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CONCEITO

As proteínas são compostos orgânicos
constituídas por polímeros de
aminoácidos, de tamanho e estrutura
molecular variáveis que têm em comum um
grupo amina (NH2) e um grupo do ácido
carboxílico (COOH).



Aminoácidos
 São as unidades fundamentais das PROTEÍNAS 

 Todas as proteínas são formadas a partir da ligação em 
sequência com 20 tipos de aminoácidos



Aminoácidos (aa)



Qual a importância das proteínas?

 São fundamentais para qualquer
ser vivo;

 Toda manifestação genética é dada
por meio de proteínas;

 Grande parte dos processos
orgânicos são mediados por
proteínas [enzimas];

 Sem proteínas, não existiríamos e
nenhum outro ser vivo existiria.



Peptídeos e Ligações peptídicas
 Peptídeos são moléculas formadas pela ligação de 2 ou mais 

aminoácidos através de ligações peptídicas.

Ligação Péptica

Aminoácido 2Aminoácido 1

Duplo Peptídeo

Água

Ligação peptídica –
É a ligação entre o 
grupo carboxila de 
um aminoácido e o 
grupo amina de 
outro aminoácido. 



Métodos de determinação de 
proteínas

 Qual é o método mais adequado para meu caso?

 Qual é o princípio envolvido no método que estou
usando?

 Posso realizar em qualquer alimento?



 Regulamento Técnico para Rotulagem Nutricional
obrigatória de alimentos e bebidas inclui a expressão
da quantidade do valor energético e dos nutrientes,
além do valor diário de referência.

 (RDC nº360 de 2003)



Biureto (presença de ligações peptídicas);

Lowry (interação das proteínas com o reagente fenol e 
cobre);

Bradford (interação entre o corante BG-250 e 
macromoléculas de proteínas); 

Kjeldahl (Determinação de nitrogênio orgânico).



Métodos avançados

 Eletroforese

 Proteômica

 NIR



Eletroforese
 Migração de uma partícula carregada sob influência de

um campo elétrico.

Gel de poliacrilamida (SDS Page) – análise qualitativa de
proteínas, as proteínas são separadas por tamanho e
massa molecular, pois cada proteína desloca-se de
maneira diferente em função das suas propriedades.





Proteômica
 Consiste na análise global e em larga escala dos

Proteomas, que são o conjunto de proteínas e suas
isoformas expressas em uma amostra biológica.



Tempo 0
Tempo 12 meses em geladeira

Tempo 12 meses ambiente



NIR 
(Espectroscopia no Infravermelho 

Próximo)

 Análise com alta precisão;

 Rápida

 Técnica não destrutiva;

 Fornece análise de vários parâmetros 
simultâneos.





Método de Kjeldahl
 Desenvolveu em 1883 o processo básico 

para determinação de nitrogênio 
orgânico e inorgânico total. 

 O nitrogênio não proteico é muito
pequeno por isso pode-se estimar com
boa precisão o conteúdo de proteína de
um alimento.





Fundamentos e Etapas

Digestão Destilação Titulação



DIGESTÃO
 Digestão ácida do alimento em presença de um 

catalisador.

Amostra (N)+ H2SO4 + CuSO4+K2SO4                  (NH4)2SO4 

Ácido sulfúrico Catalisador Sulfato de amônio



Reagentes da Digestão

 Amostra (0,1 a 0,3 g)

 Amostra BRANCO

 Ácido Sulfúrico PA

 Catalisador



Temperatura de 
350°C

Inicia-se com baixas temperaturas (50°C) e finaliza quando a fumaça 
esbranquiçada cessar, formando uma solução límpida. Deve ser realizado em 
‘capela’.





DESTILAÇÃO
 Consiste na reação do sulfato de amônio com uma base

forte para liberar a amônia. Essa amônia é recolhida
em solução de ácido bórico com a formação de um
composto estável de coloração verde.

 Os indicadores de cor usados são: verde de
bromocresol ou vermelho de metila.

(NH4)2SO4 + NaOH NH3+H3BO3                (NH4)3BO3 

Sulfato de 
amônio

Hidróxido 
de sódio

Ácido bórico e 
indicador

Borato de amônio



ÁCIDO BÓRICO + VERMELHO DE METILA



Hidróxido de 
Sódio



Reagentes da Destilação

 Hidróxido de sódio 50 %

 Vermelho de metila ou verde de bromocresol

 Ácido bórico 2 %



TITULAÇÃO
 O borato de amônio é titulado com ácido clorídrico,

para determinar o amoníaco absorvido pelo ácido
bórico, onde vai ocorrer o retorno à coloração rosa;

 A quantidade de ácido clorídrico gasto corresponde ao
conteúdo de nitrogênio da amostra, que convertido no
fator apropriado corresponde ao teor de proteína bruta
da amostra.

(NH4)3BO3 + HCl NH4Cl   +     H3BO3

Borato de 
amônio

Ácido 
clorídrico

Cloreto de 
amônio

Ácido bórico 
liberado



Ácido 
clorídrico 
na bureta



Cor levemente rosa

Ácido clorídrico 
gasto



Reagentes da Titulação

 Ácido clorídrico

(0,1 N ou  0,01 N)



Riscos



COMO CALCULAR?
 Proteína bruta (%) = 

 (Vol. Amostra – Vol. Branco) x N x 0,014 x f x 100

Peso da amostra

Vol. Amostra = volume gasto de ácido na titulação da amostra
Vol. Branco = volume gasto de ácido na titulação do branco
N = normalidade do ácido clorídrico
f = fator de conversão



Fator de conversão



Vamos calcular?

 Preparei uma amostra de feijão e gostaria de conhecer
o teor de proteína bruta. Ao realizar o método de
Kjeldahl, pesei 0,247 g de feijão previamente seco.

 Fiz uma solução de ácido clorídrico 0,1 N e gastei
durante a titulação da amostra 5,9 mL desse ácido e 0,2
mL de ácido na titulação do branco. Quanto de
proteína bruta terei nessa amostra de feijão?

 Resposta: 20,19%



 Preciso analisar uma amostra de arroz

 Ao realizar a análise de proteína bruta, pesei 0,3072 g, 
gastei 10,4 mL de ácido clorídrico na amostra e 0,1 mL
no branco.

 A normalidade desse ácido era 0,01N

 Qual o teor de proteína bruta do arroz?


