir a 
hidrólise, oxidação e subsequente perda da vitamina, principalmente quando elas se 
encontram em pequenas quantidades na amostra inicial. 

Para tanto, os extratos aquosos devem conter quantidades adequadas de 
ácido metafosfórico, contendo ácido acético e EDTA (3- 6%); de 0,5 a 2 % de ácido 
oxálico; ácido tricloroacético diluído com EDTA; ácido perclórico diluído ou 0,5 a 2,3% 
de dimercaptopropanol. 

Além de estabilizar o ácido ascórbico complexando íons metálicos para 
minimizar o grau de oxidação, os ácidos metafosfórico e tricloroacético também 
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precipitam as proteínas formando soluções limpas. 
O ácido acético é adicionado ao extrato para prevenir perdas da vitamina pela 

adsorçáo em carvão animal. 
Solventes não aquosos usados para extrair a vitamina C de várias amostras 

são o etanol e metanol, geralmente contendo traços de ácido metafosfórico, ácido 
oxálico ou um antioxidante como o cloreto estanoso. Algumas vezes a acetona tem 
sido incorporada para remover a interferência do dióxido de enxofre presente em 
vários alimentos. 

A extração deve ser realizada sob atmosfera inerte e pouca luz para evitar a 
destruição da vitamina principalmente quando ela se encontra presente em pequenas 
quantidades. 

A limpeza do extrato depende da natureza da substáncia interferente. 
Normalmente são utilizados carvão, coluna cromatográfica, extração com solvente 
contendo cloreto de metileno. Gases inertes como hidrogênio e sulfeto de hidrogênio 
tem sido usado com sucesso maior que o diáxido de carbono ou nitrogênio para 
proteger a vitamina em solução. 

 
 

7.  SAIS MINERAIS NOS ALIMENTOS 

Cinzas de um alimento é o nome dado ao resíduo inorgânico que 
permanece após a queima da matéria orgânica, entre 550 – 570ºC, a qual é 
transformada em CO2, H2O e NO2, assim sendo, a cinza de um material é o ponto de 
partida para a análise de minerais específicos. Estes minerais são analisados tanto 
para fins nutricionais como também para segurança. Como exemplo pode-se citar os 
resíduos metálicos provenientes de inseticidas e outros agrotóxicos e também o 
estanho proveniente de corrosão de latas, etc. 

Os processos de determinação do conteúdo de cinzas são de grande 
valor em alimentos, por várias razões. Por exemplo a presença de grande 
quantidade de cinzas em produtos como açúcar, amido, gelatina, etc. não é 
desejável. Um outro exemplo é que devem ser feitas determinações de cinzas 
durante o processamento de cana-de-açúcar para a produção de açúcar, devido a 
problemas causados por alta concentração de minerais no caldo, que causam 
interferência durante a clarificação e cristalização. A presença de determinados 
minerais (carbonatos) na água pode causar problemas de incrustações nas 
tubulações e caldeira ou diminuir a eficiência de produtos usados na limpeza e 
sanitização da indústria.  

 A cinza é constituída principalmente de: 

 Macronutrientes: requeridos em uma dieta em valores diários acima de 
100 mg e normalmente  presentes em grandes quantidades nos alimentos, como: K, 
Na, Ca, P , S, Cl e Mg; 

 Micronutrientes: requeridos em uma dieta em valores diários abaixo de 
100 mg e normalmente  presentes em pequenas quantidades nos alimentos, como: 
AI, Fe, Cu, Mn e Zn; 

Elementos traços: além dos macros e micronutrientes, ainda existem os 
chamados elementos traços que se encontram em quantidades muito pequenas nos 
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alimentos. Alguns são necessários ao organismo humano e muitos deles são 
prejudiciais a saúde, os contaminantes químicos, entre esses se destacam: Ar, I, F, 
Cr, Co, Cd  e outros elementos. 

A cinza obtida não e necessariamente da mesma composição que a 
matéria mineral presente originalmente no alimento, pois pode haver perda 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 podem ser 
transformados em carbonatos ou ate em óxidos. 

A composição da cinza vai depender da natureza do alimento e do método 
de determinação utilizado: 

 Ca - alta concentração em produtos lácteos, cereais, nozes, alguns 
peixes e certos vegetais; 

 P  - alta Concentração em produtos lácteos, grãos, nozes, carne, 
peixe, aves, ovos e legumes. 

 Fe - alta concentração em grãos, farinhas, produtos farináceos, 
cereais assados e cozidos, nozes, carne, aves, frutos do mar, peixes, ovos e 
legumes. Baixa concentração em produtos lácteos, frutas e vegetais. 

 Na  - sal é a principal fonte, e em quantidade média em produtos 
lácteos, frutas, cereais, nozes, carne, peixes, aves, ovos e vegetais. 

 Mg - nozes, cereais e legumes. 

 Mn  - cereais, vegetais e algumas frutas e carnes. 

 Cu  - frutos do mar, cereais e vegetais. 

 S  - em alimentos ricos em proteínas e alguns vegetais. 

 Co  - vegetais e frutas. 

 Zn  - frutos do mar e em pequena quantidade na maioria dos 
alimentos. 

 

7.1  FUNÇÕES DOS SAIS MINERAIS NO ORGANISMO:  

 

 Função constituinte, fazendo parte de ossos e dentes, dando-lhes rigidez; 

 Fazem parte de alguns compostos, tais como enzimas vitaminas e hormônios; 
 

 Fazem parte de alguns tecidos brancos, como é o caso do fósforo, que se 
encontra no cérebro; 

 Mantém o equilíbrio osmótico nos líquidos do organismo, comportando-se 
como íons; 

 Colaboram na manutenção do equilíbrio acido - base, por poderem comportar-
se como ácido ou bases. 

 Os minerais são necessários ao processo vital, devendo estar contidos nos 
alimentos em quantidades e proporções adequadas. 
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Tabela 6 - O conteúdo mineral total médio de alguns alimentos: 
PRODUTO In Natura Seco 

Leite 
................................................ 

0,7 5,4 - 6,0 

Queijo.......................
....................... 

1,0 – 6,0 2,0 – 10,0 

Farinha de 
Trigo.............................. 

0,3 - 0,8 0,34 – 0,91 

Carne de 
boi.................................. 

0,8 - 1,0 1,9 – 3,2 

Abacate....................
...................... 

1,5 4,0 

Espargo....................
....................... 

0,7 10,0 

Sardinha...................
...................... 

2,7 – 3,9 7,3 – 7,4 

Mariscos..................
....................... 

2,1 – 2,3 10,7 – 13,3 

Laranja.....................
........................ 

0,5 3,9 

Pão...........................
........................ 

1,7 – 2,6 2,6 – 4,7 

Açúcares e 
xaropes.......................... 

0,0 0,0 

Feijão.......................
....................... 

3,6 – 4,0 4,0 – 4,4 

Espinafre..................
...................... 

1,5 20,0 

 
 CÁLCIO 

Funções: O cálcio é necessário para a formação dos ossos e dentes, para 
a correto funcionamento do sistema nervoso e muscular e coagulação do sangue. 

Fontes: Leite e derivados, frutas secas, legumes e espinafre 
Necessidades Diárias: 800 mg (pessoa adulta) 
Conseqüências: seu pouco consumo causa degradação dos ossos; 

raquitismo; excitação de nervos e músculos e seu excesso pode haver formação de 
cálculos renais. 

Seu metabolismo está intimamente ligado ao do fósforo, portanto pode 
haver certas complicações quando do consumo de alimentos ricos em fósforo e 
pobres em cálcio. 

Menos de 40 % do cálcio da dieta e absorvido pelo organismo. Seu 
aproveitamento é melhor quando associado com proteínas (leite) e quando d 
presença de vitamina D. 

 
 CLORO 

Funções: Como íon contrário ao sódio, o cloro é importante para manter a 
pressão osmótica das células e para a função renal; é um componente do suco 
gástrico (HCl) 
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Fontes: alimentos salgados (NaCl) 
Necessidades Diárias: 830 mg (quantidade mínima estimada) 
Conseqüências: deficiência causa dores de cabeça, câimbras musculares 

e má circulação. 
 FERRO 

Funções: faz parte dos pigmentos do sangue (hemoglobina) e atua no 
transporte de O2; 

Fontes: carnes e derivados,  vísceras, cereais integrais, hortaliças 
espinafre; 

Necessidades Diárias: 10 a 15 mg (pessoa adulta) 
Conseqüências: carência causa anemia, cansaço e debilidade muscular. 

Excesso provoca pardeamento da cor da pele e transtornos hepáticos. 
 

Absorção do ferro de origem animal e melhor que os de origem vegetal, a 
Vitamina C melhora sua absorção e café e o chá preto dificultam devido a formação 
de sais com tanino.  

 POTÁSSIO 
Funções: necessário para manter a pressão osmótica especialmente nos 

líquidos intersticiais; facilita o transporte de água nos tecidos; 
Fontes: frutas , hortaliças, batatas, carne, leite; 
Necessidades Diárias: 2000 mg (pessoa adulta) 
Conseqüências: carência causa debilidade muscular, letargia e transtorno 

da função cardíaca. Excesso é eliminado na urina se a função renal é normal. 
Como e potássio é diurético, em uma alimentação rica pode causar perda 

de peso.  

 MAGNÉSIO 
Funções: essencial para formação óssea; para a atividade muscular e 

nervosa e, também, para muitos processos metabólicos. 
Fontes: cereais, legumes, laticínios, hortaliças; frutas secas, água mineral. 
Necessidades Diárias: 300 a 350 mg (pessoa adulta) 
Conseqüências: carência transtornos metabólicos e excitação muscular 

SÓDIO 
Funções: retira água dos tecidos criando assim a pressão osmótica nas 

células  e, com isso, a tesão nos tecidos, regulando o metabolismo hídrico, afora ser 
importante para a contração muscular e para muitos processos metabólicos 

Fontes: sal marinho e sal gema, alimentos salgados, água mineral. 
Necessidades Diárias: 550 (mínima diária) a 2000 mg 
Conseqüências: carência causa dores de cabeça problemas circulação, 

câimbras musculares. Excesso provoca hipertensão. 
Atualmente a população brasileira consome em média 2 a 3 vezes mais 

que as doses recomendadas. Pode-se recorrer a misturas de sais pobres em sódio, 
como sais de P, Ca, Mg (sucedâneos do sal; dietético). 

 FÓSFORO 
Funções: junto com o Cálcio, participa da formação dos ossos e dos 

dentes, componente de enzimas; participa da transformação energética do  
metabolismo. 
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Fontes: carnes e derivados,  leite e derivados, ovos, pescados, cereais, 
bebidas de cola; 

Necessidades Diárias: 1200 a 1500 mg (pessoa adulta) 
Conseqüências: não se tem descrito carência de fósforo. Excesso 

prejudica absorção de cálcio.  
Os orto- e polifosfatos adicionados aos alimentos em quantidades 

permitidas não apresentam contra-indicações 
 

 ELEMENTOS TRAÇOS 
 

 CROMO – participa do metabolismo dos hidratos de carbono; 
não se conhece conseqüência de carência ou falta. 
Necessidades diárias de 50-200 µg . deve-se distinguir o cromo 
trivalente, presente em alimentos, do cromo hexavalente, este 
sim cancerígeno, utilizado na industria química. Fontes: 
elaborados de carnes leveduras de cerveja, queijos e cereais 
integrais 

 
 FLUOR – estabiliza os ossos e endurece o esmalte dental, 

(previne cáries). Necessidades diárias de 1,0 mg.  A deficiência 
de flúor produz atrofia óssea e tendência à formação de cárie 
dental. Em excesso é tóxico. Mesmo que exista com abundância 
na natureza, consumo excessivo em alimentos é pouco 
provável. Fontes: pescado marinho, cereais, vísceras, água e 
chá preto. 

 
 IODO - Indispensável na síntese de hormônios tiroideais. 

Necessidades diárias de 0,18 a 0,20 mg. Fontes: pescado 
marinho, vísceras, leite e ovos. A carência provoca o aumento 
da tiróide e a formação do bócio e o excesso  pode provocar o 
hipertiroidismo. 

 
 COBRE -  é um componente de muitas enzimas, que catalisam 

processo  de oxidação e redução, participa do metabolismo do 
ferro. Fontes: vísceras, fígado, pescado, cacau, hortaliças 
verdes. Necessidades diárias: 1,5 a 3,0 mg. A carência provoca 
doenças sanguíneas e conteúdos elevados de ferro no fígado e 
alteração na cor da pelo. 

 
 ZINCO – componente e elemento auxiliar de enzimas. Fontes: 

vísceras, carne magra, laticínios, pescados e moluscos. 
Necessidades diárias: 12 a 15 mg. Carência produz dificuldade 
de crescimento, falta de apetite, dificuldade de cicatrização e 
maior vulnerabilidade a infecções. O zinco é pouco tóxico. 
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7.2  PERDAS DE MINERAIS DURANTE PROCESSAMENTO 

O elevado grau de industrialização no processamento de alimentos traz 
consigo a perda de minerais. Devido ao fato de que muitos minerais são solúveis em 
água, os alimentos preparados por muito tempo em imersão perdem 
substancialmente minerais. Para manter o teor de minerais nos alimentos, a forma 
mais apropriada de aquecimento é com vapor  
 

7.3 METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE CINZAS EM ALIMENTOS 

 
A determinação dos constituintes minerais nos alimentos pode ser dividida 

em duas classes: 
 

1. Determinação da cinza (total); 
 A determinação de cinza total é utilizada como indicativo de várias 

propriedades: 
a) Largamente aceito como índice de refinação para açúcares e farinhas. 

Nos açúcares, uma cinza muito alta dificultará a cristalização e descoloração. Na 
farinha, a quantidade de cinza influirá na extração. 

b) Níveis adequados de cinza total são um indicativo das propriedades 
funcionais de alguns produtos alimentícios, por exemplo, a gelatina. Em geléias de 
frutas e doces em massa, a cinza é determinada para estimar o conteúdo de frutas. 

c) E 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. 

 
4- RESÍDUO MINERAL TOTAL (AOAC, 1996) 

 
Resíduo por incineração ou cinzas é o nome dado ao resíduo obtido por 

aquecimento de um produto em temperatura próxima a (550-570)°C. Nem sempre 
este resíduo representa toda a substância inorgânica presente na amostra, pois 
alguns sais podem sofrer redução ou volatilização nesse aquecimento. Geralmente, 
as cinzas são obtidas por ignição de quantidade conhecida da amostra. Algumas 
amostras contendo sais de metais alcalinos que retêm proporções variáveis de 
dióxido de carbono nas condições da incineração são tratadas, inicialmente, com 
solução diluída de ácido sulfúrico e, após secagem do excesso do reagente, 
aquecidas e pesadas. O resíduo é, então, denominado “cinzas sulfatizadas”.  

Muitas vezes, é vantajoso combinar a determinação direta de umidade e a 
determinação de cinzas, incinerando o resíduo obtido na determinação de umidade. 
A determinação de cinzas insolúveis em ácido, geralmente ácido clorídrico a 10% 
v/v, dá uma avaliação da sílica (areia) existente na amostra. Alcalinidade das cinzas 
é outra determinação auxiliar no conhecimento da composição das cinzas. Uma 
análise global da composição das cinzas nos diferentes alimentos, além de 
trabalhosa, não é de interesse igual ao da determinação de certos componentes, 
conforme a natureza do produto.  

Outros dados interessantes para a avaliação do produto podem ser 
obtidos no tratamento das cinzas com água ou ácidos e verificação de relações de 
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solúveis e insolúveis. Um baixo conteúdo de cinzas solúveis em água é indício que o 
material sofreu extração prévia.  

 Material  
Cápsula de porcelana ou platina de 50 mL, mufla, banho-maria, 

dessecador com cloreto de cálcio anidro ou sílica gel, chapa elétrica, balança 
analítica, espátula e pinça de metal.  

 Procedimento  
Pese 5 a 10 g da amostra em uma cápsula, previamente aquecida em 

mufla a 550°C, resfriada em dessecador até a temperatura ambiente e pesada. Caso 
a amostra seja líquida, evapore em banho-maria. Seque em chapa elétrica, 
carbonize em temperatura baixa e incinere em mufla a 550ºC, até eliminação 
completa do carvão. Em caso de borbulhamento, adicione inicialmente algumas 
gotas de óleo vegetal para auxiliar o processo de carbonização.  

Figura 45- Forno mufla para incineração das amostras. 

 
As cinzas devem ficar brancas ou ligeiramente acinzentadas. Em caso 

contrário, esfrie, adicione 0,5 mL de água, seque e incinere novamente. Resfrie em 
dessecador até a temperatura ambiente e pese. Repita as operações de 
aquecimento e resfriamento até peso constante.  

Figura 46- Cinzas brancas para pesagem. 

Nota: podem ser utilizadas cápsulas de outros metais resistentes ao calor desde que 
as cinzas obtidas não sejam empregadas para posterior análise de metais.  

Cálculo: 
100xN : cinzas por cento m/m 
     p 
N = nº de g de cinzas P = nº de g da amostra 
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8. ANÁLISE DE ACIDEZ E pH EM ALIMENTOS 

 

8.1 DEFINIÇÃO DE pH 

Isto é, o pH é inversamente proporcional à atividade dos íons hidrogênio. 
A atividade é o teor de íons H+ efetivamente dissociados. Porém, em soluções 
diluídas, como são os alimentos, pode-se considerar a atividade igual à 
concentração de H+. Portanto a definição fica como: 

pH = -log [H+]; pH = -log aH+ 
 

8.1.1 IMPORTÂNCIA 

A medida do pH é importante para as seguintes determinações: 
1. Deterioração do alimento com crescimento de microrganismos. 
2. Atividade das enzimas. 
3. Textura de geléias e gelatinas. 
4. Retenção do sabor-odor de produtos de frutas. 
5. Estabilidade de corantes artificiais em produtos de frutas. 
6. Verificação do estado de maturação de frutas. 
7. Escolha da embalagem. 
 

8.1.2 . PROCEDIMENTO: 

  pHMETRO 
É o equipamento utilizado para a medida do pH em alimentos. E 

constituído de dois eletrodos, um de referência e um de medida, e um 
galvanômetro ligado a uma escala de unidades de pH. Esta escala é geralmente 
entre pH 1 e 14. 
 

 METODOLOGIA 
 

1. Ligar o pHmetro e esperar aquecer. 
2. Verificar os níveis dos eletrólitos dentro dos eletrodos. 
3. Calibrar o pHmetro com tampões 7 e 4 (para soluções 

ácidas) ou 7 e 10 (para soluções básicas). 
4. Acertar as temperaturas. 
5. Usar água destilada para lavar o eletrodo, antes de fazer 

qualquer medida, e secar. 
6. Determinar o pH da amostra fazendo a leitura com precisão 

até 0,01 unidades de pH. 
 

 Soluções-tampão 
São soluções de ácidos fracos e seus sais, que não sofrem alterações na 

concentração hidrogeniônica quando é adicionado ácido ou base. 
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8.1.3 Determinação de pH em diferentes tipos de alimentos 

1. Leitura direta em produtos líquidos como xaropes, sucos. vinhos e 
bebidas em geral que são claros e não contêm gás. 

2. Bebidas com gás carbônico, como refrigerante, devem ser submetidas 
à agitação mecânica ou a vácuo antes de se tomar à medida de pH, pois o CO2 pode 
formar ácido carbônico e abaixar o pH. 

3. Bebidas com polpa em suspensão devem ser agitadas para misturar a 
polpa decantada e medir o pH imediatamente, antes de a polpa se separar 
novamente, ou utilizar um agitador magnético para conseguir um resultado 
homogêneo, já que a polpa e o líquido podem ter pHs diferentes. 

4. Em produtos sólidos e secos, como farinhas, pão, macarrão e biscoitos, 
é preparado um extrato com suspensão de 10 g do produto em 100 mL de água, e 
toma-se o pH do líquido sobrenadante após a decantação. 

5. Em bebidas alcoólicas, deve-se tomar cuidado com a uniformidade do 
álcool no produto. 

6. Produtos sólidos, mas com bastante umidade, como queijo fresco, 
devem ser macerados e homogeneizados, e os eletrodos são enfiados dentro da 
massa da amostra em pelo menos três lugares diferentes para se tirar uma medida 
média do pH. 

Figura 47- Calibração do pHmetro. 

 
 

8.1.4 Fontes de erro 

1. Erro alcalino: o eletrodo de vidro é sensível a outros cátions além do hidrogênio, 
como o Na+. O resultado pode ser um pH mais baixo do que o real (erro negativo); 
porém esse erro é mínimo em pH abaixo de 9. Para um pH acima de 9, existem 
eletrodos de vidro especiais insensíveis a outros cátions fora o H+; 
2. Erro ácido: vai depender da atividade da água. Geralmente a atividade da água é 
1, e não teremos problemas. Mas em soluções muito ácidas, a atividade de água é 
menor do que 1, vai ocorrer um erro positivo. Um tipo de erro semelhante vai ocorrer 
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se a atividade da água é diminuída  por uma alta concentração de sal dissolvido ou 
por adição de um solvente não aquoso, como o etanol de bebidas alcoólicas; 
3. Tampão utilizado na calibração do pHmetro mal preparado; 
4. O potencial dos eletrodos varia com a temperatura. Nos pHmetros existe um 
controle para ajuste da temperatura dos tampões e das amostras, ou, então, existe 
um dispositivo de ajuste automático da temperatura; 
5. Desidratação da membrana de vidro tornando-a insensível ao íon H+. Por isso é 
muito importante deixar o eletrodo sempre mergulhado em água destilada. 
 

8.1.5 Cuidados com o eletrodo e com o pHmetro 

1. Manter os eletrodos dentro da água; 
2. Manter os eletrodos de calomelano cheio de KCl; 
3. Manter os eletrodo ligados, porém sem tensão quando fora da solução 
4. Não deixar gordura nos eletrodos. Lavar com solvente orgânico e depois com 

água destilada. 
 

8.2  ACIDEZ EM ALIMENTOS 

 

8.2.1 IMPORTÂNCIA 

Os ácidos orgânicos presentes em alimentos influenciam o sabor, odor, 
cor, estabilidade e a manutenção de qualidade. A acidez titulável de frutas varia de 
0,2 a 0,3% em frutas de baixa acidez como maçãs vermelhas e bananas, 2,0% em 
ameixas e acima de 6% em limão. Ácido cítrico pode constituir até 60% dos sólidos 
solúveis totais no limão.  

Os tecidos vegetais, com exceção do tomate, são consideravelmente 
mais baixos em acidez, variando de 0,1 % em abóbora a 0,4% em brócolis. Produtos 
marinhos, peixes, aves e produtos cárneos são consideravelmente menores em 
acidez e o ácido predominante é o ácido láctico. A acidez total em relação ao 
conteúdo de açúcar é útil na determinação da maturação da fruta. 

 

8.2.2 APLICAÇÃO 

1. Valor nutritivo: manutenção do balanceamento ácido-base no 
organismo. 

2. Indicação de pureza e qualidade em produtos fermentados, como 
vinhos. 

3. Indicação de deterioração por bactérias com produção de ácido. 
4. Indicação de deterioração de óleos e gorduras pela presença de 

ácidos graxos livres provenientes da hidrólise dos glicerídeos. 
5. Critério de identidade de óleos e gorduras pela caracterização dos 

ácidos graxos presentes. 
6. Estabilidade do alimento/deterioração: produtos mais ácidos são 

naturalmente mais estáveis quanto à deterioração. 
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8.2.3 TIPOS DE ACIDEZ 

1. Compostos naturais dos alimentos. 
2. Formados durante a fermentação ou outro tipo de processamento. 
3. Adicionados durante o processamento. 
4. Resultado de deterioração do alimento. 
 

8.2.3.1 TIPOS DE ÁCIDOS NATURAIS EM ALIMENTOS 

Os principais ácidos orgânicos que são encontrados em alimentos são: 
cítrico, málico, oxálico, succínico e tartárico. Existem outros menos conhecidos, mas 
de igual importância, que são: isocítrico, fumárico, oxalacético e cetoglutárico. 

O ácido cítrico é o principal constituinte de várias frutas como: limão, 
laranja, figo, pêssego, pêra, abacaxi, morango e tomate. O ácido málico é 
predominante em maçã, alface, brócolis e espinafre. O ácido tartárico foi encontrado 
somente em uvas e tamarindo. 

A proporção relativa de ácidos orgânicos presentes em frutas e vegetais 
varia com o grau de maturação e condições de crescimento. Por exemplo, o ácido 
málico predomina na uva verde e diminui de concentração na uva madura, enquanto 
o conteúdo de ácido tartárico aumenta inicialmente como ácido livre e mais tarde 
como tartarato ácido de potássio. 

 

8.2.4 METODOS DE ANÁLISE 

 

 Material  
Proveta de 50 mL, frasco Erlenmeyer de 125 mL, bureta de 25 mL, balança analítica, 
espátula metálica e pipetas volumétricas de 1 e 10 mL.  

 Reagentes  
Solução fenolftaleína Solução de hidróxido de sódio 0,1 M ou 0,01 M  

 Procedimento  
Pese de 1 a 5 g ou pipete de 1 a 10 mL da amostra, transfira para um frasco 
Erlenmeyer de 125 mL com o auxílio de 50 mL de água. Adicione de 2 a 4 gotas da 
solução fenolftaleína e titule com solução de hidróxido de sódio 0,1 ou 0,01 M, até 
coloração rósea.  
Nota: no caso de amostras coloridas ou turvas, para a determinação do ponto de 
viragem, utilize método potenciométrico. 
Cálculo:  Vxfx100 : acidez em solução molar v/m 
                  Pxc 
 
V = nº de mL da solução de hidróxido de sódio 0,1 ou 0,01 M gasto na titulação  
f = fator da solução de hidróxido de sódio 0,1 ou 0,01 M  
P = nº de g da amostra usado na titulação  
c = correção para solução de NaOH 1 M, 10 para solução NaOH 0,1 M e  
100 para solução NaOH 0,01 M. 
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9.  ANÁLISE SENSORIAL EM ALIMENTOS. 

 

9.1  INTRODUÇÃO 

A análise sensorial é definida pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT, 1993) como a disciplina científica usada para evocar, medir, 
analisar e interpretar reações das características dos alimentos e materiais como 
são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição. A análise 
sensorial normalmente é realizada por uma equipe montada para analisar as 
características sensoriais de um produto para um determinado fim. Pode se avaliar a 
seleção da matéria prima a ser utilizada em um novo produto, o efeito de 
processamento, a qualidade da textura, o sabor, a estabilidade de armazenamento, 
a reação do consumidor, entre outros.  

Para alcançar o objetivo específico de cada análise, são elaborados 
métodos de avaliação diferenciados, visando a obtenção de respostas mais 
adequadas ao perfil pesquisado do produto. Esses métodos apresentam 
características que se moldam com o objetivo da análise. O resultado, que deve ser 
expresso de forma específica conforme o teste aplicado, é estudado estatisticamente 
concluindo assim a viabilidade do produto. 

A qualidade sensorial do alimento e a manutenção da mesma favorecem 
a fidelidade do consumidor a um produto específico em um mercado cada vez mais 
exigente. Com base nesses aspectos e considerando a importância da qualidade na 
indústria de alimentos, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura 
abordando alguns itens da análise sensorial. 

A nossa “máquina” de análise sensorial é composta pelos nossos 
sistemas sensoriais: olfativo, gustativo, tátil, auditivo e visual. Esses sistemas 
avaliam os atributos dos alimentos, ou seja, suas propriedades sensoriais. 

As propriedades são as seguintes:  
 

  Cor  
O primeiro contato do consumidor com um produto, geralmente, é com a 

apresentação visual, onde se destacam a cor e a aparência. Todo produto possui 
uma aparência e uma cor esperadas que são associadas às reações pessoais de 
aceitação, indiferença ou rejeição.  

A forma geralmente está relacionada à forma natural, ou a uma forma 
comercial consagrada culturalmente. A cor de um objeto possui três características 
distintas que são o tom, determinado pelo comprimento de onda da luz refletida pelo 
objeto; a intensidade, que depende da concentração de substâncias corantes dentro 
do alimento e o brilho, que é a quantidade da luz refletida pelo corpo em 
comparação com a quantidade de luz que incide sobre o mesmo.  

 
  Odor  

Segundo a ABNT, odor é a propriedade sensorial perceptível pelo órgão 
olfativo quando certas substâncias voláteis são aspiradas (ABNT, 1993). Essas 
substâncias, em diferentes concentrações, estimulam diferentes receptores de 
acordo com seus valores de limiar específicos.  
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Muitas substâncias possuem notas características, e os alimentos podem 
ser compostos por várias dessas notas, como, por exemplo, notas doces e notas 
ácidas na maçã, cujos especialistas em odores identificam facilmente, 
principalmente por sua memória olfativa, outras características do odor são a 
intensidade, a persistência e a saturação; a primeira tem relação com a própria 
característica do odor (nota) e a concentração; a persistência (a segunda 
característica) também pode estar relacionada indiretamente com a intensidade, mas 
está diretamente relacionada ao tempo de duração.  

Já a saturação está relacionada com a capacidade do sistema nervoso 
central em se acostumar ao odor e passar a não percebê-lo conscientemente.  

 
 Aroma 

O aroma é a propriedade de perceber as substâncias aromáticas de um 
alimento depois de colocá-lo na boca, via retronasal. Esta propriedade é essencial 
para compor o sabor dos alimentos, a qual podemos comprovar quando estamos 
resfriados e, então, não sentimos o sabor dos alimentos.  

Os provadores de vinho, chá ou café avaliam esta característica, 
apertando tais amostras com a língua contra o palato, induzindo a difusão das 
substâncias aromáticas pela membrana palatina, e também aspirando pelo nariz 
para perceber o odor das substâncias que se volatilizam na boca (Anzalcúa-Morales, 
1994; ABNT, 1993).  

 Gosto 
É uma das propriedades sensoriais da cavidade bucal relacionadas ao 

paladar, percebidas na boca. É a identificação, através das papilas gustativas, das 
características básicas (ou gostos primários) dos alimentos, ou seja, os gostos 
ácidos, amargos, doces e/ ou salgados.  

É importante ressaltar que existem pessoas com adequada percepção 
para algum(s) desses gostos básicos que pode(m) apresentar percepção pobre ou 
nula para outro(s).  

 Sabor 
O sabor (equivalente em português para a palavra inglesa flavour), é um 

atributo complexo, definido como experiência mista, mas unitária de sensações 
olfativas, gustativas e táteis percebidas durante a degustação (ABNT, 1993). O sabor 
é influenciado pelos efeitos táteis, térmicos, dolorosos e/ou sinestésicos, e essa 
inter-relação de características é o que diferencia um alimento do outro.  

Quando um sabor não pode ser definido claramente é denominado sui 
generis, porém, por meio da análise sensorial, pode-se obter o perfil do sabor do 
alimento, que consiste na descrição de cada componente de um produto.  

Algumas características devem ser levadas em consideração em alguns 
alimentos (ou ingredientes de alimentos) e uma delas é o tempo de percepção, ou 
seja, o tempo para ser percebida pelo paladar. Outra característica importante para 
se observar é o sabor residual que permanece na boca algum tempo após o 
alimento ser deglutido. 

 
 Textura  

A textura é a principal característica percebida pelo tato. É o conjunto de 
todas as propriedades reológicas e estruturais (geométricas e de superfície) de um 
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alimento, perceptíveis pelos receptores mecânicos, táteis e eventualmente pelos 
receptores visuais e auditivos (ABNT, 1993).  

A textura se manifesta quando o alimento sofre uma deformação (quando 
é mordido, prensado, cortado, etc), e é através dessa interferência na integridade do 
alimento que se pode ter noção da resistência, coesividade, fibrosidade, 
granulosidade, aspereza, crocância, entre outras (tabela 7).  

Tabela 7- Definições de algumas características primárias de textura. 

 
 
As propriedades da textura podem ser classificadas em três categorias: 

mecânica, geométrica e de composição, que por sua vez podem ser subdivididas em 
primárias e secundárias, (Anzaldua-Morales, 1984). Para alimentos líquidos, tal 
deformação se chama fluidez; para alimentos semi-sólidos ao invés de textura, 
denomina-se consistência (Teixeira et al, 1987; Huy, 1992; AnzaldúaMorales, 1994).  

 
 Som  

Os alimentos possuem sons característicos, que são reconhecidos pela 
experiência prévia do consumidor quando são consumidos ou preparados; sendo 
associado principalmente à textura do alimento (Teixeira et al, 1987; Huy, 1992).  

 

9.2  Preparo e apresentação das amostras  

A sala de preparo de amostras deve possuir todo o material necessário 
para o trabalho. Alguns equipamentos, como balança analítica, provetas, 
termômetros, destilador de água, banhos-maria, geladeira, forno, fogão, bandejas e 
pia são imprescindíveis.  

As amostras devem ser apresentadas em recipientes adequados, 
uniformes, limpos, sem odores ou sabores residuais e em tamanho adequado. Para 
líquidos usa-se aço inox, vidro e alguns plásticos, sendo que para bebidas quentes 
se pode usar cerâmicas e para bebidas muito frias, vidros.  

Para alimentos sólidos se pode usar pratos ou pires de papel, plástico ou 
vidro, além de folha de alumínio. Os talheres devem ser preferencialmente de aço 
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inox. Para os degustadores não sofrerem qualquer influência psicológica, as 
amostras devem ser devidamente preparadas antes de serem apresentadas para a 
análise.  

As cores, por exemplo, podem influenciar a análise sensorial de um 
alimento, tanto no que diz respeito à identificação de sabores (um grande número de 
pessoas é incapaz de identificar sabores em bebidas incolores) quanto na medição 
da aceitabilidade de um produto. Com o objetivo de minimizar estes efeitos, lança-se 
mão de lâmpadas coloridas (azuis, vermelhas ou alaranjadas) nas cabines de 
análise sensorial (Teixeira et al, 1987).  

Quanto ao odor/aroma, é importante que o ambiente de prova tenha 
circulação de ar adequada. A duração da análise e o intervalo entre uma prova e 
outra devem ser suficientes para evitar saturação dos receptores olfatórios, 
principalmente se a análise for exclusivamente sobre odor. 

Para alimentos que apresentem sabor residual, é recomendado “limpar” a 
boca com alguns alimentos, como maçã, biscoito sem sal e outros. Se o alimento 
tem sabor pouco pronunciado, este pode ficar mais tempo na boca do degustador. A 
prática de enxaguar a boca com água entre as provas pode ou não ser adotada, mas 
caso seja deve ser realizada do inicio ao fim das provas.  

Para a adequada percepção do tato pelo analista, o tamanho da amostra 
deve ser suficiente para ser mordido e movimentado na boca. Existem medidas e 
consensos estipulados para tais análises. Alguns alimentos, como o requeijão, a 
manteiga e a margarina, necessitam da utilização de veículos para realização desta 
prova. Neste caso, deve-se atentar para que esse veículo seja o mais insípido e 
inerte possível (Anzaldúa-Morales, 1994).  

Quando se pretende analisar o som do alimento é necessária a 
eliminação de ruídos estranhos, que podem alterar a percepção e a atenção do juiz 
que estiver realizando a prova (Teixeira et al, 1987). Nesses casos, o local de análise 
deve ser tranquilo e afastado de áreas barulhentas. A quantidade de amostra a ser 
avaliada deve ser suficiente para apreciação pelo juiz.  

Em relação a alimentos líquidos, indica-se 16 mL por amostra, e para 
alimentos sólidos 25-28g por amostra; se o material avaliado for uma bebida indica-
se até 50 mL por amostra, conforme disponibilidade de material e número de testes 
que o juiz irá fazer no mesmo dia. A temperatura das amostras deve ser uniforme e 
preferencialmente igual àquela que é de costume consumir.  

Figura 48- Preparação e codificação das análises para amostra. 
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Porém a percepção das papilas fica prejudicada quando em temperaturas 

muito altas ou muito baixas, sendo indicadas algumas temperaturas ideais para a 
análise de alguns alimentos. Sempre que for possível evitar o uso de veículos é 
aconselhável, pois as características sensoriais deste podem se misturar com as da 
amostra. Existem alguns veículos mais utilizados, que devem ser o mais insípidos e 
inertes possíveis (pão judeu, torradas etc).  

As diluições também devem ser evitadas, a não ser que o produto tenha 
um sabor picante ou muito intenso (como Chili e alho, entre outros). Em testes 
afetivos não se deve diluir amostras. A codificação da amostra deve ser feita de 
modo a não induzir a classificações, sendo, por isso, desaconselhável o uso de 
numeração simples (1, 2, 3..) ou por letras (a, b, c..), pois pode-se induzir a 
classificar a mostra “1” ou “a” como melhor. O recomendado é a utilização de código 
feito com três dígitos aleatoriamente (452, 604, etc) para cada amostra.  

Os questionários devem ser atrativos, simples e adequados para o tipo de 
juiz, sendo um questionário para cada teste. Deve ter espaço para preenchimento do 
nome do juiz e da data, e os dados dos testes devem ser registrados em outra ficha 
e só depois analisados.  

 

9.3  Condições gerais para a análise sensorial  

O local dos testes deve possuir cabines preferencialmente individuais, 
com espaço suficiente para acomodar confortavelmente o juiz e as amostras. A 
iluminação deve ser com luz natural ou fluorescente natural, porém deve-se ter o 
recurso adicional de lâmpadas coloridas para mascarar a cor de certas amostras ou 
homogeneizá-las.  

As cabines devem ser isoladas de barulhos e de 
locais movimentados, ficando sempre longe de odores que 
possam interferir na análise. A temperatura no local da 
análise deve estar em torno de 22ºC, com umidade relativa 
do ar entre 50 e 55%. As paredes devem ser brancas ou de 
cores neutras, e a área de preparo das amostras não deve 
ser visível aos juízes.  

O fator “horário da prova” é muito importante, 
pois o apetite (tanto exacerbado quanto ausente) pode 
interferir no resultado. Por isso recomenda-se realizar a 
prova duas horas antes ou depois das refeições. O 
planejamento dos testes deve ser realizado 
adequadamente, por meio do qual será escolhido o melhor delineamento para se 
obter as informações desejadas. Este delineamento consistirá no tipo de teste a ser 
aplicado, número ideal de juízes e tipo de análise estatística executável.  

Quanto ao procedimento dos testes, a equipe deve ser instruída de forma 
clara e objetiva de como proceder. É importante reforçar alguns procedimentos, 
como lavar a boca com água (ou com pão, biscoito ou maçã) em cada troca de 
amostra e sempre prová-las da esquerda para a direita. Não há interferência no teste 
em si se o juiz engolir ou não as amostras, porém recomenda-se que ele cuspa, para 
evitar desconfortos como enjôo, sensação de saciedade, entre outros, que poderiam 
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interferir no sucesso das provas, principalmente se consistirem de muitas amostras. 
Os testes de odor devem prescindir os de sabor, quando forem 

executados no mesmo dia. A análise sensorial é medida por meio das reações 
pessoais dos juízes, por isso existe uma certa vulnerabilidade dos resultados a 
essas reações. Para minimizar esse tipo de interferência pessoal na análise, a 
aplicação dos testes deve ser cercada de cuidados, a fim de evitar erros, descritos 
nos parágrafos a seguir, conforme Anzaldúa-Morales (1994):  

Para evitar incorrer no erro de expectativa, não devem ser dadas 
informações sobre o teste a ser realizado em si, apenas aquelas que forem 
necessárias sobre o produto e o procedimento a ser seguido. Pelo mesmo motivo, 
não devem participar do teste pessoas envolvidas com o desenvolvimento da 
pesquisa. Para evitar que o juiz seja influenciado por características que não são 
importantes na análise do produto, e nem relacionar uma característica logicamente 
com outra (erro de estímulo e/ou lógica), as amostras devem ser apresentadas de 
forma homogênea (mesmo tamanho, quantidade, forma, etc) e, se for o caso, ter 
suas características mascaradas.  

O efeito global acontece quando o juiz avalia mais de uma característica 
na amostra (sem ser o caso de fazê-lo), comparando, indevidamente, características 
diferentes. Já o efeito de sugestão ocorre quando o juiz é influenciado pelas 
expressões faciais dos outros juízes. Para se evitar esse efeito deve-se realizar a 
prova em cabines individuais, evitando contato visual entre os provadores. A falta de 
motivação também deve ser evitada e, por isso, os testes devem ser bem planejados 
e realizados de forma eficiente.  

O efeito de contraste ocorre quando o juiz experimenta uma amostra 
desagradável logo após uma agradável, ou vice-versa, o que poderia induzir uma 
classificação mais severa da segunda. Este erro pode acontecer tanto em testes 
com escala hedônica quanto nos testes descritivos, podendo ocorrer influência 
também do erro de associação lógica, e, para se evitar tais erros, deve-se 
apresentar as amostras em ordem aleatória.  

Geralmente, quando é difícil detectar a diferença entre amostras, os juízes 
tendem a eleger a amostra central como diferente (efeito de posição). O erro de 
análise advindo deste fato pode ser evitado através de apresentação aleatória das 
amostras aos degustadores.  

9.4  Montagem de um painel sensorial  

A seleção de pessoas que irão avaliar sensorialmente um produto é uma 
etapa importante para se obter resultados adequados. Essas pessoas são 
denominadas de juízes (ou degustadores, ou provadores) e a equipe formada pelos 
juízes chama-se painel de análise sensorial. Essa equipe pode ser formada por 
funcionários da indústria onde se faz o produto, contudo não é recomendado que 
façam parte do painel aqueles que estiverem envolvidos diretamente com a 
produção e/ou desenvolvimento do produto, ou ainda aqueles que apresentam 
aversão ao mesmo (Moraes, 1988).  

Os participantes de uma análise sensorial devem apresentar algumas 
características, como boa saúde e apetite, habilidade de concentração, sensibilidade 
no mínimo mediana, capacidade de reproduzir os resultados e, principalmente, boa 
vontade. Nos casos de fumantes, pede-se não fumar uma hora antes dos testes; aos 
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demais não mascar chicletes ou fazer uso de bebida alcoólica meia hora antes dos 
testes.  

O uso de perfume não é permitido e as pessoas resfriadas são 
dispensadas. O tamanho da equipe dependerá do tipo de teste a ser empregado 
(Tab 2) e da habilidade e sensibilidade dos juízes, podendo variar de oito, em equipe 
de laboratório treinada e/ou para testes tipo descritivos, a mais de 100 juízes, no 
caso de testes de consumidor.  

9.5 Tipos de juízes ou provadores. 

Segundo Anzaldúa-Morales (1994) existem três tipos de juízes. Os 
especialistas (ou “experts”), que tem grande experiência em provar produtos 
específicos, como vinho, café, chá e etc, e que possuem grande sensibilidade para 
perceber a diferença entre amostras e suas características. Por serem tão eficientes, 
eficiência essa advinda de um longo treinamento, só a análise de um especialista 
sobre o produto é suficiente, e por isso é muito cara. Esse tipo de juiz deve manter-
se “em forma”: abster-se de fumar, não comer ou beber alimentos muito 
condimentados nem muito quentes ou frios e não consumir (exceto durante as 
provas) o produto com o qual trabalha.  

Os juízes treinados são aqueles que possuem boa habilidade para 
perceber algumas propriedades sensoriais, e que receberam uma base teórica e 
prática. Esses devem realizar provas sensoriais com certa periodicidade. A equipe 
formada por esse tipo de juiz deve conter de 7 a 15 integrantes, e geralmente esta 
equipe realiza testes descritivos ou discriminativos complexos (ordenamento; 
comparação múltipla etc). Estes juízes também devem abster-se de hábitos que 
prejudiquem a habilidade sensorial.  

Os juizes consumidores, são pessoas selecionadas aleatoriamente, mas 
devem ser consumidores habituais ou potenciais do produto testado. Esse tipo de 
juiz é empregado somente em provas afetivas, e é necessário um grande número 
(no mínimo trinta).  

9.5.1 Seleção e treinamento  

A seleção é realizada para se verificar a capacidade de detecção de 
diferenças nos produtos pelos juízes. Esta seleção pode ser feita de duas formas, 
seja através de soluções químicas representativas dos quatro gostos básicos (doce, 
salgado, ácido e amargo), determinando-se os limites mínimos de detecção, ou pelo 
reconhecimento, ou seja usando-se o próprio produto a ser estudado.  

É importante ter em mãos todos os dados do possível juiz, como idade, 
hábitos alimentares, se fumante ou não, dentre outros. Também é importante 
considerar, além da habilidade, a disponibilidade, o interesse e adequada 
capacidade de expressão. O treinamento pode levar de 10 semanas a 12 meses e é 
constituído de bases teóricas e práticas, com adequada metodologia e material. É 
feito para familiarizar o degustador com os procedimentos e definições, e para 
aperfeiçoar a sensibilidade e memória sensorial.  

Os candidatos devem ser treinados por meio de métodos descritivos 
(perfil) e/ou discriminativos (diferenças simples – triangular).  

Os resultados passam por uma análise de variância e os candidatos são 
classificados pelo teste F.  
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9.6  Principais métodos e testes sensoriais  

Para se fazer uma análise sensorial de um produto, existem vários 
métodos com objetivos específicos, que são selecionados conforme o objetivo da 
análise, como, por exemplo, métodos de sensibilidade para se selecionar ou treinar 
juízes, ou métodos afetivos para se verificar a aceitabilidade do mercado 
consumidor.  

Os métodos podem ser divididos em quatro grandes grupos, e para cada 
grupo existem testes específicos  

Tabela 8 Alguns métodos sensoriais, seus pré-requisitos e finalidades. 

 
 

9.6.1  Métodos afetivos  

As provas afetivas consistem na manifestação subjetiva do juiz sobre o 
produto testado, demonstrando se tal produto agrada ou desagrada, se é aceito ou 
não, se é preferido a outro. Por advir de uma manifestação pessoal, essa provas são 
as que apresentam maior variabilidade nos resultados, sendo mais difíceis de serem 
interpretada. São provas realizadas com o objetivo de verificar a preferência e o grau 
de satisfação com um novo produto (testes de preferência), e/ou a probabilidade de 
adquirir o produto testado (teste de aceitação). 

 Para aplicar estes testes é necessário uma equipe grande. O mínimo 
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usual para analisar um produto no laboratório por provas afetivas é de 30 juízes, 
contudo quando se deseja detectar pequenas diferenças recomenda-se 50 a 100 
pessoas para montar o painel de análise. Quando são utilizadas 1000 pessoas para 
se fazer este tipo de teste, este passa a ser uma avaliação massal, e é denominado 
de teste do consumidor.  

Os juizes eleitos para essas provas devem ser consumidores habituais ou 
potenciais do produto testado. 

 
- Teste de preferência  
Neste tipo de prova, deseja-se saber qual amostra é preferida em 

detrimento de outra. A preferência é uma apreciação pessoal, geralmente 
influenciada pela cultura (princípios religiosos, grupos raciais, vivência familiar, 
posição social, entre outros), além da qualidade do alimento. São necessárias 
equipes grandes para se obter uma diferença estatisticamente significativa nos 
resultados, que representem exatamente a população à qual o produto se destina. 

Esta prova é similar a uma prova discriminatória de comparação simples, 
porém no teste de preferência não se deseja saber o que os juízes podem distinguir 
entre as duas amostras, sem importar seu gosto pessoal, mas sim a preferência por 
uma determinada amostra (Anzaldáua-Morales, 1994).  

Para se determinar a preferência pode-se empregar os métodos 
pareados, por ordenação ou por escala hedônica (Moraes, 1988). 

Figura 49- Ficha de teste de preferência. 

 
 
- Teste de aceitação  
O desejo de uma pessoa adquirir um produto é o que se chama 

“aceitação”. A aceitação de um produto varia com os padrões de vida e base cultural 
e demonstra a reação do consumidor diante de vários aspectos como, por exemplo, 
o preço, e não somente se o juiz agradou ou não do produto (Teixeira et al, 1987; 
Moraes, 1988).  

9.6.2  Métodos de diferença ou discriminativos  

Os métodos de diferença são realizados através de testes que irão indicar 
a existência ou não de diferença entre amostras analisadas. São testes objetivos e 
podem ser empregados em controle de qualidade, desenvolvimento de novos 
produtos e para testar a precisão e a confiabilidade dos provadores. 

 
- Teste pareado 
 Este teste é aplicado apresentando amostras aos pares, para 
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comparação e detecção de diferenças ou preferências. Duas amostras são 
apresentadas e o degustador é solicitado para identificar uma diferença entre elas o 
teste é denominado de pareado simples. Contudo, se for solicitada a identificação de 
qual das amostras apresenta a característica testada mais intensamente, o teste 
passa a denominar-se comparação pareada.  

Pode-se usar também uma amostra padrão para cada par, sendo o grau 
de diferença entre amostras e padrão indicados em pontuação de zero (nenhuma 
diferença) à cinco (diferença extremamente grande). Para a realização deste teste 
precisa-se de, no mínimo, 7 juízes treinados e experientes ou 20 juízes treinados ou 
30 juízes não treinados. A principal vantagem desse teste é sua simplicidade e 
menor fadiga sensorial.  

 
- Teste duo-trio 
Para esta prova são apresentadas três amostras ao juiz, das quais uma é 

identificada como referência, e as outras duas são codificadas aleatoriamente, 
pedindo-se para identificar qual das amostras é igual a referência. As amostras 
podem ser apresentadas juntamente com a referência, devendo esta ser provada 
primeiramente, ou separadamente, sendo a amostra referência apresentada primeiro 
e depois que essa é analisada e retirada apresenta-se as outra duas. 

É recomendado que o número de tríades testadas não ultrapasse quatro. 
Este teste é especialmente recomendado quando a amostra de referência é bem 
conhecida dos provadores. É um teste comumente utilizado na rotina do controle de 
qualidade de bebidas alcoólicas. 

 
- Teste Triangular  
Este teste se constitui na apresentação simultânea, ao juiz, de duas 

amostras iguais e uma diferente, sendo que a amostra diferente é que deve ser 
identificada. É uma prova aplicada quando deseja-se identificar pequenas diferenças 
entre as amostras, ou quando as diferenças que envolvem todas as características 
sensoriais, no geral, devem ser avaliadas.  

É empregado quando se tem um número pequeno de juízes e quando se 
deseja selecionar e treinar provadores. As amostras devem ser homogêneas e não 
induzirem facilmente à fadiga e adaptação sensorial. 

 
- Teste de ordenação 
 Esta prova consiste na apresentação simultânea de várias amostras aos 

degustadores, que devem arranjá-las em ordem (crescente ou decrescente) de 
acordo com a sua preferência ou intensidade da característica que está sendo 
analisada.  

O limite de amostras geralmente varia entre três e 10, dependendo das 
condições dos juízes, podendo ser maior quanto maior o treinamento e experiência. 
É um teste amplamente utilizado devido à sua simplicidade, facilidade de 
interpretação e aplicação, podendo ser utilizado para avaliar um grande número de 
amostras ao mesmo tempo.  

Pode-se lançar mão de padrões, codificados ou não, para efeito de 
comparação entre a preferência e a qualidade, principalmente quando se trata de 
qualidade nutricional. 
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Figura 50- Ficha de teste de ordenação 

 
- Teste por comparação múltipla  
Uma amostra padrão, que pode ser de uma formulação ou marca 

conhecida, e várias outras codificadas, totalizando mais de três amostras, são 
oferecidas ao juiz, que deve avaliá-las comparando-as com o padrão. Essa 
comparação pode ser feita em um questionário em escala. Podem ser aplicados 
como testes de diferenças verdadeiras, quando o provador classifica as amostras 
dentro de dois grupos semelhantes; ou como testes de diferenças, nas quais o 
provador é requisitado para identificar os grupos de maior ou menor intensidade de 
um determinado atributo pré-estabelecido. 

Pode também ser utilizado para indicar até qual concentração pode-se 
adicionar um determinado componente sem alterar significativamente as 
propriedades sensoriais do produto. A utilização de um número muito grande de 
amostras para a realização desta prova não é recomendada, pois pode causar 
fadiga sensorial, especialmente quando o atributo analisado é sabor.  

 

9.6.3  Método analítico ou descritivo 

 Estes testes são assim denominados por descreverem e quantificarem as 
informações a respeito da característica que está sendo avaliada.  

 
- Teste de Amostra única 
Este tipo de teste baseia-se no princípio de que, no consumo normal de 

alimentos, o consumidor saboreia um tipo de alimento de cada vez. Sendo assim, 
são apresentadas várias amostras, porém gradualmente, ao juiz que avalia uma por 
vez. A avaliação pode obedecer a uma escala numérica pré-estabelecida, ou indicar 
a presença ou ausência, bem como a intensidade de determinado atributo. Este 
teste exige juízes treinados e experientes (Teixeira et al, 1987).  

- Perfil de características (quantitativa)  
A análise descritiva quantitativa avalia, através de pontuação, a aparência, 

cor, odor, sabor e textura de um produto. É um método utilizado para desenvolver 
um registro do perfil sensorial de um produto ou dos componentes sensoriais de 
seus ingredientes.  

Para tal faz-se uso de uma escala especial de valores com pontuação, de 
um a cinco, onde um representa péssimo, três representa bom e cinco representa 
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excelente (Anzaldúa-Morales, 1994). Este tipo de teste requer mais de cinco juízes 
treinados e experientes, pois exige muita habilidade e perspicácia para poder 
diferenciar as várias características presentes.  

É amplamente recomendado para o desenvolvimento de novos produtos, 
para controle de qualidade, para correlacionar dados sensoriais e instrumentais, 
além de ser excelente treinamento para juízes. A análise do teste se faz pela soma e 
as médias das pontuações dadas pelos juízes para cada atributo do produto 
analisado.  

Geralmente, faz-se uma representação gráfica visual multidimensional 
com os resultados para comparar os atributos entre os diferentes produtos (Teixeira 
et al, 1987). Quando se avalia somente a textura de um produto, este passa a ser 
um teste descritivo qualitativo (ao invés de quantitativo). Esse tipo de análise é 
quase que exclusivamente feito em produtos cárneos, e apresenta um rigoroso 
procedimento, exigindo de seis a oito juízes extremamente treinados e experientes 
(Anzaldúua-Morales, 1994).  

 
- Testes de escalas  
 
Os testes de escala podem ser divididos em três tipos principais, que são 

escalas hedônicas, escalas hedônicas faciais, e escalas numéricas. A aplicação 
dessas escalas podem ser de forma escrita, para o degustador preencher ou podem 
ser verbais, onde o degustador expressa verbalmente sua apreciação sobre o 
produto para o coordenador do teste. 

As escalas verbais são mais simples de se aplicar, porém não é 
recomendado o uso dessas com mais de cinco descrições de apreciação ou com 
mais de duas amostras. Hedônica é uma palavra de origem grega que significa 
“prazer” e os métodos que utilizam as escalas hedônicas são aplicados quando se 
deseja medir graus de satisfação.  

As escalas hedônicas expressam o grau de “gostar ou desgostar” através 
da descrição das apreciações (que depois são convertidas em pontos), possuindo 
sempre um ponto central de indiferença; logo, apresentando número impar de 
classificações, variando, geralmente, entre três e nove.  

Quando a análise sensorial é realizada por crianças, utiliza-se a escala 
hedônica facial, onde são desenhadas “carinhas” com expressões faciais diversas 
para a criança correlacionar com a sensação percebida ao provar o produto.  

Nas escalas numéricas o degustador localiza a classificação do produto 
em uma escala de pontuações apenas (sem apreciações). 

 Estas podem ainda ser divididas em estruturada e não estruturada. Na 
escala numérica estruturada todos os graus e termos aparecem, enquanto na não 
estruturada tem-se somente uma linha que não tem pontos marcados e que somente 
nas extremidades apresentam os temos que expressam o máximo e o mínimo de 
intensidade dos parâmetros testados. 
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Figura 51- Ficha de escala hedônica para crianças. 
 

 
 - Testes de duração (tempo-intensidade)  
Algumas propriedades sensoriais, como o odor, dependem de um certo 

tempo para serem percebidas. Assim, alguns atributos dos alimentos requerem um 
certo tempo para se manifestarem, podendo-se denominar tal fato de percepção 
retardada. Outro fenômeno é denominado de persistência. É o que ocorre quando a 
sensação permanece mesmo após a amostra ter sido engolida, como é o caso de 
edulcorantes artificiais.  

Os testes de tempo-intensidade medem a intensidade e variações dos 
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atributos dos alimentos ao longo do tempo. Esse tipo de análise pode ser feita com 
uma amostra padrão onde o juiz utiliza um questionário em escala ou um 
instrumento para expressar a intensidade da propriedade analisada. Em seguida, o 
mesmo procedimento é realizado para as demais amostras a serem testadas.  

Para a avaliação da persistência do efeito, o juiz vai voltando a marcação 
no aparelho ou marcando na escala (nos tempos determinados), em direção ao 
mínimo, à medida que a propriedade desaparece. Hoje, para esse tipo de análise, a 
escala ou o aparelho já podem ser substituídos por um computador com um controle 
similar ao de jogos eletrônicos (joystick).  

As principais características sensoriais testadas por esse método são o 
odor, o aroma e o sabor. A textura também pode ser avaliada dessa maneira, sendo 
que o principal de seus atributos analisados é a fibrosidade (Anzaldúa-Morales, 
1994). 2.6.4 Métodos de Sensibilidade  

Os métodos de sensibilidade geralmente são utilizados para avaliar a 
sensibilidade do juiz ao sabor.  

- Teste de sensibilidade (“Threshold”)  
Os testes de sensibilidade são rotineiramente denominados de 

“Threshold”. A palavra “threshold” tem por definição o “limite mínimo detectável de 
concentração de uma substância” ou limite que um provador pode perceber alguma 
diferença em algum estímulo (Teixeira et al, 1987). 

Esses testes são efetuados para medir a capacidade dos provadores em 
utilizar os sentidos do olfato e do gosto para distinguir características específicas, 
tornando-se uma ferramenta para seleção e treinamento de juízes. Podem ser 
subdivididos em: limite absoluto; limite de reconhecimento e limite de diferença 
(Teixeira et al, 1987).  

O limite absoluto objetiva medir a habilidade dos degustadores em relação 
à sensibilidade, com a qual eles detectam os gostos primários, através da prova de 
soluções em ordem crescente de concentração. O limite de reconhecimento é a 
concentração na qual um sabor específico pode ser reconhecido, e é sempre maior 
do que a concentração do limite absoluto. O limite de diferença é o limite mínimo de 
alteração detectável na concentração de uma substância (Teixeira et al, 1987).  
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!






