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COMPOSIÇÃO PROXIMAL OU 
CENTESIMAL

Exprime de forma ‘geral’ o valor 

nutritivo de qualquer alimento





DEFINIÇÃO



Rotulagem obrigatória da Anvisa (RDC 360/03 )

◦ Valor Energético

◦ Carboidratos

◦ Proteínas 

◦ Gorduras Totais

◦ Gorduras Saturadas 

◦ Fibra Alimentar 

◦ Sódio







Percentual de água nos 

alimentos

Leite 87 %

Bife assado 35 %

Grãos de Arroz 13 %

Tomate 94 %

Bolachas 4 %

Melancia 95 %



Água encontrada nos alimentos

Água livre

• Está presente nos espaços 
intergranulares;

• É eliminada com facilidade;

• Atua como meio de 
dispersão;

• Atua como nutriente para o 
crescimento de 
microrganismos ou reações 
químico-enzimáticas.

Água adsorvida

• Água presente como 
uma camada fina nas 
superfícies internas e 
externas de coloides 
macromoleculares 
(amido, proteínas, 
celulose...);

• Ligação por forças de 
Van der Waals e 
ligação hidrogênio.

Água ligada

• Está combinada 
quimicamente com 
outras substâncias;

• Esta água não é 
utilizada como 
solvente;

• Não permite o 
desenvolvimento de 
microrganismos;

• É difícil de ser 
eliminada.



Redução da água livre para melhorar a 

estabilidade dos alimentos

Congelamento, concentração, 

desidratação ou secagem, adição de 

sal ou açúcar.



A água nos alimentos

UMIDADE

◦ é expressa pela medida de água contida no 

alimento, ela pode estar disponível ou não. 

◦ É um parâmetro QUANTITATIVO;

◦ A determinação da umidade é uma das análises

de rotina mais utilizadas na indústria de

alimentos e no controle fiscal. São estabelecidos

níveis máximos nas especificações industriais e

nos padrões de identidade e qualidade

preconizados na legislação para os alimentos,

matérias-primas, insumos...

ATIVIDADE DE ÁGUA

◦ Quantidade de água livre disponível para causar 

alterações nos alimentos;

◦ É um parâmetro QUALITATIVO;

◦ Diretamente ligada ao crescimento e atividade 

metabólica dos microrganismos.



Atividade de água (aw)



Atividade de água e a perecibilidade dos 
alimentos



Os alimentos de baixa 

atividade de água (< 0,60) 

são microbiologicamente

estáveis.



◦ Atividade de água :  fator primordial no crescimento microbiológico, 
na produção de toxinas, nas reações enzimáticas e não enzimáticas 
(Leung, 1986). 

oxidação de lipídios escurecimento não 

enzimático

atividade 

enzimática

crescimento de 

bolores

crescimento de 

leveduras

crescimento de 

bactérias

Velocidade 

relativa

Atividade de água

0,2 0,4 0,6 0,8 1,00,0



Medir a atividade de água nos alimentos é importante para:

Prever o desenvolvimento microbiano

Avaliar as reações químicas e vida de prateleira

Avaliar a estabilidade física

Projetar a embalagem – proteção contra umidade ambiente

Analisar a transferência de umidade entre ingredientes



UMIDADE







Métodos de determinação de Umidade

Métodos

Diretos

Métodos

Indiretos – utilizam 

as propriedades 

elétrica dos grãos

Medidor de umidade para grãosMÉTODOS FÍSICOS



Método por Secagem





É O MÉTODO MAIS UTILIZADO EM ALIMENTOS

É um método demorado –

6 a 24 horas

Temperatura – 105 °C





Estufa Dessecador



Procedimentos



Preparo da amostra

Pesar a amostra e realizar o cálculo.



Amostras líquidas: evaporadas em banho-maria até consistência

pastosa, para serem colocadas na estufa;

Alimentos sólidos: devem ser moídos com a menor espessura

possível para facilitar a evaporação da água;

Amostras açucaradas: formam uma crosta na superfície, o que

impede a saída da água do interior. Adiciona-se sílica misturada com

amostra para aumentar a superfície da evaporação (t ≤ 70 °C).



Cálculo do teor de umidade da amostra

◦ Umidade (%) =  [ (PESO INICIAL DA AMOSTRA – PESO FINAL DA AMOSTRA)] X  100

PESO INICIAL DA AMOSTRA



Desvantagens do método de secagem em 
estufa

Longo tempo de análise (6 até 24 horas);

Remoção incompleta da água;

Superestimação da umidade 

(perda de voláteis, decomposição).



Secagem por radiação infravermelha

◦ Princípio: envolve penetração do calor 
(2.000 a 2.500 K) dentro da amostra.

◦ Encurta o tempo de secagem de cada amostra 

em até 1/3 do total.

Cuidados:

Distância entre amostra e lâmpada;

Espessura da amostra;

Limitações:

Lento (secagem de uma amostra por vez);

Baixa repetibilidade.



Secagem em fornos de micro-ondas

◦ Princípio: radiação eletromagnética com frequência que varia 
entre 3 MHz e 30.000 GHz

Método novo, simples e rápido.

O poder da energia radiante e o tempo de secagem podem ser 

calibrados para os diferentes tipos e quantidades de amostras.

Não é considerado um método padrão.



Secagem em dessecadores

◦ Princípio: São utilizados compostos químicos que absorvem 
água e podem ser a vácuo.

À temperatura ambiente, a secagem 

é muito lenta e em alguns casos 

pode levar até MESES.

O uso de vácuo e temperatura ao 

redor de 50 °C é bem mais 

satisfatório. 



MÉTODOS POR DESTILAÇÃO

Princípio: O aquecimento da amostra se dá em 
óleo mineral ou solvente imiscível

➢ É um método antigo não muito utilizado, por sua

demora;

➢ Protege a amostra contra a oxidação pelo ar e diminui

as chances de decomposição causada pelas altas

temperaturas;

➢ Método mais utilizado para grãos, mel, doces de

frutas, erva-mate, café, frutas com casca,

condimentos que possuem substâncias voláteis, que

são recolhidas e separadas da água em solvente

orgânico.



MÉTODOS QUÍMICOS

◦ Princípio: Titulação potenciométrica. É utilizado o 
reagente de Karl Fischer, composto de iodo, dióxido de 
enxofre, piridina e um solvente (ex. metanol) 

➢ A amostra e o reagente devem ser protegidos da

umidade atmosférica durante os procedimentos;

➢ Geralmente é aplicado em amostras que não fornecem

bons resultados pelos métodos tradicionais de secagem,

e para alimentos com baixo teor de água.



RELEMBRANDO

A atividade de água pode ser utilizada como parâmetro de controle de qualidade, mostrando valores efetivos da 

disponibilidade da água no alimento para participar de reações de deterioração oxidativa, enzimáticas e 

microbiológicas, sendo que estes fatores podem afetar diretamente a qualidade sensorial (oxidação 

lipídica/ranço) ou sanitária do alimento. 

Já o teor de umidade está mais associado ao rendimento e qualidade sensorial (ex: crocância de um alimento).



E O QUE SÃO OS 

SÓLIDOS TOTAIS

?????



EXERCÍCIOS

◦ 1) A partir dos dados abaixo calcule o teor de umidade de uma amostra de arroz :

◦ Peso da cápsula: 18,1190

◦ Peso da cápsula+amostra úmida: 21,1520

◦ Peso da cápsula + amostra seca: 20,8050

◦ 2) Calcule o teor de umidade de uma amostra de farinha de trigo:

◦ Peso da cápsula:17,4120

◦ Peso da cápsula+amostra úmida:20,4780

◦ Peso da cápsula + amostra seca: 20,1060

1)11,43%

2)12,13 % 



Você recebeu uma amostra alimentícia para determinar a composição proximal. Primeiramente era 
preciso determinar a umidade desse alimento, utilizando o método de secagem em estufa a 105 °C. 
Determine a média final da umidade da amostra.

19,49
18,87
19,46


